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 :مقدمه
 اندمیکاش گذشته در گذشته م کند،یم ینیکه بر دوش فرزندانشان سنگ شودیم یکابوس تیها در نهاآن یگذشته

 چه کردند و چه بر سر فرزندانشان آوردند. شانیتا ندانند کودکانشان، که مادرها و پدرها
 سوخته! یشعر: گذشته نام
 
 حراج نجایشد ا شیآبرو نیام

 قصه باج نیاز زن در ا گرفتند
 
 به کار میبود دا یکودک نیثم
 اریعروسک غمش بود  یجابه
 

 شود یزخم جانیجسم ب چرا
 رود یبید فرخو یچشمان پ و
 

 شودیتباه م نجایعشق ا چرا
 رودیز هر سو جدا م یدست و
 

 ؟یگرید ایمنم؟ تو؟ و  مقصر
 یشده مادر جانیکه ب ای پدر
 

 دراز ییاز روزها دیشا بخوان
 فراز یننگ و تباه ستدهیرس
 

 قصه را مرغ بالش شکست بخوان
 قهرمان را نبست نیزخم ا یکس

 Melika_mghzi@: شاعر
 زیمهرانگ

سمت بند رخت رفتم . بهدمیهام رو آب کشزنگ در، دست یصدا دنیحال شستن لباس سر حوض بودم که با شن در
 گفتم: ینسبتاً بلند یسمت در رفتم. قبل از باز کردن در با صدابند برداشتم. سر کردم و به یو چادرم رو از رو
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 ه؟یک -
زده خواستم در رو ببندم که که پشت در بود، وحشت یکس دنیا ددر رو باز کردم. ب دیجوابم رو نداد. با ترد یکس اما

 یبا عجز تو رفتم،یعقب مکه عقب یو درحال دمیکش یکوتاه غیزور خودش رو داخل انداخت. جمانع شد و به
 :دمیشدم و نال رهیخ شرهیو ت احساسیب یهاچشم

 و بکنم؟ر میزندگ نیذاریچرا؟ چرا نم ن؟یداریچرا دست از سر من برنم -
 اون خونه داشتن، گفت: ینیماش یهاآدم یکه همه یتیهم کرد و با جد یهاش رو تواخم مرد

 .میریرو ازتون بگ شونیدستور آقاست که امانت یشرمنده خانوم، ول -
 دهیخواب اطیکنار ح یتخت چوب یکه رو پسرک دوساله یکل خونه رو از نظر گذروند و باالخره رو یسَرسَر یبا نگاه و

رو به مرد  کرد،یم دادیدر اون ب یو دشمن یکه طلبکار یهدف شوم مرد شده بودم. با لحن یبود، متوقف شد. متوجه
 گفتم:

پس چرا  داره؟یاحمقت نگفت که اگه برم دست از سرم برم سیگرفته؟ مگه اون رئ تیشوخ ؟یکدوم امانت ؟یامانت -
 ن؟یدنبالم هیسابههیسا
 و داد زدم: دمیبکو منهیسـ*ـ یقفسه به
 رو بهش بگو! نیا -
 :دمیاشاره کردم و غر نیام به
 .دمشینم یاحدالناس چیاون مال منه. به ه -

 گفت: تفاوتیب مرد
 .مشیریزور بگبه نیآقا گفتن اگه نداد -
 مرد انداختم و ی. با شتاب خودم رو جلوزدیم رونیسمت تخت حرکت کرد. قلبم داشت از دهنم ببدون تعلل به و
 صورت مرد داد زدم: یم افتاده بود، با حرص توشونه یبه چادرم که رو توجهیب

 چی. به اون آقات هم بگو هدمیلقمه نمحروم یکهیم رو به اون مرتمردک! من بچه ینزد ،یمن زد یدست به بچه -
. فکر نکن نجایا زنیکه کل محله بر زنمیم غیانقدر ج ،یاالن گورت رو گم نکن نیبکنه. اگه هم تونهینم یغلط

 .یرو ببر نمیکه ام کنمیو نگاه م نمیشیم
شدم اما  ری. باهاش درگدمیمرد پر یتخت برداشت. جلو یعقب هلم داد و بچه رو از روهام بهبه حرف تیاهمیب مرد

افتادم.  نی. به زمدیکوب منهیسـ*ـ یقفسه یرد بشه، محکم تو دمیاجازه نم دی. مرد هم که ددیرسیزورم بهش نم
 زدم: غیزمان جسرعت از جا بلند شدم و به مرد حمله کردم. همجز دادزدن نداشتم. به یراه گهیدر بود که د کینزد
 ! دزد!هاالناسی. ارهیگیزور ازم مم رو به! داره بچهنیمردم به دادم برس -
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 یجلو هاهیاهرشدن دو تا از همسابزنه که با ظ رونیاز خونه ب ترعیخواست سر د،یدیرو نامناسب م تیکه وضع مرد
شد و من  مونیپش ها،هیتعداد همسا شترشدنیب دنیاون دو نفر رو بزنه که با د خواستیدر، راهش بسته شد. اول م

در که توسط  یداخل هل داد و در رو بست. صدابچه از بغلش بودم به دنیو کش زدنغیرو که هنوزم در حال ج
شده  داریب نیبود. ام ختهیمن، آرامش محله رو به هم ر یو صدا هیهمسا یمردها یصدا شد،یم دهیکوب هاهیهمسا

مرد که مشغول  وار،ید یاز رو هیهمسا ی. با باال اومدن مردهاکردیدوروبرش نگاه م یهابود و با وحشت به اتفاق
کوتاه ساختمون  واریو از درفت  وونیا یهاسمت پلهبا من بود تا بچه رو ول کنم، بچه رو ول کرد و به تنکلنجاررف

 سمت پشت بوم رفت و فرار کرد.باال رفت. به
قلبم رو به  الی. هجوم فکر و خدادمیآغوشم فشار م یآوار شدم. بچه رو تو نیزم یبغـ*ـل، روبهرفتن مرد، بچه با

 نیا ی. تا کیاما تا ک کردم؛یفرار م دیحس و ناتوان شده بود. باز هم باها و پاهام کماعتراض انداخته بود و دست
 انداختم و گفتم: ینگاهمی. به آسمون نکردمیانتخاب اشتباهم فرار م زا دیبا یادامه داشت. تا ک یخانمانیو ب یآوارگ

 .شمیم دیناام یکم دارم از قبولکم ست؟ین نیسنگ یادیمن ز یم. امتحانت براخسته -
 ذهنم با نفرت گفت: یتو ییصدا

با اون مرد  یکردی. فکر میخودت انتخاب کرد یسرنوشت رو برا نیکه ا یخود تو بود نیکه نرفته؟ ا ادتی -
 .یکنیش فرار مخواب هم از اون و خانواده یتو ،یداریب یتنها توحاال نه ادته؟ی ؛یشیخوشبخت م

 ذهنم گفت: یتو یمونیآلود و پشبغض یصدا
 ست!کاره یچ دونستمیمن نم -

 گفت: گرسرزنش یاون صدا دوباره
 .یتو باهاش موند یول -

 اشک رو کنار زدم و زمزمه کردم: یشد. قطره ریهام سرازاز چشم یاشک یقطره
 ازت متنفرم هرمز! -

بلند شدم و کودکم رو در آغـ*ـوش گرفتم.  نیزم یحواسم رو بهش جلب کرد. از رو م،یزندگ دیام یهیگر یصدا
شده بود،  دهیپوش یاورورفتهواردررفته که با فرش قرمز رنگزه یتخت چوب یرفتم. رو اطیح یسمت تخت روبه

 کردنیم سیصورتم رو خ اجازهیب هاماشکتشک خوابوندم.  یرو رو نیپام گذاشتم. ام یرو رو نینشستم و تشک ام
 دیاون هم متوجه ترس و ترد دیساکت بشه. شا خواستیاما انگار کودکم نم خوندم؛یم ییلب براش الال ریو من ز

نبود، من  فیکث راثیاو سر اون م یطلبهم داشت. اگر جاه دنیترس والیفکر کردن به اون ه دم؛یترسیمن شده بود. م
کم ساکت شد. کم نیشده. ام لیتبد قیحسرت عم هیدلم به  یهاکه االن گوشه یزیم رو داشتم. چاالن خانواده

 لب زمزمه کردم: ریو ز دمیکش شییطال یدستم رو به موها
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 پسرم! ینبود شهیاش انقدر شبک -
 و زمزمه کردم: دمیلب کش ریز یآه
از تو،  ن؛یام ترسمیبسازه مثل پدرت؟ من م یکیکه بهت دادم، از تو  ی. نکنه نونگذرهیسخت م یلیخ یجورنیا -

 !تندهیاز آ
قشنگش رو  یهاچشمکوچولوش زدم.  یکف پا یاهام رو کنار زدم. بـ..وسـ..ـهو اشک دمیم کشگونه یرو رو دستم

لبم آورده بود. باالخره زبون باز کرد و  یرو رو یش، لبخند تلخآلود من رو نگاه کرد. لبخند کودکانهباز کرد و خواب
 گفت:

 ماما! -
 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 جان مامان؟ -
 دار گفت:شده و بغضجمع یهاسمت صورتم گرفت. با لبرو بلند کرد و به دستش

 ؟یکلد هیگل -
 شدم و گفتم: رهیهاش خش زدم. به چشممزهو لحن خوش نیریبه کلمات ش یلبخند

 دلم! زینه عز -
که کودکم  یبلند شدم و در حال ده،یمطمئن شدم که خواب یکم خوابش ببره. وقتآروم تکون دادم تا کمرو آروم پاهام

رو  نیشدم. ام کمیکوچ یرفتم. وارد خونه وونیا یهاسمت پلهتا به داخل ببرم، به کردمیرو با تشکش از جا بلند م
و  یمیداخل کمد قد به یل رفتم. در کمد رو باز کردم و نگاهیسمت کمد وساگذاشتم و خودم به ییرایفرش پذ یرو

خونه رو از اون گرفته  لیتمام وسا باًیتقر یعنیخونه آورده بودم. صاحب یکمد رو از خونه نیخونه انداختم. ا یچوب
و  رداشتمکمد ب یکه من بکنم. چمدونم رو از باال کردیجا مخونه جابه یلهیبا خودش وس ی. کدوم آدم فراربودم

کننده باال سرم افکار نگران یزمان توو هم کردمیها رو جمع مدونه لباسگذاشتم. مقابلش نشستم. دونه نیزم یرو
 دیبا یخونه رو چجواب صاحب دونمی. نمگذشتیونه نمخ نیفرارمون و رهن ا نیاز آخر یادی. مدت زشدیم نییو پا

 نیالتماس و خواهش ا یکه با کل نی. مگر نه اییبا چه رو رفتم؛یم نجایو از ا گرفتمی. چطور پولم رو پس مدادمیم
بچه  نیخودم و ا یبا حداقل امکانات برا یاخونه تونستمیبار هم م نیخونه رو رهن کرده بودم. از کجا معلوم که ا

 یچارگیاز ب یرفتم. آهیدفعه کجا م نی. اکردنیم دامیو پ کردمیبار سوم نبود که فرار م نیوجور کنم. مگه اجفت
ساک  یبودم، برداشتم و تو دهیاز کمد چ یاطبقه یم رو که تاکرده و مرتب روکودک دوساله یهاو لباس دمیکش
زور در چمدون گذاشتم. به لمیون خودم جا دادم و کنار وسارو هم در چمد لشیوسا یهیگذاشتم. بق کشیکوچ یدست
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موضوع  نیکنه. هم دایاز ما پ یتا رد ادیم نجایفرار کردم، خودش به ا کههومن بشنوه  یوقت دونستمیرو بستم. م
 نگرانم کرده بود.

 دهیه راحت و آسوده خوابکوچولو ک نیمون نگاهم رو به امخونه کیحال کوچ یاومدم و تو رونیب میمتراتاق دوازده از
 یرو تو نیام میهام و سر کردن چادر مشک. بعد از عوض کردن لباسمیرفتیم دینبود؛ با یادیبود، انداختم. وقت ز

خونه تنهاش  یتو تیوضع نیبا ا تونستمیاطالع بدهم. نم هخونزدم تا به صاحب رونیبغـ*ـل گرفتم و از خونه ب
وسط کوچه  کینگاهم رو به جوب کوچ ،یگرفتم و بدون نگاه کردن به کس نییرو پازدم. سرم  رونیبذارم. از خونه ب

 هاهیاز همسا یکیمحله که مقابل در  کاریب یهابه زن یتیکردم اهم یکردم و سع یسرعت طول کوچه رو طدوختم. به
. کردمیاحساس آرامش نم محله نیا یرفتن توندم. اصالً از راه ذاشتند،یملت رو بار م یپاچهنشسته بودند و کله

. با ارمیدر مقابلشون نفس کم م کردمیکه احساس م کردیم ینیدوشم سنگ یمردم رو نیسنگ یهاقدر نگاهاون
محله  نیکه در ا نیزدن با من نداشتند. همبه حرف یاقهها هم عالاون یعنی. زدمیحرف نم هاهیاز همسا کدومچیه

اجاره بده، کالهم رو هوا انداخته بودم.  یابه من خونه یداشتچشم چیهیاشه بکرده بودم که حاضر ب دایرو پ یکس
 ملرو تح دارشونیمسخره و معن یهانگاه دیخونه دو کوچه اون ورتر بود و تا دو کوچه اون ورتر، باصاحب یخونه

دم تا صورتش نسوزه. کر یچادرم مخف ریرو ز نیدستشون داده بودم. ام یتپل ی. مخصوصاً حاال که سوژهکردمیم
خونه سمت منزل صاحبکردم و از کوچه خارج شدم. به شتریهام رو ب. سرعت قدمکردیم تمیهاشون اذپچپچ یصدا

شون گذاشتم. بعد از خونه یزنگ بلبل یخونه، آب دهنم رو قورت دادم و دستم رو روصاحب یدر خونه یرفتم. جلو
 خونه، بلند شد:رگ صاحبهاتف، پسر بز یزنگ، بالفاصله صدا یصدا

 ه؟یک -
سرم بندازم تا به گوشش برسه. صبر کردم تا باالخره در رو  یمثل اون صدام رو رو تونستمیندادم. من که نم جواب

بندازه  یطرف و اون طرف رو نگاه نیکرد، ا یهاش رو در هم کرد و نامحسوس سعاخم یمن کم دنیباز کرد. با د
 گفتم: ارم،یروم بکه به نیا بدونزدم و  ی. پوزخندنهیما رو نب یسنکرده، ک ییوقت خدا هیکه 

 بابا هست؟ -
 و شکاکش رو به من دوخت و گفت: نیکرد. نگاه بدب زیرو ر هاشچشم

 ؟یکار دار یباهاش چ -
 جوابش رو بدهم، گفت: خوامینم دید یشدم. وقت رهیجواب بهش خ بدون

 صبر کن. -
 زدم و فکر کردم: یپوزخند
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زن  هیحرف زدن با  ست،ین ییآبرویب ره،یناموس مردم رژه م یتو کوچه و جلو ادیم رپوشیو ز یشلوار کردبا  -
 .هییآبرویبدبخت مثل من ب

 حالت چندش جمع کردم.هام رو بهسرش انداخته بود، لب یش که دوباره رونکره یصدا با
 کارت داره؟ یزنِ دم در چ نیا نیبب ایبابا! ب -

 یهانگاه یهام رو به روچشم دیبا ی. تا کزدمیو دم نم دمیشنیرو م هایحرمتیب دیبا یت کردم. تا کرو مش هامدست
واسه  تونستیاتفاق م نیا کننی. چرا فکر نمستمیمگه من آدم ن ای. خدابستمیم فشونیها کثوقت یو بعض داریمعن

 .کننیرفتار م یجورنیودشون هم اخ یهابا بچه یعنی. فتهیب شونزدردونهیعز یهابچه ایخودشون 
که  دیند یشیمن رو م ه،یمردم، قضاوتم نکرد. مثل بق یهیافتاد که مثل بق یباانصاف رمردیباز شدن در، نگاهم به پ با

 جا داشته باشه.بهکنه و ازش انتظار نا شپارهکهیت تونهیچون به قول خودشون صاحب نداره، م
 انداخت و گفت: نییسرش رو پا تیدر نها م،یرخ شدهبکه رخ یچندبار نیتمام ا مثل

 ؟یدار اجیاحت یزیشده دخترم؟ به چ یزیچ -
 یچادرم رو کنار بزنه و خود کردیم یرو که سع نیام گرفتم،یتر مکه چادرم رو سفت یزدم و در حال یتلخ لبخند

نکردم. با  شیواشکی یو لگدهاو مشت  یرپوستیز یبه غرغرها یاتر در آغوشم گرفتم. توجهنشون بده، محکم
 گفتم: یشرمسار

 !نیباعث دردسرتون بودم. حاللم کن یلیچند وقت خ نیا دونمی. مییبابا یشرمنده آقا -
 به لب داشت، گفت: شهیهام نگاه کرد. با همون لبخند پدرانه که همسرش رو باال گرفت و به چشم یالحظه رمردیپ
 دختر من. یهم جا . تویمزاحم من یاگه فکر کن یونیمد -

از چشمم  نیب نیرو که ا ییهادادم و با خجالت اشک لشیتحو یقورت دادم. لبخند کرد،یم مرو که داشت خفه یبغض
 کرد و گفت: یاخنده رمردیبود، کنار زدم. پ ریسراز

 شده که اشکت دم مشکته دختر؟ یباز چ -
 دایپ یبه لبخند واقع یتا شباهت دمیکش شتریب یم رو کمزده. لبخند خجالتزدیبود که من رو دختر صدا م یکس تنها

 انداختم و گفتم: نییکنه اما فکر کنم موفق نشدم. سرم رو پا
 .رمیشهر م نیتون امروز دارم از ابا اجازه ییبابا یآقا -

 گفتم: یکردم. لبم رو به دندون گرفتم و با شرمندگ یکوتاه مکث
 خونه اما... نیا یتو هنوز دو ماه نشده که اومدم دونمیم -

 و ناراحت گفت: دیحرفم پر وسط
 ومده؟یباز خانوم من که سراغت ن نمیکرده؟ بب تتیاذ یشده؟ کس یزیچرا دخترم؟ چ -
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زنش، عاطفه  یخونه گذاشتم، هنوز دو ساعت از بستن قرارداد نگذشته بود که سروکله نیا یکه پام رو تو یاول روز
و  سرپرستیزن ب هیکه  دهیاجازه نم گفتیبندازه. م رونیمن رو از خونه ب خواستیم یبازیشد و با کول دایخانوم، پ

خورده  منهیمحل دست رد به سـ*ـ نیهم یتو یلی. من خشهفسخ ب دیکنه و قرارداد با یش زندگخونه یجوون تو
م بود، مجبور شدم بگم هشناسنام یکردن خونه، چون اسم هرمز تو دایپ یکنم. برا دایخونه رو پ نیبود تا تونستم ا

. شدیم مونیش بهم پششوهرم مرده، بالفاصله از اجاره دادن خونه دیفهمیکه م یاخونهشوهرم مرده. هر صاحب
با جاروجنجال مرد بدبخت رو از کارش  دنیفهمیم یهاشون وقتاجاره بدن، زن خواستنیاگه خودشون هم م یعنی

بود. با  دهیسرم نکوب یموضوع رو تو نیتا حاال ا کسچیبهم برخورد. ه یلیحرف خ نیا دنی. با شنکردنیم مونیپش
 نیا دنیحق نداره دخالت کنه. اون هم با شن وقرارداد رو من با شوهرش بستم  نیکردم که ا یادآوریبهش  تیجد

د نگاهم ب ابونیخ یمحل تو یمحل راه انداخت که بعد از گذشت دو ماه، هنوز هم اهال یتو یزیحرف چنان آبرور
خسته  دنینرس جهیهمه گشتن و به نت نیکرد و ازم خواست بمونم. اگه از ا یخواه. هرچند شوهرش معذرتکردنیم

. اون شدینم نهیپوصله جورهچیشکسته بود که ه یاما من داغون بودم. غرورم جور رفتمیخونه م وننبودم، حتماً از ا
 بودم. رشیها درگبهم زد که تا مدت یبزرگ یروح یبهآورش، ضرزن با به زبون آوردن اون افکار شرم

 .دیکش رونیب ییایخولیمرد من رو از افکار مال یصدا
 ؟یی. اصالً معلوم هست کجااریب رونیاز گرما. بچه رو ب ریز نیبچه خفه شد ا نیدختر! ا -
 شده و معذب گفتم:هول ن،یآوردن ام رونیبه حرفش راجع به ب توجهیب

 .ستیمن ن یبرا یمناسب یجا گهیمحل د نی. فقط ادینکرده؛ نگران نباش متیاذ ینه. کس -
 رو در هم گره زد و گفت: ابروهاش

تو  نجایزود مثل ا یلیرنگه. خ نیآسمون برات هم ی. اما دخترم هر جا برکنهیم تتیمردم اذ یهانگاه دونمیم -
 و... یاوهیزن ب هیکه تو  شهیمحل پر م

 گفتن و نگفتن، زبون باز کردم و گفتم: نیدم و دودل بکر سیرو با زبون خ لبم
 .ستین نیاما مشکل ا شمیم تیاذ یلی. درسته که خستنیمن مردم ن یمسأله ،ییبابا یراستش آقا -

 تونستمیرو بگم اما م قتیحق تونستمینگران چند قدم جلو اومد و من ناخودآگاه دو قدم عقب رفتم. نم ییبابا یآقا
 بَل کنم.براش سَم یجواب

 شده؟ یدختر، چ ینگرانم کرد شتریب -
 باز کردم و زمزمه کردم: دیرو با ترد هاملب
 شوهرم... -

 گرفتم و گفتم: دهیزده و ناباورش رو ندبهت نگاه
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 .میبر نجایاز ا دیکرده با دایشوهرم جام رو پ -
 شد و گفت: رهیهام خبه چشم ییبابا یآقا
 ...کردمیمن فکر م -

 ه بده و گفتم:ادام نذاشتم
 . گفته بودم شوهرم مرده.دونمیم -

 گفتم: یسختکه به رفتیهم م یداشت تو هاشاخم
مردم  ثیحرفا حرف و حد نی. وگرنه گفتن ازنمیکه بهش اعتماد دارم و حرفم رو بهش م نیهست یشما تنها کس -

 .کنهیم شتریرو ب
 صبرکن دخترم. صبر کن. -
 تعجب نگاهش کردم که گفت: با
 .گردمیباش، بر م نجایچند لحظه ا -

و کنجکاو  زشدهیمقابل در رو که کنار زد، نگاهم به نگاه ر یرو تکون دادم و به رفتنش چشم دوختم. پرده سرم
 دمیکش یو رفت. پوف دیسالم از دور براش تکون دادم که در جوابم با اخم نگاه دزد ینشونههمسرش افتاد. سرم رو به

بعد از  دیشا ییبابا یآروم تکونش بدم. آقابکشمش و آروم رونیچادر ب ریمجبور شدم از ز نیض اماعترا یکه با صدا
 شد و گفت: دایش پسروکله قهیدو دق

 .ادهیگوش ز نجای. امیزنیتو حرف م ایتو دخترم. ب ایب -
قطع  شهیگر یم تا صداکرد نییرو تو بغلم باال و پا نیطور که امهم فشار دادم و همون یرو دیرو با ترد هاملب

 بشه، گفتم:
 دعواتون بشه. ترسمیرو من حساسن؛ م یلیکه خانومتون خ نیدونیآخه م -
 به همسرش انداخت و گفت: ینگاه الیخیب

 تو. اینگران نباش دخترم. ب -
 به دوروبرم انداختم و گفتم: ینگاه

 رم.ب نجایزودتر از ا دیبشه. با دایشوهرم پ یسروکله ترسمیآخه م -
 و گفت: دیکه در حال غر زدن بود، کش نیبه سر ام یهام کرد و دستچشم یتو دیبه ترس و ترد ینگاه رمردیپ
پول ندارم؛  نجای. ادمیدم خونه بهت م ارمیرو جمع کن، منتظر باش. پول رو م لتیباشه دخترم. تو برو خونه، وسا -
 برم مغازه. دیبا

 رو به دندون گرفتم و گفتم: لبم
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 .مونمیمنتظرتون م نالیترم رمی. من مییبابا یآقا شهیم رید -
 من متعجب بود، گفت: یهمه عجله نیکه از ا ییبابا یآقا
 کنم. داتیکه پ سایوا یاصل یدر ورود کیباشه دخترم. فقط نزد -

 جا کردم و گفتم:دستم جابه یرو تو نیرو تکون دادم و بالفاصله ام سرم
 کردم. تتونیاذ یلیچند وقت خ نیا دونمیممنونم. با اجازه. م -

 رو با تواضع تکون داد و مهربون گفت: سرش
 دخترم. برو در امان خدا. هیچه حرف نیا -

قفل انداختم و خودم  یرو تو دیدر کل یسمت خونه رفتم. جلوکردم و به یرو ط ریسرعت مسکردم و به یخداحافظ
خونه دو قدم  کیو بار کیکوچ یسرعت باال رفتم. از راهرورو بهها و پله دمیرو دو اطیخونه انداختم. طول ح یرو تو

 نییبود، پا دنیپر نییرو که تو آغوشم در حال باال و پا نیمخونه انداختم. ا کیاتاق کوچ یجلوتر رفتم و خودم رو تو
ذاشتم. دوشم گ یرو برداشتم و ساک رو رو یدستانداختم. بند بلند ساک یدستبه چمدون و ساک یگذاشتم. نگاه

اتاق بود، برداشتم و چمدون رو به دست گرفتم و  یتو یگوشیرو که در حال باز نی. امدمیرو روش کش میچادر مشک
 دنیبه دو شباهتیکه ب یاتوبوس رو با راه رفتن ستگاهیتا ا ریکل مس گران،یاز خونه خارج شدم. بدون توجه به نگاه د

 کردم. ینبود، ط
*** 
روم، سرم  ینگاه ینیکردم که با احساس سنگ یم یخداحافظ ییبابا یداشتم با آقا نالیترم یاصل یدر ورود مقابل
رو سرم  ایرو شدم. در لحظه احساس کردم دنهومن روبه یقرمز و هشداردهنده یهاعقب برگردوندم و با چشمرو به

راه رفتن بود،  یر حال تقال برارو که در آغوشم د نی. امکردیکار م یچ نجای. هومن اسادهیخراب شده و زمان برام وا
 کردم. دنیداشته باشم، بدون فکر شروع به دو ییبابا یواسه نگاه پرسوال آقا یکه جواب نیتر گرفتم و بدون اسفت

جا گذاشته بودم و نه  نیزم یرو ییبابا یرو که کنار آقا ییهانه نگاه متعجب مردم، نه ساک دم؛یدینم زیچچیه
 ای دهیهومن رو شن «یسایوا سا،یوا» یدر حال حرکت بودن. صدا گهید یمقصد شهرهارو که به  ییهااتوبوس

 :دمیکش یبلند غی. جشدافتادم و بچه از دستم پرت  نیزم یرو یزیبا برخورد به چ ده،ینشن
 !نیام -
 خانم؟ خانم؟ -
رو  نیمقابلم بود که ام یدر. نگاه تارم به زن چادمیاز جا پر کرد،یم هیبچه که گر یو صدا یدست دیشد یهاتکون با

 یقراریبغـ*ـل زن ب یکه تو کوچولونیبه ام یتا ساکت شه. نگاه بردیم نییدر آغـ*ـوش گرفته و با دست باال و پا
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بغلم گرفتم. صورتش رو به صورتم چسبوندم و  یو تو دمیکش رونشیاز آغـ*ـوش زن ب دهیکردم و ترس کرد،یم
 لب زمزمه کردم: ری. زدمشیبوس

 ش خواب بود.شکرت! همه ایخدا -
 گفتم: کرد،یاشک رو از صورتم پاک کردم و به زن که با تعجب به من نگاه م یهاقطره

 بده خانوم! رتونیخدا خ -
 بهم زد و گفت: یلبخند مهربون زن
بغلش  نی. واسه همفتهیواسه بچه ن یاتفاق وقتهیگفتم  ،یو شما خواب دارهیبچه ب دمی. دزمیعز کنمیخواهش م -

 کردم.
 اتوبوس نشسته بود، کردم و گفتم: یکنارم تو یبه زن که صندل یاقدرشناسانه نگاه

 . ممنون.نیلطف کرد -
 اتوبوس کرد و گفت: یبه مسافرها ینگاه زن
 .یشیم تیاذ یلیخ یجورنی! انیسخته. کاش تنها نبود کیبچه کوچ هیشوهرتون کجان؟ مسافرت تنها با  -
 رو شدم.روبه یتوخال یهایرو تکرار کردم و باز هم با دلسوز یشگیمعذب، دروغ همحرف،  نیا دنیشن با

 به خودش گرفت و گفت: یناراحت یچهره زن
 !امرزهیسالتم شده باشه. خدا ب ی! بنده خدا! فکر نکنم هنوز سیآخ -
 نیبا ام یردم و مشغول بازک یو کوتاه یلب ریداشتم. تشکر ز زعادتیانگنفرت دیشا ای یخودیب یهایسوزدل نیا به

 ی. حتکردیعرق شده بود و فکرم کار نم سیهام از ترس خ. دستدمیبود که من د یچه خواب مزخرف نیشدم. ا
ساعت  هی یفقط گفتم برا سادم،یباجه که وا یومقصد رو واسه خودم انتخاب کردم. جل نیا یواسه چ دونستمینم
بد نگاهم کرد. خب واقعاً  یلی. مهم نبود که مرد خکنهینم یگفتم فرق د،یمقصد رو پرس ی. وقتخوامیم تیبل گهید

و دادم  دمیکش رونیپسرم رو ب ریش یشهیش فمیشهر رفته باشم. از ک نیاز ا خواستمی. فقط مکردینم یبرام فرق
 یقیواب عمبه خ نیام یکم خوابش ببره. بعد از ساعتتکونش دادم تا کم خورد،یطور که م. همونورهدستش تا بخ

 تیکه هنوز واقع ییافتادم. روزها موننیریش یروزها ادیدادم و ناخودآگاه به  هیتک یفرو رفت و من سرم رو به صندل
که هنوز  ییها نبود. روزهااز آدمِ بدِ قصه یرکه تنها عشق بود و عشق. خب ییمثل پتک تو سرم نخورده بود. روزها

 یاون روزها چه قشنگ بود. ول یشد. حس عاشق میوارد زندگ بیمز چه عج. هردادیم یفکرشون به اعماق قلبم گرم
احساس  یقلبم بود و کم یگاه سر زدن به صندوقچهگـه شدهیتنها فا دینمونده بود. شا یزیکه جز نفرت چ دهیچه فا

 شدینم طورنیهم در اون بود. کاش ا ییو صفا یعشق یبود که هر چند کوتاه بود ول یاکه گذشته نیا زا یخوشبخت
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از به  یااومد، مقدمه نییچشمم پا یکه از گوشه یاشک یتو نبود! قطره تیواقع ،یکه هست ینیهرمز! کاش! کاش ا
 بود. نیریآوردن خاطرات ش ادی

*** 
 یخونهرفتن به سفره یرو سرم کردم. آماده مونیمحل یدور سرم بستم و چادر رنگ شهیرو مثل هم مونیمحل یروسر

ازش  نی. واسه همارهیب دیکارگر جد خواستیاحوال بود و بابام نم ضیبود که آشپز بابام مر یم. چند روزآقام شد
تو خونه  نشستمیکه م ییاز تموم روزها شتریب یلیچند روز رو خ نیش برم و بهش کمک کنم. اخونهخواستم به سفره

 دوست داشتم. کردم،یم یدوزلهیو مل یدوزو گل
 گرانیمنظور از د یخصوص وقتاصالً جذاب نبود. به گران،ید شرفتیو پ یو نگاه کردن به ترقتو خونه  موندن

مثل خودت  یکی یخصوص وقت. بههیحس مزخرف یلیخ دهیکه ناخودآگاه آزارت م یحس تفاوت نیبرادرهات باشن. ا
در  یعنیزن بودن  کردیم و حاال فکر وسهها مجبورش کردن بمونه کنج خونه و بپکه سال یبشه. کس شرفتتیمانع پ

و قدرت  اریاخت میزندگ یتا واسه خودم تو ارمیکار کنم، پول درب خواستیخدمت و غالم مرد بودن. من دلم م
 کشک. یعنی یحوال نیا ها،نیا یداشته باشم. اما همه یریگمیتصم
و دعوامرافعه  نهیمان بازم من رو ببما دمیترسی. مدمیکش یگذاشتم، ناخودآگاه نفس راحت رونیرو که از در خونه ب پام

که من رو خطاب قرار داد، سه  یابهیمرد غر یکه با صدا رفتمیواسه خودم م یخاک یهاراه بندازه. داشتم از کوچه
 .دمیمتر از جا پر

 عرض ادب سرکار خانوم! -
کردم حتماً گم شده و  داشت افتاد. با خودم فکر یشهر پیکه ت یعقب چرخوندم و نگاهم به نگاه مردرو به سرم

 . کامل برگشتم سمتش و گفتم:گردهیم ییدنبال جا
 د؟ییبفرما -

بود، با لبخند ژکوندش  رهیوبرقم خپرزرق یمحل یهاطور که به لباسهام دوخت و همونش رو به چشمموشکافانه نگاه
 گفت: کرد،یکه سرتاپام رو برانداز م یدر حال

 و!غرض از مزاحمت، عرض ارادت بان -
 هام رو تو هم کردم و گفتم:دهن مونده بودم، اخمبهمردک انگشت نیا ییکه از پررو یباال انداختم و در حال ییابرو

 .یبرو مزاحم نشو آقا! طرفت رو اشتباه گرفت -
 بده تا بفهمم یشتریب حینبود توض یازیواضح بود و ن زیچهمه طنتشیبراق و پر از ش یهاو چشم دارانهینگاه خر از
بهش که پشت  یتیکردم اهم یخونه رفتم. سعسمت سفرهبه یشتری. برگشتم و با سرعت بگذرهیتو سرش م یچ

حالم رو بد کرده  بهیغر نیا یمعنای. حضور ببوداعتراض قلبم بلند شده  یصدا ر،یندم. تموم طول مس اومد،یسرم م
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لب  ری. زدمیکش یقیخونه انداختم و نفس عمسفره یآشپزخونه یخودم رو تو یخونه از در پشتبه سفره دنیبود. با رس
 اجلوم ظاهر شد و ب دفعههیکه بابا  زدمینفس مداده بودم و نفس هیمردک مزاحم کردم. به در تک نینثار ا یراهیبدوب

 تعجب گفت:
 شده دخترم؟ یچ -

 گفتم: یلبخند الک یرو به دندون گرفتم و با استرس و با چاشن لبم
 .ی.... چچیه -

 باال انداخت و متعجب گفت: ییابرو بابا
 ؟یزنینفس مپس چرا نفس -

 نشون بدم. از در فاصله گرفتم و گفتم: یکردم خودم رو عاد یسع
 .دمیکم از راه رو دو هی -

 تکون داد و گفت: یسر
 کمک! ای! بخبلهیخ -
خاطر دودْودَم خونه بهفرهس یو چندطبقه رفت. فضا یچوب نیتریو یتو شدهدهیچ یهاونیسمت قلخودش به و

آسون نبود. مامان  ادیز نجایا یخفه یتو فضا دنیپر از دود بود و نفس کش نداختن،یتوش راه م ونیکه آقا یشگیهم
ش خونهمن رو به سفره دیانداخت و گفت که نبا اهتو خونه ر یحساب یدعوا هیکه مخالف سرسخت کار کردن من بود، 

خونه، سفره یخاطر کار کردن تواز بابا به تونستمیحال بودم چون ممن خوش یشت. ولبشه گفت حق دا دیببره. شا
 .رمیحقوق بگ

 بابا من رو از جا پروند. یعصبان یصدا
 صبحونه رو آماده کن. فعالً هشت تا، تا بگم بهت. یمروین یدختر! سفارشا -

 کیکوچ یهام رو شستم و وارد آشپزخونهبود، رفتم. دست یسمت منبعِ بزرگ آب که سمت راست در ورودبه عیسر
شکوندم  یبزرگ یآشپزخونه بود، تو کاسه یو سرتاسر یآجر یسکو یها رو که آماده، رومرغخونه شدم. تخمسفره

هم گذاشته  یخودش آجرهاش رو رو یهاپدرم که خودش با دست یخونهو با قاشق شروع به هم زدن کردم. سفره
 یقسمت سالن هیقسمت آشپزخونه و  هیبنا شده بود. در واقع از دو قسمت درست شده بود.  یمربع نیزم هی یبود، تو

دو قسمت از هم جدا بود و  نیا یورود یشده بود. درها دهیچ هایمشتر یبرا یچوب یهابودکه دورتادور اون تخت
 نیگرنه که دادن همچکمک کردن بهش موافقت کنه. و یمن برا شنهادیبود که بابا با پ شدهموضوع باعث  نیهم

 .دادیپدر متعصب، سرم رو به باد م هیبه  یشنهادیپ
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 درنگیو سف کیکوچ یهاتابهیگاز رو روشن کردم. چند تا از ماه ت،یگاز رو باز کردم و بعد از روشن کردن کبر کپسول
 یتو مرو،ین عیما از ی. کمختمیگاز گذاشتم و روغن ر یرو م،یکردیازش استفاده م مرویدرست کردن ن یرو که برا

 یمحل برا یخونه در اصل پاتوق اهالسفره نیشدم. ا شو بعد از نمک زدن بهش، منتظر پختن ختمیر تابهیهر ماه
 نجایدادن بود. ا ییچاق کردن و چا ونیپدرم، قل یو کار عمده اومدیمردونه به حساب م یایحرف زدن و دورهم

 شدیها تموم م. هر چند کار من سر ظهر با آماده کردن آبگوشتمیتناهار آبگوشت هم داش یمرغ و براصبحونه تخم
سکو که  یشده رو روهآماد یهامرغ. تخمکردیچاق م ونیبراشون قل ونیآقا یایبود و تو دورهم نجایتا شب ا بااما با

رو تو کردم.  میروسر اومده از رونیب ی. موهادمیشده بود، گذاشتم و چادرم رو جلوتر کش دهیپوش یاروکش پارچه هیبا 
توچشم شدن با اون مردک که کنم اما با چشم دایتا بابا رو پ دمیکش یسالن رفتم و سرک مختصر یسمت در ورودبه
. سرم دمیهام تو حدقه گرد شد. ناخودآگاه آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو عقب کشکرده بود، چشم بمیتعق نجایتا ا

. با وارد ودش کردم. بازم ضربان قلبم تند شده بحواله یلب لعنت ریدادم و ز هینه تکو زمخت آشپزخو یآجر واریرو به د
 فاصله دادم. یآجر واریشدن بابا به آشپزخونه، سرم رو از د

 به من انداخت و گفت: ینگاه بابا
 ست؟آماده -

سمت سکو که ره کردم. بهآشپزخونه اشا یکردم و به سکو نییمثبت بودن جواب سوالش باال و پا یرو به نشونه سرم
طور که و همون دیکه درون دستش بود، چ ینیس یرو تو مروهایشده بود، رفت و ن دهیسمت راست من کش قاًیدق
 گفت: رفت،یم رونیب

 چهار تا املت بزن. هی -
 سراغ کارم رفتم. ر،یدرگ یکردم و با فکر نییاطاعت باال و پا یرو به نشونه سرم

*** 
از  یرو سر کردم و از در پشت میمحل یخونه تموم شد. چادر رنگعدازظهر بود که کارم تو سفرهبسه یحدودا ساعت
 یروستا خاک نیا یرهایما مثل تمام مس یخونه تا خونهاز سفره ریسمت خونه رفتم. مسخونه خارج شدم و بهسفره

 هانیکه ا کردیبا خودش فکر م ومد،ایم نجایبه ا ارب نیها کوتاه بودن و هرکس اولخونه یهمه یوارگلیبود. د
بود.  یدامدار نجایمردم ا شتریباز بود و شغل ب شهیهم ییروستا یهاخونه شتری. در بادیخونشون دزد ب ترسنینم

ها رو خانم یکارها رفتن،یبه شهر م یوقت ونیو آقا کردنیودوز سرگرم مخودشون رو با دوخت شتریها هم بخانم
 نیاز مردم هم تو کار قاچاق کاال بودن. ا یسر هیبود،  یمرز یروستا هی نجایکه ا یی. از اونجانفروختیبردن و میم

مشت  هیبابام، جمع کردن  یاصل تیخونه زد. هر چند نمن که معتقد بود نون تو شکم مردمه، تو کار سفره یوسط بابا
 معتاد دور هم بود.
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 خونه خشک شده؟ز صبح تا حاال چشمم به در اون سفرها یدونیما رو؟ م یریگینم لیخانما؟ تحوخانم -
و نگاهم رو دورتادور  سادمیحبس شد. از حرکت وا نهیسـ*ـ یمنحوس اون مردک، نفسم تو یدوباره صدا دنیشن با

از کنارش رد  یمحلگرفتم با کم میهام رو تند کردم و تصمنبود. قدم یو خلوت گردوندم. جز اون کس یخاک یجاده
 بست. وو راه ر سادیهاش رو تند کرد و مقابلم واون هم قدمبشم که ا

 یهارو به چشم میاسرم رو باال گرفتم و نگاه قهوه تیجهت دادم که باز هم راهم رو بست. با عصبان رییبار تغ چند
 گفتم: یسبزش دوختم و عصبان

 کنار. نیاز سر راه بر -
 گفت: لرزوند،یکه تن آدم رو م ییرو کج کرد و برعکس من با انعطاف اما با صدا سرش

 ؟یشد ی! چرا عصبانزمیعز -
 زد و با همون تن صدا گفت: ی. چشمکختیصورتش ر یرو شییطال یکج کردن سرش موها با
 ازت انتظار ندارم. ،یخونه باهاشون اختالط کردکه تو سفره ییاز اونا شتریمن که ب -
که اون لحظه ازم  ی. تنها کارشهیکردم از سرم دود بلند م شد و احساس شیپارچه آت کیجمله، تنم  نیا دنیشن با

که  یبود که دستم رو بلند کنم و محکم بزنم تو گوشش و زدم. جور نیرو خاموش کنم، ا شیآت نیتا ا اومدیبرم
نموندم تا  گهی. دزدیزنگ م یلیس یاز صدا هیثانرو بست. مطمئنم گوشش تا چند  فشیکث یهاچشم هیچند ثان یبرا
 ریسرم محکم کردم و کل مس یاز کنارش رد شدم و از جلو چشمش دور شدم. چادرم رو رو عیو سر ادیخودش ب به

بند نبود.  نهیسـ*ـ یتو جانی. قلبم از هزدمینفس ممون گذاشتم، نفسخونه اطیح ی. پام رو که تودمیرو تا خونه دو
 به من که نفس کم آورده بودم، گفت: وونیا یاومد و رو رونیها باز اتاق یکیمن از  یسروصدامامان با 

 مگه سگ دنبالت کرده بود؟ ؟یکنیم ینجوریچته دختر؟ چرا ا -
 خودم زمزمه کردم: با
 آدم شرافت داره. نیسگ؟ سگ به امثال ا -

 مشکوک بهم نگاه کرد و گفت: مامانم
 ؟یدیرو دو نجایتا ا نمیبب -

دنبال سوژه  شهیمامان که هم یدرآورده بودم و خودم رو جلو یلوبازلب به خودم که تاب ریدهنم رو قورت دادم و ز آب
 کنم. یمالکردم ماجرا رو ماست یگفتم و سع یراهیتابلو کرده بودم، بدوب گشت،یم
 راه تا دم خونه رو. کهیت هی نیاوهوم. هم -

 برام نازک کرد و گفت: یپشت چشم مامان
 .یگیآره جون خودت. تو که راست م -
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 لب گفتم: ریدندون گرفتم و ناراحت به مامان نگاه کردم و زرو به  لبم
 .زنهیبابا م شیرو پ رآبمی. حتماً زمیباز امشب ماجرا دار -

 ریخانوم ز هیو منش  تیکار، شخص نینظرش با ابدوه. به ابونیخ یخانوم تو هی ستیمعتقد بود که خوب ن مامان
 یهاطور که از پلهانداختم و همون ریبهشون رو ندارم. سرم رو ز فکر کردن یکه حوصله یاگهید لیو دال رهیسوال م

اتاق از سمت چپ رفتم. هر چند  نیسمت اولرد شدم. به امانلب معذرت خواستم و از کنار م ریز رفتم،یباال م وونیا
-پنج وونیبخوابه. دورتادور ا تشیدادم سکوت کنم تا عصبان حیمن ترج یول زدیلب غر م ریمامان هنوز داشت ز

 یبعد یهااتاق محمد بود. اتاق ش،یو اتاق بعد ثمیاتاق م ،یتا در بود. در اول از سمت چپ، اتاق من، اتاق بعدشش
بود. وارد اتاق شدم و  ییرایبود، اتاق پذ یبه در ورود کیهم آشپزخونه و اتاق مامان و بابا بود. اتاق آخر هم که نزد

نازکم رو از سرم برداشتم. قلبم هنوز  یو روسر دمیوبرقم رو از سرم کشو پرزرق یرنگ یدر رو بستم. چادر محل
 شدنیم نیی. افکار شوم اون مردک تو سرم باال و پازدینبض م اهگهام گـهبود و دست قراریب نهیتو سـ*ـ شیوبکم

 :زدیسرم زنگ م یفکر مدام تو هی. کردمیسر خم م شتریلحظه از خجالت ببهو لحظه
به من بده؟ چرا فکر کرده بود من تو  یاحانهیوق شنهادیپ نیچن تونهیدک چرا با خودش فکر کرده بود ماون مر -

 خونه...اون سفره
 نجایگرم و سوزان ا شهیهم یخاطر هواانداختم. به میمحل یبه چادر و روسر یرو با اکراه بستم و نگاه هامچشم
 شهی. همدمیکش د،یرسیکه تا کمرم م مرهیت یابلند و قهوه یهابه مو ینازک بودن. دست شتریب مونیمحل یهالباس

 گفتم: تفاوتی. بزدیم رونیب یروسر ریاز ز شهیکه خب هم نداختمیهام مشونه یاز دو طرف بافته و رو
 نگام نکرده. یجور نیا یکس وقتچیو ه پوشمیاما من مطابق عرف محل لباس م -
 نثار مردک کردم و گفتم: یلب فحش ریاتاقم نشستم. ز شکلیلوز یهارنگ با طرحبافت قرمزفرش دست یرو
 داشت. اصالً به من چه؟ یمردک خودش مشکل روان -
 از سرم گذشت که مو به تنم راست کرد. یفکر یاز طرف اما
 به سرش زد؟ یفکر نیمردن، همچ هاشیکه مشتر کنمیکار م ییکه من جا نیخاطر انکنه به -

که به صورتش زدم،  یلیس یادآوری... . با یهاام از حرص و بغض مشت شد. مردک من رو با زنهدست ناخودآگاه
 ی. فکردیفکر بدنم از ترس لرز نیکرده باشه. با ا بیمن رو تعق نجایراحت نبود. نکنه تا ا المیدلم خنک شد اما خ یکم

 دنیفهمیبرادرهام م ایبشه. اگر پدر  دایش پهبود که نکنه اون مرد بازم سروکل نی. اونم اخوردیمثل خوره مغزم رو م
 نی. اون شب انقدر حرص خوردم که شب، قبل از اکردنیفکر م یدنبال من افتاده، با خودشون چ طورنیا یکه کس

 که پدرم به خونه برگرده، به خواب رفتم.
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 گشتم،یداشتم از سر کار بر م یوقتماه بعد،  هینشد. اما  دایاون مرد پ یسَروکله گهیشب گذشت و خدا رو شکر، د اون
بودم، تمام  دهیماه خوابش رو د هی نیا یحبس شد. از بس تو نهی. نفسم تو سـ*ـدمشیهمون جاده باز هم د یتو

و  انداختنیکه با هر نگاه، ترس رو به جونم م ینیزبیسبز و ر یهاش رو حفظ بودم. مخصوصاً چشمخطوط چهره
 مونیخاطر بلند بودن لباس محلرو که به میناخودآگاه، چادر کوتاه محل دنشی. با دردنآویهام رو به لرزه در مدست

و از کنارش رد بشم. به  رمیبگ شدهیکردم ناد یکردم و موهام رو پوشوندم. سع کیبه خودم نزد م،یکردیرهاش م
گوشش نزده بودم،  یتو یچک جانیاگر هم دیانداخته بود. شا ریداده بود و سرش رو ز هیتک یاوار باغ متروکهید
بود  نییاما هنوز سرش پا سادیگرفت و مقابلم وا واریرو از د شهیتک دم،ی. جلوش که رسدمیترسیازش نم یجورنیا

جاده اون هم سرظهر فرستادم و  نیا یشگیبودن هم خلوتبه  یلب لعنت ریبود. چند قدم عقب رفتم. ز اوردهیو باال ن
در جا خشک  دهیترس ن،یزم یشدن دستم و پرت شدنم رو دهیکنم که با کش زیورخفرار د یخواستم مثل قبل برا

 زد و گفت: ی. پوزخنددمیخودم رو عقب کش یخاک نیشدم. چند قدم جلو اومد که تو زم
 ندارم. تینترس کار -
 بودم. رهیهاش خمن که باور نکرده بودم، با استرس به چشم اما

 صورتم پرت کرد و گفت: ی. کاغذ رو تودیکش رونیب یکاغذ یکرد و برگه بشیج یرو تو دستش
 ؟یسواد دار -

دو  دیپول شا نیبود. ا یتومن ونیلیچک چند م هیصورتم برداشتم و با دست لرزون نگاهش کردم.  یرو از رو کاغذ
 زده بود که خودش زبون باز کرد و گفت:پدرم بود. نگاهم هنوز بهت ییبرابر کل ثروت و دارا

. تو که دمیم تی. خودم فراریخوشبخت ،یکشور که بر نیا یچک هر جا نیشبه. بعد هم با ا هی یازا چک، در نیا -
 ؟یکن یزندگ نجاهایتا آخر عمرت ا یخواینم

سرعت از جام دستم مچاله کردم و به ی. کاغذ رو توشمیآور قرمزتر مشرم شنهادیپ نیاز ا هیهر ثان کردمیم احساس
که به صورتش نگاه کنم، آب دهنم رو  نیصورتش پرت کردم و بدون ا ی. کاغذ رو تومسادیبلند شدم و مقابلش وا

و  دی. ناخودآگاه بغضم ترکادیشدم دنبالم نم مطمئنمقابلش تف کردم و رفتم. چند بار پشت سرم رو نگاه کردم و 
داشتم تا  ییتوانا انقدر خواستیو دلم م کردمیازش احساس نفرت م شتریکردن کردم. هر لحظه ب هیشروع به گر

 .آوردمیلعنتش رو از کاسه در م یهاچشم
 یخونگ یو سرم رو با همون کارها اومدمیم رونیبابام نذاشتم. کم از خونه ب یمغازه یپام رو تو گهیاز اون روز د بعد

 گهید خواستینم برم. دلم رونیبا برادرهام ب کردمیم یسع رفتم،یم رونی. اگه بکردمیکه ازشون متنفر بودم، گرم م
بفرسته واسه بابام که زود  غامیپ خواستیدو ماه گذشته بود. مادرم م بایربشم. تق ریرو بشم و تحقبا اون مردک رو به

کار رو براش انجام بدم. هر  نیخونه نبودن و مامان به من گفت ا کدومچیداره. برادرهام ه یخونه که کار مهم ادیب
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ممکن بود با هم  یتفرستادن من بشه و ح الیخیکه ب ارمیب یاواسه مامان بهونه تونمینم دمیفکر کردم، د یچ
شدم اما  مونیگذاشتم، ناخودآگاه پش ابونیخ یخونه برم. پام رو که توحاضر شدم تا به سفره نیدعوامون بشه. بنابرا

ش خودم رو راه همه یبردم. توپدرم  یرو برا غامیو پ دمیاز سر حسرت کش ینداشت. آه یادهیبرام فا یمونیپش گهید
 کار داره. یرفته به شهر خودش و با من چ النا گهیدادم که اون د یم یدلدار

هام رو بودن. دست دنیهام از حرص و نفرت در حال ترکرو شدم، چشمراه برگشت دوباره با اون روبه یتو یوقت اما
دهن گشادش بکوبم. هر  یبار با مشتم رو تو نید، ادهنش رو باز کر یزدن حرف مفت یمشت کردم تا اگه باز هم برا

که با  شدمیسرعت رد م. بدون نگاه از مقابلش بهرسهکه داشت، دستم به دهنش ب یقد بلند نیچند شک داشتم با ا
 گفت: کرد،یتا آسمون فرق م نیسابق، زم یکه با اون صدا یگرم یصدا

 من رو ببخش! -
م رو جلب کرد. اما بعد به خودم اومدم و بدون توجه بهش راهم رو گرفتم و توجه راشیگ یتن صدا یاهیثان یبرا

 رفتم. محاله ببخشمش.
 .دیاما صداش باز هم به گوشم رس رمیهام رو بگگوش شدیم کاش

 ؟یخانم تراب -
که من  بود دهیزدم. پس حتماً آمار جد و آبادم رو در آورده بود و باالخره فهم ی. پوزخنددونستیمن رو م یلیفام

 .ستمین کارهنیا
کالم بشم. چند روز بعد هم ن،یمثل ا ییسَروپایبود که با ب نیراهم رو گرفتم و رفتم. ارزش من باالتر از ا جوابیب

پول درآوردن، دوباره سراغ شغل بابا برم، اومد  یمن هنوزم چشمم به کار باباست و ممکنه برا کردیمامان که فکر م
 شگریآرا خانومهی. سمرمیو ازش حقوق بگ رمیبگ ادیحرف زده تا من برم وردستش کار  خانومهیسراغم و گفت با سم

 ی. از طرفارمیپول درب تونستمیو م رفتمیم رونیبود. دوباره از خونه ب یخوب شنهادیحال شدم. پخوش یلیمحل بود. خ
از صبح تا  وزاون روز، هر ر یاز فردا کننده بود.حالخوش یلیخودش خ نی. اشدمینحس رد نم یاز اون جاده گهید

ساده رو بهم سپرد.  یبهم اعتماد کرد و کارها یکم خانومهیدو ماه گذشت تا سم-یکیبودم.  خانومهیسم شیظهر پ
 یابهیترسناک. غر یبهیشد؛ غر دایش پکه باز هم سَروکله کردیم یرو ط شیداشت روال روزمره و تکرار زیچهمه

خلوت ظاهر شده بود. نگاهم رو از  یهااز کوچه یکی یهم مقابلم جلو ازپا له کرده بود. ب ریو زم رکه غرور زنانه
 از کنارش رد بشم که گفت: تفاوتیسبزش گرفتم و خواستم ب یهاچشم

 ؟یکار کنم من رو ببخش یچ -
 یش پوزخندشرمنده یهافیبود، سرم رو باال گرفتم و به ق نیی. سرش پاسادیاز کنارش رد بشم که جلوم وا خواستم

 زدم و گفتم:
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 اد؟یبخشش من به چه کار تو م -
عالمت سکوت باال گرفتم و که باالخره باهاش حرف زدم، سرش رو باال گرفت که دستم رو به نیاز ا حالخوش
 گفتم:

 واسه دروغ گفتن. یبه خودت زحمت بد ستیپس الزم ن یرو به من نشون داد تیبار خود واقع هی! تو سیه -
 زدم و گفتم: یپوزخند

 برو آقا! مزاحم نشو. -
 یمنته یکوچه یگل واریشد. به د دایش پهفته سَروکله هیهفته از دستش راحت بودم اما بازم بعد از  هیروز رفت.  اون

و نامرتب بود. شلوار  ختهیرهممرتبش به شهیهم یبود. موها رهیخ نیکرده بود و به زم هیخودمون، تک یبه کوچه
و چند قدم  دیبه موهاش کش یمن دست دنینشسته. با د نیزم یرنگش پر از خاک شده بود و معلوم بود که روکرم

 جلوتر اومد وگفت:
 سالم. -

 رد بشم که گفت: تفاوتیاز کنارش ب خواستم
 جواب سالم واجبه ها! -

 زدم و گفتم: یپوزخند
 سالم. نی. مثل اها هستن که جواب دادن بهشون حرامهسالم یجداً؟ اما بعض -

 دادن به حرفم تندتندگفت: تیاهم بدون
 ؟یسیوا شهیجوابت رو بدم. م خوامی. میچرا برام مهمه که تو من رو ببخش یگفت شیپ یدفعه -

 مردک چه کار. نیداشت. من رو با امثال ا یتیکه داشت، چه اهم یلیدل هر
 رو که حکم چادر رو داشت گرفت و گفت: شال بلند لباسم یقدم اول رو برنداشته بودم که گوشه هنوز

 چون دوستت دارم. یبرام مهمه من رو ببخش -
 یشهر یپسره نیتجربه بودم اما احمق نبودم که گول او کم ییروستا دیبار از در خر کردن وارد شده بود. من شا نیا

بار هم من گولش رو  نیا دیفهمیم دیمن جا گذاشته بود، با شیکه از خودش پ یاسابقه نیرو بخورم. با ا یو الابال
 .خورمینم

 گفتم: ریسمتش گرفتم، با تحقم رو بهکه انگشت اشاره یو در حال دمیکش رونیرو از دستش ب چادرم
 مثل تو؟ یکیمن؟ با  -

 گفتم: دادم،یطور که انگشتم رو تو هوا تکون مرو ازش گرفتم و به راهم ادامه دادم و همون نگاهم
 هرگز! -
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و استرس سَرتاپام رو گرفته بود.  زدیم نهیسمت خونه رفتم. قلبم محکم تو سـ*ـکردم و به یسرعت طاه رو بهر هیبق
درخشانش، از دوست  یبا اون سابقه کردیاحمق چطور جرئت م نی. ااومدیاز اون مردک پرادعا بدم م شتریهر دفعه ب

که به اون  یآوردن حرف ادیو باور کنه. ناخودآگاه با به آدم ر نیا یهاحرف تونستیم یداشتن با من بگه. اصالً ک
من رو با پول  خواستیکه م یروز یاون روز رو کردم. همون ریجبران تحق کردمیزدم، دلم خنک شد. احساس م

 معامله کنه.
ع شده بود. ماجرا تازه شرو نیخالص شدم اما انگار ا کردمیباال رفتم. فکر م وونیا یهاو از پله دمیکش یراحت نفس
که به ذهنم  یرو شدم. تنها کسروبه نیزم یشاخه گل رو هیگذاشتم، با  رونیپام رو از در خونه ب یاون روز وقت یفردا

پرت کردم و  یا. گلش رو گوشهدونستمیاسمش رو هم نم یحت. همون که بهیاون بود؛ همون عاشق غر د،یرسیم
کار ادامه بده اما ادامه داد. بارها از سرم گذشت که مگه  نیکه به ا شدیاون کردم و رفتم. باورم نم یحواله یپوزخند

بود که  کرده یها کار. با اون گللرزونهیتن من رو م بیو غر بیکار عج هینداره که هر بار با  یاون خونه و زندگ
ها گل نیو ا کردنیرو باز م برادرهام در ایبار پدر  هیبار، فقط  هیها رو داشته باشم. اگر روز و شب استرس اون و گل

از کجا ساعت  دونستمی. نمکردنیم ادتریافکار استرسم رو ز نی. همکردنیجز من نگاه م یبه ک دن،یدیرو دم در م
شد. دوباره  دایخودش پ یماه بعد، دوباره سروکله هیگذشته بود. درست  ریخکه تا حاال به دونستیوآمد من رو مرفت

 یخواستم دهنم رو باز کنم و هر چ دم،یسمتش رفتم و مقابلش که رسبودم. به یز دستش عصبانسر راهم سبز شد. ا
 که دهنم رو باز کنم سرش رو باال گرفت و گفت: نیبارش کنم که قبل از ا قشهیال
 دلم برات تنگ شده بود. -

دهنده در واضح و تکونکه تو گلوش جا خوش کرده بود، انق یخشک شدم. تن صداش انقدر دلتنگ بود و بغض درجا
 پاچه گفت:بود که دهنم بسته شد. از سکوتم استفاده کرد و هول و دست

. کنمیکه کردم م یجبران غلط یبرا یکه بخوا ی. هر کاریکه تو بخوا یاومدم بگم... غلط کردم. اصاًل هر چ -
 فقط...

 دهنش رو با استرس قورت داد و گفت: آب
 فقط بهم نگو نه! -
 هام رو درهم کردم و نگاه ازش گرفتم و فقط گفتم:. اخمزدیحرف م یاز چ دمیفهمینم
 دست از سرم بردار. -

 :دیبه گوشم رس نیگر و آهنگمهربونش نوازش یرو گرفتم برم که صدا راهم
 مهربانو؟ -
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من و  دنیقلبم از استرس د گهیصدا نکرده بود. احساس کردم د یجورنیاسم من رو ا کسچیمتوقف شدم. ه درجا
بود که با صدا کردنش بهم دست داده بود. برگشتم،  یبی. از احساس عجزنهیکه تند م ستیخونه ن کیاون با هم نزد
 مرتعش شده بود، گفت: یکه کم ییانداخت و با صدا رینگاهش رو ز

 عشقه. ست،یباور کن دوستت دارم. حسم بهت هـ*ـوس ن -
 ی. اون آدم درستشهی. من و اون، نمستیدرست ن نیرنخورد. نه، اناراحت نبودم. چرا بهم ب گهیرفتم. چرا د عقب

که از سرم گذشته بود، خطرناک  یو به اتاقم پناه بردم. فکر دمیدو نفسهیرو تا خونه  ریمس هیفکر بق نی. با همستین
 .اومدیدرست از آب درنم ادلهمع نی. اشدیمن نبود. نم ِیبود. اون مرد، آدمِ زندگ

*** 
فکر کردم حاال هم  دادم،یآغوشم تکونش م یطور که آروم تواومدم. همون رونیب الیکودکم، از خ یهیگر یصدا با

 .میاومدی. من و اون به هم نمدمیرو م عتیدارم تاوان به هم زدن قانون طب
م. جوابش رو بد یکارها کردم، چ یبزرگ بشه و بفهمه من چ نیرو تو آغوشم فشار دادم و فکر کردم اگر ا نیام

 دیپرس یست. اصالً وقتکاره یباباش چ دونستمیبهش بفهمونم که من نم یجورتو روش نگاه کنم. چه یجورچه
 یچیبعدش ه یعشق اشتباه بود ول هیمن  اهبهش بفهمونم که اولش گـ ـن یجورجوابش رو بدم. چه یچ ه،یبابام ک

 هی نیرفت ا ادمی گهیست داشتن دم زد که دلم رو برد. ددست من نبود. انقدر رفت و اومد، انقدر گل آورد، انقدر از دو
. میاومدیکورکورانه به عشق شد. ما به هم نم نانیاطم هیبه  لیتبد م،هیاول دیست. ترس و تردنامعادله هی ست؛یمعادله ن

 . اما اون گفت:میایبهش گفتم من و تو به هم نم
 شه.خود حل ببهخود یچدوست داشتن باشه تا همه هیکاف -

بودم.  دهیش رو ازش دبودن خودشه که نمونه دوبندیقیمشکل من و اون تفاوت فرهنگ و ب کردمیزمان فکر م اون
نکنه. اون هم قول داد؛ قول  انـتیوفادار باشه و بهم خــ ـ شیازش قول گرفتم که بعد از ازدواج به من و زندگ

که من اون زمان ازش  یزی. چهیاگهید زیمن و اون چ نیمشکل بکه  دونستمیمردونه. واقعاً هم وفادار بود. اما من نم
کرد. هرچند تموم تالشش رو کرد تا من رو دور نگه داره اما  یباز نیو من رو وارد ا دونستیخبر نداشتم. اما اون م
 نتونست. نتونست و...

 یتک اعضاتک یعنیبود.  پدرش راثیهاش مکه حاال دوباره بسته شده بود، نگاه کردم. چشم نیام یهاچشم به
رو تو  یدرست و حساب یزندگ هیحال بودم. هرمز به من قول چقدر خوش یپدرش بود. روز خواستگار نیصورتش ع

م. اما اون بهمون برخورد؛ به من و خانواده یلیخمن اومد.  یتهران داده بود. برخالف انتظارم هرمز تنها به خواستگار
. اشتباه کردم که حرفش رو باور کردم. اون همه اختالف رو پشت سر کنهیم یندگرو نداره و تنها ز یگفت که کس

. شوهرهاشون رو کردنیازدواج م یمنطقه سنت نی. زنان ااومدیم رمیفرصت گ نیگذاشتم تا به عشقم برسم. کجا ا
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 خوامیهرمز رو م دیاز من نپرس یو دخترها حق نظر دادن نداشتن. من هم نداشتم. کس دنیپسندیم شونپدر و مادر
زن  نیترشانسخوش کردمی. اون موقع فکر مدیپسند ینه. پدرم خودش با هرمز حرف زد و اون رو واسه دوماد ای
که خودم، خودم رو توش غرق کردم.  ینجالباز م یاز شوهرم هستم. فرار یزن آواره و فرار هیم. اما حاال منطقه نیا

. کاش گرفتمیدرست رو م میو تصم سپردمیم رو به خدا مبچه دیکه بارفت  ادمیم اما خاطر بچهغرق کردم به
صورتم  یاشک رو یهاتقاص اشتباهم رو بد ازم گرفت. قطره ا،یاون روز نحس رو که دن دمیدیو نم مردمیم
رمز نفر تو قلب سخت بود. انقدر ه هیزمان عشق و تنفر از . جا دادن همکردنیرورو میو حال دلم رو ز ختنیریم

و به سرم اومده بود.  کردمیکه فکر نم زهای. چه چادیبرسه که ازش بدم ب یروز شدیمن خوب بود که باورم نم یبرا
 و انجام دادم. کردمیچه کارها که فکر نم

روزها  نیخوش بودم. به گذشتن ادر انتظارم بود اما به خدا و کرمش دل یچه سرنوشت ریمس نیا یانتها دونستمینم
 داشتم. دیخوب ام یروزها ندیو رس
*** 

 نیام
 یاکه از اون، جز دختربچه یبودم. خواب دهی. باز هم خواب ددیچیگوشم پ یاذون تو یرو که باز کردم، صدا هامچشم

اون دختر بچه  یچهره یبود که حت بی. واقعاً عجآوردمینم ادیبه  یچیه زد،یو مادرش رو صدا م کردیم هیکه گر
خواب فکرم رو  نیها بود که ااونجام. سال یچ یاصالً برا وکجام  دمیفهمیخواب نم ی. توآوردمینم ادیرو هم به 

سمت شستن دست و صورتم به ی. بلند شدم و برادمیکش یاز سر ناچار یقیبه خودش مشغول کرده بود. نفس عم
که تو سفره از شام  یدن تکه نونکه سمت چپ اتاقم بود، رفتم. وضو گرفتم و نمازم رو خوندم. بعد از خور ییدستشو

کوتاه، از  یکردن مسافت یاومدم و با ط رونیبخونم، از اتاقم ب خواستمیکه م ییهامونده بود و برداشتن کتاب شبید
باال رفت و در مغازه باز شد. با  یبرق یکرکره موت،ی. با زدن ردمیکارم، رسعباس، صاحبحاج یبازارچه به مغازه

مغازه  یریو گردگ دنیکش یت یعنی میشگیو به کار هم تمعباس، حجره، داخل رفقول حاجبه یهاروشن کردن چراغ
نشستم.  زشینبود، پشت م یجا رو برق انداختم، سراغ کتاب و دفترم رفتم و چون حاجکه همه نیمشغول شدم. بعد از ا

داد  یمسئله غرق بودم که با صدا هی ینتونستم حل کنم، امروز حل کنم. تو روزیرو که د ییهاکردم سوال یسع
 دم،یجواب نم دید یرو شدم. وقتروبه ،یحاج یوونهیپسر د ان،یسرم رو باال گرفتم و با شا ،یگفت غرق نش که یکس

 گرفته بود، گفت: ادیهاش که از دوست یالتمهیبا لحن ن
 ریسِ ایدن نیتو ا گهیهات، دمرگهبرگه نیا یتو یکنیسرت رو م ی. وقتزنمیصدات م متیدو ساعته دارم با مال -
 .سیتره و جنسا ن یحاج یمغازه نمیبب ام،یفردا بپسفردا ترسمی. میکنینم

 گفت: یزودتر از من شاک یاز خنده کش اومده بود. خواستم جوابش رو بدم اما حاج هاملب
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. کنهیتالش م شندهیچقدر واسه آ . نگاه کنریبگ ادیخرده ازش  هی ،یبد ریبچه گ نیکه به ا نیا یجا ! بهانیشا -
 اعلم!اهلل ،یاریدوستات سر از کجاها درم نی. حاال با ایرونیبا دوستات ب زننیت رو مسر و ته ؟یاون وقت تو چ

 پته گفت:و با تته دیبه موهاش کش یباباش ناخودآگاه دست یبا صدا انیشا
حرفا رو نداره. شماها که اهل  نیرت تو تابستون که او دوتا مساف یچند تا دورهم ؟یحاج میاریسر از کجا در م -

 .میخونه و بپوس میکه ما جوونا بمون شهینم د،یستیمسافرت ن
 زد و به طعنه گفت: یپوزخند یحاج

هستن که تو رو از درس  تیالابال یدو تا مسافرت و دوستا نی. همیبخون دمیند« واو» هی ،یکنکور دار گهیماه د هی -
 و مشق انداختن.

باال سر من که درس بخونم. در ضمن  یسادیساعته با چوب وا24 کنهیآدم فکر م یگیم یجور هی! یاوه حاج -
 درس بخونم؟ یبتونن دو زار کاسب بشن. من واسه چ خوننیملت درس م

 :دیغر یدست به کمر زد و عصب یحاج
که تو هر هفته اون همه پول رو  میکردیکار نم یجورنیاگه من و مادرت ا م؟یکنیواسه رفاه شما کار م یناراحت -

 جوب؟ یتو یختیریم یگرفتیم یجورچه
 .گرفتیکم داشت باال مهاشون کمگرد شده بود. حرف هامچشم

 تکون داد و گفت: یزد و سرش رو عصب یپوزخند انیشا
. ستیناس بودن نچاپ اسک نیبا ماش یرو بدون پدر و مادر بودن مساو نیا یآره خب. حرف حق جواب نداره. ول -
نه؟  ای خونمینه؟ درس م ایمن خونه هستم  دینیکه بب نییکرده تو گوشِت، وگرنه تو و زنت کجا دایحرفا هم ش نیا

 گردم؟یم یاصالً با ک
 حجره رو محکم بست. یاشهیرفت و در ش یسمت در خروجتموم شدن حرفش به با

 لب زمزمه کرد: ریز یحاج
 دراز!زبون یپسره -

 .رمیرو بگ نشونیب خواستم
 .نی. ناراحت نشیحاج سیتو دلش ن یچیه انیشا -

 گفت: یو عصب دییهم سا یهش رو رودندونا یحاج
 .ستین یچیآره. تو مغزشم ه _
 لب، رفت سر جاش نشست. ریز یااالاهللبا گفتن الاله و

 به اوْستا که صورتش از حرص قرمز شده بود، کردم و محتاطانه گفتم: ینگاه
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 زبون دم کنم براتون؟گاوستا، گلاوْ -
 هام نگاه کرد و گفت:به چشم تفاوتیو ب دیبه سرش کش یدست

 سر درست، باهات کار ندارم. نینه پسرم. برو خونه بش -
 گفتم: زدهخجالت

 .یمونینه اوْستا. دست تنها م -
 لبش نشست و گفت: یرو یکیکوچ لبخند

 .یایاز خداته ن دونمیبرو پسر! من که م -
رفتم و  لمیسمت وسامختصر، با اشاره اوْستا، به یخنده هیبهش احترام گذاشتم. بعد از  یحالت نظامزدم و به یلبخند

 متوقف شدم. یحاج یکه با صدا رفتمیسمت در مداشتم به لم،یبعد از جمع کردن وسا
 ن؟یام -
 ؟یبله حاج -
 .یایب سیهفته الزم ن هیفعالً  -

 انداختم و گفتم: نییکردم. سرم رو پابه اوْستا نگاه  شوکه
 چرا اوْستا؟ _
 .ادیتا عوضش در ب کشمی. تابستون انقدر ازت کار میدرس بخون خوامیگفتم که، م -

 چندان راحت گفتم:نه یالیو با خ دمییلبم رو جو پوست
 چشم. -

 گفت: یحوصلگیسرش رو باال گرفت و با ب دفعههیکه  کردمینگاهش م داشتم
 ؟یکنینگاه م یبه چ یسادی! واگهیدبرو  -

کردم و وارد مغازه شدم.  یط عیرو سر دریححاج یتکون دادم و از مغازه خارج شدم. چند قدم کوتاه تا مغازه یسر
بود که مجبور  نیا شیبودم. خوب دریحها نگهبان اموال حاجمن بود و من در واقع شب اریمغازه در اخت نیا یاتاق باال
 دریحبه حاج یدارامانت نیعنوان تضمرو که در دست داشتم و به یغعنوان رهن بدم. البته مبلرو به یانهینبودم هز

عباس هم ضمانت من رو به حاج یاگهیعباس، من رو ضمانت کرده بودن. البته کس دداده بودم و در کنارش حاج
 دریحاومده بود، سالم کردم. حاج رونیمغازه ب یدر انتها کشیکه از اتاقک استراحت کوچ دریححاج دنیکرده بود. با د

 وقت روز تعجب کرده بود، بهم گفت: نیا دنمیکه از د
 ؟یمغازه باش دیسالم. مگه االن نبا کیعل -
 مرخصم کردن که درس بخونم. یاهفته هیعباس حاج یچرا. ول -
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 عباس؟حاج -
 رو دادم: دریحجواب حاج زنانلبخند

 عباس.بله؛ حاج -
باال و به اتاقم  یو به طبقه خوردیکه پله م در،یحراست اتاقک استراحت حاج یمغازه، گوشه یسمت انتهابه و
 حرکت کردم. د،یرسیم

 مییطال یبه موها ی. دستسادمینصب شده بود، وا یدر ورود یروبهاتاق که رو یقد ینهیآ یرواتاق شدم. روبه وارد
شهر نداشت. از نظر خودم  نیمردم ا شتریب یبه رنگ موها یادیام شباهت زو آروم مرتبشون کردم. رنگ موه دمیکش
 ایدن هیظاهر جذاب  نیلبم نشست. پشت ا یگوشه یخند. پوزکردنیفکر نم طورنیا گرانیجذاب نبود اما د یلیخ

 غم نشسته بود.
. جام رو پهن کردم و دراز رفتم. بعد از گرفتن وضو، نمازم رو خوندم ییسمت دستشوکنار رفتم. به نهیآ یجلو از

 .شیهام رو بستم و برگشتم به چهار سال پ. چشمدمیکش
*** 
داشته  یسرپناه هیتا  یگرفتم فعالً برم سرباز میواسه رفتن نداشتم. تصم ییاومده بودم و جا رونیاز پرورشگاه ب تازه

روز بهش گفتم که  هیتو پادگان، سال بعد از رفاقتمون  هی. میآشنا شدم و با هم جور شد دیباشم. اونجا با وح
عباس، کار عموش، حاج یمغازه یداد که تو شنهادیبهم پ وزواسه موندن ندارم. بعد از چند ر ییو جا میپرورشگاه

 نداره. یو عموش هم مشکل کنهیکنم. گفت ضمانتم رو م
 یباال کیکه اتاق کوچ خواست دریحرو واسه موندن ندارم، از دوستش حاج ییکه جا دیعباس هم فهمحاج یوقت

رو که پرورشگاه  یانهیهزحجره باشه. من هم کمک هیها و اثاثاش رو به من بده و من در ازاش، حواسم به فرشمغازه

 کیکوچ یآشپزخونه هیهست و  یمتر 25-20اتاق رو که حدوداً  نیعنوان ضمانت بهش دادم و ابهم داده بود، به
 که با هم هست، گرفتم. یحموم و ییشووجور داره، با دستو جمع

 هیته تهش  ایشاگرد مغازه بودن  هیمن  یسقف آرزوها دمیعباس، فهمحاج یسال کار کردن تو مغازه هیاز  بعد
. سازهیو کشورش رو م دهیعلم رو گسترش م یکه مرزها یدانشمند باشم. کس هی خوامی. من مستیدار بودن، نمغازه
که من  یا. چون رشتهستین ادیدارم و استرسم ز رکنکو گهیماه د هی. خونمیور مکنک یماهه که برا ازدهیاالن 

آرامش دارم. چقدر دلم  نجای. اشمیو قبول م کنمیو من قطعاً شهر خودم رو انتخاب م ستیهمه ن لیباب م خوام،یم
هم پدر  کنه،یبزرگ مو من رو  رهیگیدستش رو به زانوش م ییکه تنها یکس رزنم،یمادرم تنگ شده. مادر ش یبرا
سالش بود که بابام فوت ۲۴. مادر من میزندگ یهمه شهیالگوم؛ م شهیم م؛یزندگ یاسطوره شهیمادر. م مو ه شهیم

من تا بزرگ بشم و مردش باشم.  ی. ظرف و کاسه شست و نشست پاشیزندگ یپا سادیمردونه وا یکرد. تو اوج جوون
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 یو براش مردونگ سمی. نتونستم پشتش وانهیباونقدر نبود که مرد شدنم رو بساله شدم اما عمر مادرم 12گذشت و من 
 کنم؛ نتونستم.

 شده بود، کنار زدم و به خودم گفتم: یرو که از چشمم جار یاشک
 چقدر دلم برات تنگ شده! -

 فرو رفتم. یقیبعد به خواب عم یکم
 .گذرنیبرق و باد م نیکه ع بهیذرن اما عجبگ یخوایکه نم ییهفته مثل برق و باد گذشت. مثل تمام روزها هی

عباس حاج یسمت مغازهدادم و به دریححاج دیشاگرد جد لیهر روزه، مغازه رو تحو یروز بعد، بعد از انجام کارها صبح
که مشرف به کل مغازه بود، نشست.  زشیعبوس وارد شد و رفت پشت م یاافهیعباس با قساعت بعد، حاج میرفتم. ن
مغازه بود، رفتم و  یسمت انبار که انتهابه ،یکسب اجازه از حاج زم رو انجام دادم و بعد اهر روزه یهایکارزیمنم تم
نگذشته  یکه اونجا وجود داشت، نشستم. کتابم رو باز کردم و درس خوندن رو شروع کردم. کم یکیکوچ زیپشت م

 دادم:رو  یاومدم و جواب حاج رونیاز انبار ب یحاج یبود که با صدا
 ؟یبله حاج -
 .اریو ب ریکه واسه رُفو دادم رو بگ ییسلمان، اون فرشا ی! برو مغازهنیام -
 .یچشم حاج -

 یعصبان یمغازه نگذاشته بودم که صدا ی. هنوز جفت پاهام رو تودیطول کش قهیبه ده دق کیو برگشتم نزد رفت
 .دیعباس، به گوشم رسحاج

 هیخروار سرما هیبود.  یبازار امرزشیخداب یاز خداشم باشه؛ پسره دکتره. بابا ؟یچ یعنیحرفا  نیغلط کرده خانوم. ا -
 دست اون؟ یدی. اون عقلش رو از دست داده، تو چرا عقلت رو مرهیجا گذاشته. پولشون از پارو باال م براش به

 یتخته یاشتم رواتاقک استراحتش باشه. فرش رو گذ یحدس زدم تو ،یحاج دنیبه دوروبرم کردم و با ند ینگاه
 وسط مغازه که پر از فرش بود و بازش کردم. یچوب

. دوباره صداش کردیشخص پشت تلفن گوش م یهاعباس که چند لحظه سکوت کرده بود و به حرفحاج یطرف از
 سرش انداخت. یرو رو

 هیوسط  نیواج کنم. اگه اازد یبا فالن خوامیخونه بگه من م ادیفردا بفرداپس ترسمیست. من مش بهانههمه نایا -
 ؟یآدم ناتو به پستش بخوره چ

 زد،یصحبت کردن در کلماتش موج م یکه از ابتدا یبا همون لحن عصبان قهیدق هی دیساکت شد. بعد از شا دوباره
 گفت:



 

 

27 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

ام نبه یکه با زدن سند اون شرکت کوفت یخانوم. از همون وقت میها رو از دست دادبچه نیوقته ا یلیمن و تو خ -
 کار... یرو یرو گذاشت تیهات باشن، تمام انرژکه فکر و ذکرت بچه نیا یتو، به جا

 وسط حرفش: دیاون طرف خط، همسرش پر انگار
نکنه.  یزیحرفا رو بذار کنار. بهش بگو آبرور نیآره. نذاشتم بره دانشگاه، چون دوست نداشتم مثل تو بشه. حاال ا -

 پدرش، دوست من بود. امرزیدابخانواده آبرو دارم. خ نیا یمن جلو
نشنوم.  دیبا یجورچه دونستمیگوش بدم اما صداش انقدر بلند بود که نم شونیخصوص یهانداشتم به حرف دوست

اون ور خط گوش  یسکوت کرده بود و به صدا یکار کنم. حاج یچ دونستمیبافت نشسته بودم و نمفرش دست یرو
 بلند شد: شیعصب یبعد دوباره صدا هی. چند ثانکردیم
 برات انجام بده. انیبگو شا یهم دار دیخانواده آبرو دارم. خر نیا یشرکت خانوم. من جلو یریامروز نم -
 طرف خط کالفه گفت: پاسخ اون دنیشن با
 ه؟یباز کدوم گور ست؟یخونه ن -

 کم بعد گفت: هیکرد و  یمکث
 .رهیخونه ازت بگ ادیب گمیم نیبه ام سیبنو ستیل هی -

باال  ییوسط مغازه خشک شده بودم، ابرو باًیمن که تقر دنیاز اتاق خارج شد. با د دستبهیحرف گوش نیاز ا بعد
 انداخت و گفت:

 گه؟ید یدی. شنریرو از خانومم بگ دیخر ستیمن، ل یپسر؟ پاشو برو خونه ییکجا -
تکون دادم و  یفرو برم. سر نیزم یآب بشم و تو خواستمیعباس از خجالت محرف از زبون حاج نیا دنیشن با
 سرعت از مغازه خارج شدم.به

 یتیبعد در باز شد. اهم هی. چند ثانارنیرو ب ستی. زنگ رو زدم و منتظر شدم تا لسادمیعباس واحاج یدر خونه یجلو
 . با باز شدن در، سرم رو باال گرفتم.ارهیرو ب ستیبرام ل یکیصبر کردم تا  یندادم و کم

رو  یکاغذ ،یحرف چیرو بهم دوخت و بدون ه شحوصلهیب یهادختر گره خورد. چشم یزمستونبه نگاه  نگاهم
هم رفته بود.  یهام ناخودآگاه از نوع برخوردش توسمتم گرفت. دستم رو دراز کردم و کاغذ رو ازش گرفتم اما اخمبه

داخل رفت و در رو محکم پشت سرش  اره،یابرو ب بهکه خم  نینداشت؛ چون بدون ا یتیاهم چیاون ه یحال برابه هر
برخورد من و اون  نیاول نی. اشمیخانوادگ یکه انگار من بـرده کردیرفتار م یحرصم گرفته بود که جور نیبست. از ا
 دختر شد.
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تا حرصم  اومدیهم از دستم بر نم یشده بودم اما کار یاون دختر حرص یبود که من از رفتار گستاخانه نیا قتیحق
رو انجام دادم و بعد از گذاشتن  دهایکرده باشن، خر یکه بادش رو خال یکیمثل الست نیکنم. بنابرا یخالرو سرش 

 به حجره برگشتم. داخانم،یبه دستور ش اط،یح یتو دهایخر
*** 

 دایش
 یتو بیطور که سبود و همون سادهیدم در آشپزخونه وا انی. شااومدیراهرو م یمامان و بابا از تو یهاتعارف یصدا

 داشت، گفت: یشوخ یهاهیماکه ته یبا لبخند بدجنس زد،یدستش رو پر سَروصدا گاز م
که چقدر از دستت شکاره؟  یدونی. میبدَدِت بر ینخوای. فکر کنم بخوادایش کردیم فیتعر یلیپسره خ نیبابا از ا -
 ندارم؟ . المذهب آخه مگه من دلیبریو من رو نم یریکه م ایمهمون نیخصوص سر ابه

 کردم و گفتم: زیهام رو ربراش باال انداختم و چشم ییابرو
 .مونهینم یحرف گهی. پس دمیبار با هم راجع بهش معامله کرد هی! من و تو انیساکت باش شا -

 هام دوخت و گفت:رو به چشم شیعسل یهاکرد و چشم نییباال و پا دییتأ ینشونهرو به سرش
 باور نکرد. ی. گفتم نه، ولیایموقع م نیا شهیهم دیبابا خونه بود. ازم پرس ،یاومد روقتیکه د روزید -
 یمزخرف یبه هم خوردن و صدا زیم یرو یخال یهاوانیکه ل ی. طوردمیکوب زیم یگفتم و دستم رو رو یلب لعنت ریز

 انی. شادونهیم خدا یهاش باشم. حاال تا کمنتظر غر زدن دیفضا منعکس کردن. با خودم فکر کردم پس با یرو تو
 زد و گفت: یلبخند

 باشه. یکه تو دوست دار ییپایت نیپسره از ا دیشا ؟یحاال چرا عزا گرفت -
 لب گفتم: ریبه خودم زدم و ز یپوزخند

 کنه؟یم یچه فرق گهیحاال د -
ا انقدر حرف و من فکر کردم چر گفتیکه از بابا گرفته بود، م یمن، داشت از اطالعات یهابه حالت توجهیب انیشا
 .زنهیم
 لیادامه تحص یرو اونجا گرفته اما بعد از مرگ باباش، برا شیست. پزشکه؛ عمومرفتهپسره خارج گفتیبابا م -

 سالشه.27 گفتی. بابا مکنهیهم کار م خونهیو االن هم داره درس م رانیبرگشته ا
 :دمیبهش پر یو عصب زشدهیر یهابا چشم ان،یاز دست شا کالفه

 تو رو خدا مخم رفت، خوش به حالش به من چه؟ انیسه شاب -
 مامان که گفت: یصدا با
 مامان! ییجان؟ چا دایش -
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کردم و بعد از آماده  یداد سکوت کنه و من رو به حال خودم رها کنه. پوف حیترج انیجمله از مامان، شا نیا دنیشن با
کنار گذاشته بود، به اتاقش رفت. بعد از گردوندن  رو یهم که انگار فضول انیبه جمع اضافه شدم. شا یکردن چا

چادر سر  یاصرار داشت واسه خواستگار یلیکردم. مامان خ اتو خونه ره یراحت یهااز مبل یکی یخودم رو رو ،ییچا
دست  خواستنیکه به قول خودشون م ییهااز آدم کدومچیداشت، نه ه یتیاهم یخواستگار نیمن نه ا یکنم اما برا

بار  ریو ز چونمیرو بپ دیبود که وح نیلحظه برام مهم بود، ا نیکه ا یزیوون رو تو دست هم بذارن. تنها چدوتا ج
 یسالانیکه من رو مورد خطاب قرار داده بود، سرم رو باال گرفتم و به زن م یینرم. با صدا خواست،یکه از من م یکار

 که سمت راستم نشسته بود، نگاه کردم.
 وم؟عروس خان ییکجا -

 شتریب یکارم کرد و فرصت خرابحواله یاغرهدادم. مامان که کنار زن نشسته بود، چشم لشیتحو یمصنوع یلبخند
 رو بهم نداد و گفت:

 .نیکن به اتاقت دخترم، با هم حرف بزن ییآقا احسان رو راهنما -
وارد  ،یدر ورود کیاهرو رفتم. نزدسمت رخونه خارج شدم و به شکلیمربع ییرایاز جام بلند شدم و از پذ بالفاصله

 یداره به کاناپه دمیبهش نگاه کردم که د یرچشمی. زمیداخلش قرار داشت، شد انیکه اتاق من و شا یکیسالن کوچ
سمت اتاق خودم رفتم، در رو باز کردم و . بهکنهیم گاهن انیاتاق من و شا نیسالن ب یتو ونیزیو تلو رنگیصورت

 تعارف کردم وارد بشه:
 .نییبفرما -

*** 
. موندیدور م یهالیاز فام یلیشد. مامان من مثل خ دایمامان پ یبالش نذاشته بودم که سَروکله یسرم رو رو هنوز
بهش  یلیبود که مامان خ یهم مناسبت خاص نی. خب اموندیخونه م یخاص یهاخاطر مناسبتتاسال فقط بهسال
ازدواج رو هم نداشتم.  تیکه پسره زد. هرچند که من موقع ییهاحرف خصوص بعد ازاما من نه. به دادیم تیاهم

 داد و گفت: لمیتحو ینینشچندان دلرو پشت گوش زد و لبخند نه شیشراب یتخت کنارم نشست. موها یمامان رو
 خب، نظرت؟ -

 فشار دادم و گفتم: شتریبالش ب یرو رو سرم
 نه. -

 دکتر کرد. یآقا یهانظر قاطع من رو بشنوه، شروع به شمردن حُسن سرعت نیکه انگار انتظار نداشت به ا مامان
 !یکه. با اخالق، با خانواده، شغل خوب، درآمد عال هیچرا دخترم؟ پسره خوب -

 گفتم: هیزدم و به کنا یپوزخند
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 .رهیلقمه اندازه دهنش بگ هی. بهتره ستیمناسب ن پلمهید هی شوهر دکتر، واسه -
 گفت: یانداخت و عصب ابروهاش رو باال مامان

 ؟ینکرد دایتر پمسخره نیاز ا لیمونه دختر؟ دلمگه ما چه -
 یرو نداختم،یهام روم متابستون ینازکم رو که برحسب عادت، حت یکه پتو یشونه باال انداختم و در حال درآرحرص

 . گفتم:شده بودم؛ دست خودم نبود ی. من هم عصبدی. مامان درجا پتو رو از روم کشدمیسرم کش
 یاون وقت من با کل ه؟یچ التتیازم بپرسن تحص یجمع هی یفردا توکه پس نیست؟ امسخره؟ کجاش مسخره -

که مثل خودم باشه. هرچند  یدنبال کس رمیهمه خفت بکشم؟ م نیعمر ا هیمگه مجبورم  پلم؟یبگم د دیخجالت با
 .گمیم یمن چ یفهمینم ،یشما که خودت خانم دکتر

مهم بود که باعث و  نیمن ا یمن مهم نبود. برا ینه، برا ای. نگاهش شرمنده بود کردیبه من نگاه م درمونده مامان

مشکالت  نی. معلومه که اآوردمیدرم یبازیمن، اون بود. داشتم کول یاحمقانه تیدرصد از وضع80از شتریب یبان
نذاشت واسه دانشگاه، تهران رو بزنم و البته کار بابا که  یاما من قصد داشتم عالوه بر تالف انیانقدر به چشم نم

 رو بپرونم. وونهیخواستگار د نیماجرا بود، ا نیا یکه علت اصل یمشکل بزرگ
 زد و گفت: یپوزخند مامان

 .یدرست رو ادامه بد یتونیشوهرت م ی. تو با اجازهستیقابل حل ن ریمشکل اونقدرا هم غ نیاما ا -
 گفتم: یتم و با لجبازدوخ شیعسل یهارو به چشم نگاهم

 .نی. لطفاً تنهام بذاردارم لینه قصد ادامه تحص خوامینه شوهر دکتر م -
 ناگفته بود، کرد و گفت: یهانهیهام که پر از کبه چشم یبا نگران ینگاه مامان

 .یرو خراب نکن یداشته باش یتونیکه م یروشن یندهیبا بابات، آ یخاطر لجبازبه دوارمیام -
 زدم و گفتم: یدپوزخن

 باش! دواریام -
 رنده،یگنگاه از در گرفتم و بدون نگاه کردن به تماس میزنگ گوش یرفت اما من هنوز نگاهم به در بود که با صدا مامان
 اتصال تماس رو زدم. یدکمه

 رفت؟ شیخوب پ یخواستگار -
 :دمیکه چقدر متنفر بودم از صداش، با نفرت غر یوا
 .رهینم شیخوب پ یچیبا حضور تو، ه -

 کرد و گفت: یچندش یخنده
 .ادتهیخودت  نمیبیکنم من هستم که م یادآوریخوبه. خواستم  -
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 گفت: د،یخوب خند یوقت
 .یبسوزون ،یتباط بوددر ار مانیرو که باهاش با پ یکارتمیس یتونیفقط خواستم بگم م -

 گوشم رو آزار داد. یگفتم و خواستم تلفن رو قطع کنم که صداش دوباره پرده یاوهوم
 کار دستت دادم. یدید هویمنتطر بمونم.  ادیز تونمیرو شروع کن. نم دتیزودتر کار جد -

 لب زمزمه کردم: ریهم گره خورد. ز یتو ابروهام
 باز!مردک دودوزه -
 صدام رو بلندتر کردم و گفتم: و
 .زنمیاستارت نم دیکار جد ،ی. تا اونا رو ندیقبل رو هنوز پس نداد یسر یهایامانت -

 :دیچیگوشم پ یتو شیجد یصدا
مهمه.  یلیمن خ یپسره برا نیندارم. ا یباهات شوخ دا،یباشه ش ادتی. فقط ریم بگخونه ایاونا رو فردا ساعت سه ب -
جود مو ینهی. در واقع تو تنها گزییباشه تو کشینزد تونهیهم که م ی. تنها کسیم رو اجرا کنمو نقشهموبه یبتون دیبا

 .یزنجا ب یتونیباشه، نم ادتی. پس یو هست یبود
 گفتم: تفاوتیب کرد،یکه برام سر هم م ییهاوپرتبه چرت توجهیب

 ساعت سه. -
 یبه موها یشدم. ساعت نه شب بود. دست رهیاتاقم خ یواریدرو قطع کردم و نگاهم رو باال آوردم. به ساعت یگوش
 خواد،یرو که م یبا خودم فکر کردم اگه کار کردم،یطور که اتاق رو متر ممونو ازجام بلند شدم. ه دمیکش مییخرما

وا دادم. حاال  دیوح یبستن دهن مردم نبود که جلو یرا. اصالً مگه من بشمیخاص و عام م یانجام بدم، مسخره
 .بردیکار آبروم رو م نیبود که ا نیاز ا ریمگه غ
 هم فشار دادم و گفتم: یهام رو رو. چشمدمیکش یموهام رو به دست گرفتم و کم کالفه

بازار  یآبروم رو تو خوادیپا داره. م هیمردک هم که  نیمونده. مرغ ا گهیکار کنم؟ هنوز چهارتا د یخب پس چ -
 پرچم کنه.

اعصابم بود،  یرو شییدر با لبخند کذا یکه جلو انی. در که باز شد، نگاهم با نگاه شادمیسمتش چرخدر به یصدا با
 م کرد و گفت:حواله یطنتیگره خورد. لبخند پرش

 چه خبر؟ آقا داماد مورد پسند واقع شدن؟ -
 قاً ینشستم. دق میصندل یو رو دمیکش رونیچرخونم رو ب یمطالعه رفتم. صندل زیسمت مازش گرفتم و به چشم

کرم رو از اون پرت کردم و ف دادم،یبه جلو هل م یرو کم دیکلکه صفحه یکه اون نشسته بود. در حال ییجاهمون
 حرف رو عوض کردم:
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 .انیشا یدیم گاریس یباز که بو -
 وکوله کرد و گفت:کج یتیتختم نشست. دهنش رو با نارضا یو رو اومد

 .دمهیعطر جد نیکجا بود؟ ا گاریس یبو -
 سمتش کج کردم و با پوزخند گفتم:به شتریرو ب یصندل یباال انداختم. کم ییابرو

 نه عطر. گارهیس یبو، بو نیم امن مطمئن -
 ست،یخوب ن شیسالمت یشده. چند بارم بهش تذکر دادم که برا یگاریس انیبود که متوجه شده بودم، شا یوقت چند

 اما کو گوش شنوا.
 م کرد و گفت:حواله یچشمک

 د؟یارزیسرش به تنش م اروی نمی. بگو ببچونیحاال من رو نپ -
بودن اون بود که باعث  یحسابآدم یادیمنم نه اون. ز ارزهیکه سرش به تنش نم یکردم و با خودم گفتم اون یپوف

 به هم بخوره. انمیشده بود حالم از خودم و اطراف
 هم کردم و با حرص گفتم: یرو تو هاماخم

 ازش. ومدیخوشم ن -
 نگام کرد و گفت: رهیخ یحرف کم نیا دنیشن با
 اون وقت چرا؟ -

 داد: ادامه د،یجواب پس بدم. سکوتم رو که د یوجبمین نیمونده به ا نمیگشاد شد. هم هامچشم
 ه؟یخبر دا،یش نمیبب -

 زدم و گفتم: یپوزخند
 بخوابم. خوامی. حال و حوصله ندارم؛ مانیشا الیخیب ؟یچه خبر -
رنگ با مبه موهاش که ه یدست شدم،یطور که از کنارش رد مسمت تخت رفتم. همونبلند شدم. به یصندل یرو از

 . آروم پس سرش زدم و گفتم:دمیخودم بود، کش یموها
 .رونیپاشو برو ب -

 هام نگاه کرد و گفت:. بادقت به چشمدیسمت خودش کشگرفت و من رو به شد،یرو که از مقابلش رد م دستم
 سوال؟ هیفقط  -
 یپوف انی. شادمید، دراز کشتختم که اون هم روش لم داده بو یو رو دمیکش رونیدستم رو از دستش ب حوصلهیب

 کرد و گفت:
 بپرسم؟ -
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 و گفت: دیخودش رو جلو کش یسرم رو تکون دادم. کم فقط
 ؟یعاشق که نشد ،یریکه م ایمهمون نیا یتو -
 بود، مشت کردم و گفتم: انی. دست چپم رو که دور از چشم شادیهام لرز. پلکدیپرس ینگران یو کم دیرو با ترد نیا

 !ی. من رو چه به عاشقستیخبرا ن نیانه داداش. از  -
و  سروتهیب یهاسوال دنیشن شیهاش اضافه نشه. چون واقعاً گنجابه سوال یهام رو بستم تا سوالهم چشم بعد

نجات  الیکه از فکر و خ نیا یآروم گرفت. برا یبسته شدن در که اومد، ذهن ناآرومم کم یرو نداشتم. صدا دهیفایب
فرستادم.  نییبود، پا زیم یکه رو یآب از پارچ وانیل هیو با  دمیکش رونیقرص ب یآور از بستهابقرص خو هیکنم،  دایپ

 .شدیبود اگر محقق م یقشنگ یایذهنم نقش بست. واقعاً چه رو یتو ،یخواستگار یهاش توناخودآگاه حرف
*** 

و مضطرب پاش رو به چپ و نشست  وترمیدار کامپچرخ یصندل یاز تعارف کردن من به نشستن، خودش رو بعد
 بپرسه. خوادیم یتخت نشستم و ساکت منتظر شدم تا هر چ ی. رودادیراست تکون م

اون رو هدف گرفته بود، دوخت  میرو به نگاهم که مستق شیسکوت، سرش رو باال گرفت و نگاه مشک هیاز چند ثان بعد
 و گفت:

 .ادیخوشتون نم یج سنتکه از ازدوا نیجز اون دسته از خانما باش زنمیحدس م -
 یامهیرو منعکس کرد، با لبخند نصف و ن میکرد و حالت چشمام بهت و ناباور رییم تغکه در لحظه رنگ نگاه نیهم

 اضافه کرد:
 د،ی. اگر اجازه بددمیرس جهینت نیکه از شما دارم، به ا یفقط با توجه به اطالعات کم ستم،ی! جادوگر ننینگران نباش -

 .دمیم حیتوض
هاش اما اون که حرف کردمیهاش رو گوش نمحرف شتریب کرد،یوهوا شروع ماگر بحث رو از خجالت و آب طمئناًم

 مار داشت. صداش ناخودآگاه آروم شد. یهم مهره یکم کنمیوهوا شروع نکرده بود. فکر مرو از آب
 ندارم. یبه ازدواج سنت یمن خودم اعتقاد -

 زدم و گفتم: یپوزخند
 د؟یرفت یخواستگار نیبار ا ریز یجورب! پس چهچه جال -

 بهم زد و آروم گفت: یلبخند
 .دمیم حیتوض دیعجله نکن -

 نه،ییتا واکنشم رو ب کردیکه بادقت بهم نگاه م یکردم. در حال نییقبول کردن حرفش باال و پا ینشونهرو به سرم
 گفت:
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 .دمیمن خودم شما رو پسند -
. با دمشیبه سرتاپاش نگاه کردم اما باز هم مطمئن بودم که تا حاال ند یشتریو دقت ب یجالب شد و با کنجکاو برام

 گردشده نگاهش کردم و گفتم: یهاچشم
 اد؟ینم ادمیکه من  میدیرو د گهیاون وقت ما کجا همد -

 زد و گفت: یکوتاه لبخند
ذهن شما بمونه. اما  ینبود که تو هم اون موقع برخوردمون انقدرا مهم گذره،یم یادیزمان ز هم نیدونیخب م -

 تون به دلم نشست.ذهن من موند چون چهره یخب تو
 .یچیبه ه یچیاما ه اد،یب ادمی یزیچ دیشده بودم تا شا رهیکرده بودم و بادقت بهش خ زیرو ر هامچشم

 شد و با همون خنده گفت: لیتبد یصدادار کوتاه یبه خنده لبخندش
 یکه تو نیا ی. شما برامیدیرو د گهیهمد اسی شاپیکاف یتو شیو شما دو سال پ. من ادین ادتونی دمیحق م -
 .نینیرو بب شاپیکاف سیرئ نیو خواست نیبود یمو بود، شاک کتونیک
 من ادامه داد: یبه رنگ و رو توجهیاما اون ب دیرنگ از رخم پر شاپ،یاسم کاف دنیشن با
 یکس دیبا نیو گفت نینشد یمن راض یخشک و خال یخواهمعذرتکردم اما شما به  یخواهاومدم ازتون معذرت -

که بعد متوجه شدم  نیرو آماده کرده، اخراج کنم. اولش برام جالب بود که چرا به اخراجش اصرار دار کیکه اون ک
 که پشت یرانیا یاز زنا یلیخودتون برعکس خ د،همراهتون بو ییآقا هیکه  نیبرام جالب بود، با ا نیچرا. فقط ا

تا  نیاوردیو کم ن نیحقتونه، اصرار داشت نیکردیکه فکر م یزیدر برابر چ اندازن،یو اونا رو جلو م شنیم میقا ونیآقا
 نیذاریو م نیریگیعکس م کیک نیکار رو نکنم از ا نیکه اگه ا نیکرد دیتهد یمن اون شخص رو اخراج کنم. حت

 یچیآخر ساکت بود و ه یبود که دوست شما تا لحظه یر حالد نی. انیبریرو م شاپیکاف یو آبرو جتونیپ یرو
احساس  هیبود که نسبت بهتون  نیخاطر ااعتراف کنم که اگه اون مرد رو اخراج کردم، فقط به تونمینگفت. م

 کرده بودم. دایپ ندیخوشا
مون مثالً عاشقانه یرهاقرا دیبود که من و وح یدنج شاپیهمون کاف نی. اشهیبودم داره از سرم دود بلند م مطمئن

 دیمتوجه شده بود که من و وح ایاونجا آ سیبود که اون به عنوان رئ نی. االن تنها سوال ذهنم امیذاشتیرو توش م
 نمیصبر کردم تا بب نیبپرسم بنابرا شدینه. روم که نم ای میبود شاپیاون کاف یهر شب حدوداً ساعت هشت، تو

 .گهیم یخودش چ
من، که  یبدشانس ایمن بود  یشانساما خوش نمتون،یبب ستیممکن ن گهیت، من فکر کردم داون شب که گذش -

 نیا دیرسیکه به ذهنم م یزی. اون هم با همون آقا، که خب تنها چنیایم شاپیکاف نیمتوجه شدم شما هر شب به ا
 بود که دوستتون باشه.
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 گفتم: یبددل با
. اخبار رو نیدار اتونمیوآمد مشترآمار رفت ن،یدار شاپیکه کاف نیجز ا اما انگار نیبه من گفته بودن، شما دکتر -

 اشتباه دادن؟
 ش رو جمع و جور کرد و گفت:زور خندهش گرفت. بهخنده ناخودآگاه

 .ستی. دست من و شما که نگهید ادیم شیپ یاجبار قیتوف یاخبار رو اشتباه ندادن. گاه ریخ -
نداشتن،  یم هم از اون خبرخانواده یکه حت یشده بود، راز میزندگ یرازها نیرتیاز خصوص یکیکه متوجه  نیا از

 گارد گرفته بودم. اریاختیبودم و ب یکفر
 .شمیمتوجه نم -
 بود، گفت: شهیتر از لحظات اولگرم یکه کم یلحن با
 مادرم باشم. شیتا پ رانیبرگشتم ا نیخاطر همپدرم فوت کرده و من به نیدونیحتما م -
 گفتم و اون ادامه داد: یاامرزهیلب خداب ریز
وکار کسب هیبازار، تو حساب داشت که با نظر مادر، قرار شد  یش تورو پدرم بعد از فروختن مغازه یپول هنگفت هی -

 میبزن شاپیاز دوستام کاف یکیمن قرار شد با کمک  شنهادیبه حضور ما داشته باشه. به پ ازیکه کمتر ن میپردرآمد بزن
 تیبه وضع یدگیرس یرو برا یزمان هیبود که  یمن. فقط کاف یبرا یداشت، هم دردسر کمتر یکه هم درآمد خوب

 یکتابابه حساب یدگیرس یهفت تا نه شب برا یساعتا نیچهار روز در هفته رو ب-بذارم که خب من هم سه شاپیکاف
اون  یبودمتون. فردا دهیهم ند نیرو جلب کرد مکه خودتون توجه یخودم و دوستم انتخاب کرده بودم. تا اون روز

 شاپ،یکاف اومدمیکه م یمداربسته شما رو بهم نشون داد. بعدم که ناخودآگاه هر روز ینایدورب یدوستم از رو روز
 .کردمیرو چک م نایدورب
 یو بره خواستگار نهیدختر و پسر رو بب هی کینزد یخودش رابـ ـطه یهابا چشم یبودم پسر دهیگرفته بود. ند لجم

 گفتم: ییکردم و با پررو زیهام رو ردختره. چشم
 ن؟یمن و اون آقا بود یعاشقانه یرابـ ـطه یپس متوجه -

 مثبت بودن جوابم، تکون داد و گفت: ینشونهمکث کرد و سرش رو به یهام دوخت. کمرو به چشم نگاهش
 بله. -
 پا انداختم و گفتم: یبا غرور پا رو نیه و بره. بنابراش رو جمع کنکوزهتو پرش تا کاسه زدمیم دیبا
 ن؟یندازیزحمت مخانواده رو به یواسه چ ن،یدونیاز قبل جوابتون رو م یپس وقت -

به موهاش که با ژل  یجا شد. دستجابه یصندل یرو یخود باال رفت. کمخودبه شیکلفت و پرپشت مشک یابروها
 گفت: د،یرسینظر مکه کالفه به یو در حال دیباال زده شده بود، کش
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 ن؟یستیرک ن یادیز کمهی -
شدم، باالخره زبون باز کرد و  رهیبهش خ تفاوتیقصد ندارم حرف بزنم و ب دینگاهش کردم. اون هم که د منتظر
 گفت:

 تون به هم خورده.رابـ ـطه دمیفهم یبود که اتفاق شیهفت ماه پ -
 یدست د،یرسینظر ممن معذب به یرهیباز مونده بود. اون هم که از نگاه خاز تعجب گرد شده بود و دهنم  هامچشم

م رو با اون احمق انکار کنم اما انقدر بود که به هم خوردن رابـ ـطه نیا یو درستش کرد. منطق دیکتش کش یقهیبه 
 دایکردن پ ینقش بازکه فرصت  دونستیم رو ماحمقانه یطهبه هم خوردن رابـ ـ قیدق خیبود که تار بیبرام عج

 نکردم. فقط تونستم بپرسم:
 ؟یدونیاز کجا م -
 هم نداشتم. میبندقدرت فکر کرن به جمله گهید یحت

ش بودم. از خجالت نبود. همه یبار من از نگاه اون فرار نیهام نگاه کرد. اما ابار سرش رو باال گرفت و به چشم نیا
بود.  یعشق و عاشق یدر روهم، به شکل ضرب یدو تا خط رو دنید کشبغض بود؛ دردِ دل بود. درد شکست بود؛ در

 یشد. سع ریاز صورتم سراز اجازهیب یاشک یبود. قطره یاعتمادیو از حس تلخ ب اقیهام از اشتشدن چشم یاز خال
 گفت: دیکردم بدون جلب توجه کنارش بزنم. سرم رو باال گرفتم. با ترد

م شده بود. شما، کار هرروزه زیسفارش م یو حساس شدن رو نایچک کردن دورباما  موونهید نیفکر کن دیشا -
. درست از ماه آذر سال سپردمیهم به دوستم م گهید یروزا کردم؛یکه خودم تو کافه بودم، خودم چک م ییروزا

 .دهیگفت شما رو ند دم،ی. از دوستم هم که پرسدمتونیبا اون آقا ند گهیگذشته بود که د
 ال انداختم و گفتم:با ییابرو

 داره؟ یچه ربط -
 رو تکون داد و گفت: سرش

 تون به هم خورده.اون موقع نبود که فکر کردم رابـ ـطه -
 دلم گفتم: یهم فشار دادم و تو یرو از حرص رو هامدندون

 .گهیش کن دخب خالصه -
 رو دورتادور اتاق چرخوند و گفت: نگاهش

قبل از اون متوجه نبودم که انقدر  نیون نبود. کالفه شده بودم. راستش رو بخواازت یبود که خبر یماه هیحدوداً  -
 دنتونیاز ند یخاطر چند بار تکرار کردنش روم مونده اما وقتبه نایعادت چک کردن دورب کردمی. فکر منیبرام مهم

 ن حرفاست.یاز ا ترمیکه اوضاع وخ دمیشدم، فهم یکالفه و عصب
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 هام دوخت و گفت:رو به چشم شرهینگاه خ
 خواستیخوب نبود. دلم م ادی. حالتون زنی. تنها بوددمتونیکافه د یماه بعد، دوباره تو هیشانس بودم که خوش -
 نینشستیم تونیشگیهم یکافه و سر جا نیاومدیهفته، هر روز تنها م هیو حالتون رو بپرسم اما روم نشد. حدود  امیب

مطمئن  یاما وقت گمیرو م نیکه ا نیبخشیبه هم خورده. م ونترابـ ـطه دمیهمبود که ف نجای. انیکردیم هیو گر
 حال شدم.خوش شاپیکاف یمند شدم که از تنها بودن شما توشدم بهتون عالقه

 .آوردیم یپوزخند زدم. عشق با خودش خودخواه ناخودآگاه
 هاش نگاه کردم و گفتم:چشم به
 ست؟ین طورنیا ن؛یکرد دایم رو پنهکه آدرس خو نیهم کرد بمیحتماً تعق -

 انداخت و گفت: نییسرش رو پا زدهشرم
 بله. -

 بلند شدم و گفتم: نیهم ینشستن نبود. برا یجا گهیبودم. د دهیرو شن دیچه که با اون تموم
. میستیهم ن یکه من و شما در قدوقواره نهیا قتیمن و اون آقا به هم خورد اما حق یحق با شماست. رابـ ـطه -

 سالمت!پس به
 گفت: زده،جانیبلند شد و ه یصندل یاز رو باعجله

 .ستیمن مهم ن یاصالً برا نیباور کن ن؟یگیرو م نیخاطر اون پسره ابه -
بهش کردم که حساب  یقینبود که براش مهم نباشه. نگاه عم نیزم یکره یرو یمرد چی. هزدیحرف مفت م داشت

 به افکارم بـرده باشه، گفت: یهام پنگاه کرد و انگار که از عمق چشم . اون هم به منادیکار دستش ب
راجع به شما قضاوت  دمی. مثل من که به خودم اجازه نمستینگاه درست ن هی یکه قضاوت کردن من تو نیباور کن -

 کنم.
 گفتم: یسمتش برداشتم و حرصقدم به هیخود باال رفت. ش ابروهام خودبهجمله دنیشن با
 یعاطف یمن رابـ ـطه دونهیکه م یندارم با مرد یاکه عالقه کنمی. فقط عرض مکنمیه قضاوت نمباش -

 خورده داشتم، ازدواج کنم.شکسته
 سمتم برداشت و گفت:قدم به هیهم  اون

 تجربه مثل شما داشتم؟ هیمن هم  نیاگه بدون یحت -
 نیرو بگه. در واقع ا نیزن بود که ا ایقدر مرد ونا یشب خواستگار یبود که ک نیداشتن اما مهم ا هایلیخ خب

دروغ عمرش رو گفته بود.  نیاگه بزرگتر یرو برابر نشون بده و خب موفق هم بود. حت طیشرا خواستیخان ماحسان
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زدم. به  ی. پوزخنددیهنر رو داشتن، مثل وح نیها ایزد و حاشا کرد. هر چند بعض رشینبود که بشه ز یدروغ نیا
 گفتم: نینداشت؛ بنابرا یاجهیبحث نت نیشدم. ادامه دادن ا رهیش خهاچشم

 ست.هاما جواب من هنوز هم نه  کنمیخودتون حرفتون رو قضاوت نم یطبق خواسته -
 رو بهش کردم. هنوز قدم اول رو برنداشته بودم که گفت: پشتم

 غرور مادرم بشکنه. خوامی. نمنی! جواب شما نه، باشه! اما لطفاً جوابتون رو امشب نگخبلهیخ -
بردم. بالفاصله از اتاق خارج شدم  نییقبول کردن، باال و پا ینشونهفکر کردم و سرم رو به یکردم. کم یکوتاه مکث

 رفتم. ییرایسمت پذکه منتظرش بشم، به نیو بدون ا
*** 

. بردیرده بودم، خوابم نمکه خو یجا شدم. ساعت از دو نصف شب گذشته بود و با وجود قرص خوابتخت جابه یرو
 بود. دهیامونم رو بر الیفکر و خ

 د،یساعت خوابم نبرده بود. فقط فکر کرده بودم؛ به خودم، به وح هیاز  شتریاز جام بلند شدم که ب یصبح در حال فردا
 زیچن همهکه اگه احسا نیوجود نداشت، جواب من به احسان حتماً مثبت بود. به ا یدیکه اگه وح نیبه احسان. به ا

. تایمونده بود؛ چهارتا از س گهی. فقط چهارتا داومدیبودم که نم نمطمئ اومد؛یمن م یباز هم خواستگار د،یفهمیرو م
. گهید یتاسه موندی. اون وقت مشدیتموم م یزودرو از سر گذرونده بودم. کار پدرام به یزیانگنفرت یچه روزها
 شدیو اگه م کردمینگاه م نانهیبنداشت. البته اگه خوش یبا من کار گهیز اون دداده بود، بعد ا دیکه وح یطبق قول

 حرفش رو باور کرد.
. حدود ساعت دو باالخره حاضر دمینرس یاجهینت چیچرخ زدم. فکر کردم و باز هم به ه مونیخال یخونه یظهر تو تا

 دمیکش یقیدهنم بود. نفس عم یبم از استرس توقل سادم،یکه وا دیوح یدر خونه یزدم. جلو رونیشدم و از خونه ب
درهم کردم و  شتریهم بود، ب یهام رو که تواخم فون،ینحسش از پشت آ یصدا دنیو باالخره زنگ رو زدم. با شن

 گفتم:
 منتظرم. ن،ییپا ایب -

 اومد که گفت: شیجد یصدا
 !اریباال! ادا در ن ایب -

 گفتم: یعصب
 .ذارمیتو نم یخونه یهم پام رو تو رمیبم -
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عقب در به یبود که با صدا دهینکش قهیدق هیکردم و از در سبزرنگ خونه فاصله گرفتم. به  فونیپشتم رو به آ و
م حواله ی. پوزخندکردمیش مخودم خفه یهاحتماً با دست تونستمیشدم. اگر م رهیخ هشیکر یبرگشتم و به چهره

 :کرد و با نگاه زهردارش براندازم کرد و گفت
 .میدر خدمت باش ینیریشربت، ش ،ییتو. چا ایب -

 گفتم: هیش زدم و به کنااحمقانه گوریبه ف یپوزخند
 مون نکن.هشرمند نیا شترازیب گهی. ددهیاز شما به ما رس -

 رو بهم دوخت و گفت: شمآبانهسیرئ نگاه
 تو. ای. بمیحرف بزن نیراجع به ام دیبا -

هم گذاشتم  یهام رو رو. پلککردیدرد م یمن شده بود. سرم حساب یهاشب نیوس امرد کاب نی. اسم انیبه ام راجع
که بهم وارد شده بود، کم بشه. تمام شب نگاهم رو به سقف دوخته بودم. انقدر فکر و  یاز فشار عصب یکم دیتا شا

ل بره. از کوره در رفتم که داخ دیچرخیبودن. داشت م دهش ریتاثیآور هم بخواب یهاقرص یبود که حت ادیز المیخ
 آروم باشه، گفتم: کردمیم یکه سع ییو با تن صدا

تو،  یهمه آدم دار نیا ؟یفهمیانجامش بدم، م تونمی. من نمیبودکه به من قول داده  هیزیبرخالف اون چ نیا -
 به من؟ یداد ریچرا گ

 شد و گفت: رهیدرهم بهم خ یها. با اخمبرگشت
تکرار کنم. نگران اون موضوع هم نباش. من برات برنامه  نمیبیدادم. پس الزم نم ریه تو گبار بهت گفتم چرا ب هی -

 تو. ایدارم. حاال ب
داخل  یاما مجبور بودم. لبم رو باحرص به دندون گرفتم و بانگران رفتمیتو م دیبهش اعتماد نداشتم. قاعدتاً نبا گهید

منتظر من نمونده بود و  دیها باال رفتم. وحرد شدم. از پله کیارب یرفتم. در سبزرنگ رو پشت سرم بستم و از راهرو
رو باز کردم و  بازمهیش رفتم. در نخونه رنگیاسمت در قهوهشدم و به مدو یجلوتر باال رفته بود. وارد پاگرد طبقه

ه کردن به شکل و در، جا دادم و بدون نگا یکمدمانند و بزرگ جلو یجاکفش یهام رو درآوردم و تووارد شدم. کفش
 یشدم. با صدا فمیبا بند ک یرو انتخاب کردم و روش نشستم. مشغول باز یمبل به ورود نیترکیخونه، نزد لیشما

 به حال و روزم زد و گفت: ی. پوزخنددیسمتش چرخباز شدن در اتاق، نگاهم به
 .دهیوروت پررنگ ؟یدیترس -

 گفتم: یعصب ارم،یه سرم رو باال بک نیدستم گرفتم و بدون ا یرو محکم تو فمیک بند
 حرفت رو بزن. -
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 زیسمت م. بهکنهیکار داره م یچ نمیزور باال گرفتم تا ببپاش اومد که چند قدم ازم فاصله گرفت. سرم رو به یصدا
 یسمتم اومد. نگاهپاکت برداشت و به هیخونه بود، رفت.  یکنار پنجره ،ییرایراست سالن پذ یکه گوشه یناهارخور

با اون  یاهیسمت راستم لم داد. چند ثان یمبل دو نفره یو رو دکر کردن،یم بشیهام که تعقچشم یحواله تفاوتیب
 نگاهم کرد و گفت: رهیخ شیاقهوه یهاچشم

من  یکه برات گفتم، برا ینیام نی. ایحواست رو جمع کن دیمهمه و با یلیچون خ گمیدخترجون! دوباره م نیبب -
. هیالعاده مثبت. پسر فوقخوامیمن کار کنه اما من اون رو م یخودش برا یبه اراده ستیاون حاضر ن مهمه. یلیخ

 یو جذبت بشه. پس کارت جلو ادیازت خوشش ب هک یرفتار کن یجور دی. باستین گهید یحواست باشه مثل اونا
کار  یچ دیبا گمیبهت م ،یدتوجهش رو جلب کر ی. وقتیچشمش باش یجلو دی. تو فقط باستیپدرت اصالً سخت ن

 ؟یدی. فهمیکن
 لب زمزمه کردم: ریز
 .کردمیبرات کار نم وقتچیمثل من! من هم اگر مجبور نبودم، ه -

پا  یکه پا رو یپوزخندش توجهم رو جلب کرد. سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم. در حال یچون صدا دیشن انگار
 گفت: انداخت،یم
بعد  دمیبهت قول م ،یانجام کارت داشته باش یبرا یکاف یزهیکه انگ نیا یمهمه و برا یلیمورد برام خ نیچون ا -

 .یشیو از دست من خالص م دمیرو هم بهت م گهید یتاو جذب گروهم بشه، اون سه یکه کارت رو انجام بد نیاز ا
 مقابلم رها کرد و گفت: یعسل زیم یکه برداشته بود رو رو یپاکت

 .نیپسره رو بب ایب -
بذارم که صداش که  فمیک یسمتش دراز کردم. برداشتمش و خواستم توبه پاکت کردم و دستم رو به ینگاهمین

 :دیچیگوشم پ یتمسخر هم داشت، تو یهاهیماته
 دردسر ندارم. ی. من حوصلهیحواست باشه عاشقش نش -

 گفتم: یتلخو به دمیرو به لبم که خشک شده بود، کش زبونم
 .هیعمرم کاف یهمه یکه عاشق شدم، برابار  هیهمون  -

م بود، خنده یسوژه یزمان هیکه  ششیبه ر یباال انداخت. نگاه یتفاوتیش رو با بوکوله کرد و شونهرو کج صورتش
هام رو تنگ تو بازارچه، چشم یزیآبرور یادآوریکه خرجش کردم، تأسف خوردم. با  یخودم و احساس یکردم و برا

 کردم و گفتم:
 نبود. نیداره؟ قرارمون ا یاون بازار بره، چه ارزش یمن و خودم تو یخانواده یاما آبرو یگه اون سه تا رو بدا -

 تکون داد و با خنده گفت: کیتمیش رخونه رنگیتونیمبل ز یدسته یرو رو هاشانگشت
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 ؟یوقت بترش هیکه  ینگران -
کنم که قبلش  دایباشه رو پ شستهیشا تونهیکه م یاا جملهمکث کردم ت هیهم فشار دادم. چند ثان یرو رو هامدندون

 خودش گفت:
 .سمت اون برگرده نه توها بهانگشت یکه همه میوانمود کن یجور میتونی. ماون هم راه داره -

 تعجب باال رفت. کنجکاو گفتم: ینشونهبه ابروهام
 چطور؟ -
از  یکیاز  یوانیخودش بود، رفت. ل یروسمت چپ من و روبه سمت آشپزخونه کهبه میمبل بلند شد و مستق یرو از

 یرو رو وانیسمتم برگشت. لگرفت. بعد از خوردن آب به خچالیسردکنِ آب ری.اف برداشت و زی.دام یهاقفسه
حرص من رو  خواستیم ست؛ین حکمتیب وسط نیآب خوردنش ا دونستمیسنگِ اپن گذاشت و به من نگاه کرد. م

 که خب کم موفق نبود. ارهیدر ب
 هاش رو از هم باز کرد و گفت:لب باالخره

 .ینامزد داشته باش دیکه تو با نیراهش ا -
سمت در و از جام بلند شدم. به دمیکوب زیم یپاکت رو رو ی. عصبکردیهم کردم. من رو مسخره م یرو تو هاماخم

 رفتم و گفتم:
 .کنمیکار رو نم نیمن ا -

 رد:درجا متوقفم ک صداش
رو کامل  شنهادمیحداقل پ ،یو بر یکه بذار نینظرم بهتره قبل از اتا. بهو اون سه مونمیوقت من م. اونیمختار -

 .یکه بعداً افسوس نخور یگوش کن
رو کنار زدم و بدون  دیهام چککه از چشم یاشک یلعنت به من! لعنت به اون! قطره ایتا! لعنت! خدابه اون سه لعنت

 خم، گفتم:بچر کهنیا
 .دمیگوش م -
 اون پسره احسان. ؛یخواستگار دار هیتو  -
 باال انداخت و گفت: ییزل زدم. ابرو شیاقهوه یهابرگشتم. تو چشم سمتشبه
 نظرم بهش جواب مثبت بده.! بههیپسر خوب -
بود. حاال  دیوح میترسم از اومدن احسان به خواستگار نیترهام تو حدقه گرد شد. بزرگچشم شنهادش،یپ دنیشن با

خرابش  یاون کله یداشت تو ی. چدمیشنیبه خواستگارم جواب مثبت بدم. درست م دادیم شنهادیبهم پ دیوح
 .گذشتیم
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 اومد. دست به کمر زد و باطعنه اضافه کرد: رونیآشپزخونه ب از
 .یبر یکی بندازمت به خوامیکه. م یمن باش زونیتا آخر عمرت آو شهینگاهم نکن. نم یجوراون -
کردم به اعصابم مسلط بشم اما انگار  یبه هم گره کردم و سع یهام رو عصب. دستدیجمله بلند خند نیبند اپشت و

 سمتش گرفتم:م رو به. انگشت اشارهگفتمیبهش م یزیچ هی دی. باشدینم
حاضر  وقتچیمطمئن باش هبا تو بودن تلف کردم.  یبود که برا یعاشقانه و وقت یحرفا میحسرت زندگ نیتربزرگ -
 اون اشتباه رو دوباره تکرار کنم. ستمین

 باال انداخت و گفت: ییابرو
 . پس مواظب باش زبونت کار دستت نده.یخوبه! زبون درآورد -

 نییپا یکیها رو دوتاسمت در رفتم. بالفاصله از خونه خارج شدم و پلهبرو بابا باال انداختم و به ینشونهرو به دستم
 در گرفتم و در رو باز کردم که باز شدن در همانا و شوکه شدن من همانا. یرهیم. دستم رو به دستگرفت

لحظه به اضطرابم اضافه کرده بود. آب دهنم رو قورت  نیدر ا نجا،یا دنشیحبس شده بود. د نهیسـ*ـ یتو نفسم
 نظر برسم:به تفاوتیکردم ب یدادم و سع

 ن؟یکنیکار م یچ نجایشما ا -
 به حرفم بده، پشتش رو به من کرد و گفت: یتیکه اهم نیهام دوخته بود. بدون ارو به چشم شرانهیگمچ گاهن

 .رسونمتونی. منیایب -
گذاشتم.  روادهیپ یافتادم. در سبزرنگ خونه رو بستم و پام رو تو دیوح شنهادیپ ادیبه حرفش ندم که  یتیاهم خواستم

 ه زبون آوردم:که از سرم گذشته بود رو ب یفکر
 ن؟یکردیم بمیتعق -

بودنش رو  یکه عصبان ییبا تن صدا تیمکث کرد و درنها هیکه متوقف شد. چند ثان رفتیم نیسمت ماشبه داشت
 گفت: داد،ینشون م

 کردم. یاصالً با خودم چه فکر دونمی. کارم درست نبود. نمخوامیمعذرت م -
کرده پس حتماً  بیاگر من رو تعق دونستمیبگم. فقط م یچیه تونستمی. نمقلبم باال رفته بود. الل شده بودم ضربان

 داشتم. ازیحفظ آبرو به اون ن یکه من برا دونستمیرو م نی. اون لحظه فقط ادهیرو د دیوح
 .ستین ن،یکنیکه فکر م یجوراون -

 ظر برسه. گفت:نبه تفاوتیکرد ب یاشاره کرد. سع نیرو باز کرد و به ماش رنگشیانقره206 در
 .رسونمتونی. منییبفرما -
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گذشت. احساس  یاقهیشدم. راه افتاد. چند دق نشیکه شد، ناچار پشت سرش راه افتادم و سوار ماش نیماش سوار
کردن  یخنث یکه برا کردمیفکر م نیداشتم به ا یحرف بزنم. از طرف تونمیصدام رو گم کردم و نم کردمیم

 یجورنیهم گذاشتم و بحث رو ا یرو رو مهارو بهش بگم. چشم قتیاز حق یدارم قسمت ازین ،یاحتمال یهاتوطئه
 شروع کردم:

 ن؟یکرد بمیچرا تعق -
 :دیبه گوشم رس شیجد یصدا

 .خوامیگفتم که معذرت م -
 .کردیم دایادامه پ دیبحث با نیاما ا میحرف بزن شتریب دادینم راه
 ؟خورهیشما به چه دردم م یمعذرت خواه -

 زد و گفت: یپوزخند
از  نیچون مطمئن باش نینگران باش ستین یازین کنم،یفکر م یکه من االن دارم راجع به چ نیناراحت نیاگر از ا -

 ...کنمیرو م میدارم تمام سع دم،یدوستتون د یکه شما رو دم در خونه یالحظه
 و گفتم: دمیحرفش پر وسط

 پسرعموم. -
 سمتم انداخت و گفت:به ینگاهمیکرد و ن یکوتاه مکث

 ؟یچ -
 سمت من برگشته بود، نگاه کردم. گفتم:که حاال به رخشمین به
 پسرعمومه. ست،یدوستم ن -

 زدم: یرنگ عوض کرد. پوزخند نگاهش
 ریقضاوت نکردن آدما غ اد،یکه سراغ آدم م ییاالیاما با فکر و خ کننیهر چقدر هم که آدما ادعا کنن، قضاوت نم -

. هر چند وانمود کردن، کننیکه قضاوت نم کننیمثل تو وانمود م ییگفت آدما شهی. در واقع مرسهینظر مممکن به
 .ستیهم بد ن یلیخ

 نشون بده. ادامه دادم: یالعملحرفم عکس نیسمت جاده برگشت. انگار قصد نداشت به ابه نگاهش
 جا که بشه راحت حرف زد؟ هی میبر شهیم -

 یبزرگ سکیدارم ر کردمینشسته بودم. احساس م یهمون حوال شاپیکاف هیروش تو روبهبه خودم اومدم،  یوقت
 .هامیاز بدبخت ،ییاز ترس، از رسوا گفتم؛یم یبهش چ دی. اصالً االن باکنمیم

 ذهنم گفت: یتو ییصدا
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 .یدار ازیحفظ آبروت، به اون ن ی! تو برادایش یاعتمادش رو جلب کن دیتو با -
 :دیبه گوشم رس شیجد یبود رو کنار زدم. صدا دهیچک نییچشمم پا یشهکه از گو یاشک

 ست؟یحالتون خوب ن -
که بفهمم سر نخ اول  نیهم گره زدم و بدون ا یهام رو توهاش نگاه کردم. دستچشم یرو باال گرفتم. تو سرم

 گفتم: یماجرا رو بهش دادم، عصب
 هست؟ ست،یخانما که گـ ـناه ن یعاشق شدن برا -

 شد. خواست حرف بزنه که دستم رو بلند کردم و معذب گفتم: رهیکرد و به صورتم خ زیرو ر هاشمچش
 حرفم رو بزنم. نیاجازه بد -

 بگه، بست و منتظر نگام کرد. یزیرو که باز کرده بود تا چ دهنش
 انداختم: نییرو پا سرم

 اول اون اومد گفت عاشقمه. یعنیعاشقش شده بودم.  -
. اما اگه ستیاالن اصالً خوب ن نیرو بهش بگم، ممکنه از دستش بدم. ا تیخودم فکر کردم اگه واقعکردم. با  یمکث
 ذهنم بلند شد: یکنندهسرزنش یکار کنم. صدا یبرام دردسر درست کنه. پس چ دیرو هم نگم، ممکنه وح تیواقع

 ست؟ین ینامرد -
 ذهنم جواب دادم: یصدا به
چندان دور، چه نه یندهیقراره در آ گمی. فقط بهش نمقتهیش حقهمه گم؟یممن که بهش دروغ ن ؟یچه نامرد -

 بزنم. یگند
 توجهمون رو به خودش جلب کرد: منیکاف یصدا

 ن؟یدار لیم یچ -
م رو شدهنگاهم کرد. لب خشک یبه من انداخت و پرسش یرو باال گرفتم و به احسان نگاه کردم. احسان نگاه سرم

 تر کردم و گفتم:
 .یچیه -

 نگاهش رو به مرد جوان مقابلش دوخت و گفت: احسان
 .نیاریترک ب یما دو تا قهوه یبرا -

 ذهنم دوباره شروع کردن: ینوشت و رفت. صداها کشیکوچ یدفترچه یتکون داد و تو یسر مرد
رو نذاشت؟ اگه اگه اومد سراغ احسان و برات آب ؟یولت نکرد چ ،یپسر رو جذب کرد نیکه براش ا نیاگه بعد از ا -

 ؟یچ یجواب مثبت داد شیبهش گفت تو چرا به خواستگار
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اعصابم بود و  یرو میمال کیموز یو گرد مقابلم مشت کرده بودم. صدا یچوب زیم یهام رو رودست یفشار عصب از
 گفتم: د،یکه احسان شن یبار بلندتر جور نیاما ا ی. به سختاومدیباال م یسختنفسم به

 .کنهیو ادعاش رو ثابت م مونهیم ای رهیم کنهیول م ای. گمیهمه رو م -
 گفتم: یکنجکاوش دوختم و جد یباالرفته به من نگاه کرد. نگاهم رو به چشما یبا ابروها احسان

 شیحرفا رو پ نیراز ا هیمثل  ن،یچه نشد ن،یشد مونیپش شنهادتونیحرفا چه از دادن پ نیبعد از ا نیقول بد دیبا -
 ن؟یتونیم ن،یرخودتون نگه دا

من هر لحظه  یقبول کردن تکون داد. ول ینشونهکرد و بادقت بهم نگاه کرد. در آخر سرش رو به زیرو ر هاشچشم
 شد، صداش در اومد: ی. مکثم که طوالنشدمیم ترمونیپش
 .فهمهینم یزیچ کسچیه خورمیکه بهتون دارم، قسم م یبه عشق -

حفظ آبرو هم که شده،  یگرفتم برا می. افکار پوچ رو کنار زدم و تصمیه اعتماد کنم چبار هم اشتبا نیکردم اگر ا فکر
 به خودم بدم. گهیفرصت د هی

زور خفه کرده بودم و اشک هقم رو بههق ی. صدایاز همون اولش شروع کردم به گفتن، تا شب خواستگار بعد
نداشتم. نگاه  یبرداشت چیدرهمِ احسان ه یها. از اخمدیلرزیکه بهم وارد شده بود، م ی. بدنم از فشار عصبختمیریم

 یچنان ساکت بود و حرفکم بشه. احسان هم لرزشمو بدنم رو در آغـ*ـوش گرفتم تا از  دمینگرانم رو ازش دزد
 .دمیسخت باشه و من چقدر از گفتنش عذاب کش تونستیمرد چقدر م هیها به حرف نیزدن ا دونستی. خدا مزدینم
 گفت: یکه با نگران یزن یصدا با
 خانم؟ حالتون خوبه؟ -

به  یکه نگاه نیکردم و بدون ا نییمثبت بودن جوابش باال و پا ی. سرم رو به نشونهمیدومون به زن نگاه کرد هر
 هیزدم. از کافه دور شده بودم که بلندبلند شروع به گر رونیبرداشتم و از کافه ب زیم یرو از رو فمیاحسان بندازم، ک

 نیبود که ا یبار نیو آخر نیاول نیا دی. برام مهم نبود. شاکردنیم میهمراه بشونیعج یهام. مردم با نگاهکرد
هام رفتم و قدم نییرو پا شیسنگ یهاکافه شده بودم. پله کی. وارد پارک نزدرفتیپس آبروم نم دنیدیمجنون رو م

 بود،پارک  یدرخت انگور تو ریکه ز یرنگسبز مکتین دنی. با دداشتمیمو نامرتب بر یها، عصبفرشسنگ یرو رو
فکر  دی. بارفتمیفرو م زمیانگنقش نفرت یدوباره تو دی. باکردمیقوا م دیتجد دیسمتش رفتم و روش نشستم. بابه
 .دیباشم، با یقو دیکردن رو نداره. با هیارزش گر ایدن نیا یتو زیچچیه کردمیم

سرم رو باال  ستاد،یمقابلم ا یوقت یرهگذره ول هیو فکر کردم حتماً  دمیرو شن دنشیم کیکه بهم نزد ییپاها یصدا
 رو شدم. خواست حرف بزنه که گفتم:اون روبه یهاگرفتم و با چشم

 .دونمیخودم م ست؛یازم سوءاستفاده کنه، نه؟ الزم ن دمیکه اجازه م رتمیغیب یلیخ یبگ یاومد -
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 زد و گفت: یزورک لبخند
که دوستش  یمهمه که در کنار کس نی. برام ایشد ییگذشته مجبور به چه کارا یتو ستیم بگم برام مهم ننه. اومد -

 کنم. تیدارم بمونم و ازش حما
 که تو گلوم مونده بود، زدم: یدلم رو با بغض حرف

 .یشد وونهید -
 تیشد و با جد رهیهام خگذاشت و به چشم مکتین یچوب یپشت یپارک کنارم نشست. دستش رو رو مکتین یرو

 گفت:
عذاب بکشه؟  گهید یکیخاطر ذات خراب م بهشدم که اجازه بدم دختر مورد عالقه رتیغیانقدر ب ینکنه فکر کرد -

 هان؟
لبم نشست. اون  یناخودآگاه رو یرو از نظر گذروندم و لبخند کردینگاهم م یدلکه با بد یاو چهره یپرسش لحن

 هم لبخند زد و گفت:
 .یشیزشت م ،یکنیم هیگر یبخند. وقت شهیهمخوبه.  -
 نگاهم کرد و گفت: یگردشده بهش نگاه کردم. با لبخند بزرگ یهاچشم با
 م؟یبر ستیبهتر ن -

. کنار کردمیم تیآروم کردنم گفته بود، احساس امن یکه برا یاکردم. چقدر با اون دو جمله دییتکون دادم و تأ یسر
 گفت: که میرفتیم یسمت خروجهم به

 .رمیگینباش. من ازش م شینگران باق -
 باالرفته نگاهش کردم: یو با ابروها دمیسمتش چرخ. بهسادمیوا
 ؟یچطور -

 زد و گفت: یلبخند
 . غمت نباشه.کنمیم شیکار هی -

 ارزش داشت. ایدن هیبرام  زد،یکه حرفش رو م نیکار رو بکنه، هم نیبرام ا تونستیاگر نم یزدم. حت لبخند
 هم لبخند زد و گفت: ناو
 لم؟یوک گهیعروس خانوم حاال د -
 بود، با مکث گفتم: هامتیمامور نیآخر ریکه ذهنم درگ یدر حال دم،یم به هوا رفت. خوب که خندحرفش قهقهه نیا با
 از سرم کم بشه. باشه؟ دیکه شر وح نیباشه بعد از ا دیبا نایو عقد و ا یجوابم مثبته اما نامزد -

 به روم زد و گفت: ی. لبخند مهربونستادیا رومروبه
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 .یبد دیقول با هیباشه. فقط  -
 گفت: تیتکون دادم. ابروهاش رو درهم کرد و با جد یرو پرسش سرم

 . باشه؟رمیگی. من اون عکسا رو ازش میرو انجام بد گهیکه م ییکارا ستیالزم ن -
 هم که شده، گفتم: شیدلخوش یکنم اما برا یکردم. مطمئن نبودم بتونم قولش رو عمل سکوت

 باشه. -
*** 
به پدرم جواب مثبتم رو اعالم کردم که دو شب قبلش به مادرم گفته  ی. من در حالرفتیسرعت جلو مبه زیچهمه

 نیها اندادم چون مطمئن بودم انقدر یتینگاه شکاک مادرم شدم اما اهم ی. متوجهستمیازدواج موافق ن نیبودم با ا
که موافق نبودم  نیبود. با ا یراض یلیمن خ یموقت نتخابحال بود. انگار از ا. پدرم خوشرهیگینم یموضوع رو جد

من و  یبرا یماه بعد مراسم نامزد هیها دور هم، قرار شد تا باشه اما با جمع شدن خانواده هایزود نیمراسم به ا
 کردم،یم دیوح یبرا دیکه با ییانجام کارا یرو تومن  یکارشون، دست و پا نیها با ااحسان برگزار بشه. در واقع اون

 نیاز ا ینبود کس لیبه اعتراض من و اون گوش نداد. بابا ما یکس م،یبستن. هر چقدر هم من و احسان اعتراض کرد
 دیخبر بود، به وح نیپخش شدن ا یکه منفعت من تو ییبا خبر بشه اما از اونجا یمراسم نامزد یموضوع، تا برگزار

من خبر داشتن و  یبعدش کل بازار از نامزد یشد که هفته یطور تیبازار پخش کنه. وضع یخبر رو تو نیا اگفتم ت
که عقد رو جلو  رسهیم جهینت نیخبر، بابا به ا نینکرده بودم که با پخش شدن ا ینیبشیچون پ دمیجنبیم دیمن با

به مغازه  ابا،بردن ناهار ب یشته شد، هر روز به بهانهگذا یکه قرار نامزد یمن فاجعه بود. از روز یبرا نیبندازه و ا
جواب بده چون  دیوح ینقشه دیرسینظر نمودرمون بودم که هنوز جور نشده بود. بهفرصت درست هی. منتظر رفتمیم
دن زدم. با زنگ خور یفکر پوزخند نیو داد کنه. با ا غیمن اون ج یبه جا دمیترسیباغ نبود. م یپسر اصالً تو نیا

 درهم، تماس رو برقرار کردم: یاچهره بااومدم و  رونیب الیاز فکر و خ م،یگوش
 بله؟ -

 :دیطلبکارش به گوش رس یصدا
. ایپدرام هم مشخص نکرد فیهنوز تکل ؟یدست بجنبون یخوای. نمگهیکه عقدت افتاده واسه دو هفته د نمیبیم -

کرده  یزنگ بزنم خبر کارا یکارا رو انجام بده. حوصله ندارم ه زودتر ،یبرس دردسریدومادت ببه شازده یخوایاگه م
 .رمیت رو بگو نکرده

 . باحرص سرم رو تکون دادم و گفتم:دمیسنگ اپن آشپزخونه کوب یآزادم رو مشت کردم و رو دست
 یچ یگی. مکه بهش نخ بدم ستین ی. الابالاندازهینگاه هم بهم نم مچهین هی گهینامزد کردم، د دهیفهم یاز وقت -

 کار کنم؟
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 زد و گفت: یپوزخند
 بهت بگم؟ دیواقعاً که. اون هم من با -
 گفت: هویش کردم که حواله یلب فحش ریز
 بهت که زنگ زدم برو مغازه... رون،یب کشمیمن امروز عمو رو از مغازه م نیبب -
 وسط حرفش و گفتم: دمیپر
 ه توش کرد.بش یکه هر غلط ستیشمال شما ن یالیهستا! و مغازه -

 رو بلند کرد: شیعصبان یصدا
 ؟یشنویهفته باشه. م نیهم یتو دیبا یکنیکه م ی. هر غلطستیبه من مربوط ن گهید ناشیا -

 رو روم قطع کرد. یاعتراض کنم که گوش خواستم
بار . با خودم چنددمیکش قی. چندتا نفس عمدمیکش مییخرما یبه موها ینثارش کردم و کالفه دست یلب لعنت ریز
 تکرار کردم: گهید
 !یتونی. تحمل کن! تو مگهیفقط چهارتا د -
 :گفتیگوشم م یمدام تو ییصدا اما
 .کنهیدفعه فرق م نیا -
خودم  شدمیبود که مجبور م یبار نیچند ماه، اول نیا ی. توکردیدفعه واقعاً فرق م نی. آره، اترسوندمیم شتریب نیا و

 کار رو انجام بدم. نیچطور ا دیبا دونستمیبذارم و االن نم شیپا پ
 یرهیفکر بودم که تلفنم زنگ خورد. لبم رو به دندون گرفتم. نگاهم خ یو تو دمیکشیدر قابلمه م یرو رو دستم
 که از اضطراب سرد شده بودن، دکمه اتصال رو زدم: ییمنحوسش بود. با دستا یشماره

. اگر نه، خودت یکرد ،یفرصت استفاده کرد نی. اگر از اکنمیمکه برات  هیکار نیآخر نیا ن،ی. ببرونهیبابات ب -
 و خودت. یدونیم
به ظرف  یسنگ اپن گذاشتم. نگاه یدستم خشک شده بود، رو یرو که تو یممتد بوق، گوش یشدن صدا دهیشن با

 غذا کردم و گفتم:
 !یتونی! تو مدایتمومش کن ش -
 زدم. رونیاز خونه ب ک،یکوچ یهام و بغـ*ـل گرفتن قابلمهسلبا نیتریدستدم دنیجمله، بعد از پوش نیا با
 یمتنوع رو یهابه تابلوفرش یسرسر یمغازه گذاشتم. نگاه ینگذشته بود که پام رو تو مییکذا میساعت از تصم مین
ه خودش جا داد یبافت رو رودست یهاکه انواع فرش یبزرگ یاز تختا یکی یروکردم و روبه یورود کینزد ِوارید

مغازه بودن، خشک شده بود و افکارم  یوارهاید بخشنتیکه ز ینیماش یهافرش ی. نگاهم روسادمیبود، وا
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خودشون نگه  یبافت رو رودست یهاکه انواع فرش ییهاتخت نی. از بدیچرخیکار م نیوحوش عاقبت احول
سمت به لرزش افتاده بودند، به یر عصبکه از فشا ییگشتم. با پاها نیدنبال ام دنیرد شدم و با سرک کش داشتن،یم

بردم و در رو  رهیسمت دستگسمت راست، دستم رو به یمغازه، گوشه یبود، حرکت کردم. انتها همغاز یانبار که انتها
نظر تازه برامون آورده بودن، بود، درجا خشک که به ییهاانبار در حال شمردن فرش یکه تو نیام دنیباز کردم. با د

بگم.  یشدم. بهش چ رهینبود، خ منرو به دندون گرفتم و به اون که مشغول کارش بود و حواسش به شدم. لبم 
 نییپا تعادلیدار و بضرب یانبار یهاکردم از پله یبه سرم خطور کرد. دستم رو به سرم گرفتم و سع یناخودآگاه فکر

 مرتعش خطاب کردم: یو با صدا کهیتکهیرو هم ت نیزمان امبرم. هم
 ... مجد.یآ... آقا -
که به زانوم  یخاطر فشارکه به نیزم یآخر پرت کردم رو یبار خودم رو از پله نیآروم بود. ا یادیانگار صدام ز اما

سمتم اومد و کنارم سرعت بهافتادم، به نیزم یمن که رو دنیسمتم برگشت و با دبه نیاومد، دادم به هوا رفت. ام
صداش حواسم  دنیرو بکشم. با شن دیوح خواستیبابت دلم م نیا ز درد گرفته بود و انشست. زانوم واقعاً نیزم یرو

 بهش جلب شد:
 ؟یحالتون خوبه خانوم صمد -

 هیطور که گرکنم و باالخره هم موفق شدم. همون هیهر طور شده گر هام،یکردم با فکر کردن به بدبخت یسع
 گرفته باشه، گفتم: کردمیم یکه سع ییصورتم رو درهم کردم و با صدا کردم،یم
 .ننیبی. چشمام تار مارنیدارن از دو طرف به سرم فشار م کنمی. احساس مکنهیدرد م یلیسرم خ -
 بودن، تندتند گفت: صیقابل تشخ یراحتسبزرنگش به یچشما یکه از تو یبا نگران نیام
 ست؟ن ساختهاز دست م یکار ن؟یشد یجورنیافتاده که ا یاتفاق خاص ن؟یدکتر رفت -
که تا به حال  نی. امدمیکش یاخفه غیتو پام، ج یکردم بلند بشم که با فرض درد ساختگ یسع یشینما حالتبه
 زانوهاش نشست و گفت: یرو غمیج یبود، با صدا ستادهیوا
 به اورژانس خبر بدم؟ نیخوایم -

 رو باال انداختم و فقط گفتم: سرم
 بلند شم. نیفقط کمکم کن -
 تابلو نباشه، گفتم: یلیکه خ نیا یکرد. برا یحرف ازم، مکث کوتاه نیا ندیشن با
 .خواستمیازتون م دی. نباکنهیکار معذبتون م نی. فکر کنم انیببخش -
 هاش رو درهم کرد و گفت:کارم اخم نیا دنیکه با د دمیکش نیزم یخودم رو رو ،یشینما حالتبه
 .نیاریبه پاتون فشار ب دی! نبانیصبر کن -



 

 

50 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

سمتم دراز ورزشکار باشه. دستش رو به اومدیداشت وگرنه بهش نم یدرشت یبنددو برابر من بود. استخون کلشیه
 کرد و گفت:

 .نیدستتون رو به من بد -
 .کردیفرق م گهید یهاکه از کنارش بودن داشتم، با آدم ییوهوا. چقدر رنگ نگاه و حالدیصورتش چرخ یرو نگاهم

 و بلندم کرد. آروم گفت: دیدستش گذاشتم. دستم رو کش یدستم رو تو آروم
 .نینذار نیرو زم توندهید بیآس یلطفاً پا -

. نگاهم نمیانبار بش یتو زشیبابا، پشت م یصندل یکردم. کمکم کرد رو نییقبول کردن باال و پا ینشونهرو به سرم
هاش نگاه کنم. چشم یو تو رمیم رو باال بگسر شدیبودن، دوختم. روم نم دهیکش زیم یرو به فرش قرمزرنگ که رو

که  فمیبه ک لم،یزنگ موبا ی. با صداکردیبودم، فرق م دهیهفت ماه دوروبرم د نیا یکه تو یعوض یهااون با آدم
 رنگیمشک فیرو از ک یبود. دستم رو دراز کردم و گوش دیصدا مخصوص وح نیگذاشته بودم، نگاه کردم. ا زیم یرو

 . تماس رو برقرار کردم:دمیکش رونیچرمم ب
 ست. حواست رو جمع کن.بابات مغازه گهیساعت د میتا ن -
 .دمیکوب زیم یرو رو یگوش ی. عصبدیچیبوق تو گوشم پ یدوباره صدا و

 م رو جلب کرد:توجه نیام یهام رو بستم. صدادادم و چشم هیتک یصندل یرو به پشت سرم
 خانوم؟ -

 فتم:رو بسته نگه داشتم و گ هامچشم
 .سوزهی. چشمام مترکهیسرم داره م -

 نگران شد: صداش
 ان؟یزنگ بزنم پدرتون زودتر ب -

 هام رو باز کردم و گفتم:باال انداختم و آروم چشم سر
 .شمی. خوب مکنمیکم استراحت م هینه.  -
 سمتم گرفت و گفت:دستش رو به یآب تو وانیبود، ل سادهیکه مقابلم وا نیام
 .ادیتا حالتون جا ب دیوربخ وانیل هی -

 کردم و گفتم: کیرو به لبم نزد وانیرو ازش گرفتم. ل وانیبه روش زدم و ل یلبخند
 ممنونم. -

 تکون داد و گفت: یسر
 نوش جان! -
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که سرش به کار خودش  نیچشمم به ام هیچشمم به ساعت بود و  هیگذاشتم.  زیم یرو رو وانیرو که خوردم. ل آب
 رو صدا زدم: نیساعت پر شه که ام میمونده بود تا ن قهیم زمان بگذره. پنج دقگرم بود. منتظر بود

 مجد؟ یآقا -
 من سرش رو باال گرفت: یها بود که با صداکتابدفتر حساب یتو سرش

 بله؟ -
 صورتم مشخص بود، گفتم: یکه قرار بود بکنم، رو یراخالقیکه واقعاً از انجام کار غ یخجالت با
 ور؟ برم اون نیکمکم کن شهیم -

 معذبش رو بهم دوخت و گفت: نگاه
 البته. -
سمتش دراز کردم. دستم رو گرفت و کمکم کرد بلند بشم. از فرصت استفاده کردم و دستم اومد. دستم رو به سمتمبه

رو حفظ  بود، باال گرفتم و خودم رو بهش چسبوندم تا مثالً تعادلم دهید بیرو که مثالً آس ییرو دور کمرش گذاشتم. پا
طور که کل وزنم رو روش انداخته . با کمکش همونگفتینم یزیمن بود و چ یخدا در سکوت شاهد کارهاکنم. بنده

 یبزرگ نیتریمغازه و یی. خدا رو شکر کردم که قسمت جلومیمغازه شد ییو وارد قسمت جلو میها باال رفتبودم، از پله
 گرنه... .نبود و یاشهیاز تابلوفرش داشت و در مغازه ش

. هنوز دستم رو ول نکرده بود و صورتش نمیو کمکم کرد بش دیکش رونیبابا رو ب ی. صندلمیبابا رفت زیم سمتبه
 یحواله یاجانانه یلیو س دمیکش رونیبابا، دستم رو از دستش ب دنیدر و د یصدا دنیصورتم بود که با شن یروروبه

 رو جلب نکنه، گفتم: هاهیساکردم توجه هم یکه سع ییصورتش کردم و با صدا
 ؟یکنیم یچه غلط یدار -
 مغازه رو به لرزه انداخت: یهابابا ستون یعصبان یبود که صدا ومدهیهنوز به خودش ن نیام
 چه خبره؟ نجایا -
 کردمیم یکه سع ییسمت بابا رفتم و با صداکه خشک شده بود، به نیو از کنار ام دمیرو عقب کش یبابا صندل دنید با

 باشه، گفتم: یمرتعش و عصب
 ...خواستی... می... منی... انیبابا! ا -

 در حال انفجار بود، انداخت و گفت: تیم از عصبانبه من که چهره ینگاه بابا
 .دایبرو خونه ش -

 کردم: اعتراض
 بابا... یول -
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 برداشت و گفت: نیام یرو از رو شینگاه عصبان بابا
 .دایگفتم برو ش -

*** 
 نیام
لحظه اوج بهکه لحظه ییبا صدا اومد،یم شد،یم کیپاش که بهم نزد یکه صدا یدر حال یرفتن اون، حاج با
 به طعنه گفت: گرفت،یم
 من... یمغازه یکه تو یدادیبه خودت اجازه م دمیرسیم ریاگه من د یعنی! رتیغماشااهلل! چه خوش -

 دیوقت باهضم کنم. اون تونستمیکه افتاده بود رو نم یاقبودم و اتف جیبود. خودم هنوز گ یپشتم به حاج هنوز
 دیفنر از جا پر نیبه کمک من داشت، ع ازینشستن ن یآخر برا ی. دخترک که تا لحظهدادمیم حشیتوض یجورچه

که نکرده بودم. از  یکرد. متهم به رفتاریمن رو متهم م شدهیو ترس یعصب یسمت پدرش رفت. لحن صداو به
 .فتمیگرفتم تا ن زیپاهام سست شده بود. دستم رو به م یفشار عصب

. به دیسمت خودش کششدت بهم قرار گرفت و من رو بهشونه یو بعدم دستش که رو یحاج یهاقدم یصدا اول
 صورتم نشستن همانا. یکه رو یاجانانه یلیخودم جرئت دادم و بهش نگاه کردم اما نگاه کردن همانا و س

 :بدم حیتوض خواستم
 ...یحاج -

 و داد زد: دیحرفم پر وسط
دهنت رو  شهیروت م دم؟یخودم د یکه با چشما یزیچ ؟یبد حیتوض یخوایرو م یصفت! چببند دهنت رو گربه -

 ؟یدیجواب من رو م یجورنیاصالً؟ من به تو اعتماد کردم. تو ا یباز کن
از  یچاه یبود که من تو نیکه باور داشتم ا یزیچ . تنهادمیپشت کوب واریهلم داد و به د شتریحرف ب نیبا گفتن ا و
 شده افتادم.کنده شیپ

رو دور مغازه جمع کرده  هایاز بازار یریجمع کث ،یحاج یعصبان یبازار دور مغازه بود. صدا یبدتر جمع شدن اهال خبر
 بود.
اگر خودم هم از پشت  دیبود. شا سوال بـرده ریبا گفتن اون جمله، من رو ز دای. شگفتمیم یانداختم. چ نییرو پا سرم

بود. با  دایش یباورنکردن یهاحرف ی. اما موضوع اصلکردمیناجور م یفکرها شدم،یرو مروبه یاصحنه نیبا همچ
به مغزم متوجه شدم که  ژنیاکس دنی. تازه با رسکردینم اورحرفم رو ب یکس گفتم،یهم که م یزیها هر چاون حرف

 .کردمیم یکار هی دی. باشمیم ترکینزد ییآبرویقدم دارم به ببهقدم
 :دیچرخیصورتم م یرو یپرنفرت حاج نگاه
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 بود؟ نیهمه محبت من به تو ا نی. جواب انییپا ریآره. سرت رو بگ -
 .کردمیاز خودم دفاع م دی. بادیلرزیوحشتناک م هامدست
 :زدیحدقه دودو م یتو هامچشم

 به خدا... یحاج -
 :دیسمت خودش کشرو گرفت و به رهنمیپ یقهی. دیبهم پر شیآت یگلوله نیع یحاج

 ؟یمن نگاه کن یتو چشما شهیاصالً روت م ؟یکه بزن یهم دار یمگه حرف ؟یخدا چهان؟ به ؟یخدا چبه یحاج -
 :اومدیم کردن،یرو به آرامش دعوت م یشون که حاجهمهمه یتو. صدا ختنیدارها رمغازه باز شد و چندتا از مغازه در
 کار کرده؟ یبنده خدا مگه چ نیا د؟یکنیم یجورنیچرا ا ؟یشده مگه حاج یچ -

 :دیغر یعصبان یحاج
 !یشرفی! بیکار کرده؟ پدرسوختگ یچ -

 مغازه رو به لرزه درآورده بود. یهاستون یحاج یصدا
 دم در مغازه کردم و با التماس گفتم: یهاهیبه همسا ینگاه

 م...تو رو خدا آبرو یحاج -
 :دیپرتم کرد. هوار کش نیزم یرو گرفت و رو مقهیحرفم رو ادامه بدم.  نذاشت

 آبرو؟ کدوم آبرو؟ -
 :دیسمت در گرفت و با نفرت غررو به دستش

 نشناس!. نمکنمتیبب خوامینم وقتچیه گهی. دفتهیکه چشمم بهت ن ییجا هی یریو م یشیحاال گم م نیهم -
بشم. قطرات اشک  ارزشیو ب فیخار و خف نیاز ا شتریکه ب نیقبل از ا رفتمیم نجایاز ا دیبلند شدم. با نیزم یرو از

 میکه دلشکستگ ییبرداشتم. با صدا یسمت حاجصورتم که حس کردم، آروم از جام بلند شدم و چند قدم به یرو رو
 :دمینال زد،یرو جار م

قسم!  میکه با هم خورد یبهت بده. اما به نون و نمک رو تینوازمیتی. خدا عوض ی! دو سال پناهم بودیحاج یمَرد -
 .یکنیم یانصافیب یدار یدونی. میدونی. خودت هم مستمیمن نامرد ن

 و گفتم: دمیکوب نیرو به زم پام
 .یحاج ستیدهن وا نکنه که اگه بکنه... رسوا شدنت آرزوم ن نیزم امتیخدا کنه روز ق -

رو گرفتن.  یحاج یو جلو ختنیداخل ر یحاج یدر جمع شده بودن، با حمله سمتم حمله کرد. مردم که پشتبه یحاج
 گفت: یجوابشون رو بده اما برخالف تصورم حاج یحاج کردمی. فکر نمکردیم تمیپرسشگرشون اذ یصدا

 پسر دزده. نیا -
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 گفتم: ی. عصبدادیبهم نسبت م یداشت چ شدیحدقه گردتر شد. باورم نم یتو هامچشم
 !امرزیپدر خداب یگیدزده؟ چرا دروغ م یک د؟یگیم یچ -
 که دورم جمع شده بودن دوختم. یو درشت زیر یها. نگاهم رو به آدمدیشنیمن رو نم یصدا یکس گهیانگار د اما

 ییآبرویب نیقدر بلند بود که بتونه کل محل رو دور خودش جمع کنه. دست و پاهام از ااون یحاج ادیفر یصدا
جواب دادن داشتم.  یبرا یشده. مگه اصالً فرصت یکه واقعاً چ دادمیم حیمردم توض نیبه ا دیبا یجور. چهدیلرزیم

 که دوست داشتن. کردنیرو قبول م یزیها چفکر نکنم. اون
 گفت: تیرو تکون داد و با عصبان سرش

 چشمام گمشو! یاز جلو -
وضعم  ینگاه کنم. اما نه. با رو کردن اتهام اصلو  سمیبزنه و من ساکت وا یبه من تهمت دزد شدی. نمشدینم نه؛

 بودم. جیسرعت اتفاق افتاده بود که هنوز گبه زیچ. انقدر همهدونمی. نمشدیبدتر م
دامن بزنه و من  شتریب عاتیهستن، ممکنه به شا نجایها اآدم نیکه ا یدر حال م،یگفتن اتهام اصل دونستمیم فقط

 گفتم: نهیو با ک دمیعباس چرخسمت حاجاشم. بهخاص و عام ب یسوژه خواستمینم
 .گذرهیش نمباشه. خدا از حق بنده ادتیرو  نیا -
 بهم زل زده بودن، رد شدم. دارشونیمعن یمردم که با نگاها نیبا افسوس سرم رو تکون دادم و از ب و

*** 
 دایش
که  یاسفناک تیرم گذاشتم و به وضعس ریتخت ولو شدم. دستم رو ز یتخت انداختم و خودم هم رو یرو رو فمیک

سمت به م،یزنگ گوش ی. با صداسوختیبرگشته مدلم به حال اون پسر بخت یلیدرست کرده بودم، فکر کردم. خ
 در اوردم. فمیک یرو از تو یشدم و گوش لیراستم متما

 تلفن رو جواب دادم:تماس بود،  نیا لیخاطر فکر کردن به دلکه به یاحسان، با مکث کوتاه یشماره دنید با
 بله؟ -

 نبود: میکه با هم آشنا شد یادو هفته نیبود. در واقع بهتره بگم مثل ا انعطافیو ب یجد صداش
 .نمتیبب خوامیکافه م ایساعت پنج ب -
 تعلل گفتم: یمکث و کم با
 احسان؟ -
 همون لحن گفت: با
 بله؟ -
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 اضطراب گرفته بودم، گفتم: یکه از لحنش کم یحال در
 شده؟ یطور -

 گفت: یخشک و جد چنانهم
 .میزنیحرف م یایم -

 ختهیبا گفتن باشه، تماس رو قطع کردم. افکارم دوباره به هم ر نیهم ی. برادیازش حرف کش شهیبود که نم معلوم
هفت ماه مجبور نشده  نیا یتو وقتچیمخصوصاً احسان. ه د؛یسنجیرو م گرونید یهاالعملبود. مدام ذهنم عکس

هفت تا ده نحس.  هیمزخرف بود و  یمهمون هی شهیکار کنم. هم شناختنیکه من رو م ییکسا نیدم انقدر تابلو و ببو
هام کار و بار خودشونن. چشم ریکه پدر و مادرم تا دوازده شب درگ کردمیهفت ماه بود که خدا رو شکر م نیتنها هم

 :دیچیگوشم پ یتو دینحس وح یرو بستم. صدا
 با من. شهیرو اخراج بکنه؛ بق نیکه بابات ام یکنیم یکار هی -
 بودم: یکه چقدر عصبان ادمهی
 کار رو انجام بدم؟ نیاون همه آدم ا یجلو یجورمن چه ؟یفهمیچرا نم -

 اومد: فتهیب ییهاکه براش مهم نبود ممکنه چه اتفاق یدر حال د،یطلبکار وح یصدا
بهت  دیجد شنهادی. پهی. من هم قبول کردم که کار سختیو جلب کنش رتوجه یتونینم یدختر جون! گفت نیبب -

که  یدونی. میریمدام باهاش ارتباط بگ یستی. تو هم مجبور نرسمیمن به هدفم م ،یکن شیعمل یدادم. اگه بتون
 برات نداره. یعاقبت خوب ،یکارت رو درست انجام بد یاگه نتون

 رو قطع کردم. یکه از نفرت در حال فوران بودم، گوش یحال در
 سشیرئ کردمیکه فکر م یمجبورش کنه که عضو باندش بشه. باند ن،یکردن ام کاریو ب پناهیبا ب خواستیم مطمئناً

 اونه اما چه ساده بودم.
 به هم خوردن در از جا بلند شدم: یو صدا یحاج یعصبان یجام چرخ زدم که با صدا یتو
 !دایش -

وارد راهرو شدم و  ان،یاتاق خودم و شا نیب کِیدر رفتم. بعد از گذشتن از سالن کوچسمت و به دمیاز جا پر بااسترس
هم فشار دادم و بدون حرف  یهام رو روبابا لب دنیکه سمت راستم بود، رسوندم. با د ییرایبا چند قدم خودم رو به پذ

 وقتچینبود. ه نمونیپدر و دختر ب هی تیمیصم وقتچیبود، اما ه درمبود که اگر چه پ یشدم. نگاهم به مرد رهیبهش خ
 یدهنم رو باز کنم و بهش بگم بچه تونستمیم دیشا کردم،یبرقرار کنم که اگر م یباهاش ارتباط درست تونستمینم

 خودم متهم بشم. یکه قبل از هر کس نینترسم از ا تونستمیسرم آورده. کاش م ییبرادرش، چه بال
 مبل سمت راستش اشاره کرد: به
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 .نیبش ایب -
که بهش اشاره کرده بود، رفتم و روش  یسمت مبلشدم. به رهیش خشدهمشت یهاقرمز و دست یورورنگ به

گفته  یبه حاج یزیچ نیام دمیترسی. مدادمیتکون م کیتمیرنگ خونه رفرش کرم ینشستم. پاهام رو بااسترس رو
 هیـناه جلوه بدم، جلوتر شروع کردم به توج گـیم رو بخود کردمیم یکه سع یباشه. آب دهنم رو قورت دادم و در حال

 کردن:
 ...خواستی... مهویمن... من... فقط غذا آورده بودم. اون... اون  دیبابا! باور کن -

 گرفت،یاوج م شتریب هیکه هر ثان ییکه رگ گردنش باد کرده بود، با صدا یوسط حرفم و در حال دیپر یعصبان بابا
 گفت:

بهت کرده  یحرمتیبدونم حالت خوبه؟ اگه ب خوامیراجع به اون پسر احمق بشنوم. فقط م یزیچ وامخیبسه! نم -
 .ارمیبگو. دمار از روزگارش درم

بدبخت آورده بودم، سر  نیکه سر ا ییاز خجالت بال خواستی. دلم مآوردیاحساس عذاب وجدان بهم فشار م واقعاً
سرم احساس  یکرده. ناخودآگاه تو رونشیبده، از مغازه ب یحیکه بذاره توض نیبذارم. احتماالً بابا بدون ا ابونیبه ب

 حواسم رو جمع کرد: بانگران با یفشار کردم. دستم رو به سرم گرفتم که صدا
 ! حالت خوبه بابا؟دایش -

 زدم و گفتم: یپوزخند
 .یبود دهیوقت بود حالم رو نپرس یلیخ -

 رو قورت دادم: بغضم
 .کنمیم یتو زندگ یخونه یمنم تو یدیهمخوب شد. حداقل ف -
که من انتخابش نکرده بودم و  یاز خانواده، از روش زندگ نهیجام بلند شدم. بغض چند وقته سر باز کرده بود. ک از

سرم  یبه روم باز شده، همه و همه رو دیجد یعشق و زندگ یمجبور بودم به تحملش و بعد هم که فکر کردم درها
 زدم. رونیاحسان از خونه ب شاپیرو برداشتم و زودتر از موعد به قصد کاف فمیاتاقم رفتم. کسمت آوار شد. به

به  هی. گرهیو گر خواستیبودم. دلم بارون م دهیند ریدل س هی وقتچیشهر ه نیکه تو ا یزی. چخواستیبارون م دلم
ره. مامانم که کارش رو دوست داره. هاش رو دوست دامن رو دوست نداره. پدرم که پول کسچیخاطر که چرا ه نیا

ازم فاصله گرفته؛ االن چهار  یلیشده، خ رستانیوارد دب یتاز وق یول میکردیم یبا هم باز ادیبچه بود، ز انیتا شا
من رو  کسچیبود؛ نبود. پس چرا ه یادیز یخواسته نیمن رو دوست داشته باشه. ا یکس خواستیساله. دلم م

 احسان مقابلم ظاهر شده بود. فکر کردم: یدآگاه چهرهدوست نداشت؛ چرا. ناخو
 رو پر کنه. هامییاون بتونه تنها دی. شادونمینم -
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 خودم گفتم: شیخودم تکون دادم و پ یتأسف برا یرو به نشونه سرم
 .یدیبه کجا رس نیبب -
مرد. چرا  ای. زن بود کردیادر نمشدم اما مغزم فرمان کنار رفتن ص رهیسرم رو باال آوردم و بهش خ یبرخورد به کس با

. کنمیم هیکه دارم گر دمی. تازه فهمدمیهام کشبه چشم یها رو نداشت. دستآدم صیقدرت تشخ یهام حتچشم
. به دمیزمزمه کرد که نفهم یزیلب چ ریکنار رفت و ز همقطرات اشک رو از صورتم کنار زدم. باالخره اون از سر را

تمام  کردمیخودم هم از دست خودم خسته بودم؛ خسته و در عذاب. حس م یا من حتروزه نیراهم ادامه دادم. ا
 .گذرونمیدارم از سر م یبا بدبخت دادم،یبا رغبت انجام م دیم رو که قبالً شاروزانه یکارها

و  مششناختیکه م شاپیکاف یهااز کارکن یکی. در رو باز کردم و وارد شدم. با وارد شدنم دمیرس شاپیکاف به
روم نشستم و به گلدون روبه زایاز م یکیاسمش هم رضا بود، احسان رو صدا زد و من رو بهش نشون داد. رفتم پشت 

 مرده بود.. صداش سرد و دلدیکش رونیب االتیاحسان من رو از خ یشدم. صدا رهیکه پر از گل بود، خ
 .زمیسالم عز -

 یول دمیشنیجمله رو م نیبار نبود که ا نی. اولدیختم. دلم لرزدو شیمشک یهابه چشم زیم یرو از گلدون رو نگاهم
هاش رو نشون بده، کنار زدم و به چشم میاحساس درون خواستیرو که م ی. اشکنشستیبار بود که به دلم م نیاول
 شدم. آروم گفتم: رهیخ
 سالم. -
 شد و گفت: رهیقرمزم خ یهاچشم به
 ؟یکرد هیگر -

 ون دادم و محکم گفتم:رو به چپ و راست تک سرم
 نه. -

من رو مؤاخذه کنه. انگار نگاهش رو درست خونده بودم.  خواستیهم نگفت. نگاهش انگار م یزینکرد اما چ باور
 باالخره لب باز کرد. صداش گرفته بود:

 رو قولت حساب کنم. تونمیم کردمیفکر م -
 گفتم: یکردم و با کنجکاو زیرو ر هامچشم

 .فهممیمنظورت رو نم -
 گفت: کرد،یکه با نگاهش سرزنشم م یرو باال گرفت و در حال سرش

 ست؟ین طورنی. ایقرار بود بهم اعتماد کن -
 گفتم: حوصلهیرو بهش دوختم و ب وحالمحسیب یهاچشم



 

 

58 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 وحوصله ندارم.طفره نرو! من امروز اصالً حال -
 یآهسته و عصب یخم شد و با صدا زیم یالفه روصورتش رو کنار بزنه. ک یجلو یتا موها دیبه موهاش کش یدست

 گفت:
 ؟یکار نکن یاون عوض یبرا گهیمگه قرار نشد د -

 گفتم: کردم،یم زیهام رو رکه چشم یهم کردم و در حال یرو تو هاماخم
 .فهممیمنظورت رو نم -
 نگاهم کرد و گفت: نانهیزبیجاش صاف نشست و ر یتو
 ؟یگفت یچ رون،یب میر برامروز بهت زنگ زدم و گفتم ناها -

 عالمت سکوت باال گرفت و ادامه داد:بگم که دستش رو به یزیچ خواستم
 ناهار پختم؛ قراره با بابام ناهار بخورم. یگفت -

 که خودش گفت: هیمنظورش چ کردمیفکر م داشتم
اومدم  یاما وقت میگردیم میریم مبابات، با ه یو بعد هم با اجازه میخوریمغازه، دور هم ناهار م امیبا خودم گفتم م -

 مغازه... یجلو
 .چرخهیداره دور سرم م ایکردم دن احساس

 شد و گفت: رهیهام خچشم به
سمت مغازه رفتم. هر بابات، به ادیفر یکه با صدا امی. خواستم دنبالت بیرفت رونیسرعت از مغازه بتو به دمیمن د -

 به داخل رفتن نباشه. یازیند بود که نبابات انقدر بل یچند داخل نرفتم اما صدا
 عرق شده بود. احسان با مکث گفت: سیهام خانداختم. دست نییرو پا سرم

 کرده بود؟ یاون پسر دزد ،یمغازه بود یپدرت و شاگردش تو یتو به من بگو. تو که قبل از دعوا -
 داد و گفت: هام تو حدقه گرد شد. احسان با تأسف سر تکونچشم ،یدزد یکلمه دنیشن با
 دا؟یآره ش -

 لب زدم: فقط
 مجبور بودم. -
 و گفت: دیکوب شاپیکاف یچوب زیم یرو
 ؟یکرد انـتیچرا به خودت، به اون خــ ـ ؟یکار رو کرد نیچرا ا رم؟یگیمگه من نگفتم اونا رو ازش م یلعنت -

 کنم، گفتم: سرش خراب یرو رو شاپیکاف خواستیکه دلم م یاز جام بلند شدم و در حال یعصب
 م!دستش رو گذاشته بود رو خرخره ؟یفهمیمجبور بودم. چرا نم -
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جواب پس بدم، از  کردنینگاه م یکه با کنجکاو یبه مردم یحت ایبشنوم  یزیکه حاضر باشم چ نیهم بدون ا بعد
 زدم. رونیب شاپیکاف
که  یشدم. کار رهیها خوآمد آدمرفتدرخت چنار نشستم و به  ریو ز یچوب مکتین یرو شاپیکاف کیپارک نزد یتو

 یلیکنم که خ کینزد نیما نبود. قرار بود من خودم رو به ام ینبود اما مطابق با نقشه باوررقابلیبابا کرده بود، برام غ
و قرار بود  دیرو چ یاخالق یسازصحنه یبرنامه دیهم که وح بعد. خوادینم نی. چون امستیامکانش ن دمیزود فهم
 من که از حرف مردم در امان بمونم. اما حاال... یباشه برا یلاحسان پُ

 ذهنم گفت: یتو یکس
 ؟یگردنش بنداز یخواستیکه تو م ستین یزینظرت دزد بودن، بهتر از اون چبه -

 که داشتم، گفتم: یذهنم با احساس پوچ یرو تکون دادم و به صدا سرم
 شدم. ونیآخر عمرم بهش مد که تا دونمیرو م نی. فقط استیکدوم خوب ن چیه -

 با پوزخند گفت: صدا
 خوره؟یتو، به چه درد اون م نیاحساس د نیو ا -

 شدم، داد زدم: یعصب
 !گهیبسه د -
نگاه از مرد مقابلم  میزنگ گوش یبا تعجب بهم نگاه کرد. با صدا شد،یکه از مقابلم رد م یالعمل، مردعکس نیا با

 فمیک یرو تو یکردم و گوش دیوح یحواله یلعنت ،یگوش یاسم پدرام رو دنیکردم. با د فمیک یگرفتم و دست تو
 سمت خونه رفتم.بلند شدم و به یصندل یچپوندم. از رو

*** 
 نیام
باورم  شیساعت پ هی نیتا هم ی. حتکردمیکار کنم، فکر م یچ دیکه حاال با نیبودم و به ا دهیاتاق دراز کش یتو
رو  نجایا دیبا ترعیاومد و گفت که هر چه سر دریححاج یوقت یم رو ولدادم، هم خونهکه هم کارم رو از دست  شدینم
به آبروش وارد نشه، من  یاخدشه نیترمحل کارش کوچک یکه تو نیا یباورم شد. اون مرد برا گهیکنم، د یخال

، مردم دخترش رو متهم کنن. بود اگه اصل ماجرا رو بشه دهیپول کرده بود. حتماً ترس هی یبازارچه سکه نیا یرو تو
 انقدردختر چرا  نیش برام سوال بود که اچند وقت همه نیـناه بود. ا گـینظر خودش، دخترش بکه حتماً به یدر حال

 یکه برا شیده روز پ نیبودمش تا هم دهیبار هم ند هی کردم،یکار م نجایکه من ا یدو سال نیا یشده. تو ییبابا هوی
 باش ناهار آورد.با یبار، برا نیاول
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 جهیبه نت کنم،یفکر م ی. اما هر چکنهیام داغ مرو نابود کرده، کله میکه اون دختر زندگ ادیم ادمی یهم وقت هنوز
 یبود و وا یچیخودم، ه شیکرده بودم. جوابم، پ یکار رو بکنه. مگه من در حقش چه بد نیا دیکه چرا با رسمینم

 !یرو هوا. وا فتهر یچیخاطر هبه تیزندگ یهمه یکه بفهم یاز اون روز
بودم که مغزم داشت  دهینرس جهیسرم گذاشتم. انقدر فکر کرده بودم و به نت یجا شدم و دستم رو روبهجام جا یتو

 شد. یذهنم بازساز یداده بود، تو یکه باهاشون من رو باز ی. دوباره اون اتفاقاتشدیمنفجر م
 یهاها شدم و دارن مثل عروسکدست آدم یچهیمسخره، باز شیمان هیتو  کردمینداشتم. حس م یخوب حس

 خواستیجام نشستم. دلم م ی. از فکر کردن کالفه شدم و تودنیحرکتم م خوانیکه م یدر هر جهت یبازشبمهیخ
 یدختر چ نیکه ا دونستمی. اصالً نمادیدرب تنشگرفته بود، انقدر بزنم تا جون از  یرو به باز میاون دختره رو که زندگ

 .خواستیم میاز جون من و زندگ
 آراسته شد. زیفکر کردم گل بود به سبزه ن دیوح یصدا دنیشن با

 :دیرسیگرانه به گوش مپرسش صداش
 خونه؟صاحب -
 فقط مهمون رو کم داشتم. در رو باز کردم. تیوضع نیجام بلند شدم. تو ا از

 هم نگاه کرد و گفت:رو بهم دوخت و نگران ب شدهیکش یاقهوه یهاچشم
 سالم دادا. حال و احوال؟ -
 هاش رو در آورد. داخل شد و گفت:سرم کفش سر تکون دادم و داخل رفتم. پشت حوصلهیب

 نده؟یندادن مهندس آ ادتیسالم  -
گرو گذاشته بود و کار برام جور  شیعموش ر شیبرام پ دیانداختم. وح نیینشستم و سرم رو پا نیزم یرو حوصلهیب

 شده. دایش پسروکله هویکه  دهیشن ییزهایچ هیکرده بود. حاال حتماً 
 به سرش بزنه، گفتم: ینیچکه اجازه بدم هـ*ـوس مقدمه نیبدون ا تلخ،

 ش کن.. خالصهدیحوصله ندارم وح -
 هام گذاشتم.چشم یو دستم رو رو نیزم یرو دمیدوباره دراز کش بعد

 گفت: یاتاق نشست و با نگران یمیفرش قرمزرنگ و قد یکنارم رو اومد
 شده؟ یچ -

 سمتش چرخوندم و با پوزخند گفتم:هام برداشتم و سرم رو بهچشم یرو از رو دستم
 شده؟ دایت پسروکله هویو  یدونینم یعنی -

 هاش رو تنگ کرد و گفت:چشم دیوح
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 باور نکردم. یول دمیشن ییزایچ هی -
 زدم و گفتم: یپوزخند

 خوبه. -
 گفتم: کردم،یکه پاهام رو بغـ*ـل م یند شدم و در حالجام بل از
 برم. نجایاز ا دیامشب با نیبود. عذرم رو خواست. گفت هم نجایا خاندریح -

 زدم و گفتم: یپوزخند
 جون سالم در ببرم. دوارمی. امشهیسمتم پرتاب مکه به هیبدبخت یترکشا نیاول نیا -

 م و گفت:شونه یدستش رو گذاشت رو دیوح
 ه؟یچ هیقض نمیحرفا، بگو بب نیا یبه جا -

 نگاه کردم. فکر کردم: بهش
 ست؟یدار نبهش خنده قتیوقت گفتن حقاون پسر عموشه. اون -

 داشته باشه. یادهیگفتنش به اون فا کردمیکردم. واقعاً فکر نم سکوت
 هام دوخت و گفت:نگاه کنجکاوش رو به چشم دیوح
 شه؟یم دتیعا یچ ؟یت کنرو ثاب یسکوت قراره چ نیبا ا -

گاز گذاشتم. با  یرو رو کمیکوچ یرفتم و کتر کمیکوچ یسمت آشپزخونهرو تکون دادم و از جام بلند شدم. به سرم
 تأسف گفتم:

 .یکنیتو حرفم رو باور م یو نه حت گردهینه آبروم برم شه،یازم دوا م یبا گفتنش نه درد -
 گفت: تیو با جد سادیچارچوب آشپزخونه وا یکردم. اومد توگاز رو روشن  ریزدم و ز شیرو آت تیکبر

 نجات بده. یدرگمسر نیکالم حرف بزن و من رو از ا هی. پس یستیمزخرف نگو پسر. من مطمئنم تو دزد ن -
 گفتم: مقدمهیو ب دمیچرخ سمتشبه
 ماجرا اونه. نیا یدختر عموت! باعث و بان -

رنگ و کم یاکرده و دو رنگِ قهوهرنگ یهابه مو یکه دست یداد و در حالش رو باال کردهپرپشت و رنگ یابروها
 گفت: رتیبا ح د،یکشیرنگش مپر
 کار کرده؟ یمگه چ دا؟یش -

 روشنش کردم و شونه باال انداختم. یاو قهوه زدهرونیاز تعجب ب یهابه مردمک ینگاه
 سمتم اومد و گفت:رو درهم کرد و به اخماش

 .نمیبب درست حرف بزن -
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دفاع نکرد.  دایکردم. بر عکس تصورم از ش فیزدم و ماجرا رو براش تعر ایباالخره دل رو به در د،یوح یاصرارها با
 م گذاشت و گفت:شونه یشد. دستش رو رو رهیهام خبه چشم ت،یفقط چند لحظه سکوت کرد و در نها

 .کنمیمن حرفت رو باور م -
 گفتم: هیلبم نشست. به کنا یرو یکج لبخند

 .شهیراستش باورم نم -
 بهم انداخت و گفت: یمتعجب نگاه

 کنم؟یباور نم یگیم ،یگیتو راست م گمیها. دارم مت کمهتخته هی یراستیبابا راست -
 صورتش گفت: یکرد و آخرش با همون لبخند جاساز رو یبلند یخنده

 ؟یزد شنهیسراغت دست رد به سـ*ـ اومده نمیدست منه. بب دایش یچون سابقه کنمیباور م ینه. جد -
 از تعجب گرد شد: هامچشم

 ؟یچ -
 خنده سر تکون داد و گفت: با
 بال رو سرت آورده. نیا ،یکرد شی. حرصدهیبهت داره نخ م ی! حتماً متوجه نشدوتیکیآ نیبه تو با ا یوا -
 کرد و گفت: ینوچنوچ دیشدم. وح رهیبهش خ یناباور با
 به حالت بکنم. یفکر هیمن باش تا  شیمدت پ هیمن.  یخونه میریماثاثات رو جمع کن.  -

 هم کردم و گفتم: یرو تو هاماخم
 من برم توش. شهیم دایمسافرخونه پ هی. شمیمزاحم نم -

 صورتش رو جمع کرد و گفت: دیوح
 خودت رو لوس نکن مردک. -
 تأسف سر تکون دادم و گفتم: با
 .ستین زادیآدم هیهات هم شبمحبت -

 رفت و گفت: ییسمت روشوبه شد،یکه از آشپزخونه دور م طورهمون
 دهیچون فا ی. تو هم بهتره که با من بحث نکنذارمیشهر درندشت، تنها نم نیا یرو تو قمیکه گفتم. من رف نیهم -

 .یکنینداره، فقط کف م
 دم کردم. ییچا ،ییرفتن اون به روشو با
 یجورهیگرفتم  میکردم و تصم یسرش خراب بشم. پوف یبرم رو شدیم خوب بود، اما من چطور روم شنهادشیپ

 به من انداخت و گفت: ینگاه هیاومد،  رونیکه ب ییمنصرفش کنم. از روشو
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 . دست بجنبون بابا!یسادیوا نجایتو که هنوز ا -
 رو با زبون تر کردم و با خجالت گفتم: لبم
 که داداش. شهیآخه نم -

م گذاشت و سرش شونه یخودم بود اما الغرتر. دستش رو رو یسمتم اومد. هم قدوقوارهبه رو تو هم کرد و هاشاخم
 کرد و گفت: کیرو به گوشم نزد

 ؟یدی. فهممیریم نجایاز ا یکنینداره. جمع م یاما و اگر و ول -
 زدم و گفتم: ینامحسوس لبخند

 .یریت رو ازم بگخونه یهیکه کرا نهیشرط داره. اونم ا -
 رو کج کرد و با دست هلم داد و گفت: شهافیق
. پاشو جمع کن تا نزدم لهت رمیم مهمون باشه، پول بگکه قراره تو خونه نیخاطر ابه قمیمونده که از رف نمیهم -

 کنم.
 گفتم: دیش گذاشتم و با تأکشونه یباال انداختم و دستم رو رو یسر
روز و دو روز  هیخونه واسه خودم جور کنم. مهمون  هیبتونم  یک ستی. من معلوم نامینم یری! اگه پول نگدینه وح -
 تا چند وقت قراره وبال گردنت بشم. دونمیخودم هم نم ی. من حتستمین

 تکون داد و گفت: یسر
 .میزنی. بعداً حرف ممی. فعالً جمع کن برخبلهیخ-

 انداختم و گفتم: یبه کتر ینگاه
تا  نیزشته. برو بش یلیکه اگه نکنم خ هییچا وانیل هی نیهم هاچارهیبخت بما بد ییرایبعد. پذ م،یبخور ییاول چا -
 .امیب

 کنه، با طعنه گفت: هیاتاق تک یتا به تنها پشت رفتیطور که متکون داد و همون یسر
 . واقعاً که ازت انتظار نداشتم.یند یاالن هم بهمون چا یخواستیم -

 تأسف تکون دادم و گفتم: یبه نشونه یسر
 !وونهید -
به دورتادور اتاق انداختم. به جز  ینگاه ،ییخوابم جور شد. بعد از خوردن چا یلب خدا رو شکر کردم که فعالً جا ریز
که مال من بود،  یدست رخت خواب مسافرت هیرو پوشونده بود و مال من نبود و  نیکه زم یمترفرش دوازده هی
 نجایا یهازهیرخرده یاونجا نداشتم. همه یاگهید زیچ وان،یل هیجز اتاق نبود. به آشپزخونه نگاه کردم.  یتو یزیچ
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که  یاکوله یبرداشتم و تو ذاشتم،یهام رو توش ملباس شهیکه هم یهام رو از تو سبدبود. رفتم لباس دریحمال حاج
 .ختمیاتاق شدم، ر نیباهاش وارد ا شیدو سال پ

 گفت: دیکه وح دمیچیپیرخت خوابم رو م داشتم
 من تخت داره. یخونه یها. اتاقنیام خوادینم -
 گفتم: یالیخیب با
 تو بمونم. شیپ ستیکه قرار ن شهیهم یبرا -

 تکون داد و گفت: یسر
 .یهر جور راحت -

 .میشد ریها سرازرو جمع کردم و با هم از پله لیوسا
 .مینشست نیماش یعقب و توصندوق یرو گذاشتم تو لی. وسامیهم از مغازه خارج شد با

 سمتم گرفت و با لبخند گفت:رو به سرش
 .میشام بخور میخب حاال بر -

 به صورت گردش انداختم و فکر کردم: ینگاه
 پسر! یدار یاچه دل خجسته -

 زد و گفت: یچشمک
 کن بابا! یط یالیخیب -

 تکون دادم و گفتم: سر
 رو بهش پس بدم. دریححاج یدایبهار. کل ابونیخ مینه. اول بر -

 زد و گفت: یلبخند
 .دریححاج یخونه میریباشه. پس اول م -

 رو بهش دادم. دریححاج یخونه قیدق آدرس
 راه بود. یاقهیده دق نیاونجا با ماش تا
 !نیام -

شدم و به طرف در رفتم. زنگ رو زدم و  ادهیپ دریححاج یخونه دنینگاه کردم. با د دیرو باز کردم و به وح هامچشم
 م.منتظر شد

 حواسم جمع شد. فون،یزن از پشت آ هی یصدا با
 بله؟ -
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 شدم و گفتم: کیقدم به زنگ نزد هی
 دم در. انیب نیبگ شهیکار دارم. اگه م دریحبا حاج -

 کرد و گفت: یمکث زن
 بله. چند لحظه. -

انداختم.  نییت سرم رو پاسرعدر اومده بود، نگاه کردم. اما به یکه جلو یدر، به حاج یصدا دنیبا شن قهیاز چند دق بعد
 یاز تصور همه ؛ی. نه فقط حاجدمیترسینسبت به خودم م یبهش نگاه کنم چون از تصور حاج شدیدر واقع روم نم

 .دمیترسیمردم نسبت به خودم م
 بود: یخونسرد و عاد یحاج یبرعکس تصورم، صدا اما
 شده؟ یزیچ ی! نصف شبنیام رهیخ -
 زده جواب دادم:لتو خجا رافتادهیهمون سر ز با
 رو براتون آوردم. دشیکردم. کل ی. فقط اتاق رو خالینه حاج -

 م گذاشت و گفت:شونه یمتعجب دست رو یحاج
 ؟یکرد دایسرعت خونه پ نیاِه! به ا -
 گفتم: یحالیب با
 کار کنم. یچ دیبعدش با نمیاز دوستام تا بب یکی شی. فعالً قراره برم پینه حاج -

 :کرد و گفت یمکث
 .یدونیباشه پسرم. هر جور صالح م -
 لبم نشست. یرو یرنگپسرم، لبخند کم گفتیهنوزم بهم م کهنیا از
 ممنون. خدانگهدار. -

 تکون داد و با لبخند گفت: سر
 حق پشت و پناهت پسرم. -
اخراج کرده.  عباس چرا من روکه حاج دونستینم یحاج یعنیهضم کنم. تونستمیبودم. نم ریمتح دریحلحن حاج از

 .شهیمگه م
 .سادمیوا در،یححاج یکه با صدا رفتمیم نیسمت ماشآروم به داشتم

 ن؟یام -
 بود. نییچنان سرم پاکه صدام کرده بود. هم یسمت حاج برگشتم

 دم حجره پس بدم. ایپولت رو فردا ب -
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 کردم و گفتم: یمکث
 چشم. -
 :دیبه گوشم رس یر حاجمحکم و مقتد یبرم که صدا نیسمت ماشبه خواستمیم
 .یو ساکت باش ریزباز هم سربه دینبا بندن،یکه دارن ناحق بهت م ییاما جا ستیبد ن یریزسربه -

 زده گفتم:و خجالت اوردمین طاقت
 عباس چرا من رو اخراج کرده؟که حاج نیدونی! شما میحاج -

 کرد و گفت: یاخم یحاج
 .دونهینم یک گهید -

 و گفتم: انداختم ریرو ز سرم
 یها رو بزنم؟ چدونه در حجرهبرم وسط بازار داد بزنم؟ دونه ستم؟یکنم که من دزد ن یمردم حال نیبه ا یجورچه -

 بگم که اونا حرفم رو باور کنن؟
 بیغاز اون دخترک نانج هی صد من یها. لعنت به من که گول حرفدیکوبیم منهیبه سـ*ـ رحمانهیمحکم و ب قلبم

 رو خوردم.
باور کرد که آدم از  شهیرو م ییزایباور کنن. چ شنون،یرو که م یزیهر چ دیپسرم. آدما نبا ستیمشکل از تو ن -

. بارها ادب دمیصف نماز د یو تکرار شده. من بارها تو رو تو یدیکه بارها د یزیداشته باشه. چ نانیاطالعاتش اطم
 .یهست یبی. به من ثابت شده که تو پسر آقا و نجدمیها دا خانمرو تو حرف زدن ب تیریز. بارها سربهدمیو مرامت رو د

 گفتم: زدهغم
 .ستمیدزد ن دونهیعباس هم محاج یحت -

 بازوم گذاشت و گفت: یرو رو دستش
راحت حرف آدما رو  دینبا گمیکه م نهی. واسه همکننیم میرو پشت منفعتشون قا قتیاز آدما حق یلیپسر! خ نیبب -

 لیتوش دخ یدروغ باشه که منفعت کس هی ده،یدهن چرخبهو دهن یشنویکه م یممکنه اون حرفباور کرد. چون 
. متأسفم انداختمینم رونیتو رو ازش ب م،ینبود اگهکه  میکیاون مغازه شر یعباس تومن و حاج ن،یام یدونیباشه. م
 پسرم!

 .شدیدست داده بودم، نون و آب نم رو از زمیچمن که همه یاما برا رسوندیرو م یها لطف حاجحرف نیا
 تکون دادم و گفتم: سر
 .یحاج یمرس -

 گفت: زدهجانیسمتم دراز کرد و هدستش رو به دریحکه حاج ن،یسمت ماش گشتمیبرم داشتم
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 کنم، بهت خبر بدم. دایت پتونستم واسه یرو بهم بده که اگه کار یریکه م ییجا یشماره ن،یام یراست -
 خند زدم و گفتم:لب زدهخجالت

 .یحاج ستمیبه زحمت ن یراض -
 .یمن مثل پسرم یپسر خوب؟ تو واسه یچه زحمت -

 زدم و گفتم: لبخند
 .رمیگیم قمیاالن شماره رو از رف -

 رو آروم صدا زدم: دیبود، برگشتم و وح یرنگیانقره 206که  دیوح نیسمت ماشباشه تکون داد. به یبه معنا یسر
 داداش؟ -

 :دیسمتم چرخبه نگاهش
 جانم؟ -
 کردم و بهش گفتم: نیو سرم رو داخل ماش دمیجوب پر یرو از
 ؟یدیت رو مخونه یشماره -
 باال انداخته گفت: یابرو با
 کار؟ یچ یخوایم -
 اشاره کردم و گفتم: یحاج به
 .دریحبدم حاج خوامیم -

 دستم داد. روش نوشت و یادرآورد و شماره بشیاز ج یاتکون داد. برگه سر
 خونه. یهم شماره نی. اایب -

دوباره  دیوح ن،یشدم. با راه افتادن ماش نیسوار ماش ،یدادم. بعد از خداحافظ یرو ازش گرفتم و به حاج شماره
 د،یداد وح یکه صدا کردمیرو نگاه م رونیب شهیاز ش تفاوتیرو واسه خندوندن من از سر گرفت اما من ب یبازدلقک

 دم آورد.من رو به خو
 الو؟ -
 نگاهش کردم. با خنده گفت: یو سوال دمیچرخ سمتشبه
 م؟یبخور یحرفا شو. بگو شام چ نیا الیخیزندان. ب یفتادیغرق شدن؟ ول کن بابا! حاال خوبه ن اتیکشت -

 شدم. رهیخ رونیتکون دادم و دوباره به ب یسر
 م گذاشت و گفت:شونه یتش رو روپارک کرد و دس ابونیخ یرو گوشه نیالعملم ماشعکس دنید با
 ! پسر با توام! چه مرگت شد؟یها -
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 بود. تفاوتیانقدر ب یداشت وقت یادهینگاه کردم. باهاش درد و دل کردن چه فا بهش
 لب باز کردم و گفتم: فقط

 ؟یشام بش الیخیب شهیحوصله ندارم. م -
بودم که  جهیش بشه. تازه کنکور داده بودم. منتظر نتمتوجه دیوح خواستیبود. بغض کرده بودم و دلم نم نییپا سرم

قرار بود سر  یجورشهر، چه نیا یشدن تو آبرویدانشگاه برم. با ب یجوربال سرم اومد. حاال بدون کار و پول، چه نیا
 کنه.رو باور  گمیکه من م یتیواقع شدیحاضر م ی. اصالً کهیچ هیضبگم اصل ق ییبرم جا شدیروم نم یبلند کنم. حت

 بلند شد: دیطلبکار وح یصدا
 چه مرگته! دمیآهان! فهم -

 به فرمون زد و گفت: یازد و ضربه یچنان سکوت بود. پوزخندهم جوابم
از  زنهیو جلوم جفتک م ستیحالم خوب ن نهیبیکه م دیبر سر وحخاک  یگیبه خودت م ی. االن داردونمیم -

 .یخوش
 .کردمیفکر رو م نیهم اًقی. دقگفتیزدم. خب راست م یپوزخند

 سر داد و گفت: یبلند یخنده
و  شهیسقفش خراب م یزودکه به یاخاطر از دست دادن کارت تو اون بازارچهکه به یاحمق یلیخ گمیمن هم م -

 .یکنیم هیگر یدار زه،یریشون مرو سر همه
 هام رو نامحسوس پاک کردم و گفتم:اشک ه،یآوردن اسم گر با
 ؟ینیبیخواب م کنه؟یم هیداره گر یک برو بابا. -

 سمتم گرفت و گفت:نگام کرد و دستش رو به یکجک
 .کنمیرو رنگ م هینکن. من خودم بق اهیمن رو س -

 شونه باال انداختم. تفاوتیدهنم رو قورت دادم و ب آب
 گفت: الیخیب

برنامه برات دارم.  یسر هیحرفاست.  نیر از اباالت یلیتو خ ینظر من، جاکه به نهیا یبرا تفاوتم،یب ینیبیاگه م -
 ه؟ی. خب حاال نظرت راجع به شام چیخندیاالنت م تیبه وضع ،یبشنو یمطمئنم وقت

 مرد سراغ ندارم. نیتر از اپرستگرفت. مطمئن بودم شکم مخنده
 کردم و گفتم: لیسمتش متمارو به سرم

 !ربرنامهیمد یآقا دییبفرما لیشما م یهر چ -
 گفت: دهیبروهاش رو باال انداخت و کشا جفت
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 .دیکه با یاون یهوم! حاال شد -
 و سر تکون دادم. دمیخند
 داد زد: دهیو کش جانیرو روشن کرد و راه افتاد. با ه نیماش

 سمت شکم. هوو!با سرعت به -
 .میران رفتسمت رستوو به میشد ادهیپ نینگه داشت. با هم از ماش یکیرستوران ش یجلو قه،یاز چند دق بعد

 ساعت باز باشه. نیکه تو ا شهیم دایپ یورا کم رستوران نیشب بود. ا ازدهیرو نگاه کردم.  ساعت
 .مینشست زیم هیو پشت  میرستوران شد وارد

 روم بود، اشاره کرد و گفت:که روبه ییبه منو گارسون
 ن؟یدار لیم یچ -

 گفت: دیوح
 با مخلفات. یاریبخت هیمن  -

 به منو گفتم: نگاه کردن بدون
 جوجه و ساالد. -

اعتراض  یکه صدا کردمیفکر م هامیشدم. داشتم به بدبخت رهیخ زیانداختم و به م ریکه رفت، سرم رو ز گارسون
 بلند شد: دیوح
 ؟یکن دایپ یزیچ ،یقنار هیواسه خودت  یتونیم نیسر بچرخون بب هی. مایحال کن رونیب می! اومدنیام گهیبسه د -

سمت صدا به یسالم دختر یتکون داد که با صدا یو سر دیبهش رفتم. خند یاغره گرفتم و چشمرو باال سرم
 .کردیهاش توجه جلب منگاه اول درشت بودن چشم یکه تو درو،یدختر سف هیدختر نگاه کردم.  یو به چهره دمیچرخ
 ورا؟ نیبه! سوگند خانم! ا: بهدیوح

 .یشارژ ه؟یبه! آقا! چ: بهسوگند
 گفت: یزبونهم قالب کرد و با چرب یهاش رو تودست دیوح
 شارژ باشم؟ دیچرا نبا نم،یبیشما رو دارم م یوقت -

 گفت: یلبخند چهمیسر خم کرد و با ن دیمقابل وح زیم یرو دختر
 .نهیالبته! درستشم هم -

که االن کل  نی. معذب از ادیدزمان باهاش، سوگند هم بلند خنناخودآگاه با حرف سوگند از خنده منفجر شد. هم دیوح
 انداختم. نییشدن، سرم رو پا رهیرستوران به ما خ

 دوباره سکوت رو به هم زد. دیوح یصدا
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 .نیچرا خشکت زده دختر؟ بش -
 مقابل من نشوندش. یصندل یدستش رو گرفت و رو دیبگه، وح یزیسوگند خواست چ تا
 بابا. نیبش -

. در حال غذا ادیازش خوشش م دیهاشون معلوم بود که وحشدن. از صحبتوگو گرم گفت گهینشست و با همد سوگند
 ها گفت:قاشق و چنگال یصدا نیب دیخوردن، وح

 ؟یکار کرد یرو چ یمراد یچه خبر؟ پروژه -
 زد و گفت: یشخندین سوگند

 کار دستمون بده. ترسمی. مندازهیتخته مداره شلنگ یپدرام بدجور نیا یاون که حله. ول -
 گفت: یتیاهمیب یقاشقش رو تو هوا پرتاب کرد و به نشونه دیوح
 .کنهیداره قدقد م خودیغلط کرده. ب -

 شونه باال انداخت و گفت: سوگند
 به هر حال از ما گفتن بود. -

 گفت: الیخیباز هم ب دیوح
 .ادیمجبوره که کوتاه ب یعنی. ادی. نگران نباش. باالخره کوتاه مستین یمشکل -

هم  یتیبودم و اهم دهینفهم یزیهاشون چما رو آورد و بعد از گرفتن سفارش سوگند رفت. از حرف یذاغ گارسون
 نداشت. یها به من ربطاون یکار ی. مسئلهدادمینم

*** 
 دایش

رو روبه انیشا یداد و هوارها یمحض باز کردن در خونه با صداخونه. به دمیبود که رس میحدوداً هفت و ن ساعت
 شدم.

 یتر از خودت نشستکه با چندتا احمق نهیاز ا ریغ ؟یمن رو از کجا آورد ی. اصالً شمارهیگیدروغ م یچ نیع یارد -
 ؟یکه من رو تلکه کن یدیبرنامه چ

 باز هم سکوت خونه رو شکست: انیشا یعصبان یلحظه سکوت شد و صدا چند
 .رمیمثل تو رو بگ یغالآش امیکه ب ستمیوسال هستم اما احمق نسنببند دهنت رو! من کم -

 بلند شد: انیشا یبار قهقهه نیهم سکوت شد و ا باز
 گردن من. یبنداز یخوایرو م یک یبچه ستیبکن. من از خودم مطمئنم. معلوم ن خوادیدلت م یهوم! هر غلط -
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پوزخند  یدم. بازم صدادا هیکه کنارم بود، تک واریحدقه گرد شد. نفسم بند اومد. به د یهام توجمله چشم نیا دنیشن با
 :دیبه گوش رس انیشا
 باش. الیخ نیبه هم -
من سمت راستش و دم  دنیرو قطع کرد. با د یاومد و گوش رونیهامون بجمله، از سالن مشترک اتاق نیگفتن ا با

 حدقه گرد شد. یهاش توچشم ،یورود
 زور قورت داد و گفت:دهنش رو به آب
 ؟یآبج یاومد یک -

. هر چند کردیم پارهکهیقلبم رو ت د،یشده باشه مثل وح یکیهم  انیکه شا نی. فکر ااومدیسم باال نمندادم. نف جواب
 یسمتم اومد و خواست دستش رو روباشه. به دیمن و وح تیبدتر از وضع یلیخ ان،یشا تیوضع دیرسینظر مکه به
بهم چشم دوخته  یکه با نگران انیگرفتم و به شا واریدرو از  مهیم بذاره که دستم رو باال آوردم و اجازه ندادم. تکشونه

 پلمیفکر کنه. تازه د زهایچ نیانقدر بزرگ شده بود که بتونه به ا یک دونمی. نمکردمیبود، نگاه کردم. فقط نگاه م
 ماه نشده بود که کنکور داده بود. هیگرفته بود. 

 :دینگرانش به گوشم رس یهم صدا باز
 .ستین ،یکنیر که تو فکر مجوخدا اونبه یآبج -

عقب هلش دادم. دو قدم عقب رفت. دو قدم جلو رفتم. با و به شنهیسـ*ـ یشدم. محکم زدم تو قفسه یعصبان
 پوزخند گفتم:

. از همون نمیخودمون بب یخونه یرو تو ابونیخ یتو یگرگا نیاز ا یکی کردمیفکر نم وقتچیه ه؟یجورچه -
 .ندازنیش رو کنار مشدن، جنازه ریس یو وقت کننیم پارههکیشون و تکه طعمه ییگرگا

 ،یلیس یصورتش خوابوندم. انعکاس صدا یبار دستم رو بلند کردم و تو نیبده که ا حیباز هم خواست توض انیشا
 یمردنا یادآوری. با سادهیجلوم وا دیوح کردمیانداخته بود. من اما احساس م نییسرش رو پا انی. شادیچیخونه پ یتو

 داد زدم: تشصور یشد. تو ریکه در حقم کرده بود، اشک از صورتم سراز
 ؟یانقدر آشغال بش یوقت کرد یک -
 کردمیفکر م یبزرگ شده بودم. گاه هانیا ی. من با هر دوانیشا یکیو اون  دیوح یکیجمله دو مخاطب داشت؛  نیا

 خواب نبود. یشم. اما لعنت داریبزودتر از خواب  کردمیکردم و آرزو م ریگ ییخواب کذا هیتو 
 گفت: یاگرفته یبا صدا انیسمت اتاق خودم برم که شاو خواستم به دمیدزد انیمتأسفم رو از شا نگاه

 حداقل به حرفام گوش کن، بعد برو. -
 سمت اتاقم رفتم. در رو پشت سرم بستم و پشتش نشستم.ندادم و به یتیهم مونده بود. اهم یحرف مگه
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 :دیهاش به گوشم رسکردن «دایش دا،یش»پشت سر همش به در و بعد هم  یهاضربه یصدا
نبودم.  یحالت عاد ی. من فقط اون موقع توستین ،یکنیکه تو فکر م یجورخدا اصالً اون! گوش کن. بهدایش -

سرشون  ریاستن خمن تا حاال نخوردم، خو دونستنیها که مبچه یعنیشد.  یچ قاًیدق ادینم ادمیبگم؟ اصالً  یجورچه
 سرم بذارن...سربه
 کرد. بعد ادامه داد: مکث

 دونمیشد. اصالً نم لیهام بهم نگفتن. خوردم؛ مخم تعطهستن. بچه یاونا چ دونستمیخدا من اصالً نم! بهدایاَه! ش -
ست. حامله گهیده و مکردم. اون حاال بعد دو ماه اوم ریتو گل گ یچ نیکردم. تو رو خدا! تو بفهم! من ع یچه غلط قاًیدق
 بده. تمکار دس ترسمی. مدایش ترسمیم ؟یفهمیم

من  یبود که برا ییماجرا هیشب قاًیدق نیشده بود. ا ری. من اما فکرم درگدیدوباره به در کوب دم،یجواب نم دید یوقت
من رو  یحس هی. زدیم دایرو فر دیاتفاق افتاده بود. لبم رو به دندون گرفتم. از جام بلند شدم. ذهنم مدام اسم وح

داده بود و نشسته بود. با  هیتک واریکنار در به د انیباز کردم. شا وو در ر دمیسمت در چرخ. بهدیکشیسمت اون مبه
که  شیعسل یهابه چشم تیاومدم، از جا بلند شد. با جد رونیمن که از اتاق ب دنی. با ددیسمتم چرخباز شدن در، به

 شدم و گفتم: رهیود، خخودم ب یهارنگ چشمهم
 ه؟یک قاًیاون دختر دق -

 انداخت و گفت: نییرو پا سرش
 بودمش. دهید یهمون مهمون ی. فقط تودونمینم -

من  یبرا د،یوح یها. اما طعمهدیوح یهابه دام انداختن طعمه یباشه مثل من، برا یکی تونستی! اون زن میمهمون
عکس باشه که بتونه طرف رو مجبور به باج دادن بکنه تا آبروش  یسر هیکه  نی. همشدیختم نم نجایحداقل، به ا

 نه. ایانداخته  انیبه جون شا دیزن رو وح نیا دمیفهمیم دی. باهینره، کاف
 ش گرفتم و سرش رو باال گرفتم.چونه ریرو ز دستم

 ؟یشناختیبود؟ م یک یاون مهمون یبرگزارکننده -
 تکون داد و گفت: نیرو به طرف سرش

 .می. دعوتمون کردن، ما هم رفتهیمهمون یبغل یالیو میدیفهم یشمال، اتفاق میها که رفتنه. با بچه -
 گفتم: یتکون دادم و فکر یسر
 .خوامیزن رو م نیا یشماره -

 شد و گفت: هول
 کار؟ یچ یخوایم -
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 ابروم رو براش باال انداختم و گفتم: هی
 ه؟یمش چست. اسکاره یواقعاً چ نمیبب خوامیم -

 تکون داد و گفت: یسر
 اسمش مهنازه. -
 مکث گفت: یکم با
 باشه. -

 رفتم. انیسمت شارو برداشتم و به میاتاقم گوش ریتحر زیم یاتاقم رفتم و از رو داخل
 .زنمیش رو مبگو. شماره -

اون حالت  یبود ول هم نیع قاًیهامون دقش رو گرفته بودم، بهش نگاه کردم. رنگ موها و چشمکه شماره طورهمون
 مامان رو به ارث بـرده بودم. کلیدرشتش رو از بابا گرفته بود، من هم حالت چهره و قد و ه کلیچهره و قد و ه

 ؟یکنینگاهم م یجورنیچرا ا -
 تکون دادم و آروم گفتم: یسر
 .یچیه -

 کردم: فکر
 .دمیدیدختر رو م نیا دیبا -
 :دیچیپ یگوش یتو ینازک دختر یعد از چند تا بوق، صدابود. ب میساعت نگاه کردم. هشت و ن به
 بله؟ -
 شک گفتم: با
 مهناز خانم؟ -
 گفت: یکنجکاو با
 شما؟ -
 که ناخودآگاه صورتم کج شده بود، گفتم: یحال در
 .انمیمن خواهر شا -

 به خودش گرفت: دیرنگ ترد صداش
 ان؟یشا -

 سمت تختم رفتم و روش نشستم.زدم. به یپوزخند
 .انی، شاآره -
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 کردم و گفتم: یمکث
 .نمتیبب خوامیم -

 گفت: ییروکرد. بعد با خوش یکوتاه مکث
 حتماً! -
 گفتم: تفاوتیو ب دمیتختم دراز کش یرو
 . خوبه؟دیرستوران خورش ک،یخوبه. فردا ساعت  -

 بود. زدهجانیصداش ه رنگ
 بله. -
 همون لحن گفتم: با
 . خدا نگهدار.نمتونیبیپس م -
 نگهدار.خدا  -

 گفت: کرد،یکه تا حاال نگاه م انیرو قطع کردم. شا یگوش
 مگه نه؟ نم،یبی! دارم خواب مدایش -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم
 نه. متأسفانه. -
بود؛ لنگ ظهر بود.  میو ن ازدهیسردرد هم گرفته بودم. ساعت رو نگاه کردم.  ،یخوابیبودم. عالوه بر ب داریصبح ب تا
به دست و صورتم زدم. وارد آشپزخونه که شدم،  ی. بلند شدم و آبرفتمیم دیبا اون دختر قرار داشتم. با هگیساعت د هی
هم  وانیل هیرو برداشتم.  ریش یرو باز کردم و بطر خچالیده. در یگذاشته و خواب زیم یسرش رو رو انیشا دمید

. دیکه از خواب پر دمیکوب یچوب زیم یحکم رورو م وانیل ر،ی. بعد از خوردن شختمیر ریخودم ش یبرداشتم و برا
 روش نشستم.روبه یصندل یبهش رفتم و رو یاغرهسرش رو باال گرفت و به من نگاه کرد. چشم

 :دیبه موهاش کش یو دست دیصورتش رو مال یکم
 ؟یدیخواب نجایا شبید -

 ده باشم، گفتم:رو شاتفاق نادر روبه هیتکون داد. به اطراف نگاه کردم و انگار که با  سر
 برن سر کار؟ شنیخوابن؟ حاضر نم نایمامان ا -

 آلود و قرمزش رو بهم دوخت و گفت:خواب یهاچشم
 بافت.دست یفرشا دیجد ینه. رفتن شهرستان. واسه قراردادا -

 تکون دادم و گفتم: یسر
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 هم داره؟ یاون دختر مدرک نمیبب -
 مکث کرد و گفت: یکم
 د که...نشونم دا لمیف هیمهناز  -

 ش رو ادامه نداد.و جمله نییرو انداخت پا سرش
 رو گرفتم باال و با تعجب نگاش کردم. سرم
 و گفت: دیرو گز لبش

 داشته. نیاون اتاق دورب -
 نی. مطمئن بودم اترنییبا دوز پا یمن افتاده بود ول یکه برا یاتفاق نیع قاًیتکون دادم و از جا بلند شدم. دق یسر

دم  یبود. به اتاق رفتم و هر چ کیبه  قهیبه اون مردک ملعون دارن. به ساعت نگاه کردم. ده دق یربط هی ایقضا
خودم رو به محل قرار رسوندم. وارد رستوران شدم.  ،یتاکس تنرفتم و با گرف رونی. از خونه بدمیتر بود، پوشدست
روش سمت صدا رفتم. روبهش دختر، بهو واکن یزنگ گوش یصدا دنیدختر رو گرفتم. سر گردوندم و با شن یشماره

 زد و گفت: یوجورلبخند جمع دنمیقرار گرفتم. سرش رو بلند کرد و با د
 سالم. -

کف  دیخورش یرو قاًینشستن انتخاب کرده بود و ما دق یوسط رستوران رو برا باًیتکون دادم و نشستم. تقر یسر
بزرگ کف رستوران کار  دیخورش هیبود.  دیخورش شیداخل یخاطر طراحرستوران به نی. اسم امیرستوران نشسته بود

 شده بود. ارروشون ک دیاز خورش یهم طرح هایو صندل زهایم یشده بود. همه
 اومد و بعد از گرفتن سفارش، رفت. گارسون

 .زدیوروش زرد مدقت نگاهش کردم. رنگ با
 گفتم: یاهیحاش نیترکیکوچ بدون

 ن؟یودخورده ب ادیشما هم اون شب ز -
 خم شدم و گفتم: زیم یرو یهم گذاشتم و کم یهام رو روتعجب نگام کرد. دست با
 رو واسه من گفته. راحت باش. زیچهمه انیشا -

 تکون داد. دییتأ ینشونهرو به سرش
 کنه. یمخف کردیم یاما سع دیلرزیهاش م. دستستیحالش خوب ن گفت،ینگاهش کردم. حسم م دوباره

 رو به زبون آوردم: گذشتیو ذهنم مکه ت یزیچ اون
 ؟یمعتاد -

 دادم و گفتم: هیتک یشل شد. به صندل شمی. ندیپر پلکش
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 .یمعتاد -
 گفتم: ینیبدب با
 ؟یاز کجا معلوم که راست بگ -
 به شکمش اشاره کردم و گفتم: و
 باشه. انیاز کجا معلوم واسه شا -

 گفت: تفاوتیباال انداخت و ب شونه
 .دمیم شیآزما -

 کردم و گفتم: زیرو ر هامچشم
 ش؟یندازیچرا نم -

 و گفت: دیکوب زیم یدستش رو رو یعصب
 .تونمیاون جون داره. من نم -

 یترس چیهم ه یریگزدم. معلوم بود از معرکه یبه اطراف که توجهشون به ما جلب شده بود، کردم و پوزخند ینگاه
 نداره.

 کنم. شونیبتونم راض دمینم قول یول زنمیبا مامان و بابام حرف م -
 هیکه داشت، از  ییزن و رو نینفس اهمه اعتمادبه نیا یطرف مونده بودم تو هی. از دیدرخش یاز خوش هاشچشم

 کار رو کرده باشه. نیواقعاً ا انیباور کنم که شا تونستمیطرف هم نم
کنه، کردم. بلند شدم و بعد از پرداخت معطل  کردیم یبا غذاش، سع یبه دختر که با باز یرو خوردم و نگاه غذام

 حساب، از رستوران خارج شدم.صورت
بعد از رستوران اومد  قهی. دو دقآوردمیسر از کارش در م دی. بارونیب ادیشدم تا دختره ب میها قااز درخت یکی پشت

 گرفتم. یو تاکس ابونیخ یتو دمیگرفت و رفت. من هم دو یتاکس رون،یب
 گفتم: زدهجانیازش گذشته بود، ه یوسالکه سن یتاکسو به رانندهسوار شدم  بالفاصله

 .نیزرده بر یآقا دنبال اون تاکس -
 لب غر زد: ریز مرد

 رو کم داشتم. نیفقط هم -
. حدسم درست از آب شدیختم م ابونیمن، به اون خ یهاکه تمام کابوس یابونی. خرفتیآشنا م ابونیخ هیبه  داشت

 روش استفاده کرده بود. هیاز  انیواسه من و شا دیر وحدر اومده بود. انگا
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رو هم  انیشا خواستیم کهیمرت نیا یعنیشد و زنگ رو زد. حرصم گرفته بود.  ادهیپ نیاز ماش دیوح یخونه یجلو
ا . چرهیچ هی. پس قضکردیاستفاده م دیواسه تهد هالمیاز اون ف خواست،ینه؛ اگر م یکنه. ول هاشیکاروارد کثافت

 دیاون دختر و وح ی. کالفه به مکالمهخواستیم یمن و برادرم چ یاز زندگ دیکرده بود. وح شیدختر رو وارد باز نیا
به آزار دادن من و  قدرنیمرد ا نیچرا ا دمیفهمیم دی. باشدیختم م دیبه وح میزندگ یها. چرا همه گرهکردمینگاه م

قدر واضح نبود. فکرم بود اما اون دنیو صداشون قابل شن گرفتیال مکم بحثشون داشت بابرادرم عالقه داره. کم
 یهانه. چند لحظه مکث کردم و بعد با قدم ایدستش برام رو شده  گفتمیجلو و بهش م رفتمیم دیشده بود. با ریدرگ

 .بازم جلو رفتم یشک بودم، ولسمتشون حرکت کردم. هنوز دوبهکردم و به یرو ط ابونیآهسته، عرض خ
رو نبود و . اون دخترم انگار حواسش به روبهدید یپشتش به من بود و من رو نم دی. وحشدیصداشون واضح م کمکم

 .دادیخبر م تشی. صداش از اوج عصبانکردیگوش م دیوح یهاداشت به حرف
 ؟یچرا به من نگفت -

 با استرس گفت: مهناز
 گفتم؟یم یجورخاموش بود. چه تیگوش -
 .زهیریگند. اگه اون بفهمه، اوضاع به هم م ؛یگند زد ؟یگیم یدار یورجاالن چه -
 زدم و گفتم: یشخندین

 .دهیاون فهم -
 به دختر رفت و گفت: یاغرهصدام برگشت. چشم دنیشن با
 .یبهتره بر -

 .دمیفهمیحداقل من م یعنیبود.  صیقابل تشخ یراحتلحنش، به یتو تیعصبان
 زد و گفت: یشخندیانداخت و ن یکه رفت، به من نگاه دختر

 ورا؟ نیدلت برام تنگ شده بود؟ ا -
 باال انداختم و گفتم: شونه

 معلومه که نه. -
 اشاره کردم و گفتم: شد،یجا دور مسرعت از اونزدم و جلوتر رفتم. به اون دختر که داشت به یشخندین

 ...نجایراستش اون دختر من رو کشوند ا -
 گفتم: ریکردم و با تحق یمکث

 .رمیپسش بگ گردمیتو جا بذارم، برنم شیوگرنه من اگه مجبور نباشم، کالهم هم پ -
 گفت: حوصلهیب
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 ؟یبگ یکه چ یحاال اومد -
 شدم و با نفرت گفتم: رهیهاش خچشم به
 بپرسم. رشم،یچند ماه درگ نیسوال ذهنم رو که ا نیتراومدم مهم -

 زد و گفت: یکج لبخند
 ه؟یخب، سوالت چ -
 همون لحن گفتم: با
 ؟یهمه دشمن من و اون شد نیا یک ؟یخوایم یاز جون من و برادرم چ -
 .یزنیحرف م یاز چ فهممینم -

 .یعصب ،یحرص دم؛یخند بلند
 تو... یخاطر غلط اضافه. بهیخودت کرد ریهمه من رو اس نیا -

 فتم:دادم و با نفرت گ نییم رو همراه با بغض پاجمله یکردم و ادامه یمکث
 یست. چمسخره یلیست. خمسخره ؟یفهمینم یگیکردن ملت. حاال م سهیطعمه واسه سرک یمن رو کرد -
 از جون ما؟ ها؟ یخوایم

 :دمیکشیم غیخلوت بود. من هم صدام رو انداخته بودم رو سرم و سرش ج کوچه
 ؟یبرس یبه چ یخوایم ه؟یت چحاال نوبت برادرمه؟ برنامه -
. حالت خوب یبخواب یریو بگ یاعصابت رو بخور یدونه از اون قرصا هیخونه  ی. بهتره بریگیم یچ فهممینم -
 .زمیعز ستین

 خطاب کرده بود. وونهیشدم. من رو د یلحن پر از آرامشش حرص از
گرفتم و با قدرت  شقهی. دستم رو به ابونهیخ نجای. جلو رفتم. مهم نبود ادادمیبهش م یشکنجواب دندون دیبا

 نگاهش کردم و گفتم: زدهرونیاز حدقه ب یها. اون هم مقاومت نکرد. با چشمدمشیکشجلو
 کار دستت نده. وونهید نی! مواظب باش! مواظب باش اموونهی. من دیگیآره راست م -

 سرخ نگاهش کردم. یهارو ول کردم و با چشم شقهیهاش گرد شد. انتظار نداشت. چون چشم انگار
 انداخت و گفت: خوابمیب یهاچشم یسرخ به یتفاوتیب نگاه

 تو؟ یایحاال نم -
 بهش انداختم و با گفتن برو بابا ازش دور شدم. یزیت نگاه

 گفت: هویکه  رفتمیم داشتم
 .کنمیاستخدامت م ی. اگه بخوایخوب وارد شد اد،ی. خوشم میکارت رو خوب انجام داد نیدر مورد ام ،یراست -
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 .اومدمیشده بودم، کاش جلو نم مونی... . پشیکهی. مرتشهیه دود بلند ماز سرم دار کردمیم احساس
 خونه شدم. یگرفتم و راه یاکست ابونی. سر خکنهیهاش رو، رو نمبرنامه وقتچیکه اون ه دونستمیم دیبا

*** 
 نیام
 رنگیمشک ییها، دمپاغبرق رو زدم. با روشن شدن چرا یدهایهام رو در آوردم و کلرو باز کردم و وارد شدم. کفش در

در سمت چپ رو باز کردم و  نیاول ،ییرایشدم. بعد از عبور از پذ ییرایوارد پذ میو مستق دمیرو پوش یکنار جا کفش
هام، سمت اتاقم رفتم. بعد از عوض کردن لباسراهرو به ینتهاداخل رفتم. بعد از شستن دست و روم، خارج شدم و ا

. االن نه کار داشتم، نه خونه. دانشگاه ستمیحال ناومد. اما من اصالً خوش جیالخره نتا. بادمیتخت دراز کش یآروم رو

 گردمیم اربه سه هفته است که دنبال ک کیشده که شده باشه. نزد 100هزار و 2. حاال رتبم خوردیبه چه دردم م
که اون روز دور مغازه جمع  یار کسانبهم کار نداد. انگ کسچیکه ه کردمیکه کار م یابازارچه ی. توکنمینم دایو پ

حاال  کردن،یم «نیآقا ام ن،یآقا ام» روزیکه تا د ییهابودن. اون دهیاخراج من رو کش لیشده بودن، زحمت پخش دل
 ایبه من نداشتن،  یاجیاحت ایهم که رفته بودم،  یاگهید یرو بدن. جاها المکه جواب سو گرفتنیسرشون رو باال نم

بود. انگار روزها  یعاد ریغ یلیشدن. اوضاع خ مونیکه پش گفتنیو م زدنیزنگ م گشتم،یممن بر که نیبعد از ا
 .زدیرو م آبمریکنم، ز دایکار پ تونستم،یو هر جا من م افتادیدنبال من راه م یکی

هم  دریحاز حاج کنم. برخالف انتظارم دایپ ینتونسته بودم کار یپام گذاشته بودم ول ریشهر رو ز نینصف ا خالصه
که خرجم کرده بود،  یسه هفته از رفاقت نیتو ا یشده بودم، شرمنده بودم. حساب دیکه سر بار وح نینبود. از ا یخبر

 جبران کنم. یرجورو چه شیهمه مهربون نیا دونستمیممنون بودم. نم
 که تازه اومده بود و در رو پشت سرش بست، اومد. دیوح یصدا

 .میشام بخور ایپسر؟ ب ییکجا ن؟یمحمد ام -
 گفتم: بلند

 بابا! من غذا پخته بودم. یا -
 گفت: متعجب

 ؟یبهم بگ یاِه! چرا زنگ نزد -
 تخت بلند شدم و گفتم: یتکون دادم و از رو سر
 .یریغذا بگ کردمیخب فکر نم -

 از آشپزخونه اومد. صداش
 .دمیخر یاخسته ،یری. امشب گفتم سر کار میرفتیسر کار نم روزیخب تا د -
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سمت آشپزخونه که سمت چپم بود، حرکت کردم و سمت در راه افتادم. بعد از عبور از راهرو بهتو هم رفت. به امافهیق
 . اخمالو گفتم:ستادمیاپن ا یروش جلوروبه

 .امیطرف صبح زنگ زد، گفت ن -
 ب گفت:. با تعجستادیبود، از حرکت ا لونیآوردن ظرف غذاها از ناکه در حال در یدست

 چرا؟ -
 باال انداختم و گفتم: یاشونه

 .فهممیم نمیا دم،یرو فهم ای. اگه قبلدونمیچه م -
 نشست و گفت: یناهارخور زیکرد و سر تکون داد. پشت م یپوف
 مهلته. نیفکر کنم فردا آخر ؟یرشته کرد! انتخابیراست -

 گفتم: شدم،یجا مبهکه تو جام جا یکنارش نشستم. در حال زیهم رفتم و پشت م من
 نه. -

 با حالت اعتراض گفت: شدیسمتم خم مکه به یگذاشت و در حال زیم یرو رو هاشدست
 چرا؟ -

 .اومدیرو هوا بود. دانشگاه به چه کارم م میسوال داشت. من تموم زندگ واقعاً
 کار؟ یچ خوامیرو هواست. دانشگاه رو م میزندگ یاالن همه -

 ش زد و متفکر گفت:هچون ریدستش رو ز دیوح
 .شهیمشکالتت هم حل م ینظرم اگه دانشگاه بربه یول -

 ناخودآگاه باال رفت. ابروهام
 ؟یجورچه -

 گفت: خورد،یطور که مزد و همون یلبخند
 نی. درضمن اگه از اشهیت حل موقت مشکل خونه. اوندنیبهت خوابگاه م یرو انتخاب کن گهیشهر د هیخب اگه  -

 غاز مردم، بهت کار ندن. هی صد من یخاطر حرفاکه به شناسدتینم یکس گهید ،یشهر بر
 تکون دادم و گفتم: یسر متفکر

 رو دوست دارم. نجایمن ا یول -
 بده، گفت: هیبهم روح کردیم یکه سع یدستم گذاشت و در حال یرو رو دستش

 .یگردیدوباره بر م یری. چهار سال میبر شهیهم ینگفتم که برا -
 مردم رو تحمل کرده بودم، خسته شده بودم. داریمعن یهاسه هفته از بس نگاه نیا ی. توگفتیم سترا
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 دم،یچقدر تهمت شن دم،یسه هفته چقدر طعنه شن نیا یکه تو اومدیم ادمی یشهر برم اما وقت نیاز ا خواستینم دلم
فراموش بشم و بتونم  دیکه بهتره برم. تا شا دمیرسیم جهینت نیکردن، به ا رمیشدم، چقدر تحق جایچقدر قضاوت ب

 یایهام، از دنچشم یجلو یزی. با تکون خوردن چگشتمیشهر برم نیشهر برگردم. مطمئناً من به ا نیبه ا یروز
 یتکون دادم که با لبخند به ظرف غذا هیچ یمنتظر، چشم دوختم. سرم رو به معنا دِیاومدم و به وح رونیهپروت ب

 ه کرد و گفت:اشار زیم یمن رو
 .گهیبخور د -
مقابلم  ینشستم و به ظرف غذا یناهارخور زیپشت م د،یوح یروغذا رو خاموش کردم. روبه ریگاز رفتم و ز سمتبه

 مشکالت خودش رو داشت. گه،یشهر د هینگاه کردم. بازم به فکر فرو رفتم. گفتنش آسون بود اما رفتن به 
 من رو به خودم اورد. دیوح یحرص یصدا

 ؟ییکجا -
 رو بلند کردم و بهش نگاه کردم. سرم

 .کردمیتو فکر م شنهادیداشتم به پ -
 لبخند نگاهم کرد و گفت: با
 ؟یدیرس یاجهیخب؟ به چه نت -
 .ستیهم ن یگیکه تو م یآسون نیاما به ا هیخوب شنهادینظرم پبه -

 گفت: کیاخم کوچ هیرو کج کرد و با  سرش
 .شهیکه هست، بهتر م ینیاز ا طتیشرا گمیمن نگفتم آسونه. فقط م -
 ...یول -
 رفت. فونیسمت آبلند شد و به دینگاه کردم. وح دیحرفم رو قطع کردم و به وح فونیآ یصدا دنیشن با

 سمت در رفت. بازش کرد و اومد کنارم نشست.کرد و در رو زد. بعد به فونیآ شگریبه نما ینگاه
 بود؟ یک -
 ت:تکون داد و گف یسر الیخیب

 سوگند. -
. اول دادنیسرم جوالن م ی، باالسوال یهاشدم. ساعت از هشت رد شده بود. عالمت رهیبه در خ یکنجکاو با

 :دیچیخودش تو خونه پ یپاهاش و بعد صدا یصدا
 ! داغونم.دیوح یوا -
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 دیکه د دی. وحهاش گرد شدآشپزخونه، چشم یتو دیمن کنار وح دنیشد و چشم چرخوند و با د ییرایسالن پذ وارد
 شده، گفت: نیفضا سنگ

 سالم سوگند خانم. کیعل -
 اومد و گفت: رونیاز بهت ب سوگند

 .ییتنها کردمیسالم. من فکر م -
 زد و گفت: یلبخند دیوح
 .ستمین ینیبیحاال که م -
سرم  دیوح یصدا دهنم گذاشتم که با یقاشق از غذا تو هیانداختم.  نییزدم و سرم رو پا یبه من نگاه کرد. لبخند و

 رو باال گرفتم.
 ؟یشام خورد -

 گفت: زد،یشال، خودش رو باد م نییو با پا زدیکه شال سبزرنگش رو پشت گوشش م یدر حال سوگند
 به حال شکمم بکنم. یفکر هیبهت گزارش کار بدم، بعد  امینه. گفتم اول ب -

 با خنده سر تکون داد و گفت: دیوح
 .یکشیاز غذات واسه سوگند مبشقاب  هی زحمتی! بنیام -

 تکون دادم و گفتم: یسر
 بله. حتماً. -

 و جلوش گذاشتم. دمیبراش کش بادمجونممهیاز خورش ق یها و بشقابشدم و رفتم سر قابلمه بلند
 پخت شماست؟دست -

 ش کنم، گفتم:که نگاه نیرو تکون دادم و بدون ا سرم
 بله. -

 .خوردمیبشقاب خودم بود و کبابم رو م یکرد. من هم سرم تو و شروع به خوردن دیرو جلوش کش بشقاب
هرچند که همکارش باشه،  به،یمرد غر هی یخونه یتو تونستیم یجور. چهکردمیزن رو درک نم نیحضور ا اصالً
از  یابهانه هیبه  دیو انقدر باآرامش غذاش رو بخوره. بلند شدم. با نهیو البته مجرد بش بهیدو تا مرد غر یرو یجلو

 .شدمیخونه خارج م
 سرش رو باال گرفت و گفت: دیوح
 ؟یریکجا م -
 گفتم: رم،یدارم کجا م دونستمیکه خودم هم نم یحال در



 

 

83 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 . واسه انتخاب رشته.نتیکاف رمیم -
 .دیبود که به ذهنم رس یزیچ نیاول
 تکون داد و گفت: یسر دیوح
 آها! باشه. برو. -

 که دختره صدام کرد: نرویب رفتمیاز آشپزخونه م داشتم
 ن؟یآقا ام -

 لب گفت: یرو یانگاش کردم. با لبخند گنده یسمتش و سوال برگشتم
 ن؟یبعد بر م،یریبگ یعکس دورهم هی هینظرتون چ -
 باال رفته نگاهش کردم که با لبخند گفت: یابروها با
 دختر چقدر پروه! نیا نیگیحتماً االن با خودتون م -

 گفت: کرد و با خجالت یمکث
 عکس رو بهش نشون بدم. نیا خوامیم ن،یمن دار یاز آشناها یکیبا  یبیشباهت عج هیراستش شما  یول -

 سادمیوا دیسمتشون رفتم. کنار وحتکون دادم و به یسر تیمکث کردم و در نها هیاز تعجب باال رفت. چند ثان ابروهام
 برم که دوباره صدام کرد. ستمخوایم یقرار گرفت. بعد از گرفتن سلف دیو دختر کنار وح

 لبخند گفت: با
 .هیپختتون عالدستتون درد نکنه. دست -

 زدم و گفتم: یزورک لبخند
 . نوش جان!کنمیخواهش م -
 یخونه یجلو دمی. به خودم که اومدم، دهاابونیخ ینداشتم. راه افتادم تو یزدم، مقصد خاص رونیخونه که ب از

شدن  ادهیخونه، چند لحظه مکث کردم. با پ یجلو ینیماش سادنیرو برگردم که با وارفته  ری. خواستم مسهامیصمد
 شدم. میبود، قا روادهیپ یکه تو یناخودآگاه پشت درخت درنگ،یسف دیسوگند از پرا

 ظاهر شد. شیدرهم و عصبان یافهیبا ق دایعباس رو زد. در که باز شد، شحاج یدر رفت و زنگ خونه سمتبه
بهش  ییزایچ هیلب  ریعباس و زپاکت داد به دختر حاج هیدختر  نیکه ا دمیفقط د گن،یبه هم م یچ دمیشنینم

داخل رفت و در رو بست. هر  دای. با هم دست دادن و شدادیدرهمش سر تکون م یافهیهم با همون ق دایگفت. ش
 نی. از بس اشدمیم یعصب شتری، بباشن داشتهبه هم  توننیم یچه ربط هانیکه ا کردمیفکر م نیبه ا شتریب یچ

. شدیم نییذهنم مدام باال و پا یسوال تو هی. کردمیهم شک م دیبه وح یحت گهیمن توطئه شده بود، د هیروزها عل
دوستش.  ایهمکار سوگنده  ایباشه که اون  نیا تونستی. جوابش منهیرو بب دایش دیبا یچ یبود که سوگند برا نیاونم ا
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به سرم  یفکر، افکار منف نیپس احتماالً دوستش بود. ناخودآگاه با ا کنه،یکار نم دایش دونستم،یکه م یینجاتا او
گرفتم تا خل نشدم، برگردم  میرو کنار زدم و تصم میپشتشون نبود. افکار منف یمنطق چیکه ه یهجوم آوردن. افکار

 خونه و بخوابم.
 یفروشروزنامه یدکه یپارک شهر، جلو یروانجام بدم. روبه م رورشتهگرفتم برم و انتخاب میاون روز تصم یفردا

مقابل دکه، اون رو برداشتم و ورق زدم.  زیم یرو یرشتهانتخاب یتنها دفترچه دنیچرخوندم و با د ی. چشمسادمیوا
 بود. یاضیر یرشته انتخابدفترچه

 بود، گفتم: دنیکش گاریبه مرد که در حال س رو
 چنده؟ هادفترچه نیآقا ا -
 به دفترچه انداخت و گفت: ینگاهمین

 هزار تومن. -
 افتاد که خودکار ندارم. رو بهش گفتم: ادمی هویدر آوردم و بهش دادم.  بمیتومن از ج هزار

 خودکار هم بده. هیآقا  -
 هی. نشستم یمکتین یکردن چند قدم رو یبهم داد که بعد از حساب کردن مبلغش، راه افتادم. بعد از ط یخودکار

 فمیتکل دیرشته بود. بامهلتم واسه انتخاب نیانداختم. امروز آخر یدانشگاه شهر خودم رو نگاه یهازدم و رشته یچرخ
 میشهر اوضاع زندگ نیبا رفتن از ا ای. آرفتمیشهر م نیاز ا دیبا ایشک بودم. آ. هنوز دوبهکردمیرو با خودم مشخص م

به حال  یقسمت کنم. سر مزار ک یرو با ک هامیی. حاال تنهای. پس مادرم چکردیم رییوبارم تغو کار شدیبهتر م
. رینصخواجه ،یبهشت ر،یرکبیتهران، ام ف،یتهران گشتم؛ شر یهاکنم. دفترچه رو ورق زدم و دنبال دانشگاه هیخودم گر

اه شهر خودم هم نوشتم دفترچه نوشتم و در آخر، کد دانشگ یتو یاکردم و گوشه دایمورد نظرم رو پ یرشته یکدها
 لب زمزمه کردم: ریو ز
 خدا بخواد. یهر چ -

کنم. وارد شدم.  دایرو پ نتیباالتر، تونستم کاف ابونیکنم. باالخره دو تا خ دایپ نتیکاف هیشدم و راه افتادم تا  بلند
رشته همه داشتن انتخاب باًینود گذاشته بودن. چون تقر یقهیدق یهاشون رو واسهرشتهبشلوغ بود. انگار همه انتخا

 رفتم و گفتم: نتیسمت مسئول کافکار کنم. به وتری. من که بلد نبودم با کامپکردنیم
 ن؟یدیانتخاب رشته کنم. برام انجام م خوامی. مدیببخش -

 باتعجب گفت: مرد
 ؟یکار کن وتریبا کامپ یستیمگه بلد ن -

 گفت: تکون داد و ینه تکون دادم. سر ینشونهبه یسر
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 .خبلهیخ -
 رفت و پشتش نشست. یستمیس سمتبه

 .گرفتیو اطالعات رو ازم م کردیکار م وتریبا کامپ تندتند
 بده من وارد کنم. ،یهات رو که در آوردکد رشته -

 مورد نظرم رو بهش دادم. یرشته یتکون دادم و کدها یسر
 چرخوند و گفت: کمیکاغذ کوچ یرو یچشم

 ن؟یهم -
 ونه آره تکون دادم.نشبه یسر
 آره خب. -

 با تعجب گفت: که،یزیف یکدها همه مربوط به رشته دید یکرد و وقت ستمیس وارد
 ک؟یزیفقط ف -
 گفتم: حوصلهیب

 داره؟ یرادیآره. ا -
 نه تکون داد و کارش رو ادامه داد. یبه نشونه یسر
 تموم شد. -
 شه؟یچقدر م -

 زد و گفت: یلبخند
 و زود تموم شد، سه تومن. دردسریب یلیچون کارت خ -

 .دمیرو د دایکه ش اومدمیم رونیرو پرداخت کردم. داشتم از مغازه ب پول
رو نسبت بهش احساس  یقیمن نبود. نفرت عم یو متوجه زدیروش قفل شد. اون هم داشت با تلفن حرف م نگاهم

 شتریب ییشدن من شده بود. دردش اونجا ارکیو ب خانمانیکه اون از عمد باعث ب دیفهمیم ی. هر احمقکردمیم
 یمن اخراج بشم. چ خواستیعقوبت دچار شدم. اصالً چرا م نیبه ا ،یاصالً به چه گناه دونستمیکه نم شدیم

 .ختیرو به هم ر میزندگ یشد و همه دایش پسروکله هوی. شدیم دشیعا
 خواستیسرم از حس انزجار رو به انفجار رفت. دلم م ،یادو ماه و خرده نیا یمردم تو زیآمنینگاه توه یآورادی با

به خودم  یشخندیتونسته بودم به حرف دلم گوش کنم. ن یمهمونش کنم اما من ک یکتک درست و حساب هیبرم و 
 رفتم. دیوح یخونه سمتاومدم و به رونیرو باز کردم. ب نتیکاف یاشهیزدم و در ش

*** 
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 دایش
سبز  یفضا یتر از حد معمول توبلند یو با صدا دمیکش دمیبلند و سف یاز روسر ونریب یموها یتو یدست کالفه

 پارک، گفتم:
هفته  هیهفته، فقط  هیگوش کن پدرام!  ؟یهست یک ینکن. صدات رو واسه من بلند نکن. فکر کرد دیمن رو تهد -

ت بمونه، نه واسه راثشیومو ارث اانیآبروت رو ببرم که نه ک یجور هی. وگرنه یکه گفتم رو بهم بد یپول یوقت دار
 شکمش. یتو یعشقت و بچه

 :دیبه گوشم رس تشیلرزون از شدت عصبان یصدا
 ؟یشنوی. میلعنت یکور خوند دم،یبهت باج م یاگه فکر کرد -

 بلند گفتم: یو صدا دیاز سر حرص کردم و با تأک یاخنده
 .یبد یمجبور -

تر. کثافت یکیاز  یکیرو ببرن؛  دیوح یموردها نیشور اش کردم. مردهپرت فمیک یرو قطع کردم و با حرص تو یگوش
هم از روز تولدمون. بلند شدم و از  نیخودش و جد و آبادشه بار من کرده. ا قیال یزنگ زده، هر چ یعوض یکهیمرت
 کردمیم یو سع کردمیها نگاه ممغازه یهانیتری. به ومشروع به قدم زدن کرد روادهیپ یسبز خارج شدم. تو یفضا

به  یو نگاه ستادمیا یفروشکتاب یروباطل! روبه الیخ یزه یکنم. ول رونیسرم ب یرو از تو کهیفکر اون مرت
 یام زدم. صدابادرفتهبه یهابه خودم و آرزو یشخندیبودن. ن یها کنکورکتاب شتریکردم. ب نیتریو یتو یهاکتاب

لحظه دلم  هی د،یوح یشماره دنیو با د دمیکش رونیرو ب ی. گوشامیب رونیب الیباعث شد از فکر و خ میگوش نگز
ناسزا  یدهنم رو که برا ،یابهیغر یصدا دنیبارش کنم اما با شن خوادیدلم م یخواست دهنم رو باز کنم و هر چ

 گفتم: یادینسبت زباز شده بود، بستم. بعد از مکث به دیگفتن به وح
 شما؟ -

 زن جا افتاده بود. هی ی. صدا برادیرسپشت خط به گوشم  یجد یصدا
 ن؟یدار یچه نسبت یصمد دیبپرسم شما با وح شهی! مدی. ببخشرمیگی]...[ تماس م مارستانیخانم! من از ب -
 مکث گفتم: با
 دختر عموشم. -
. نمارستایب انیب نیمطلعشون کن یجور هیدر دسترس نبودن. لطفاً  م،یخانم؛ ما با پدرشون تماس گرفت نینیبب -
 عمل بشن. یفور دیبا مارشونیب

*** 
 نیام
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اطراف انداختم و داخل رفتم. به یمتعجب نگاه د،یدر باز آپارتمان وح دنیها آروم باال رفتم. با درو باز کردم و از پله در
سمتش بهدر باز گاوصندوق،  دنیرو باز کردم و با د دیبود. انگار دزد اومده بود. در اتاق وح ختهیخونه به هم ر یهمه

بود. پس چرا در  یچه مدل دزد گهید نیدرون گاوصندوق کردم. ا یدهنخوردست یهابه پول یرفتم و نگاه
که  ییتا جا یعنینبرده بودن.  یزینگاه کردم. چ یشترینبرده بودن. همه جا رو با دقت ب یزیگاوصندوق باز بود اما چ

بودن.  دهیدزد یگاوصندوق هم سر جاش بود. پس چ یهاخونه کم نشده بود. پول لیاز وسا یزیچ دونستم،یمن م
بود، برداشتم.  نیزم یرو که رو یفرش خورد. دست بردم و عکس یکه چشمم به گوشه رمیسرم رو باال بگ خواستمیم

 عکس... نیا یتو دیکه وح شدیکمرم نشست. باورم نم یرهیت یعرق شرم رو دنشیبا د
 . فکر کردم:دیچرخیم دایحوش شودستم مچاله کردم. فکرم حول یعکس رو تودهنم رو قورت دادم و بدون تفکر آب
 رو داره. دایش یآمار کارا گفتیم دیوح نیهم یپس برا -

رو  یتماس گرفتم و گزارش دزد سیرفتم. با پل ییرایسمت پذکردم و به دستم مچاله یشده بودم. عکس رو تو سرخ
 دادم.

برداشتم و عکس رو سوزوندم. چراش رو  کرد،یروشن م گاریرو که باهاش س دیآشپزخونه رفتم و فندک وح سمتبه
 عکس رو بسوزون. نیبهم گفته بود ا یدرون ی. فقط حسدونستمینم
خونه  یختهیرهمبه اوضاع به یجلو اومد. نگاه کل یدست دادم. کم سیزنگ در، در رو باز کردم و با مأمور پل یصدا با

 گفت: تیکرد و با جد
 ن؟یرو داد یما گزارش دزدش -
 سرم رو تکون دادم و گفتم: یآرومبه
 بله. -
 گرفت و گفت: شیرو پ دیو راه اتاق وح دیخونه قرار داشتن چرخ یهاراست که اتاق سمتبه
 ن؟یخونه شما هستصاحب -
 و گفتم: دمیم کششدهکوتاهتازه یبه موها ینداشتم. دست یچرا احساس خوب دونمینم
 خونه دوستم هستن.ب. صاحریخ -

 زیسمت منگاه کرد. به وارید یرو، رو دیرنگش کرد و عکس وحکرم واریبه در و د یکل یشد. نگاه دیاتاق وح وارد
 به من کرد و گفت: یشد. نگاه کنجکاو زیم ریگاوصندوق ز یرفت که متوجه دیوح وتریکامپ

 دوستتون کجان؟ -
 گفتم: یبا ناراحتو  دمیصورتم کش یکوتاه رو شیربه ته یدست

 دونم. زنگ زدم بهشون اما جواب ندادن. ینم -
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به  یجورنیکه بهم داشت رو ا ظنیٔ  گاوصندوق کرد و باالخره سو اتیبه محتو یتکون داد و خم شد. نگاه یسر
 گفت: زشدهیر یهازبون اورد. با چشم

 ن؟یاومد نجایکه بدون حضور دوستتون ا نیکار داشت یچ نجایبپرسم ا شهیم -
 گذاشت: ریحرف زدنم تأث یرو یکم دیدردسر جد هیشروع  ترس

 .میاماهه که با هم همخونه هیبه  کیما نزد -
 تکون داد و گفت: یسر
 .طورنیکه ا -

 ریتحر زیم هیتخت و  هی. شامل کردینم یفرق دیخونه زد و وارد اتاق من شد. از نظر امکانات با اتاق وح یتو یگشت
 و گفت: دیسمتم چرخ. بهسادیپنجره داشت. در جا وا دیپنجره نداشت اما اتاق وحبود. البته اتاق من 

 شده؟ دهیدزد یچ نیبه ما بگ نیتونیم -
 رو به دندون گرفتم و ناخودآگاه شروع کردم تندتند حرف زدن: لبم
خبر ندارم اما  اتشیگاوصندوق تو خونه داره که من از محتو هیدوستم  نیدیطور که دکه نه. همون قاًیراستش، دق -
مقدار  یول دونمینم یزیچ اتشیکه من از محتو نیگاوصندوق هم با ا یکم نشده. حت یزیخونه چ لینظرم از وسابه
 پول توشه. یادیز

 برداشت و گفت: بشیو غر بیعج یهاباالخره دست از نگاه سیپل یآقا
 کنه؟ینم یخونه زندگ نیا یتو یاگهیبه جز شما دو تا کس د -

 بودن جواب سوالش باال انداختم و گفتم: یمنف یرو به نشونه سرم
 .ریخ -

*** 
 دایش

تا هم من از  رهیبم دمیم حیرو عمل کنن. من که ترج کهیتا اون مرت یساعته رفتن تو اون اتاق کوفت شیش االن
رگش بودم تا از و منتظر خبر م رفتمیرو مقدم مارستانیب یراهرو ی. تویبشر یدستش راحت بشم، هم کل جامعه

 اومد. رونیکه در باز شد و دکتر ب ارمیبال درب یحالخوش
 رفت و گفت: رجهیسمت دکتر شبه عمو

 شد دکتر؟ پسرم چطوره؟ یچ -
 تکون داد و گفت : یسر دکتر

 ن؟یدار ماریبا ب یشما چه نسبت -
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 .گهیپسرم د گهی! خب داره میدکتر خنگ چه
 پدرشم. -

 به عمو آرامش بده، گفت: کردیم یکه سع یمو گذاشت و در حالع یشونه یدستش رو رو دکتر
 .میمورد صحبت کن نیاتاقم تا در ا نیایب گهیساعت د می. لطفا ننینگران نباش -
 نمرده. یعنیو خالص. پس  گفتیم جانیزمزمه کردم. اگه مرده بود هم یایلب لعنت ریز

 گفت: یبا کالفگ عمو
 حالش خوبه؟ نیدکتر حداقل بگ -

 عمو داد و گفت: لیتحو یلبخند محو دکتر
 .نیبله، خوبه. نگران نباش -

 لب زمزمه کردم: ریکردم و ز یپوف
 شانس! نیتف به ا -
 یاش کردم. اون دختره مهناز بود. دکمهبه صفحه ینگاه ،یزنگ گوش یولو شدم. با صدا واریکنار د ،یصندل یرو

 اتصال رو زدم.
 خانم؟ دایالو؟ ش -

 دت نفرت جمع شد.از ش هاملب
 ش؟یفرما -

 .دیلرزیم صداش
 سالم. -

 میجمع کردم و پشت گوشم زدم. روسر خت،یصورتم ر یرو که رو ییدادم و خم شدم. موها هیپام تک یرو رو دستم
 گفتم: ی. با طلبکاردمیرو جلوتر کش

 که سالم. حاال عرضتون؟ رمیگ -
 قرار... -

 کرد و ادامه داد: یپوف
 ن؟ی. صحبت کردنیر و مادرتون صحبت کنقرار بود با پد -
 شدم و محکم گفتم: رهیبه جلوم خ تفاوتیب

 نه. -
 گفت: دیترد با
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 پس... -
 .کردم یرو در حال حرف زدن ط مارستانیب یمحکم، طول راهرو یهاجام بلند شدم و با قدم از
دادن برادرم  بی. حاال که قصدت فراتفاق بوده هی هیاون قض کردمیبود که فکر م یخانم! قول من مال زمان نیبب -

 ن؟یبکنم که به هدفتون برس یکار دیبا یبوده، واسه چ
 :دیپراسترس به گوشم رس صداش

 م. به مردم بگم...گرفته؟ من حامله تیشوخ -
 :دمی. وسط حرفش پردمیکرده بود، جلو کش ینینشرو که دوباره عقب می. روسرسادمیوا
 خانم! نهیشیزش هم ملر یپا خوره،یکه خربزه م یکس -
 گفت: یدر رفت و عصب کوره از
 خربزه فقط من نخوردم. نیاز ا یول -

 زدم. پوزخند
 خب آره. -
 ادامه دادم: دمیخندیکه م یحال در
 خورد. به هر حال... ییتنها شدیخربزه رو نم نیا -
 زد: غیج
 ...یآشغال هیتو هم مثل اون  یهم بخند دیاآره. ب ؟یخندیرو جهنم کرده، تو م میبرادر آشغالت زندگ ؟یخندیم -

با  تونستمیبود و من نم مارستانیب نجایا ی. ولکردمیش مرو مشت کردم. اگه االن جلوم بود، حتماً خفه هامدست
 .رمیدهنش رو گل بگ کرد،یم میکه راض یکلمات

 گفتم: اومده بود، نییکه صدام ناخودآگاه پا یو در حال دمییدوروبرم رو پا یرچشمیز
 یتونیم ی. اگه دوست دارمارستانهیتخت ب یاالن رو زتیچهمهیب سی. اون رئیو گوش بد یبهتره دهنت رو ببند -
 در حقت بکنم. تونمیلطف رو م نی. فقط همیکه چقدر بدبخت یبگ ت،یبدبخت یو به باعث و بان یایب

 دادم و گفتم: لشیتحو یدرآرحرص یخنده
اگه برادرم هم  گهی. حاال دی. البته اگه واقعاً حامله باششیبنداز یبر یتونیمحترمانه م یلیصورت، خ نیا ریدر غ -

. فقط یکرد یغلط نیو همچ یتو گوشت خونده که خر شد یچ دیوح ستی. معلوم نذارمیمن نم ره،یبخواد تو رو بگ
. پس بهتره به خودت و اون رحم ستین ادیز اد،یب ایبه دن مکه سال نیمادر معتاد، احتمال ا هیبا داشتن  حت؛ینص هی

 .یننگ رو از دامنت پاک کن یو اون لکه یکن
 زد: غیج
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 به آبروش گرفته. یگل پسرش چه گِل گمیپدرت. م شیپ رمی. مایگیم یدار خوادیدلت م ی. هر چگهیبسه د -
 گفتم: الیخیب

 .خوادیدلت م یهر ک شیبرو پ -
 ستم و دوباره چشمام رو بستم.نش یصندل یرو الیخیرو قطع کردم و ب یگوش

 پرستار به خودم اومدم. هی یزدهجانیه یصدا با
 خانم! خانم! -

 رو باز کردم و نگاهش کردم. هامچشم
 بله؟ -
 شد و گفت: رهیمنتظرش بهم خ یهاچشم با
 ن؟ییشما یصمد یهمراه آقا -
 جا شدم و گفتم:بهجام جا یتو
 بله. -

 ت:راهرو رو نشون داد و گف یانتها
 اورژانسن. یکه رفتن با دکتر حرف بزنن، حالشون بد شده. تو ییاون آقا -

 .دمیسمت اورژانس دوشدم و به بلند
 هاش بسته بود. آروم صداش کردم:. چشمستادمیعمو، کنار تختش ا دنی. با ددمیها سرک کشپرده نیب از
 عمو جون؟ -

 رو باز کرد و به من نگاه کرد. هاشچشم
خاطر عموم بود. دستم بودم، فقط به نجایدوست داشتم. اگه االن ا یلی. من عموم رو خدمیرو بوس شینشویشدم و پ خم

 دستش کردم و گفتم: یبه سِرُم تو یتخت نشستم. نگاه یدستش گره کردم و رو یرو تو
 ؟یشد یجورنیشده عمو جون؟ چرا ا یچ -

 .دیکش یقیرو بست و نفس عم هاشچشم
 ...دی! وحدایش -

 کردم. کنجکاو گفتم: دشیسف یبه موها ی. نگاهدیاز ته دل کش یرو بست و آه اشهچشم
 شده عمو؟ یچ -
 شدم. تکرار کردم: رهیزده بهش خهاش، بهتاشک از چشم لیشدن س ریسراز با
 شده عمو؟ یچ -
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 تو گلوش رو قورت بده و جواب من رو بده. رکردهیبار دهنش رو باز کرد و بست تا تونست بغض گ چند
 قطع نخاع شده. دیوح -
 :دمی. دوباره پرسدمیگشادشده بهش زل زدم. آب دهنم رو قورت دادم. حس کردم اشتباه شن یهاچشم با
 ؟یچ -
رو بگم، اصالً  شینی. راست و حسدمیدور، دور خودم چرخ هیتخت بلند شدم.  یجوابم رو نداد. از رو گهیعمو د اما

ام ولوچهاز مرگ هم بدتر بود. لب یحت نینظرم احال هم بودم. بهم بگم، خوشاگه بخوام از ته دل یعنیناراحت نبودم. 
 نشه. حدومرزمیب یکه عمو متوجه خوش دمجمع کر شد،یبه لبخند باز م یرو که داشت از خوش

سمت عموم رفتم. خودم دادم و به یبه بدذات یلب فحش ریعموم، سرم رو باال گرفتم. ز یهاهیگر یصدا دنیشن با
 یبتیخاطر مصرو به یبشه با حرف، کس کنمیفکر نم یعنیباعث آرامشش بشم.  یکار کنم تا کم یچ دیبا دونستمینم

. واقعاً کننیم هیمراسم گر یعزا توشتر از صاحبیکه ب یاز کسان ادیداد. انقدر بدم م یکه سرش اومده دلدار
رو  یرد تماس دادم و گوش به؛یغر یاشماره دنیسمتش رفتم و با دعموم، به یزنگ گوش ی. با صدافهممشونینم
 کردم. لنتیسا

نداشت، نشسته بودم. هنوز  یرو به بخش انتقال داده بودن و من هم کنار عمو که حال خوش دیساعت بود که وح چند
. گفت تا رو گفته بودم دیوح انی. به بابا زنگ زده بودم و جرارمیبه زبون ب یاکلمه تونستمیانقدر شوکه بودم که نم

. عمو از جاش بلند شد که ستنیطبق معمول در دسترس ن کهخانوم هم . مامانرسونهیخودش رو م گهیساعت د مین
 شدم و نگران گفتم: رهیمهربونش خ شهیهم یهادستش رو گرفتم و به چشم

 کجا؟ -
 گفت: آروم

 دخترم. ییدستشو رمیم -
 دستم گرفتم و گفتم: یشدم. دستش رو تو بلند

 .امیهم تا دم در باهاتون ممن  -
 ام گذاشت و گفت:شونه یرو رو دستش

 .شهینم میزینگران نباش. چ -
 نگاش کردم و گفتم: دیترد با
 حالتون خوبه؟ نیمطمئن -

 هم گذاشت و گفت: یرو رو هاشچشم
 .زمیآره. نگران نباش عز -
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 ،ییسالم آشنا یکه با صدا کردمیاه مکه رفته بود، نگ یریبه مس رهیگرفت و رفت. خ ییسمت دستشورو به راهش
 بود، نگاه کردم. مهربون گفت: سادهیسرم رو چرخوندم و به احسان که پشتم وا

 ؟یخوب -
 و گفت: دیچرخ فکرینگاهش کردم. زبونم ب متعجب

 ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا -
 کش اومد. با خنده گفت: لباش

 نه؟کیکار م یچ مارستانیپزشک تو ب هینظرت من؟ به -
 کردم و با حالت تمسخر گفتم: زیهام رو رکه گفت، چشم یاجمله یتالف یبرا ی! ولجمی. من چه گگفتیم راست

 حالش خوب باشه؟ مارستانیب ادیکه ب یدیرو د یهه! ک -
 گفتم: دیسمتش گرفتم و با تأکرو به دستم

 .مارستانیاز کادر ب ریالبته به غ -
 د و گفت:ز دمیفهمیکه معناش رو نم یلبخند

 .هیحرفت درست و منطق م،یرینظرم اگه دو مورد استثنا رو در نظر نگخب به -
 نگاش کردم. با لبخند گفت: یحالت سوال با
 استثناها رو بگم؟ یمنتظر یعنیاالن  -
 کرد و گفت: یمن نگاه یشدهکج یافهی. به قارهیتا حرص من رو درب دادیکشش م یخودیب

 هم... شی. دومادیم ایهاشون به دنبچه نجایه اهستن ک ییمادرا شیاول -
 زد و گفت: ییمامرگمکش لبخند

 تو. -
 هام رو تنگ کردم و گفتم:دادم و چشم لشیتحو یامسخره یخنده

 ؟یدیرس جهینت نیبه ا یجورچه -
 گفت: د،یدرخشیم یکه از خوش ییهاآورد. با چشم نییشد و صداش رو پا لیبه جلو متما یکم
 از جاش پاشه. تونهینم گهیبختانه دو خوش دهیخواب مارستانیتخت ب یرو هاتیکه عامل بدبخت یین جااز او -

 هام اعتماد نداشتم. لب زدم:از تعجب باز مونده بود. به گوش دهنم
 ؟یمطمئن -
 عقب برگشتم.، بهکه احسان گفت یسالم با
 سالم پسرم. -
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 احسان که گفت: یبود، کردم. با صدا دهیوروش پرو رنگ دیرسینظر نمبه عمو که حالش مساعد به ینگاه
 .کمیبرم سر کش دیاما من با دیببخش -
 رنگیآب یصندل یبه عمو انداختم. رو ینگاه از عمو اجازه گرفت که عمو براش سر تکون داد. با رفتنش، نگاه با
لرزونش کردم  یهابه دست ید شد. نگاهعموم بلن یگرفته یشد. صدا رهیروش خنشست و دوباره به روبه مارستانیب

 دستم گرفتم: یو آروم دستش رو تو
نتونست از  یبهش بگم؟ وقت یبه هوش اومد و نتونست... نتونست دست و پاهاش رو تکون بده، چ ی! وقتدایش -

 کاراش رو خودش انجام بده... نیترکوچک ینتونست حت یبهش بگم؟ وقت یجاش بلند شه، چ
 .دیچیپ مارستانیب یراهرو یتو شهیگر یصداکرد. دوباره  مکث

عموم و با هم  ینهیسـ*ـ یمن رو هم گرفته بود. سرم رو گذاشتم رو هیگر ینبود اما حال و هوا دیوح یبرا مطمئناً
عمو برداشتم و صاف  ینهیسـ*ـ یبابام سرم رو از رو یگذشته بود که با صدا قهیچند دق دونمی. نممیکرد هیگر

 نشستم.
 شد داداش؟ یچ -
 سالم. -

آروم راه اومدم. آروم رونیب مارستانیاز ساختمون ب یهواخور یبهم کرد و سر تکون داد. بلند شدم و برا ینگاه بابا
 مارستانیسمت در ساختمون بمأمور که به هیو  نیام دنیکه با د کردمیو به خبر خوش احسان فکر م رفتمیم
کوتاه،  یوجوپرس هیساختمون شدم. بعد از  واردو پشت سرشون  دمیدوسمت ساختمون متوقف شدم. به رفتن،یم

. اما نه. دنیها رو داون عکس دیلحظه از ذهنم گذشت که شا هیرفتن.  دیسمت اتاق وحدوم شدن و به یطبقه یراه
خاطر که به رمایهاشون سر درببرم جلو تا از حرف خواستمی. منجاستیا نیباشن. اصالً چرا ام دهیفهم شهیم یجورچه

 یکه دوباره صدا رفتمیرو مقدم مارستانیب یراهرو یتو یخبریب نیاونجا بود، نرفتم. داشتم کالفه از ا نیام که نیا
 :دمیاحسان رو شن

 ؟ یاچرا انقدر کالفه ه؟یچ -
 جذابش که مقابلم ظاهر شده بود، چشم دوخت. آروم گفتم: یرو آروم باال آوردم و به چهره سرم

 .نجاستیا سیپل -
 کرد و با خنده گفت: زیرو ر هاشچشم

 ؟یخب باشه. که چ -
 بهش نگاه کردم و گفتم: یعصب

 .دونمینم -
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 هم رفت و مشکوک گفتم: یتو ابروهام
 ؟یدونیم یزیکار دارن؟ تو چ یچ نجایا نایپس ا -

 به خنده باز شد و گفت: هاشلب
 تصادفشه. یهیخاطر قضحتماً به -

 گفتم: یآروم یرص جمع کردم و چند قدم جلو رفتم. با صدارو باح هاملب
 کار داره؟ یپسر باهاشون چ نیپس ا -

 خوش بود، گفت: یادیکه انگار ز یهاش رو باهام هماهنگ کرد. با حالقرار گرفت و گام کنارم
 . اصالً مگه مهمه؟دونمیچم -

 گفتم: کالفه
 اگه به من ربط داشته باشه، آره مهمه. -

 داد و گفت:تکون  یسر
 .دارهیفکر نکن. ترس برت م هاسیهم به اون پل ادیست. زهواش گرفته نجایمحوطه؟ ا یتو رونیب میبر -

 سیو حضور پل دیاتاق وح ریاما مدام ذهنم درگ م،یرفت نییپا یسمت طبقهنشونه باشه تکون دادم و با هم بهرو به سرم
 بود. مارستانیب یتو
 هام با خنده گفت:به چشم بدون نگاه کردن مقدمه،یب

 .رمیبگ یبه دزد میتصم یروز هی کردمیفکر نم وقتچیه -
 زده گفتم:و بهت دمیسمتش چرخ. بهسادمیوا
 ؟یچ -

 رو بهم دوخت و گفت: نگاهش
 برام بود. یزیانگجانیاعتراف کنم کار ه دیبا -

 محوطه نشونم داد و گفت: یرو تو یمکتیچرخوند و ن یمکث کرد. سر یکم
 م؟ینیاونجا بش -

طرف  هیاتفاقات باال بود و از  ریطرف ذهنم درگ هی. از میباشه تکون دادم و آروم کنار هم نشست ینشونهرو به سرم
 مارستانیب ی. منتظر بودم خودش شروع به حرف زدن کنه. به محوطههیچ یبدونم منظورش از دزد خواستمیهم م

از  گهیو د رهیتا دلت بگ مارستانهیب نجایکه ا یفکر کن نیبود به ا یکاف داشت اما یزیانگسبز دل یشدم. فضا رهیخ
 .یلـ*ـذت نبر طیمح نیا یتو زیچچیه

 باالخره شروع به حرف زدن کرد: ،یمکث طوالن هیاز  بعد
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 ،یبازنگفتن از سر زرنگ نی. البته مطمئنم که ایهست که بهم نگفت ییزایچ هیکه  یدونی. تو هم مدونمیمن م -
 یتونستیاز اون نم شتریکه ب فهممی. میکن هیکه من رو توج یرو کرد تیدادن من نبوده. تو سع یخاطر بازبه ای

 .یبگ
 . به صورتم زل زد و گفت:دیسمتم چرخبه نگاهش

 براش تا خار به پاش نره... یریبم یکه هنوزم حاضر یکس ،یپرستیکه عاشقانه م یکس یسخته که متوجه بش -
زده بود. دوباره  رونیب شیشونیپ یهاصورتش نشست. قرمز شده بود و رگ ی. نگاهم رودیلرزیاش مکرد. صد مکث

 شروع به حرف زدن کرد. صداش پر از نفرت بود:
 یبرا یآشغال از دست داده. سخت بود درک کردنش. حت هی یو سوءاستفاده یخاطر نامردرو به شیزندگ یهمه -
که من  یچند ماه نی. تو ادهیکش یچه عذاب تیوضع نیام، تو اکه دختر مورد عالقهتصور کنم  تونمیلحظه هم نم هی

 دختر سر کردم. نیبه دست آوردن هم یایرو یتو
 شد. باحسرت گفت: رهیخ مارستانیرو باال گرفت و به ساختمون ب سرش

که دوستش  ینیرو بب یدختر یایتا شب بشه و رو یشمردیها رو مو ساعت هاقهیکه دق ییروزها یسخته بفهم -
 ییزایچ هیو  یبعد از اون روز که لب باز کرد ،یرو با عذاب رد کرده. راستش رو بخوا هاشهیهمون دختر ثان ،یدار

بکنم. بهت هم گفتم نگران نباش اما  یکار هی فتمگر میکنم. تصم یزندگ یعاد تونستمینم ،یرو سربسته بهم گفت
 .یتو باور نکرد

محکم و باصالبت  کرد،یهاش رو پاک مکه نم اشک تو چشم یهام زل زد. در حالبه چشم یو با مهربون برگشت
 گفت:

 چند مرده حالجم. دمیفهمیم دیکه عاشقم. با کردمیبه خودم ثابت م دیبا -
 گفتم: خوردم،یم ینگران یکه از رو یوسط حرفش و با حرص دمیپر
 نه؟ نصفه عمر شدم. ای یکار کرد یچ یگیم -

 شد. با خنده گفت: رهیهام خمتم و به چشمس برگشت
 .یگفتم که، دزد -

 گفتم: نگران
 .یکنیم یشوخ یفکر کردم دار -

 لبخند بود. آروم گفت: جوابش
 .ستیدر کار ن یایشوخ چینه. ه -
 گشادشده گفتم: یهاچشم با
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 ؟یاز ک یدزد -
آوردم و  ترنییهش کردم. صدام رو پاگردشده نگا یهالبش کج شد و به ساختمون اشاره کرد. با چشم یگوشه

 نامحسوس گفتم:
 رنت؟یبگ یترسینم -

 بلند شد: شقهقهه
 .دمیازش دزد یدهن باز کنه و بگه چ تونهینم وقتچیه -
 گفتم: ینیبدب با
 ؟یکار داشت یجا چتو اصالً اون ؟یگردن تو چ فتهیش برداره و باز تو خونه یزیچ هیاگه  -
 و گفت: دیخند الیخیب

 نکن. ذهنت گنده یرو تو کهیمرت نیا ادیز -
هر لحظه نگاهش برام پر از احساس مهم بودنه؛  کردمیم گرفت. احساس محرفش خنده نیا انیاز لحن ب ناخودآگاه

پر از احساسش  یو صدا دادیکه با نگاهش بهم م یتیخاطر امنقلبم االن به دونستمیپر از احساس ارزشمند بودن. نم
 .رنشینگ توق هیکه  نیاز ا یخاطر نگرانبه ای زنهید مهست که تن

 سمتم گرفت.بودم رو برداشت و به دهیکه ند یپاکت م،یکه نشسته بود یمکتین یرو از
 ه؟یچ نیا -
 بود، گفت: یعصب یکه کم یلحن با
 بابتش انقدر آزارت داد. بیکه اون نانج هیهمون امانت نیا -

شلوارش مشت شده بود.  یدستش که رو ی. نگاهم افتاد رودیش رو ازم دزدهاکه چشم کردمینگاهش م زدهبهت
 گفت: نهیغرق خونش رو باال گرفت و با ک یهاباالخره چشم

 تو و اون. یعکسا -
 نیهم کردمیبود. حس م دهیها رو د. اون عکسشهیبا سر به باال اشاره کرد. حس کردم داره از سرم دود بلند م و

ها رو ازش . عکسفتهیهاش بچشمم به چشم خواستمینم گهی. درمیفرو م نیزم یو تو شمیاالن از خجالت آب م
 هاش دور بشم که مهربون صدام زد:چشم یوفرو کردم. خواستم بلند بشم و از جل مقهی یگرفتم و سرم رو تو

 دا؟یش -
 گفتم: یفیخف یداعرق شده بودم، با ص سیکه دستم از خجالت خ یو بدون نگاه کردن بهش، در حال نشستم

 بله؟ -
 .کردمیپرمهرش رو بهم دوخت اما من جرئت باال آوردن سرم رو نداشتم. فقط جنس نگاهش رو حس م نگاه
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 بشکندش. ینذار هر کس و ناکس گهیعشقم باش. د میمواظب حر -
دچار شد.  امانیب ییهالحن صداش مهربون و پر از خواهش بود که قلبم از احساس نهفته در صداش به کوبش انقدر
 .ریکه تا حاال نکرده بودم اما چه د کردمیرو تجربه م یوحالحس

 جوابش رو دادم: امزدهجانیلرزون و ه یدهنم رو باز کردم و با صدا باالخره
 باشه. -

کنم آرومم رو آروم تا دل نا ارمیذهنمه رو به زبون ب یکه تو یازبونم رو بچرخونم و جمله خواستیشدم. دلم م بلند
. هنوز فرصت نشده بود دمیرس جهینت نیفکر کرده بودم تا به ا یلی. خمیما بش میتونستیشد. من و اون نم یاما نم

 نی. حاال با اشدی. دهنم باز نمگفتمیم یجورکرده بود، چه برامکه  یکار نی. اما با اگفتمیم دیبا گهید یبگم ول
. آب دهنم رو قورت دادم و یمرد با محبت نه بگ نی. سخت بود به اتر شده بوددستم بود، کارم سخت یکه تو یپاکت

 گفتم: یسختو به دمیلبم کش یهاش نگاه کردم. زبونم رو روبه چشم
 بهت بگم. یزیچ هی دیمن با -
 گشاده گفت: یروم قرار گرفت. با روبهم زد و روبه یمهربون بلند شد. لبخند یصندل یرو از
 اونجا بگو. االن... یبگ یخوایم یتون. هر چخونه میایقراره امشب ب -
 وسط حرفش و گفتم: دمیپر
 نه. گوش کن! -

 من کرد و گفت: یهاچشم یبه اضطراب تو ینگاه
 .ستین یجز من و تو کس نجایشد؟ آروم باش! ا یچ -

 مِن گفتم:ش بود. با مِن. قد من تا سرشونهستادمیروش اسرم رو تکون دادم و از جام بلند شدم. روبه یعصب
 .می... ازدواج کنمیتونیفکر کردم. ما نم یلیمن خ ن؛یبب -
 کرده بود، گفت: دشیروپوش سف بیج یکه دستش رو تو یباال رفته، در حال یابروها با
 .دایش ستین یخوب یاصالً شوخ -
 نگاهش کردم و گفتم: یسختبه
 ...ییفکرا هیعکسا  نیا دنی. حتماً با دنیبب -

 هم کرد و گفت: یرو تو هاشاخم
تو اصالً برام  یازدواج کنم. گذشته خوامیرومه مکه االن روبه ییدایش نینکن. من با ا ریذهنت رو درگ خودیب نیبب -

 .ستیمهم ن
 که از بغض به لرزش افتاده بود، گفتم: ییسر تکون دادم و با صدا یکالفگ ینشونهبه
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نگفتم. من...  کسچیرو تا حاال به ه زایچ نی. ایدرکم کن خوامیماما از تو  یگیم یچ فهممیلطفاً گوش کن! من م -
 .ترسمیمشترک م یمن از زندگ

 پارک نشستم. مکتین یپاهام دو قدم عقب رفتم و رو یاحساس ضعف تو با
زور به خوابمیهم که م یفکر کنن خوابم. وقت هیتا بق کنمیاتاق حبس م یزور خودم رو توشبا خواب ندارم. به -
 تو باشم. یبرا آلدهیهمسر ا هی تونمی. من نمنمیبیصه و کابوس مقر

 انداختم و گفتم: نییرو پا سرم
. ستیمن اصالً راحت ن یبرا دونه،یمن رو م یزندگ زیچکه همه یکردن با مرد یهمون اول هم بهت گفتم، زندگ -
 نیو از طرف من واسه به هم خوردن ا یکن با مادرت صحبت خوامی. ازت... ازت مکنهیم شتریرو ب میفشار روان نیا

 .یکن یماجرا عذرخواه
 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب
 . ازت ممنونم.یدیزحمت کش یلیمن خ یبرا -
 خم شده بود، بلند شدم و خواستم برم که صدام زد و ناراحت گفت: یهام از ناراحتکه شونه یحال در
 شه؟یم یعشق چ فیبه معشـ*ـوقه. پس تکل دنینرس ایدن یعاشقا یسرنوشت همه شهیکم داره باورم م! کمدایش -

با نگاهش به قلبم گرما  کردمی. احساس مکردیبتونم بگم داشت با نگاهش نوازشم م دیمهربون بود. شا نگاهش
 مکتیشد و دستش رو به ن مونیم بذاره که پششونه ی. خواست رودیکش رونیب بشیدستش رو از ج یدواری. با امدهیم

 گرفت و ادامه داد:
 بهت کمک کنم. تونمیمن م -

 دادن ندادم. ادامه یتا بهش بگم. اجازه شدنیذهنم مرتب م یجمالت تو نیترلحظه تلخ اون
که  یباشه. کس دهیلـ*ـذت ببره که طعم هـ*ـوس رو نچش یزنیکه تو ازش دم م یاز عشق تونهیم یعشق؟ کس -

کلمه رو ندارم.  نیفرهنگ لغت ذهنم ا ینداره. متأسفانه من تو یراش معنعشق ب وقتچیهـ*ـوس رو شناخته، ه
 .کنهی. باورش نمکنهیمغزم پردازشش نم

گذاشته بودم.  نیزم کرد،یم ینیدوشم سنگ یرو که رو یکنه. بار دایبحث ادامه پ نیا خواستیبس بود. دلم نم گهید
 .رفتمیم دیبا گهیحاال د

که  یآدم هی یسمت محوطه برم که دوباره صدام کرد. صداش گرفته بود. مثل صدابهجام بلند شدم و خواستم  از
 خس افتاده:سرما خورده و گلوش به خس

 نظرت عوض بشه؟ یباشم که مثل شب خواستگار دواریام تونمیم -
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 نیست بشه، از اماجرا بشه و احتماالً برام دردسر در یمتوجه یممکنه کس دادمیکه احتمال م نیا ی. من براسادمیوا
فکر  یهاش و اعتراف رو بهش نداشتم. گاهمرد و احساسش سوءاستفاده کرده بودم اما جرئت نگاه کردن به چشم

مرد کنار اسم من قرار  نیاسم ا خواستین بود که خدا نمیخاطر ااگه آبروم نرفت و نقل دهن مردم نشدم، به کنمیم
 یاهیهم فشار دادم و با ثان یهام رو روگمش کردم. لب کنمیاحساس م که ییدهن بچرخه. همون خدابهو دهن رهیبگ

 رو خالصه کردم: تیجمله واقع هی یمکث فقط تو
 خاطر تو نبود. من...جواب مثبت من، به -

 آزادم رو مشت کردم و گفتم: دست
 مجبور بودم. -
 مارستانیسمت ساختمون ب. بالفاصله بهنهیببرو  مهیگر خواستمینم گهیگرفته بود و د مهیبرنگشتم. چون گر سمتشبه

 احسان خارج شدم. ررسیرفتم و از ت
سبزرنگ  یوارهایسوم، با د یطبقه یراهرو یسوم شدم. عرض طوالن یطبقه یاومدم و وارد راهرو رونیآسانسور ب از

 ی. روخورهیرقم نممن  یبرا یسرنوشت خوب چیه گهیبا رد کردن احسان د کردمیکردم. احساس م یط یآرومرو به
 یخفه فرار کنم اما برا یفضا نینشستم. دوست داشتم زودتر از ا دیاتاق وح واریکنار د شدهدهیچ یآب یهایصندل

 رفتن مجبور بودم منتظر بابا باشم.
 به گوشم خورد: دیوح یزدهوحشت ادیفر یفرستادم که صدا رونیام رو بشدهحبس نفس

 خوره؟یچرا دست و پام تکون نم خوره؟یبا چرا تکون نم! بابا... باخورهیتکون نم -
دادم.  هیتک واریبه د درنگش،یدر اتاق سف یرو. پس به هوش اومده. جلوتر رفتم و روبهسادمیسر جام وا زدهجانیه

اش، هها و التماسناله یصدا دنیبدجنس باشم اما شن خواستمیرو برداشته بود. نم مارستانیکل ب دادشیداد و ب یصدا
ها زجه یاون مردک، صدا یدادهایداد و ب ی. خاطرات نحس تو ذهنم جون گرفتن. حاال به جاکردیدلم رو خنک م

. اومدیم هاشهیگر یصدا هام؛هیگر یصدا ی. به جادیچیپیسرم م یخودم بعد از اون شب شوم تو یهاو التماس
هاش رو هام؛ تو رو خدا گفتنتو رو خدا گفتن یجا. به دیرسیهاش به گوش مناله یهام؛ صداناله یصدا یبه جا

 .دمیشنیهاش رو مهام؛ فحش دادنفحش دادن یبه جا ی. حتدمیشنیم
 .یسمیآدم ساد هیمثل  قاًیهاش گوش کردم. دقنشستم و با لـ*ـذت به ضجه میصندل ی. روبرگشتم

 یزدهغم ی. صدااومدینم دیوح یکردم. صدا به عموم یهام رو باز کردم. خوابم بـرده بود. نگاهعموم چشم یصدا با
 و گفت: دیکش یقیکه نفس عم کردمینگاهش م ی. سوالدادیقرار م ریآدم رو تحت تأث نشیعمو و نگاه غمگ

. برو خونه استراحت کن. از یبمون نجایا دهیاجازه نم نیاز ا شتریب مارستانیپاشو عمو جان. بابات دم در منتظره. ب -
 .یمارستانیصبح ب
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نکرده بودن. بلند  رونمیساعت ب نی. چطور تا ادادی. ساعت هفت بعدازظهر رو نشون مدیساعت لغز یرو هامچشم
نظر تر بهچند ساعت شکسته نیا یبا عمو، که تو یخارج شدم. بعد از خداحافظ مارستانیشدم و همراه عمو از ب

 یافکار پوچ خودم شناور بودم که صدا یو تو بودمه داد هیتک نیماش یشهیشدم. سرم رو به ش نیسوار ماش د،یرسیم
 .دیکش رونمیبابا از فکر ب

ماه قرارمون  هیمامانت  موقعیب یکنم. اول که مسافرت کار یخواهاحسان معذرت یزنگ بزنم و از خانواده دیبا -
با چه  دونمینم گهی. دمیکن ییرایپذ یدرست و حساب میتونیکه افتاد، نم یاتفاق نیرو عقب انداخت. حاال هم که با ا

 خانوم نگاه کنم.صورت حاج یتو ییرو
 گفتم: الیخیفاصله دادم و ب شهیرو از ش سرم

 من قرار رو کنسل کردم. -
 سرش رو طرف من کج کرد و با تعجب گفت: ،یدر حال رانندگ بابا
 خوبه. ؟یجد -

 دادم: حیتوض شتریکج شد. ب لبم
 نیخاطر ا. قرار شد از مادرش بهمیخوریامروز. بهش گفتم ما به درد هم نم نیقرار ازدواج رو کنسل کردم؛ هم -

 کنه. یموضوع از طرف من عذرخواه
 در چرخش بود، گفت: ابونیمن و خ نیو نگاهش ب شدیم تریلحظه عصبانبهکه لحظه یبا تعجب، در حال بابا
 تو هستن؟ یمگه مردم مسخره ؟یکار کرد یچ -

 گفتم: یالیخیگردوندم و به همون ب شدن،یکه از قاب پنجره مدام از من دورتر م سمت مردمرو به سرم
 یزندگ میتونیمن و اون با هم نم دمی. فکر کردم و دگهید هییواسه آشنا ی. دوران نامزدمیخوردیما به درد هم نم -
 .میکن
ل کرد و ساکت موند. احتماالً داشت فکر در حال انفجاره، خودش رو کنتر تیاز عصبان دیرسینظر مکه به نیبا ا بابا
 بگه. تونهیم یمثل من چ یبه دختر احمق کردیم
 م،یگذاشت رونیب نیدر، پامون رو که از ماش ی. جلومیقرارداد نانوشته، ساکت بود هیرو هر دو، طبق  ریمس یهیبق

 بلند شد. یآقا گفتن کسحاج یصدا
 آقا!حاج -

هم  یهام تومهناز اخم دنی. با دمیعقب برگشتکه مخاطب قرارش داده بود، به یازنونه یصدا دنیو بابا با شن من
زن،  نیا ذاشتمیبود، نگاه کردم. من نم سادهیکه جلوم وا یهم گره کردم و طلبکارانه به زن یهام رو تورفت. دست

 .یمتیق چیبرادرم رو تباه کنه؛ به ه یزندگ
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 به دختر نگاه کرد و گفت: یبا کنجکاو بابا
 دخترم؟ یبا من بود -

لب من،  یدر گردش بود، با نگاه گرفتن از پوزخند رو یمن و حاج نیکه نگاهش ب یتکون داد و در حال یسر مهناز
 با اضطراب گفت: یبه حاج

 بله. -
 بود، گفت: یکه از نگران یجانیانداخت و با ه نییرو پا سرش

 م؟یبا هم حرف بزن شهیم -
 گفتم: ینسبتاً بلند یدادادم و با ص لشیتحو یشخندین

 تو حلقم. اتیحجب و ح -
 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: بابا
 د؟یشناسیرو م گهیمگه همد -

 کشدار و پر از تمسخر گفتم: یبه مهناز کردم و خطاب به بابا با لحن ینگاه
 .کننیم ی. مهناز خانوم االن خودشون رو معرفنیشیبله. شما هم االن آشنا م -
 رفتم و در رو باز کردم. با همون لحن ادامه دادم: در سمتبه
 .ستین ابونیخ یحرفا تو نیا یتو خونه. جا نیاریب فیتشر -

بود.  یخونه ارث پدر نیسالمون نشستم. ادرخت انگور کهن یهیسا ریتخت، ز یرو اط،یح یداخل خونه، تو رفتم
 تیفیبود، ک تریمیکه قد یزیمغز پدر من هر چ یع توبابام بعد از مرگ پدر و مادرش سر پا نگه داشته بود. در واق

 .شدیم هاقهیعت دامنبهحرفش، دست ینشون دادن درست یهم برا شهیداشت. هم یباالتر
تخت نشست  ی. کنار من روستیتوش ن یریکه هست، خ یهر چ هیبود که قض دهیاز لحن صحبت کردنم فهم بابا
 .نهیهم به مهناز زد تا بش یالک یبفرما هیو 

زرد کرده بود. هر چند که از اول ورودش،  یدرهم بابا حساب یهااخم دنیتو هم رفته بود. مهناز هم با د هاشاخم
 هاش لرزون بود.و دست دهیوروش پررنگ یحساب
 گفت: ستادهیطور واتخت رو گرفت و همون یلبه مهناز

 آقا. من... من...حاج دینیبب -
 وسط حرفش. دمیده بودم، پرتخت لم دا یروش روکه روبه من
شده که حاال  ی. چیکردیام مبچهام. بچهیزبونت رو موش خورده؟ پشت تلفن که خوب زبون در آورده بود ه؟یچ -
 ؟یزد یچه گند یبگ یتونینم
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 کردم و با تمسخرگفتم: یکوتاه مکث
جا معلوم اون بچه مال داداش اصالً از ک ؟یتا خودت رو بهش بچسبون یواسه پسرش تور پهن کرد یبگ یتونینم -

 !یکرد الی! خی. زِکیگیتو راست م گنیبگم، م یاز ترس آبرو هر چ یو با خودت گفت یمن باشه؟ اومد
 رو براش تکون دادم و با پوزخند گفتم: سرم

 .کننیخر داغ م جانی. استیکباب ن یکه به دماغت خورده، بو ییبو نینه عمو! ا -
 .کردیدر اومده به من نگاه ماز حدقه  یهابا چشم بابا
 .دیوروش پرمهناز رنگ دنیبا د انیاومدن. شا رونیهم از خونه ب انیمن، مامان و شا یصدا از

 وونیا یکه کنارش رو انیرو به شا تیبود، با عصبان دهیرو شن زیچبلند من همه یکه انگار به لطف صدا مامان
 زد و گفت: یلیبود، س ستادهیوا
 ؟یکرد یچه غلط -

 هم پشت سرش. یو سوم یچک اول رو از مامان خورده بود، دوم انیمامان هنوز تموم نشده بود که شا یجمله
مخ بابا رو بزنه،  یینمادختره با مظلوم نیا ذاشتمیرو انتخاب کردم اما اگه م یرساننوع اطالع نیگندتر دونستمیم

که  یرو گرفته بودم. در حال شیدست پ ییجورا هی. دادیرو م دیشوم وح یهاتا آخر عمر تاوان نقشه دیبا انیقطعاً شا
دستم فشاردادم و به اون  یرو تو فمیمنده. کما عالقه یزندگ کردنانقدر به خراب  دیبودم چرا وح دهیهنوز نفهم

چه هر دیها رو باکه مجبور باشم، سراغ پدرام برم. اون عکس نیبدون ا کردمیفکر م یها فکر کردم؛ به آزادعکس
 .کردمیو نابود م ستین ترعیسر

پدرم، به مهناز که سرش رو  اابوالفضلی یصدا دنیشده از تعجب بود که با شنخشک انینگاهم به مامان و شا هنوز
 شدم. رهیخ افتاد،یم نیزم یسفت گرفته بود و رو

کردم و به مامان که  یپوفدختر  نیا یزده بود، بودم که با غش ناگهان انیکه مامان به شا ییشوک چکا یتو هنوز
سمتش نگاه کردن برداشتم و به رهیاعتراض مامان دست از خ ینگاه کردم. با صدا اومد،یم نییها پاباعجله از پله

 .میرفتم تا کمک کنم دختر رو تو خونه ببر
 انیتاق من و شاسالن مشترک ا با چند قدم خودمون رو به ی. از ورودمشیمامان کمک کردم و با هم تو خونه آورد به

 .میخوابوند ون،یزیکاناپه مقابل تلو یو مهناز رو رو میرسوند
 و طلبکار بود، گفت: یکه عصبان ییبا صدا مقدمهیبلند بشم برم که مامان ب خواستمیم
 ؟یبه ما نگفت یکرده، واسه چ یپسر چه غلط نیا یدونستیتو که م -

که  دیفهم شدیم یراحتکه به یصورتم نشست. لبخند یه روناخودآگا یبه صورت مامان کردم. لبخند کج ینگاه
 کرد و دوباره حرفش رو تکرار کرد. زیهاش رو راز تمسخر توشه. مامانم چشم یرنگ
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 ؟یچرا نگفت -
 همون بود؛ همون لبخند کج. جوابم
 بزنه که با همون لحن گفتم: یحرف اومد

 تره.واجب نی. انیبه عروستون برس -
کاناپه، بلند شدم و بدون  یاز رو داد،یدار موآبو نون کیرک یهافحش انیداشت بلندبلند به شا بابام که یصدا با

کمربند بابا که  دنیگذاشتم، با د وونیا یرفتم. پام رو که تو یسمت در ورودتوجه به نگاه مامان که همراهم بود، به
 دمیرو دو اطیرفتم. طول ح نییپا وونیا یهالهمقابلم نگاه کردم. از پ ینشست، با حرص به صحنه انیکمر شا یرو

 یتیگرفتم. بدون توجه به سوزش دستم، با عصبان نه،یکمر برادرم بش یتا دوباره رو رفتیکه م یو کمربند رو در حال
 شد،یهم احساس م یتوش طلبکار ت،یکه عالوه بر عصبان یبلند و لحن یبودم، با صدا دهیتو خودم ند وقتچیکه ه

 پدرم نگاه کردم و گفتم: یاهبه چشم
 .نیدست روش بلند کن نیحق ندار -

 دست، بلندتر از من گفت: یرو تنگ کرد و با اشاره هاشچشم
 دخالت نکن. ست،یکه بهت مربوط ن یکار یتو تو -

 خودش جمع شده بود، کردم و گفتم: یکه ساکت تو انیبه شا یوحشتناک نگاه
 بزندت؟ یستیمیاحمق! وا -

کم که انگار کم یبا احساس گناه د،یچیپینشسته بود و از درد کمر به خودش م اط،یوسط ح ن،یزم یوکه ر انیشا
 گفت: گرفت،یم شیداشت جد

 بذار بزنه. حقمه. -
 دادم،یهوا تکونشون م یکه رو یهام رو از هم باز کردم و در حالدست یسرش داد زدم. با لحن کشدار یعصبان
 گفتم:

 و پدر! رخواهیبه اصطالح خ یآقا نیهم حقته اما نه به دست ا نایقته! بدتر از ا! حیگیآره! راست م -
دلم مونده بود.  یبودم، رو دهیکه به دوش کش یزیانگها حرف نگفته و ماها راز نفرتصبرم سر اومده بود. سال گهید

 گفت: شیشد و با همون لحن عصبان کمیبابا نزد
 و... ایحیتو چه مرگته دختر؟ چرا انقدر ب -

 رو باتأسف تکون داد و گفت: سرش
 !طونیاستغفراهلل! لعنت خدا بر ش -
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 یتو یپرت کرد و دست نیزم یحرکت کمربند رو رو هی یتو ه،یحرف، انگار که هنوز از حرف من حرص نیگفتن ا با
 و با داد گفت: دیموهاش کش

 .میر داربفرما خانم! مردم دختر دارن، ما هم دخت -
به انفجار  شتریکه هر لحظه من رو ب یتیم از دستم خارج شد و شروع به حرف زدن کردم. با عصبانافسار زبون گهید

 درآر گفتم:و حرص دهیکش کرد،یم کینزد
 .نیافتاد که دختر دار ادتونیاِ؟ چه خوب! پس باالخره  -

کرده، نگاه گره یبا ابروهاشد.  رهیش بهم خگردشده یهاو با چشم سادیوا منهی*ـسـبهنهیروم و سـ*ـروبه اومد
 گفت: گرفت،یلحظه اوج مبهکه لحظه ییرو بهم دوخت و با صدا شرهیت
 ؟یدیمزدم رو مدست یجورنیبرات کم گذاشتم که حاال ا ی. چیشیپرروتر م گم،یبهت نم یچیه یهر چ -
هام رو بستم و دهنم رو باز مچش گهیدلم روشن کردن. د یرو تو شیاز آت یااش، کورهجمله نیخدا! انگار با ا یوا

 کردم.
بودم  دهیرس تیبه اوج عصبان گهیاما د نهیبب یبود. دوست هم نداشتم کس دهیمن رو ند یرو نیا کسچیه وقت،چیه

 .کنمیکار م یدارم چ دمیفهمیو نم
 ؟یبرام کم گذاشت یچ یبدون یخوایم -

 کردم و گفتم: انیبه شا یااشاره
 بذار تا بهت بگم. ؟یش کم گذاشتبرا یچ یبدون یخوایم -

سمت اتاقم رفتم. در اتاق رو باز کردم. در به ها، وارد ساختمون شدم. بهو بعد از باال رفتن از پله دمیرو دو اطیح کل
 درهم گفت: یکرد. پشت سرم مامان اومد و با ابروها دیتول یبد یخورد و صدا وارید
 معلوم هست؟ ؟یکنیم یکار دار یچ -
 یرفتم. مامان جلو رونیو از اتاق ب دمیکش رونیب میشگیهم یهابسته از قرص هیدر کشو رو باز کردم و  تیاهمیب

شده  رهیبود، خ دهیکه تا حاال از دخترش ند یایعصبان یبود و راهم رو سد کرده بود. با تعجب به رو ستادهیدر اتاق، ا
هم پشت بابا،  انی. شاسادمیبود، وا ستادهیوا یدر ورود یجلوکه  اباراهرو مقابل ب یبود. از کنار مامان رد شدم و تو

 داده بود. هیتک وونیرنگ اکرم یهابه نرده یدم ورود
 قرص رو بهش نشون دادم و با پوزخند گفتم: ی. دستم رو باال گرفتم و جعبهسادمیبابا وا یجلو

 ه؟یچ نایا یدونیم -
 گفتم: تفاوتیمشخص نبود. ب یزیتو دستم کرد. از اون فاصله چ یهابه قرص ینگاه

 .گمی. خودم میبگ خوادینم -
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 گفتم: دینگاه به بابا کردم و با تأک هینگاه به مامان و  هیرو قورت دادم و  بغضم
 تا بتونم بخوابم. خورمیبخشه. شبا مقرص آرام -

به  یده بود. پوزخندغرق در بهت ش شیعسل یهاگرفت. به مامان نگاه کردم. چشم یرنگ تعجب و نگران نگاهش
 بود. رهیگردشده به دهن من خ یهاهم با چشم انیپدرم زدم. شا یهاچشم یتو ینگران

 نگاه بهشون کردم و گفتم: هی
 چرا؟ نیدونیم -

 زل زدم و با حالت فکردن، دستم رو باال گرفتم و گفتم: شرهیت یهاچشم یبابا رفتم. تو سمت
و از عشق  شاپیکاف هیسر راهم سبز شد. مهمونم کرد به  دیروز وح هی. فتمریم یبود. کالس آشپز شیسه سال پ -

 گفت؛ از محبت گفت. انقدر گفت و گفت، انقدر عاشقانه سر داد که خر شدم و باورش کردم.
زدم و  ی. لبخند کجدیکش شاهیو س دیسف ونیدرمیکی یبه موها یگرد شد. دست دیبابا با اومدن اسم وح یهاچشم
 گفتم:

دوست داشته. خر  یتموم شه. گفته بود من رو از بچگ شی. گفته بود صبر کنم تا سربازخوادیگفته بود من رو م -
 شدم. باورش کردم.

 گفتم: دیدو قدم جلوتر رفتم و با تأک شد،یم دتریلحظه سفبهکه لحظه اشافهیسمت مامان و بدون توجه به ق برگشتم
حرف بزنم. محبت کرد؛ وابسته  ادشیبودم که حاال بخوام از کم و ز دهیند کمبود محبت نداشتم. من اصاًل محبت -

 از من سوءاستفاده کرد. یاما وا دادم و اون... اون لعنت یکجا و چه جور ،یک گمیبسته شدم. نمشدم؛ دل
ده بود. دوباره عرق ش سیخ د،یبابا چرخ یدادم. نگام که دوباره رو نییزور پاکه راه نفسم رو بند آورده بود، به یبغض

 گفتم: د،یلرزیکه از بغض م ییصورتم رو براش کج کردم و با صدا
 .یدیدی. تو اصالً من رو نمیینبود؛ تو بود،یم دیبا یکه وقت یکه طلبکاره، منم. اون ینگام نکن. اون یجورنیا -

 رونیها رو بپاکت عکس دیردت یرو روش پرت کرده بودم، رفتم و با کم فمیکه ک یسمت مبلرو قطع کردم و به حرفم
. رفتمیتا تهش م دیراه رو با نیبرم. ا خواستمیاما بازم م رمیگاز مرو دارم تخته ینامرد یته جاده دونستمی. مدمیکش

 سر ما آوردن. ییچه بال دونستنیم دیبا
 یویسنار نیدن آخر ا. همه منتظر بوشدیلحظه قرمزتر مبهلحظه انیرو بلند کردم و بهشون نگاه کردم. شا سرم
 رو بشنون. زیانگغم

و آروم دستش رو جلو آورد و پاکت رو از  دیبه صورت تپلش کش یسمتش گرفتم. دستسمت بابا و پاکت رو به رفتم
هام زمان چشماز پاکت، هم دیوح یهاتو دست موندهیاومدن چهار عکس باق رونیدستم گرفت. پاکت رو کج کرد. با ب

 با حسرت گفتم: ن،ییپا یرو بستم و با صدا
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 . بهش اعتماد داشتم.یکه بهش اعتماد داشت یبا مرد ییتنها یجهیشد نت نمیا -
لحظه بهلحظه ناباورتر و رنگش لحظهبههام رو باز کردم. نگاه بابا لحظهچشم ن،یزم یها روافتادن عکس یصدا با
 .شدیم تردهیپر
 یسخت یروزا یهاشون توپدر و مادرا واسه بچه یو باالسرنشستنا ایداریبدر مورد شب ونیزیتلو یتو یهنوز هم وقت -

! نیدیو کابوسام رو نفهم ایداریشب ب وقتچی. پدر من! هخندمیبهشون م گه،یم هاشونیدلشکستگ ای یماریو ب
 .رمیمیکه دارم از درد م نیدینفهم وقتچیه
 .ختیریصورتم م یقطره روهام قطرهدادم اشک هیتک وارید به
 نفرت و بلند داد زدم: با
 یبازاون آشغال شدم؟ شدم اسباب یچهیهشت ماهه که باز-هفت نیفهمیباشه. اما چرا نم ن؟یدیبار اول رو نفهم -

اون رو به جون  یو روان یروح یقدر بترسم که نتونم بهت اعتماد کنم و آزارهاازت اون دیتو دستاش. چرا؟ چرا با
 بخرم؟
 .خواستیم ی. آرامش ابدخواستیرگ م. دلم منیزم نشستم

 یزندگ تیریشده بود. انگار ظاهرش، شکستش رو در مد دهیالغر و قدبلندش خم کلیسمت مامان کردم. هبه ینگاه
 زده بود.شد. بهتپهن نیزم ی. رودادینشون م شیخانوادگ

 سمت مهناز تکون دادم و گفتم:رو به سرم
 رو هم مثل من گرفتار کنه. انیانداخته. تا شا انیبه جون شا دیوحبرداره که کاله هیهم  کهیاون زن -
 دکیکه اسم مادر رو  یکس یهاهیگر ینبود. صدا انیبه پشت سر بابا نگاه کردم. شا اط،یبه هم خوردن در ح با
 یاز زور اشک، قرمز شده بود. فقط من بودم که چشمه دشیهام کرد. صورت سفرو مهمون لب یشخندین د،یکشیم

از  یکیبود، کردم. به  ستادهیروم اکه روبه یبه مرد یخشک شده بود. نگاه هیقض نیبودن ا یخاطر تکراراشکم به
نداشت  ییها گذاشتم. خجالت معناعکس ی. جلو رفتم و پام رو رورهینگاهش رو بگ تونستیها زل زده بود و نمعکس

من  د،یکشیخجالت م دیکه با یجمع، اون نیا یتو جا،نیخودشون بودن. حداقل ا هایبدبخت نیعامل تمام ا یوقت
 نبودم.
 باًی. تقرختنیریم نییعرق آروم از سر و روش پا یهاشدم. دونه رهیخ روحشیب یهاکردم و به چشم زیرو ر هامچشم

که سِر  بودم دهید هایتوجهیب نیانقدر از ا گهیبشم. د رهیهاش خبه چشم تونستمیتر بودم اما مازش کوتاه یکم
 وار گفتم:بودم. زمزمه

 تنها بودم. شهیهم ؟یفهمی. تنها بودم. موقتچیدارم؛ ه یاحساس نکردم پدر و مادر وقتچیه -
 سمت مامانم و دستم رو سمتش گرفتم و داد زدم: رفتم
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روز اول  قشنگت خراب نشه، تو که از کلیوقت ه هیتا  یبد ریبچه ش یخواستیتو که نم ،یخواستیتو که بچه نم -
ات با بچه یعشق مادر یاز رو ،یچیخدا که ه یبار محض رضا هیتو که  ،یپرستار ول کرد یات رو به هوابچه
 ...یکار کردن و پول در آوردن داشت یانقدر عقده کهتو  ،یات نذاشتبار پات رو تو اتاق بچه هیتو که  ،ینکرد یباز
 نفرت داد زدم: با
 ؟یاورد ایـناه رو به دن گـیدو تا بچه ب یواسه چ ؟یازدواج کرد یواسه چ یلعنت -

 گفتم: ظیسمت بابام و با غ برگشتم
بچه  یخونه بچه بزرگ کنه، واسه چ نهیشیزنت نم یدونستیتو که م ست،ین یدارزنت اهل بچه یدونستیتو که م -

 ن؟یخواستیوارث م ؟یآورد
 مرتعش بابا بلند شد: یصدا

 !دایش -
 کردم و بلند گفتم: زیررو براش  هامچشم

اش رو دوست داشته که بچه بخواد، بچه یوگرنه کس نینداشت نیاز ا ریغ یبابا؟ مگه دروغه؟ مطمئنم هدف هیچ -
هاتون خونه چند شب بچه دیدونیاش کنه. اصالً مو پاره کهیت یجور نیا یاتا هر گرگ درنده کنهیباشه، رهاش نم

نه. فقط  م؟یبزرگ شد یجورما چه نیدونیاصالً م گن؟یم یهاتون چبه بچه مردم راجع نیدونیاصالً م ستن؟ین
 .میبه امان خدا تا مثل علف هرز بزرگ بش نی. ما رو هم ول کردنسیزیحرص پول، کار، ب ن؛یحرص زد

 گفتم: یسردبگه که به یزیدهنش رو باز کرد تا چ مامان
نگو.  یچیه ،یدینم تینداره و به شوهرت هم اهم ییامعن چیمشترک برات ه یزندگ ینگو. تو که حت یچیتو ه -

 کیشر هیبابا مثل  یها براسال نیمهمه؛ اسکناس. تمام ا زیچ هیشناختم. تو فقط برات  یمن تو رو از همون بچگ
 .کیشر هیفقط  ،یبود
برداشتم و  زیم یرو رو هم از می. حالش بد بود. گوشرفتمیم انیدنبال شا دیرو برداشتم. با فمیاتاقم رفتم. ک سمتبه

 بابام بلند شد: یکه صدا رفتمیسمت در ماومدم. داشتم به رونیاز در اتاق ب
 ؟یریکجا م -
 زدم و گفتم: یشخندین

 .انیدنبال شا رمیم -
 صبر کن! -
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کردم.  یبزرگ خونه رو ط اطیشدم و ح ریسراز وونیا یهااومدم. از پله رونیحرفش گوش ندادم و از ساختمون ب به
 یاشونه تفاوتیبه اورژانس زنگ زده بود. ب ی. کدمیآمبوالنس رو که وارد کوچه شد، د نیزدم که ماش رونیخونه باز 

 زنگ زدم اما جواب نداد. انیشا هو ب دمیکش رونیب فمیک یرو از تو یباال انداختم. گوش
*** 
 ی. انگار آب شده و توستیکه ن ستین یول گردمیم انیو دنبال شا هاابونیخ یدو ساعته که افتادم تو کهینزد االن

پارک نشستم و کالفه و  مکتین یاون دوست مزخرفش هم رفته بودم اما نبود. رو یخونه یرفته. حتفرو نیزم
 زنگ خورد. میکه گوش زدمیم نیمضطرب پاهام رو زم

 بود. تماس رو برقرار کردم. انیشا
 ان؟یشا ییکجا -
 زاده ]...[ .امام -
 کجا؟ -

 :دیچیپ یگوش یاش توکالفه یصدا
 .ستی. اصالً حالم خوب نایب دایش -

 یهام دنبال شمارهشماره یراه بود. تو نیبا ماش یاقهیزاده ده دقتا اون امام نجایرو قطع کردم. از ا یگوش مضطرب
زاده ن رو به اماماومد و م نیانتظار ماش یکردن شماره، با آژانس تماس گرفتم. بعد از کم دایآژانس گشتم و بعد از پ

 رسوند.
 ی. رودمشیکه باالخره د نی. تا اچرخوندمیزاده مامام یدورتادور محوطه انیکردن شا دایپ یرو برا هامچشم

آروم جلو رفتم و . آرومدیکشیم نیزم ینشستن گذاشته بودن، نشسته بود و پاهاش رو رو یکه برا یسنگ یسکوها
 صداش کردم. بغض داشتم.

 ن؟جا انیشا -
 پر از اشک بود. جلوتر رفتم و دوباره صداش کردم. شیعسل یهارو باال گرفت. چشم سرش

 ؟یکن یم هیگر یانیشا -
 ش بلند شد.گرفته ی. باالخره صدادمیفرو کردم و سرش رو در آغـ*ـوش کش شییخرما یموها یرو تو دستم

 م؟یدیرو پس م یتاوان چ می. ما دارشهیداغونم؛ داغون. باورم نم دایش -
 کردم و سرش رو از آغوشم فاصله دادم و گفتم: زیرو ر هامچشم

 ان؟یشا هیمنظورت چ -
 انداخت. نییرو پا سرش
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 گفتم: رتیرو گرد کردم و با ح هامچشم
 ان؟یبا تو هستم شا -

 سرش رو چند بار به چپ و راست تکون داد و گفت: انیشا
 .دایش تونمیمن نم -
 کردم: هاش نگاه کردم و سوالچشم به
 ؟یتونیرو نم یچ -

 کرده بود. می. عصبکردینم نگاهم
 با تو هستما! انیشا -

 و قرمزش رو بهم دوخت و گفت: یاشک یهاچشم
 خونه؟ میبرنگرد گهید شهیم -

*** 
 نیام

 مغازه کردم و گفتم: یتو شدهدهیچ یهابه سبد گل یسرسر ینگاه
 آقا؟ -

 چسب کند. به من نگاه کرد و گفت: یمختلف بود، از جاچسب یهارنگ چند شاخه گل رز با دنیچیکه در حال پ مرد
 بله؟ -

 متفکر گفتم: یو با حالت دمیم کشنداشته شیبه ر یدست
 سبد گالتون چنده؟ نیا -

 گفت: داد،یطور که گل آماده شده رو به صاحبش ممن کرد و همون یبه سبد گل انتخاب یفروشنده نگاه مرد
 داش.صد و پنجاه تومن دا -

 گفتم: آوردم،یپولم رو در م فیطور که ککردم و همون نمیشلوار ج بیج یبه سبد انداختم. دستم رو تو ینگاه
 .نشیلطفاً بد -

و سبد رو  دیکش رونیرنگارنگش که رو هم سوار کرده بود، ب یهاانبوه گل نیسمت من اومد و سبد رو از ببه مرد
 سمتم گرفت.به
 .نییبفرما -
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که بود، قشنگ  یهر چ یول دونستمیسبد رو نم یکارشده تو یهاها کردم. اسم گلبه گل یتم و نگاهرو گرف سبد
و تشکر  یخداحافظ یرفتم. برا مارستانیسمت باومدم و به رونیبودن. بعد از حساب کردن پول سبد، از مغازه ب

 .رفتمیم
 سوم رفتم و در اتاقش رو زدم. یهطبق یتو د،یسمت اتاق وحشلوغ. به مارستانیمالقات بود و ب ساعت

 :دیبه گوشم رس دیبلند وح یصدا
 .نمیرو بب یکس خوامینم -
 یآورعکس شرم ادیکه به سقف زل زده بود، کردم. دست خودم نبود اما ناخودآگاه  دیبه وح یرو باز کردم و نگاه در

 جهینت نیمثل سوگند، من رو به ا ییدخترهاراحت بودنش با  یادآوریکرده بودم، افتادم.  دایپ دیخونه از وح یکه تو
که بهم  نیچند وقت بذارم و برم. بدون ا نیبدون تشکر واسه ا تونستمی. اما نمرمیازش فاصله بگ دیرسونده بود که با

 نگاه کنه گفت:
 نم؟یرو بب یکس خوامیمگه نگفتم نم -

زهواردررفته،  یکاناپه هیوجور و جمع خچالی هیپنجره،  یتخت گوشه هیو ساکتش کردم. جز  یبه اتاق خال ینگاه
 نبود. صداش کردم. یاگهید زیچ
 ؟یکنیم رونمی. بی! اومدم واسه خداحافظدیوح -

 یهاشیچند روز ر نیا ی. تودمیدورنگش کش یبه موها یهاش دوختم. دستسرش رفتم و چشم به چشم باال
دستش  ی. دستم رو رودادینشون م شتریب ه،یکخودش مش یرو که رنگ موها نیدر اومده بود و ا رنگشیمشک

 گذاشتم و گفتم:
 حالل کن داداش! ،یدیاز ما د یبد ای ی. خوبرمیبگ تیتهران. اومدم حالل رمیدارم م -

 که گفت: ذاشتمیکنار تخت م زیم یسبد گل رو رو داشتم
 .ستگهید یکی. یستیتو ن رهیبگ تیحالل دیکه با یاون -

سوال کردن شدم و خواستم  الیخیب یمنظورش نشده بودم ول ی. متوجهزدیتنش زار م یوت مارستانیب یهالباس
 یساده ازش بکنم. مثالً چ یپرساحوال هی دیچرخیدهنم نم ی. حتدیرسیبه ذهنم نم یزیبحث رو عوض کنم. چ

تره. باالخره زبونم مسخره یکیاز  یکیها جمله نینظرم ا. نه! بهیشیمرخص م یمثالً ک ای. یبهتر ای ی. خوبگفتمیم
 دهنم چرخوندم و گفتم: یرو تو

 چه خبرا؟ -
 داد و گفت: لمیتحو یشخندیکه انتظار داشتم، ن طورهمون
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 یخواینکنه م ؟یریگیاز جاش تکون بخوره، خبر م تونهیو نم مارستانیتخت ب یگوشت که افتاده رو کهیت هیاز  -
 ییتعداد کمپوتا ایکه خوردم؟  ییفحشا ایکنن رو بهت بگم؟  میراه یباق رایکه اومدن مالقاتم تا به د ییتعداد کسا

 ؟یچ ایکرد؟  نابودمبگم که  یااز عشق احمقانه ایکه تو حلقم فرو کردن؟ 
 حماقت بود. نیسوال ازش ع دنیحدس زده بودم. پرس درست

نفرت. زبونم بند اومده بود. حرف کم  یبو داد؛یم نهیک یاما لحنش بو گهیداره م یچ قاًیدق دمیفهمیکه نم نیا با
 که صدام کرد. صداش رنگ تأسف داشت. رونیگرد کنم و از اتاقش برم بعقب خواستمیآورده بودم. م

 ن؟یام -
 نگاش کردم. کنجکاو

 بله؟ -
 که سرش رو برگردونه و بهم نگاه کنه، گفت: نیا بدون

 دستور داده بودن. بهم یعنیاما مجبور بودم.  خواستمیمن رو ببخش. من نم -
 باال انداختم و بهش نگاه کردم و گفتم: ییابرو

 د؟یوح یگیم یچ -
 رو به حرکت در آورد: رنگشیب ینازکش رو که معلوم بود برداشته، با اخم به هم گره کرد و لبا یابروها

کار داشتن. به هر حال  یچبا تو  ایاونا چطور تو رو انتخاب کردن  دونمیچرا. اصالً نم دونمی! نمسی! هنیام سیه -
 من رو حالل کن. کنمینشد. ازت خواهش م

 .کردمیاز تعجب، نگاهش م دهیباالپر یو با ابروها نهی*ـسـبهدست
 .گهیم یمن رو انتخاب کرده. چ ی. کهیچ منظورش
 سمت پنجره چرخوند و گفت:ازش سوال بپرسم که سرش رو به خواستم

 دم. من رو ببخش.ب حیتوض نیاز ا شتریب تونمینم -
سروتهش رو  ،یوخالتعارف خشک هیسوال کردن شدم و فقط با  الیخیفکرم مشغول شده بود، ب یکه حساب نیا با

 هم آوردم.
 .دمیاز تو ند یحاللت داداش. من که بد -
 نگفت. یزیزد و چ یشخندین
عالمه حرف دارم  هی کردمیر مشدم. فک رهیاتاقش خ واریکنارش نشستم و در سکوت به خودش و در و د یساعت مین

سالم و  هیبعد از  د،ی. با اومدن پدر وحشدیازش خارج نم یکه بهش بزنم اما حاال دهنم قفل شده بود و کالم
 زدم. رونیب مارستانیکردم و از ب یباهاش خداحافظ ،یسَرسَر یپرساحوال
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رو که به  یتا اون پول زدمیم دریححاج یبه خونه یسر دیبه مقصد تهران داشتم. با تیبل میساعت هشت و ن یبرا
 نیا یمیقد یوارهایبه د ی. سوار اتوبوس شدم و خودم رو به بازارچه رسوندم. نگاهرمیعنوان رهن دادم، پس بگ

 ونیبازارچه که دو سال پناهم داده بود، مد نیبه ا قدرکردم. چ د،یکشیقدمتش رو به رخ آدم م یراحتبازارچه که به
 یشهر یدانشگاه بشم و تو یتهران و حت الیخیتا ب شدیمردم بهم مهربانانه م نیباز هم نگاه ا خواستیبودم. دلم م

مردم  نیا گاهیگاه و ب یهاپچشده و پچکج یهابمونم. اما نگاه پر از تمسخر و لب آورد،یکه برام آرامش به ارمغان م
. وارد مغازه شدم و با دادیبهم م خواست،یرو که دلم م یاز اون ریغ یزیچ شد،یم بمینص ییکه با ورودم به هر جا

 کوتاه گفتم: یلیخ دریحشاگرد حاج دنید
 هست؟ یحاج -
 .ادیست. امروز نمنه. خونه -

 باشه تکون دادم و گفتم : یمعنارو به سرم
 خداحافظ. -

 بلند شد. در،یحشاگرد حاج الد،یم یکه صدا رونیب رفتمیم داشتم
 ؟یکنیچه م نجایا ؟ی. زندانیکرد یزدبودم د دهیشن -

 .گفتنیکه پشت سر آدم نم زهایمردم چه چ نیاز حدقه دراومده بود. ا هامچشم
 نهیشیم سیپل نیتو ماش ی! مگه هر کنیشده بودم. هم سیپل نیسوار ماش گهیبار د هیحجره، من فقط  یاز ماجرا بعد

 .کردنینکرد. چرا انقدر مردم بد قضاوت م تیازم شکادزده. تازه اگه من واقعاً دزد بودم، چرا اون مرد 
 هاش نگاه کردم و گفتم:. به چشمبرگشتم

 بودم؟ نجایاگه گرفته بودنم االن ا -
 داد و گفت: لمیتحو یابلند و مسخره یخنده

 نه. -
 گفتم: داد،یبودم، نشون م دهیکه شن یرو از حرف مفت میدرون تیکه وضع ینگاه با
 کردم. یفتنم، نه دزدخب! پس نه گر -

 کردم و گفتم: یزدم. پوف بلند رونیدادم و از مغازه ب لشیتحو یومعوجکج لبخند
 واقعاً! مفتخر شدم. ی. مرسدیجد یعهیاز شا نمیا -

تا  دمیکه رس دریححاج یخونه رنگیادر قهوه یکردم. جلو یط ادهیرو پ دریححاج یخونه یطوالن باًیتقر ریمس
اطرافش نبود، چادرش  یو متوجه اومدیعقب مکه عقب یدر حال یچادر یبزنم، در باز شد و دختر خواستم زنگ رو

از افتادنش، دستم رو جلو  یریجلوگ یتو بغلم که برا شدیکرد و تعادلش به هم خورد. داشت پرت م ریپاش گ ریز
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هاش برداشتم. هام رو از شونهدست مطمئن شدم که تعادلش رو داره، یهاش، مانع شدم. وقتبردم و با گرفتن شونه
 انداختم. نییو سرم رو پا دمیکنار کش

 چادر دختر انداختم و گفتم: یسالم دخترک، نگاهم رو رو دنیسالم کردم و بعد از شن آروم
 هستن؟ دریححاج نیببخش -
 دور اما آشنا گفت: ییصدا با
 .نیباش داخل منتظر نیای. اگه کارتون واجبه، بستنی. ننینه آقا ام -
 گفتم: ییروخجالت و کم با
 .مونمیمنتظر م جانی. همینه. مرس -

 کرد: تعارف
 .شهیاز دست ما ناراحت م ن،یسادیو دم در وا نجایا نیشما اومد نهیبب ادیداخل. بابا اگه ب نیایلطفاً ب -

 :دیتوپ گهیکرد و به دختر د یمکث
 تو! نیی. بفرمانیآقا ام نییتو! بفرما ایماهک! چرا خشکت زده؟ ب -

 به زبون اوردم: کردمیرو که فکر م یزیدهن باز کردم و اون چ باالخره
 داخل. نییباشم، بهتره. شما بفرما جانی. من همستینه خانوم. مرد تو خونه ن -

 زد و گفت: یلبخند
 تو. نیاریب فیهست. تشر یمهد -

که فکر کنم  دریحام دور شد. دختر بزرگ حاجهچشم یو از جلو دیداخل خونه پر در،یححاج کیدختر کوچ ماهک،
 تند گفت: یشده بود، کم یاسمش مهناز بود و انگار از تعلل من عصب

 .گهیتو د نییبفرما -
 خودم اومدم و وارد شدم. به
 !ااهللی! ااهللی -

 یبار نیندبهم دست داد. مثل تموم اون چ یگذاشتم، احساس خوب دریححاج یمیبزرگ و قد یرو که داخل خونه پام
 ییهاخاطره ادیمن رو  یمیقد یخونه نیخونه گذاشته بودم. ا نیا یپام رو تو هاینذر یکمک کردن تو یکه برا

. مثاًل دادیهام رو نمجواب سوال وقتچیچند که ه ر. هکردیم فیبرام تعر شیپدر یکه مامانم از خونه انداختیم
با اخم و  شهیها همسوال جورنی. جواب امیدور و برمون نداشت یلیفاموفک چیکه چرا ما ه دمینفهم وقتچیکه ه نیا

 .شدیمامان همراه بود که آخرش هم به غلط کردن من ختم م یتخم و ناراحت
 ؟یکنیم هیگر -
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 نگاه کردم. اشدهیسرم رو باال گرفتم و به قامت بلند و ورز در،یحپسر بزرگ حاج ،یمهد یصدا با
 گفتم: یکیگرفتم و با لبخند کوچ چشمم یرو از گوشه اشک

 مادرم افتاده بودم. ادی -
 م گذاشت:شونه یتخت نشست و دستش رو رو یمن رو کنار

 متأسفم. خدا رحمتشون کنه! -
 از ته دل، زمزمه کردم: یرو تکون دادم و با حسرت و آه سرم

 .امرزهیخدا رفتگان شما رو هم ب -
 .شدینم داشیپ دریححاج یدوروبر مغازه ادیبود. ز زدیحقوق دانشگاه  یدانشجو یمهد

 پسر؟ ییدایکم پ -
 گفتم: ذاشتم،یکه دستم رو پشت کمرش م یدر حال د،یکردم و با تأک نگاهش

 .یریگیاز ما نم یشما سراغ -
 یحرف، دستش رو رو نیا دنیکه با شن زدیچشمش رو گرفته بودن، باال م یرو که جلو شیمشک یدست موها با

 گفت: کرد،یهم م یهاش رو توطور که اخمو همون دیپام کوب
 زد،یزنگ م یکه بهش داده بود یابه شماره یهر چ یکرده بود ول دایت پکار واسه هیبابا  شیچرا اتفاقاً. دو هفته پ -

 .چوندیپیو م داشتیدوستت بر م
 وارد خونه شد. دریحبگم در باز شد و حاج یزینگاهش کردم. تا اومدم چ متعجب

 .میسالم بر اهل خونه. ما اومد -
 یرو یلبخند دنمیبلند شدم. با د اطیح یتو یتخت چوب یزدم و به احترامش از رو یبه لحن شاد حاج یلبخند

 سمتم اومد.صورتش نشست و به
 .یهم به ما زد یسر هیورا؟ چه عجب! باالخره  نیبه! آقا! ابه -

 یو حاج یمهد رنگیاقهوه یهاچشم نیطور که نگاهم بهمون جیزده و گبراقش کردم. خجالت یهابه چشم ینگاه
 در گردش بود، گفتم:

. دارم رمیمغازه داده بودم، پس بگ یرو که به شما بابت رهن اتاق باال یونیلیم2که اون  نهیقرض از مزاحمت ا -
 تهران. رمیم

 گفت: یت نشست و فکرتخ یرو گردوند،یدست م یرو تو حیطور که تسبسمتم اومد و همونبه یحاج
 ؟ینکرد دایکار پ -
 و گفتم: دمیکش یچارگیاز سر ب یآه
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 بهم کار ندن. دمیم درست کردن، بهشون حق مکه واسه یعاتیشا نینه واال! هر جا رفتم جوابم کردن. هر چند با ا -
 به تأسف تکون داد و گفت: یسر یحاج

چون  یت ولکردم واسه دایکار پ هی شین. البته دو هفته پقبول نکرد یوجو کردم ولت پرسواسه ییمن هم چند جا -
و  دادیهم بهت زنگ زدم، دوستت جواب م ی. هر چیاز آشناها تو تهران بود، شک داشتم قبول کن یکیکار واسه 

 .گمیهر وقت اومد بهش م گفتی. بعد هم میستیخونه ن گفتیم
 یکه کس دمیپرسیم دیمن هر روز از وح یول زنهیف محر یاز چه روز دونستمینم قی. دقشیدو هفته پ یچ یعنی

 نه. گفتیزنگ نزده با من کار داشته باشه. اون هم م
-در مانع افتادنش شده بودم، نگاه کردم. پونزده یکه جلو یسرم رو باال گرفتم و به دختر ن،ییبفرما یصدا با

کردم. اون هم بعد از  یبرداشتم و تشکر کوتاه ینیس یرو از تو ریشربت خاک ش وانی. لدیرسینظر مساله بهشونزده
و بعد از مکث  دمیرو سر کش وانیل یاز محتوا یقدارطرف خونه برگشت. مدوباره به یو مهد یتعارف کردن به حاج

 گفتم: یکوتاه
چرا  نمدوینه. نم ای نیکه شما زنگ زد دمیپرسیهر شب م یخونه نبودم ول ادیمن روزا معموالً دنبال کار بودم. ز -

 بهم نگفت. دیوح
 تکون داد و گفت: یسر یحاج

 عجب! -
 بلند شد و گفت: کرد،یهامون گوش مساکت به حرف شیپ یقهیکه تا چند دق یمهد یصدا

 .ینکن دایکه شما کار پ نیاز ا بـردهیم یمنفعت دیاز قصد نگفته. شا یعنی نی! اگهیمعلومه د -
 :دمیپرس یکوکچرخوندم. با لحن مش یسمت مهدرو به سرم

 ؟یمثالً چه نفع -
 دونم تکون داد و گفت: ینم یمعنرو به سرش

 اعلم.اهلل -
 .رفتیچشمم رژه م یچند وقت جلو نیحرفش به فکر فرو رفتم. اتفاقات ا نیا با

 تتفاویب یو حت الیخیگفت چند بار زنگ زده. ب یحاج یرفته بود. ول ادشی یعنیبهم نگفته بود.  دیچرا وح واقعاً
. حاال هم ستنین ربطیکنم ب دایکه نتونستم کار پ نیها و ااخراج شدن من، اون عکس یبعد از ماجرا دیبودن وح

 نیتا ا دادنیراهم نم مارستانیتموم شده بود و ب اتبه جونم انداخت، اضافه شده بود. وقت مالق یکه مهد یشک
 .دیکش رونیمن رو از فکر ب یحاج یسوال رو بپرسم. صدا

 ؟یگَجِت شد! باز تو کارآگاهیهدم -
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 که پدرش رو به خنده انداخت، گفت: یزد و با لحن بازار یلبخند یمهد
 تو پر ما. یگفتم، شما زد یچ هی! باز من یبابا حاج یا -

 گفت: تیبا جد دریححاج
 !ندهیآ لیوک یآقا یاریبه زبون ب دیکه نبا گذرهیرو که تو اون ذهنت م یهر چ -

 انداخت و گفت: ریزسرش رو  یمهد
 .نیگیبله. شما درست م -

 سمت من کرد و گفت:روش رو به بعدم
 .نیام ریبگ دهینشن -

 شد و گفت: بلند
 اتاقم. رمی! من میبا اجازه حاج -

 سر تکون داد و گفت: یحاج
 برو پسرم. -

 سمت ساختمون گرفت و رفت.راهش رو به ،یسَرسَر یایبعد از خداحافظ یمهد
 که روش نشسته بود، بلند شد و گفت: یتخت چوب یاز رو یحاج

 .ینشست اطیح یتو. زشته تو میبر ایب -
 گفتم: معذب

 خوبه. جانیها رو معذب کنم. همخوام خانمتون و بچه ی. نمیحاج یمرس -
 تخت بلندم کرد و گفت: یرو گرفت. از رو دستم

 !ااهللیخانوما!  ه؟یحرفا چ نیبلند شو پسر. ا -
خونه و صاحبش رو دوست داشتم. با هم وارد  نیکردم. چقدر ا اطیآب وسط ح یسرسبز و حوضچه اطیبه ح ینگاه

 خونه کردم. یساده ونیبه دکوراس ی. نگاهمیساختمون شد
 .ارمیاونجا تا من پولت رو ب نیبرو بش -
 رفت. ییرایپذ یانتها یهااز اتاق یکیسمت به و

خوردن،  یشده و آماده برا دهیچ یهاینیریو ش هاوهیرو از م نیاشتن. اها نشستم. ظاهراً مهمون داز مبل یکی یرو
 .ذاشتنینم زیم یهمه بشقاب رو رو نینفر، ا هیخاطر حدس زدم. خب قطعاً به

 مقابلم گذاشت و گفت: زیم یپاکت پول برگشت. پول رو رو هیبا  یبعد، حاج یکم
 پولت. نمیپسرم. ا ایب -
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 گفت: هوی نشست،یمبل م یکه کنارم رو یحرف بزنم که در حال اومدم
کنم. گفت مثل  یواسه کار، تو رو بهش معرف خواستمیکه م ی. زنگ زدم به رضا؛ همونرفتیم ادمیآهان! داشت  -
 تونهینم گهیدست دخترشه، م ،یکنه. آخه گالر دایفرشش پ یرو واسه گالر یکه هنوز نتونسته فرد مورد اعتماد نیا

صحبت  اد،یکنه. در مورد تو بهش گفتم. گفت بگو ب دایپآشنا واسه کار  هی خوادیم شترینه. باعتماد ک یبه هر کس
 ؟یبا دخترش کار کن یتونیم نیبب ششیتهران، برو پ یکاغذ نوشتم. رفت نیا یت رو. حاال آدرسش رو واسهمیکن
 گفتم: یشرمندگ با
 باعث دردسرت شدم. یلی! خیممنون حاج -

 زد و گفت: بهم یاپدرانه لبخند
 بتونم کمکت کنم. شمیحال مخوش ؟ینه بابا. چه دردسر -

 بهش کردم و گفتم: یقدردان نگاه
 .رسونهیشما رو م یبزرگ نیا -
 م زد و گفت:شونه یرو
 .ایماهه از ما جدا شد هیاش که. همه ینبود یبسه! بسه! انقدر تعارف -

 زدم و گفتم: یلبخند
 اتوبوس دارم واسه تهران. تیبل می. ساعت هشت و نمریم گهیمن د ن،یاگه اجازه بد -
 جا شد و گفت:مبل جابه یرو
 ؟یریم یکنکور اومده که دار جینتا یبه سالمت -

 رو گرفتم. از جام بلند شدم و گفتم: یصندل یچوب یدسته
اگه  یدتر برم. حتشهر برام درست شده، زو نیکه تو ا یتیوضع نیدادم با ا حیمن ترج یول ادیم گهیهفته د هینه.  -

 .مونمیقبول نشم هم تهران م
 تکون داد و با تأسف گفت: یسر
 پشت سر تو درست کرده. عهیانقدر شا ،یادهیرندیکدوم خ ستیرو! معلوم ن شیخدا لعنت کنه باعث و بان -
 گفت: یجا بلند شد و عصب از
 ندارن. عاتیشا نیجز پخش کردن ا یکارچیمردم هم که انگار ه -

 گفتم: باحسرت
 بگذرد. زین نیا -

 تکون داد و همراه من تا دم در اومد و گفت: یسر



 

 

119 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 !یموندیما م شیکاش شام پ -
 گفتم: زدهخجالت

 دارم . تیچه کنم که بل یشما باشم ول شیپ شتریدوست داشتم ب -
سمت تم و راهم رو بهرو برداش لمیوسا یرفتم. کوله دیوح یسمت خونهاومدم و به رونیاز خونه ب ،یاز خداحافظ بعد
 گرفتم و رفتم. شیشهر پ یراناتوبوس یانهیپا
 اتوبوس نشستم. سرم رو به پنجره چسبوندم و به فکر فرو رفتم. یبودم. تو دهیساعت زودتر رس مین

و زندان  گرفتنمیم ی. به جرم دزدشدمیم چارهیب اومد،یم دیسر وح ییاون تصادف، بال یتو ش،یدو روز پ اگه
خونه که در افسر مسئول پرونده به صاحب ،یکالنتر می. اون هم به جرم نکرده. اون روز بعدازظهر که رفتاختنماندیم

جواب داد و گفت اون خونه دست پسرش  دیوح یبود، زنگ زد. بعد از چند بار زنگ زدن، باالخره بابا دیوح یاصل بابا
 افتاده. مارستانیتخت ب یکه در حال حاضر رو میسراغ پسرش بر دیبا ه،یقض نیبه ا یدگیرس یبوده و برا

با به  یول دونستنیو تصادف رو به هم مرتبط م یدزد هیقض د،یتصادف مشکوک وح انیجر دنیبعد از فهم هاسیپل
بوده، خودش خونه  یادعا کرده بود که چون عصبان دی. چون وحختیبه هم ر هاشونهینظر یهمه دیهوش اومدن وح

بوده،  ریکه ذهنش درگ نیخاطر اکه داشته برسه، به یرتا به قرا رونیب ادیکه از خونه م نیعد از او ب ختهیرو به هم ر
 .کنهی. البته راننده فرار مکنهیباهاش برخورد م نیو ماش شهینم ادیکه به سمتش م ینیمتوجه ماش

رو پر نکرده بود،  یایزدد چینداشت و گزارش ه یتیشکا دیچون وح یکه قانع نشده بودن ول نیهم با ا هاسیپل
 بودن. یفرار یدنبال اون راننده هاسیتموم شد. هر چند که پل یچپرونده رو مختومه اعالم کردن و همه

آدم  نیترمشکوک مرد،یم دی. چون اگه وحآوردمیبود که من تو کل عمرم شانس م یجزء معدود دفعات نیکنم ا فکر
 .شدمیو آش نخورده و دهن سوخته م اومدمیمن به حساب م ها،سیاز نظر پل

*** 
 دایش
 گفتم: رانهیگقصد خروج از اتاق رو داشت، مچ یواشکیکه  انیهام رو باز کردم و به شاباز شدن در، چشم یصدا با
 ؟یسالمتکجا به -
 عقب برگشت و با پوزخند گفت:. بهستادیا

 ؟یتا حاال نگهبان من شد یاز ک -
 و گفت: دیکش شییکوتاه خرما یبه موها یدست

 .میصبحونه بخور رم،یبگ یچ هی رمی. دارم مکنمیفرار نم -
 و گفتم: دمیسرم کش یرو رو پتو
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 سالمت.به -
جا بهجا ن،ییسطح پا یخونهمهمون یتخت قراضه و پرسروصدا یبخوابم. رو تونستمینم گهیشده بودم و حاال د داریب

خوابم که بهشون معتاد شده  یهاخاطر قرصطرف به هیبودم. از  هدینخواب شتریساعت ب هیتا حاال  شبیشدم. از د
 میبر ومدیهر چقدر اصرار کردم، ن شبی. دانیشا یهاحرف خاطرطرف هم به هیاز  برد،یها خوابم نمبودم و بدون اون

خونه مسافر هی ی. االن هم تونمیرو بب هامونیبدبخت یوبانباعث خوامینم گهید گهی. مستوونهیپسر د نیخونه. ا
بود که من  ارخونه. اگه قرار به فر میبرگرد کردمیم شیراض دیاطرافم کردم. با به یکردم و نگاه ی. پوفمیوداغوندرب

 م،یگذران زندگ یبعدش برا کردم،یبه کجا. اصالً فرار م یفرار کنم. ول خونهکیاز اون تار خوادیوقته دلم م یلیخ
جلب  میتوجهم به گوش میشده بودم. با زنگ خوردن گوشپول بزرگ یال یدهینکشی. من، سختکردمیکار م یچ دیبا

 دمیهم کش یهام رو توپدرام، اخم یشماره دنیرو برداشتم. با د لیموبا یعسل یو از رو دمیتخت دراز کش یشد. رو
 تخت رها کردم. یرو رو یو رد تماس رو زدم. گوش

موهام رو باز کردم و دور خودم  نیب یها. گرهدمیکش مییخرما یهامو یو دستم رو آروم تو دمیکش یقیعم نفس
 ،یعسل هیاتاق دو تا تخت،  زاتیبه اطرافم کردم. کل تجه ی. نگاهدیرسیکمرم م یتا رو شونیپخششون کردم. بلند

تا  خورده و سهخاک زیم هیافتاد،  نیزم یرودرش رو باز کردم،  یوقت شبیوداغون که دو درب کیکوچ خچالی هی
 .میدیخندیم زاتیساعت به تجه مین ،یاعصابیبا همون ب انیبود. من و شا یچوب یصندل

دستش، لبخند رو به لبم  یبسته خامه و عسل تو هی. نون سنگک و دیچرخ انیشا یباز شدن در، نگاهم رو یصدا با
 داد و گفت: لمیمتقابل تحو یآورد. لبخند

 ؟یخندیچرا م -
 ت گوشم زدم و گفتم:صورتم رو پش یجلو یموها

 .یشیمرد م یدار -
 گفت: متعجب

 نون سنگک با خامه و عسل؟ هیخاطر به -
 زدم و گفتم: یچشمک

 بابا شدنه. ریبودم. فکر کنم تأث دهیکه تا حاال ازت ند یزی. چیریگیم ادی یریپذتیمسئول یدار یعنی نیآره. ا -
پر از گردوخاک  زیم یبود، رو دهیرو که خر ییزایزمید. چآخرم بسته ش یکه در حال باز شدن بود، با جمله ششین

ش رو انگشت اشاره یحرص داد،یرو بروز م شیو ناراحت تیکه جد یاافهیسمتم اومد. با قمسافرخونه رها کرد و به
 سمتم گرفت و گفت:به
 .یر کرداشتباه فک ،یکوفت یخاطر اون بچه، حاضرم برگردم به اون خونهبه ی! اگه فکر کرددایش -
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 گفت: شد،یم دهیتوش د یفقط خودخواه دیکه شا ییهاشد و با چشم رهیهام خچشم به
 هم ندارم. یا. درضمن بچهذارمیشده نماون خراب ی. پام رو تودمیاون مردک رو نم یهایمن تاوان نامرد -

باال گرفت و  دیتهدعالمت و دستش رو به دیموهاش کش یتو یتخت خودش نشست. دست یفاصله گرفت و رو ازم
 گفت:

 ...یایاگه با من نم -
 سمت در گرفت و با حرص گفت:رو به دستش

 سالمت.به -
شده مقابلش قرار کنترل ییاما با صدا یاز جام پا شدم و عصب یبود. مثل خودش عصبان ومدهیاز لحنش خوشم ن چیه

 صورتش بودم.بهگرفتم. صورت
 حالم؟ هه!وشخ یلیکه من خ ؟یفکر کرد یبا خودت چ -

 ش اشاره کردم و گفتم:هوا تکون دادم و به کله یرو تو دستم
 میکنیباشه. فرض م ت؟یکوفت یزندگ نیاز خودت؟ از ا ؟یفرار کن یخوای. مستمیمثل تو احمق هم ن یول ستمین -

 ؟یرو اداره کن تیزندگ یجورچه ؟یکار کن یچ یخوای. بعدش ممیشده رفتشهر خراب نیو از ا میمن و تو فرار کرد
 ؟یکار بلد یچ
 دادم و گفتم: لشیتحو یپوزخند ریتحق با
 ؟یتونی. میعملگ یبر دیبا دن؟یکجا بهت کار م یتجرب پلمیبا د -

جانب بهمهاجمش نگاه کردم و حق یم، به چشماباالرفته یتأسف براش تکون دادم و با تک ابرو ینشونهرو به سرم
 گفتم:

 ؟یکشلوله ؟یکشمیس ؟ینقاش ؟ییبنا ؟یکار کن یچ یخوایدستا م نی. با انگاه به دستات بکن هی -
 رو باتأسف تکون دادم و گفتم: سرم

 .ستمی. منم نیستین کارهنینه. تو ا -
 رو بهش کردم و گفتم: پشتم

 . بفهم برادر من!شهیم ادیز شه،یبا فرار کردن، مشکالتمون حل نم -
 لحن خودم ادامه داد: داد و با لمیاز سر تمسخر تحو یلبخند

 سمیرو بکشم؟ مثل تو وا گهید یکیو جور  سمیتا ازم سوءاستفاده بشه؟ مثل تو وا سمیکار کنم؟ مثل تو وا یپس چ -
 رو... گهید یکیانتقام  دیمثل وح یاحمق هیتا 
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نگاهش  زشدهیر یهاباالرفته و چشم یرها کرد. انتقام! با ابرو تموممهیمتعجب من، حرفش رو ن یافهیق دنید با
 کردم و گفتم:

 رو از من گرفته؟ یانتقام چ دیوح -
 و گفت: دیرو ازم دزد نگاهش

 .برهینم ییبحث راه به جا نی. امیبش الیخیبهتره ب -
 تختم نشستم و گفتم: یرو ینه تکون دادم و با کنجکاو ینشونهرو به سرم

 .یگیکه به من نم یدونیم یزیچ هینه. جالب شد. تو انگار  -
 باال انداخت و گفت: یسر
 .ستین یزینه. چ -

 رو بهش دوختم و گفتم: امرانهیگمچ نگاه
 .یگیتو که راست م -

 رو بهم دوخت و گفت: شیجد نگاه
 صبحونه! ایب -

 جواب بده. خوادینم یعنی نی. اچوندیپیم داشت
 خواستینم یاصرار کنم. وقت ادیهام زوالبه جواب س دنیرس یشدم. عادت نداشتم برا رهیخ الشیخیمثالً ب یافهیق به

 یسوال نداشتم هم نکته نیجواب ا دنیبه شن یچنانآن یکه من عالقه نی. البته اکردمیم دیکار با یجواب بده، چ
 رونیب یکم هایو سردرگم هایافسردگ ها،یاز اون درخودفرورفتگ روروزها حالم  نیکه ا یزیبود. تنها چ یقابل توجه

هام به غصه د،یجد زیچ هی دنیخودم بود. حاال هم عالقه نداشتم با شن یبه موازات زندگ دیوح یزندگ یتباه د،یکشیم
. نگاهم رو یکن یتر زندگو راحت یتر نفس بکشراحت یتا بتون یریبگ دهیرو ناد زهایچ یلیخ دیبا یاضافه کنم. گاه

من رو از موضوع دور کنه کردم و  خواستیودش، مخ الیخنشسته بود و به یچوب زیکه حاال پشت م انیشا یرو
 گفتم:

رو  هیصبحونه بخور، قض ایپر از خاکه. دوماً فکر نکن با ب زیلطفاً بتکونش. اون م ،ینون بخور یخوایم یاوالً وقت -
ا کج ،یوگور بودکه اون دو ساعت که گم نیندارم؛ وگرنه حدس زدن ا دنیبه شن یا. خودم عالقهیکرد یمالماست

 ریذهنم رو درگ گهیبار د هی خوادیدلم نم یبپرسم ول نکبتشبرم و از خود  تونمی. مستین یاصالً کار سخت ،یبود
 ؟یکدوم ارگان مشغول ش یبر یسالمتبه یخوایم ه؟یچ تندهیت واسه آبرنامه یبکنم. سوماً نگفت ضیمردک مر نیا

باالرفته  یلبم کرد و با ابرو یگوشه شخندیبه ن ینگاه ذاشت،یبه دهان م یاکه لقمه یرو باال گرفت و در حال سرش
 گفت:
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 موتور. هی یحت ای نیماش هیو  خوادیم نامهیگواه هینه آدم کاربَلد.  خواد،ی. نه استعداد میمسافرکش رمیم -
 گردشده نگاهش کردم و گفتم: یهاچشم با
 ؟یدار نامهیاون وقت تو گواه -

 زد و گفت: یلبخند
 .میراه بنداز یکار بهتر میبتون دیشا ،یای. تازه اگه تو هم باهام برمیگیاره. مند یکار -

 رو گرفتم و گفتم: هاسیپام انداختم و ژست رئ یرو رو پام
 مثالً؟ -

 گفت: یمتفکر یافهیداد و با ق نییرو پا یبعد یلقمه
 آشپزخونه. هیمثالً  -

 زدم و گفتم: یپوزخند
 . مغزت داغ کرده.یگیم یچ یدار یفهمی. نمستیهم نخودت  ریزده به سرت! تقص -

 و گفت: دیهم کش یرو تو ابروهاش
 ه؟یمنظورت چ -

 رو پشت گوش زدم و بااکراه گفتم: موهام
 م؟یکرد کاریمگه چ م؟یفرار کن دیکرده؛ ما با یحق خور گهید یکیظلم کرده؛  گهید یکی -

 نگام کرد. زل زدم تو چشماش و گفتم: متفکر
که عذابمون دادن.  ییعذاب کسا یملکه میبش دیرو شده، با یکردنه. حاال که همه چ یاالن وقت تالف احمق! -

 به امون خدا. مشونیو بذار میکه فرار کن نی. نه امیکن هیحسابامون رو باهاشون تسو دیاالن با
 گفت:دهنش بود رو قورت داد و  یکه تو یاانگار نوبت اون بود که پوزخند بزنه. لقمه حاال

 نیسر هم یکنیفکر نم ؟یشد گهیآدم د هیخاطر درآوردن حرص بابا به شیکه دو سال پ یهمون جور ؟یجورچه -
 نیا ؟یکار کن یچ یخوایاالن م ؟یو قبول کرد یبده و تو هم خر شد شنهادیجرئت کرد بهت پ دیماجرا بود که وح

 ؟یاریسر خودت ب ییچه بال یخوایدفعه م
 طعنه گفتم:روش قرار گرفتم. بهند شدم و روبهاز جام بل سرعتبه
 !یزنی. سرکوفت میکرد شرفتیپ -

 گفت: زشدهیر یهابه کمر زد و با چشم دست
 فرار کنم تا مثل تو خودم رو تباه کنم. دمیم حی. من ترجتهیواقع ست،یسرکوفت ن -

 کردم و گفتم: یو عصب یشینما یاخنده
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 یچه فشار ذاره،یدختر و پسرش فرق م نیپدر آدم ب ی. وقتیبفهم یستیر ندخت یعنی. یفهمیحرف مفت نزن! نم -
 یحرف نزن یدر مورد تباه گهیدرضمن، بهتره د ؟یفهمی. میشیم زاریاز وجودت ب تت،ی. از خودت، از جنسادیبه آدم م

 .میهم نیچون من و تو االن ع
 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 بهتره. یجورنی. امیو هرکدوم راه خودمون رو بر میبحث رو تموم کن نی! بهتره اخبلهیخ -
 شونه باال انداختم و گفتم: الیخیتکون دادم و ب یسر
 باشه. -

 کردمیاون فکر م ی. من به حرفامیواسه گفتن نداشت یحرف کدومچی. همیرفتیراه م ابونیخ یکنار هم تو بعدازظهر
 حیو ترج میکه هر دو سکوت کرد ی. درست از موقعکردمیاز صبح به حرفاش فکر م یعنی. یبه چ دونمیو اون نم

 یخوایم گهیرو به فکر فرو بـرده بود. گفته بود د منحرفاش  نیجمله از ب هی م،یاون بحث رو ادامه ند گهید میداد
از خودم فاصله گرفتم.  یلیخ ارم،یکه حرص بابام رو درب نیا ی. من براگفتی. راست میاریسر خودت ب ییچه بال

 یهاجز عقده ،یاشتراک ینقطه چیکنم، ه سهیبودم، مقا شیکه سه سال پ یخودم رو با آدم خواستمیقدر که اگه مناو
هم به همون نسبت  انیشا ینبود، خب نقشه یخوب یمن نقشه یسابق نداشتم. اما اگه نقشه یدایبا اون ش م،یروند

 .ستادمیدفعه مغزم جرقه زد. ا هیبشه.  یکه چ میدیکشیخوب نبود. خودمون رو به فالکت م
 !انیشا -

 منتظرش بهم زل زد. یهارو بهم دوخت و با چشم نگاهش
 داد، کجاست؟ تیسالگجدهیکه بابا واسه تولد ه یاهیکارت هد -

 داده بود. یتومن ونیلیم180 یهیکارت هد هی مون،یسالگجدهیروز تولد ه انیبه من و شا بابا
 .دیگرد شد و رنگش پر هاشچشم

 مِن گفت:مِن با
 چطور؟ -

 گفتم: یحالت تعجب باال رفت. با ناباوربه ابروهام
 دوباره؟ یزد یچه گند -

 لب گفت: ریرو باعجز بهم دوخت و ز نگاهش
 باختمش. -

 داد زدم: رتیاز ح ابونیخ وسط
 ؟یچ -
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 انداخته بود. تکرار کرد: نییرو پا سرش
 قمار باختمش. یتو -
رو که جلوش بود، نشونه رفت و  یانداخت و با پاش، سنگ نییهش کردم. قمار! سرش رو پاگردشده نگا یهاچشم با

 گفتم: یبه جلو پرتابش کرد. رفتم جلو و سرش رو باال گرفتم. حرص
 بشم. ریگغافل یجورنیدوباره ا خوامیبازم هست؟ اگه هست، لطفاً بگو. نم گه؟ید -

 نه تکون داد و گفت: یمعنرو به سرش
 .ستین گهینه. د -
 گفتم: کهیپوزخند و ت با
 ؟یفرار کن یخواستیم یخال بیاون وقت شما با ج -

 نه تکون داد و گفت: یمعنرو به سرش
 داشتم. میمقدار تو حساب شخص هی -

 رو باال دادم و گفتم: ابروهام
 چقدر؟ -
 بهم کرد و گفت: ینگاهمین

 ده تومن. -
 . سرم رو کج کردم و داد زدم:ومدایم بند نمسر دادم. خنده یبلند یخنده

واسه خودت خونه  یخواستیم ؟یریبگ نامهیگواه یخواستیم ؟یبخر نیماش یخواستیم ونیلیبا ده م ون؟یلیبا ده م -
 ؟یکار کن یچ ونیلیبا اون ده م یخواستیم ؟یریبگ

 :دمیفشان در حال انفجار بهش پرآتش نینگفت. ع یچیانداخت و ه نییرو پا سرش
 . واقعاً که!دهیبهم پول م برمیرو م دایکار؟ ش یچ خوامی. پول مگهیپول داره د دایش یاً گفتحتم -
انداختم. با  لمیموبا یبه صفحه یآوردم و نگاهرو در یمانتوم کردم. گوش بیج یدستم رو تو ،یزنگ گوش یصدا با
طور شده بود، کردم و همون رهیحه خصف یکه به اسم رو انیبه شا ینگاه یچشم ریصفحه، ز یاسم پدرام رو دنید

 :فتمتماس رو برقرار کردم. طلبکارگ گرفتم،یفاصله م انیکه از شا
 باهات حرف بزنم. خوامینم یعنی دم،یجواب نم یزنیزنگ م یوقت ؟یزنیزنگ م یه یگیم یچ -
 گفت: حوصلهیب

 کجا؟ ؟یست. قرارمون کپوال آماده -
 گفتم: دهیکنه. با تمسخر و کش نیزنگ زده ناله و نفر کردمیاز تعجب باال رفت. فکر م ابروهام
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 .ی! سر عقل اومدنیآفر -
 گفت: حوصلهیب

 کجا؟ ؟یک -
 باالرفته گفتم: یابروها با
 اوه! چه بداخالق! -

 گفت: شمرده
 جواب؟ -
 پشتش باشه، گفتم: یفکر چیکه ه نیبدون ا ،یناگهان میتصم هی با
 رستوران اعال، ساعت دو. -

پشتم نازک و کم ینگاه کردم. ابروها انیتو هم شا یافهیبرگشتم. با لبخند به ق انیسمت شارو قطع کردم و به یگوش
 هم گره کردم و گفتم: یرو تو

 ؟یکنینگاه م یجورنیشده؟ چرا ا یچ ه؟یچ -
 شدت تو هم بود. مشکوک گفت:به اخماش

 بود؟ یک -
 شده بودن. داریاز خواب ب رید یزدم. همه انگار کم یشخندین

 لبم کج شد. یگوشه ناخودآگاه
خودمون رو  دی. باستیحرفا ن نیکن که االن وقت ا سهی. پس ماستات رو کرهیشدن د یرتیداداش! واسه غ رهید -

 .میواسه رفتن آماده کن
پهلو زد و راه در حال حاضر بود. سرش رو کج کرد و دست راستش رو به  نیبه سرم زده بود اما بهتر یااحمقانه فکر

 گفت:
 .یاینم یتو که گفت -
 گفتم: الیخیب

 م عوض شده.آره. اما حاال برنامه -
 رو باال انداخت و کنجکاو گفت: ابروش

 خب؟ -
 دادم وگفتم: لشیتحو یژکوند لبخند

 خب به جمالت. -
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 گفت: اومد،ینظر کالفه مکه به یشد و در حال ترکیقدم بهم نزد دو
 دا؟یش یکار کن یچ یخوایم -

 باال انداختم و گفتم: ییابرو
 .نیصبر کن و بب -
 .کردمیزمان فکر مپارک لـ*ـذت ببرم. هم زیانگدل یکردم از هوا یحرف به بحث خاتمه دادم و سع نیا با

 یپول هیداشته باشم، هم  یچاستفادهدهن و سوءمردک بد نیاز ا یاساس یریگحال هیهم  خواستمیکرده بودم. م طمع
فرار کنم.  میپدر یکوله از خونه هیتا من با  ستین لمیکه ف یباشه. زندگ یکمک طیشرا نیا یلکه کنم که توازش ت

 تر و البته...امثال پدرام جذاب دنیاپاز چ ی. چگرفتمیبه خودم سخت م دیبا یاصالً واسه چ
 .هالمیواسه ف دهیبشه! جون م یاکه چه صحنه ی. وادمیخند بلند
 تره.جذاب چوندم،یپ گرفتم،یاز پدرام م دیرو که با ییهابفهمه پول یوقت دیوح یافهیکردم ق فکر
 گفت: یمن رو مخشه، عصب یرفتارها دیرسینظر مکه به انیشا
 ؟یخندیچته؟ چرا م -

 . گفتم:دمیجلو کش یبودم، پشت گوشم زدم و شالم رو کم ختهیصورتم ر یرو که کج رو موهام
 خونه. میبر دی. باایب -

 و گفت: سادیجاش واهم رفت. سر یتو هاشاخم
 ؟یکار کن یچ یخوا یم -

 دادم و گفتم: لشیتحو یینمادندون لبخند
 .نیو بب نی. بشیکشسهیک -

 گفت. یاکنهریخلب خدا به ریکرد و ز یپوف انیشا
 شیچند روز پ نیتم. هممورد نظر گش یهام دنبال شمارهشماره یتو م،یرفتیخونه رو م ریمس انیکه با شا طورنیهم

سرم غوغا  یرو که مربوط به پدرام بود، بهم داد. درسته که وجدانم داشت تو یها و اطالعاتبود که سوگند عکس
به وجدانم فرصت  درصدهی یبودم که حاضر نبودم، حت زمکار رو بکنم، اما انقدر پول ال نیکه حق ندارم ا کردیم

 جولون دادن بدم.
 فاصله گرفتم و بهش زنگ زدم. انیاز شا یه کمکردم. دوبار داشیپ
 بله؟ -

 :دمیپرس
 خانوم؟ انایک -
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 .دییبفرما -
 :دمیمحل پرس یکردن از نبودن پدرام تو دایپ نانیاطم یبرا
 ست؟یپدرام که اونجا ن -

 گفت: متعجب
 ؟یک -
 گفتم: کرد،یم دادیکه تمسخر توش ب یلحن با
 .یزنیحرف م یوگور کن. نفهمه با کجا خودت رو گم هیونجاست، برو ! اگه اجونتیبابا! پِد گمیعشقت رو م -
 لحن مشکوک گفت: با
 چند لحظه. -

 گفت: یبعد با لحن طلبکار یکم
 شما؟ دیببخش -

 گرفته بود. میباز
 نداره. یجواب خوب یول هیمن؟ اوم... سوال خوب -

 حرصش دراومده، گفت: دیرسینظر مکه به زن
 وم هست؟خانوم؟ معل یگیم یچ -
 گفتم: نانیاطم با
 .یفهمیرو م یهمه چ یایدعوتت کنم. اگه ب یمهمون هی خوامی. عجله نکن. فعالً میفهمیآره. تو هم م -

 گفت: یعصب
 !ضیبرو بابا مر -

اومده!  نییپا هاتیدعوتش کنم. چقدر ظرف خواستمی! نشد که. تازه مباباینگاه کردم. ا یرو قطع کرد. به گوش یگوش
 نچ!نچ

 کردم. انایپدرام و ک یبه عکس دونفره یتلگرام و نگاه یصفحه یتو رفتم
 نیوپرت زدم تنگش و براش فرستادم. ابود. چند جمله چرت میرو که با پدرام گرفته بودم، تو گوش یمیعکس صم هی

 شدیدلم خنک م شه،یمگرفته  زیانگزمان حال دو تا موجود نفرتکه هم کردمیفکر م یروم رو دوست نداشتم اما وقت
 رو داشته باشم. یخودخواه نیو دوست داشتم ا

 بلند شد. قفل صفحه رو باز کردم. یگوش یبرهینگذشته بود که و قهیدق دو
 ؟یهست یتو ک -
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 :نوشتم
 ست؟یتو عکس معلوم ن -

 کرد: انکار
 .هیساختگ -
 لبم نشست. یرو یشخندین

 بفرستم؟ یخوای. آدرس منیبب رستوران اعال ایب میرو ساعت دو و ن شیواقع -
 ادهیبرنامه رو روش پ نیهم نی. عخانومیساق یعنی ،یشدم و رفتم سراغ مورد بعد الیخیننوشت که من هم ب یزیچ

 کردم.
تا بابا  میبود سادهی. منتظر وایشکالت یبا نما شدهیبازساز یدوطبقه یکلنگ یخونههیسر کوچه بود.  باًیتقر مونخونه

 گهیبابا هنوز جلو در پارک بود. د نیبود اما ماش میوندوازده یه که انگار قصد رفتن نداشت. ساعت حوالاز خونه بر
 رونیکه دست اون دختره، مهناز رو گرفته بود، از خونه ب یکه در باز شد و مامان در حال خوردیداشت خون خونم رو م

 لبم نشست. یرو یدشد. لبخن نیاومد و سوار ماش رونیاومد. پشت سرش هم بابا ب
 .میبر انی! شاولیا -

 رو کردم سمتش و گفتم: اط،یو بعد از باز کردن در ح میسمت خونه رفتاز رفتنشون به بعد
 شلوغش نکن. ادیز ی. ولمیالزمه، جمع کن بر یکنیفکر م یهر چ -

 تکون داد و گفت: یسر
 باشه. -

همه مال و ثروت، چرا دست  نیکه بابا با ا دمینفهم وقتچیکردم. ه مونیمیبزرگ و قد یخونه اطیبه ح یکل ینگاه
 .دارهیبر نم یمیقد یخونه نیاز ا

 .شدیم ری. داشت ددمیسمت خونه دوباال انداختم و به یاشونه
 یبرداشتم. با باز کردن در صندوقچه شد،یرو که الزم م یزیاتاقم رفتم و هر چ یواریسمت کمدداتاق شدم. به وارد

کردم.  میچمدونم قا یمخف بیج یافتاد. آروم برداشتم و تو میسالگجدهیتولد ه یهیگاهم به کارت هدجواهرم، ن
سبزرنگ اتاق رو که مورد  ونیکردم. دکوراس یبایبا اشم بود، کردم. باهمطالعه زیم یتاپم که روبه لپ ینگاه

اومد. به هم نگاه  رونیهم از اتاقش ب انیمن شا زمان بااومدم. هم رونیمن بود، از نظر گذروندم و از اتاق ب یعالقه
 . گفتم:میکرد

 م؟یبر -
 سپردم و گفتم: انیرو به شا لیوسا می. از خونه که خارج شدمیسمت در رفترو تکون داد و به سرش
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 .امیحساب کن. من برم. زود م هیبرو مسافرخونه تسو انیشا -
 برم که مچ دستم رو گرفت و گفت: خواستم

 .دایدسر درست نکن شو در ایب -
 زدم و گفتم: یلبخند

 .رهی. کارش به من گافتهینم ینگران نباش. اتفاق -
 و راه افتادم تا به محل قرار برسم. دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

 و وارد رستوران شدم. دمیکش یقیبه دو بود. نفس عم قهینگاه کردم. پنج دق میساعت مچ به
شاهنامه بود، چرخوندم و  یهاتیجذاب که مربوط به شخص ییهاونگاربا نقش ،ینترو دورتادور رستوران س نگاهم

بود و  نییروش قرار گرفتم. سرش پارو دور زدم و روبه زیسمتش رفتم. مکردنش آروم به دایدنبال پدرام گشتم. با پ
 یو به من نگاه کرد. نگاه نشستم. سرش رو باال گرفت روشو روبه دمیکش رونیرو باصدا ب یمن نبود. صندل یمتوجه

 به صورتش زدم و به طعنه گفتم: یمصنوع یکردم و لبخند شیخاکستر یهابه چشم
 دوزَنه؟ یاحوال آقا -

 زد و گفت: یشخندیزد. ن زیم یرو کیتمیرو ر هاشانگشت
 فعالً بتازون! من هم دارم برات. -
 گفتم:باز  شیپام انداختم و با ن یدادم و پام رو رو هیتک یصندل به
 حاال؟ یدار ایاِ؟ چ -

 بهم کرد و گفت: یخونسرد نگاه
 بماند. -

 شد و گفت: رهیهام خداد. به چشم هیتک یگرفت و به صندل زیرو از م اشهیمن تک مثل
 .میکنیمطمئن باش با هم حسابامون رو صاف م یول -

 زدم و گفتم: یلبخند
 .میبر میخوایکن. م هی. فعالً حساب ما رو تسوستین یمشکل -
به  یالیخیب یافهیو جلوم انداخت. ق دیکش رونیرو ب یوجور و کوچکجمع یساک دست ز،یم ریزد و از ز یشخندین

 خودش گرفت و گفت:
 سگ خورد! -

 . دستم رو روش گذاشتم و جوابش رو دادم.دمیرو جلو کش رنگیاسرمه ساک
 کرده. زیت اناجونیک یدندوناش رو واسه پوال دم،یاون رو که شن -
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 شد و گفت: زیخمین زیم یباال رفت. رو صداش
 حرف دهنت رو بفهما. -

 باال انداختم و با دست به خودم و خودش اشاره کردم و گفتم: یاشونه
 متقابله. یچهمه -
 دست به ساک اشاره کردم و گفتم: با
 گه؟یدالره د -
در ساک رو باز کنم که  خواستمیتکون داد. م سرش رو ذاشت،یم شیحال خرابش رو به نما یراحتکه به ییچشما با

 مقابلمون قرار گرفت و گفت: خدمتشیشدم. پ الیخیرستوران ب خدمتشیپ دنیبا د
 ن؟یدار لیم یچ -
 لبخند گفتم: با
 با مخلفات. یسلطان -
 سرش رو تکون داد و گفت: خدمتشیپ
 آقا شما؟ -

 :دیغر یعصب
 ؟یزهرمار. دار -

 متعجب گفت: مرد
 آقا؟ بله -

 مهمونش کردم و گفتم: یدرآرشد. لبخند حرص دهیسمتش کش نگاهم
 با مخلفات. مهمون من. یآقا هم سلطان یبرا -

 . خطاب بهش گفتم:دمیکش رونیاسکناس ب یاتکون داد و رفت. در ساک رو باز کردم و بسته یسر
 س؟ی( که نیتَقَل )تقلب -

 زد و گفت: یپوزخند
 !یدت متخصصتو که خو ؟یپرسیاز من م -

 هاش نگاه کردم و گفتم:. به چشمزدیطعنه م داشت
 .یگیآره خب. راست م -

 هوا چرخوندم و گفتم: یاسکناس رو تو یادسته
 جون؟ یپد هیچ کنمیپول م نیکه با ا یکار نیاول یدونیم -
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حد انفجار داد و در  یتیو با تمسخر نگاهم کرد که با ادامه حرفم تمسخر نگاهش، جاش رو به عصبان یچشم هی
 زد. رونیگردنش ب یهارگ

 سگ بخرم... هی خوامیم -
 ما نگاهش کردم و ادامه دادم:مرگمکش یشدم و با لبخند لیبه جلو متما یکم
تو بغلش کنم. اسمشم  ادیشبا به  خوامی. مکننیاستفاده م یفرنگییشوکه از دست یی. هموناهاشدهتیترب نیاز ا -
 .یپد ذارمیم

 باز گفتم: شیباال انداختم و با ن ییابرو
 نه؟ ه؟یفکر خوب -

 ییو خواست بلند بشه که کشدار و با صدا دیکوب زیم یحدقه گرد شده بود. دستش رو محکم رو یتو هاشچشم
 گفتم: کردم،یاطراف اشاره مکه به یدر حال ن،ییپا
 ؟یخوایم ؟یهست یفیم کثملت بفهمن چه آد یکه همه یخوای. نمهیمکان عموم هی نجای! اسیه -

 مقابلم تکون داد و گفت: دیحالت تهدش رو بهاشاره انگشت
 اش رو.دونهبهاش رو. دونه. همهیدیکارات رو پس م یمطمئن باش تاوان همه -
پدرام دادم که خودم حالم  لیتحو یاو پرعشوه یرستوران که غذاها رو آورده بود، لبخند مصنوع خدمتشیاومدن پ با
 باال برد و گفت: یصداش رو کم خدمتشیهم خورد. بعد از رفتن پ به
 رو بده به من. یکوفت ی! حاال اون عکساخبلهیخ -

 کردم و گفتم: ینچنچ
 ست مگه نه؟. منصفانهدمیرو بهت م نایبعد ا شمرم،یرو م نایمگه عقلم رو از دست دادم؟ اول ا -
ها هم اون یکلهها کردم تا سروگرفتم و خودم رو مشغول پول دهیبه پوزخند ظاهر شد که ناد هیشب یزیلبش چ یرو
 بشه. دایپ

 دهایبا ریروم بودن، درگ یجلو یکوفت یهاپول نی. حاال که اکردیکم داشت فروکش مشده بود. تبم کم ریدرگ ذهنم
 ذهنم شده بودم. یدهایو نبا

 ؟یدار دیبا وح یاالن چه فرقتو  ؟یکار کن یچ یخوایپوال م نیبا ا ؟یکشی: خجالت نمیاول
من رو توش انداخته،  دیکه وح یآشغال به تمام معناست. من فقط دارم، سهم خودم رو از کثافت هیاون  د؟ی: وحیدوم
 اتفاق دوباره تکرار بشه. نیا ستیو قرار ن دارمیمبر
 .یزیریرو به هم م شیزندگ یتازه دار داره؟یپوال، دست از سرت بر م نیبا برداشتن ا یکنی: فکر میاول

 .رمیرو بگ ایعوض نیاز ا یکیحال  خواستیدلم م شهی: همیدوم
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 .رهی: مواظب باش حال خودت رو نگیاول
 خوادیم یجورچه تیجمع ونیلیشهر با هشت م هیبفهمه کجا چه خبره، من رفتم تهران بابا. تو  ادیب نی: تا ایدوم

 کنه؟ دایمن رو پ
 زرنگن. یلیکه خ کننیاحمقا فکر م ی: همهیاول

 حرف مفت نزن. گهی: دیدوم
وجدان  الیخیب ،یساق دنیهم بود، در گردش بود که با د یاشهیرستوران که از قضا ش یها و در ورودپول نیب نگاهم

ها بردم. عکس شی. دستم رو آروم پدمیکش رونیرو ب خواستمیکه م ییهاو عکس فمیشدم و آروم دستم رو کردم تو ک
بود، دستم متوقف شد.  سادهیکه حاال پشت سر پدرام وا یساق یصدا دنیبود. با شن انایپدرام و ک یبه نامزدمربوط 

 بود. دهیسمت ما چرخبه ینگاه چند نفر
 پد... پدرام؟ -

 یمضطربش تو یولو شد. بعد هم صدا نیزم یرو چارهیب یکه صندل دیچنان از جا پرآن یساق یصدا دنیبا شن پدرام
 .دیچیپرستوران 

 ؟یکنیکار م یچ نجایتو... تو ا زمیعز -
دستم بود، گرفت و  یرو که تو ییهاسمتم اومد و عکسبه لحن سرشار از بهت و استرس پدرام، به توجهیب یساق

 صورتش زد و گفت: یتو یلیها رو مثل سسمت پدرام برگشت و عکسبه چند تا عکس اول انداخت. به ینگاه
 ! لعنت!یمون گذاشتخونه یکه پات رو تو ینامرد! لعنت به اون روز خورهیحالم ازت به هم م -

 .دیدهنش ماس یحرف تو یساق یشدت عصبانبلند و لحن به یبزنه که با صدا یخواست حرف پدرام
 نحست رو بشنوم. لعنت به من که عاشق... یصدا خوامیرو. نم فتی! ببند دهن کثسیه -
 صورتش از درد جمع شد. دفعههی
 .یآ ،یآ -
 نگاه کرد و گفت: یاش، پدرام با وحشت به ساقشکم برآمده ینشستن دستش رو با
 شده خانومم؟ یچ -

 زد: غیدرد ج وسط
 به من نگو خانومم. گهید -

 .ننیبیبود که دارن تئاتر م نیبه دور و برم کردم. مردم به ما سه نفر زل زده بودن. فکر کنم حسشون ا ینگاه
! اون زن فتهیبراش ن یبود. خدا کنه اتفاق دهیوروش پرشدم. رنگ رهیبا وحشت بهش خ ن،یزم یور یولو شدن ساق با

. آب دهنم رو قورت دادم. خواستم به اورژانس زنگ بزنم که با خوردیسرم م یپتک تو نیجمله ع نیست. احامله
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چشم حرکات پدرام رو دنبال  منصرف شدم. با رد،بلندش ک نیزم یسمتش رفت و از روسرعت بهپدرام که به دنید
 یکه قصد ورود به رستوران رو داشت، سر جاش متوقف شد. نگاهم رو انایک دنیبا د دیسمت در که چرخ. بهکردمیم
بود  سادهیدر وا یشد. با دهن باز جلو خکوبیدر آغـ*ـوش پدرام، سر جاش م یساق دنیهم با د انایقفل شد. ک انایک

 زوم بود. شد،یآغـ*ـوش پدرام فشرده م یتو شهویکه ب یساق یهاش روو چشم
. نگاهش رو از من گرفت و دیش که به من زل زده بود، تنم لرزگرفتهخون یهاچشم دنیپدرام نگاه کردم. با د به
 سمت در رفت.به

*** 
 نیام
 یشدم که برا مونیمادرم تنگ شده بود. پش ی. دلم براکردیم یتابیب نهیسـ*ـ یروشن شدن اتوبوس، قلبم تو با

بشم  مونیبا رفتن سر مزارش، ممکنه پش کردمینکردم. آخه فکر م یبار سر مزارش نرفتم و باهاش خداحافظ نیآخر
احساس عذاب وجدان سراغم  ذاشتم،یم رونیشهر ب نیا ازمزار مادرم، پام رو  داریکه بدون د نیحاال از ا یو نرم. ول

روح مهربون مادرم خوندم و  یبرا یادلم فاتحه یبه آسمون نگاه کردم. تودادم و  هیتک شهیاومده بود. سرم رو به ش
 کنم، معذرت خواستم. یباهاش خداحافظ ومدمیکه ن نیخاطر اازش به

 کنم. یخال یزیکردم ذهنم رو از هر چ یهام رو بستم و سعطول راه، چشم تموم
گرفتن  لیشدم و بعد از تحو ادهیز اتوبوس پ. آروم امیدیرس نالیصبح بود که به ترم میونشیش-شیحدود ش ساعت

. زود اومده دونستمیرو نم رفتمیم دیرفتم و روش نشستم. کجا با یهمون حوال یمکتیسمت نزنون بهساکم، قدم
 یهاو حرف هاهیو کنا شیمونده بود. در اصل فرار کرده بودم؛ از ن یینها جیتا اعالم نتا یاهفته هیبودم تهران. 

که طبق  یدر مورد دزد دیوح یهاهیدر و همسا یهامسجد، از حرف یدو نماز تو نیب یهاپچلت، از پچم سروتهیب
 نبود. یخودش، دزد یهاگفته
. کردمیفکر م زهایچ نیبه ا دینبا گهیکنم. د یکننده خالکردم ذهنم رو از افکار ناراحت یرو تکون دادم و سع سرم

 .دینبا
*** 

 دایش
که پدرام رفته بود، نگاه  یریزده بود و به مسهنوز بهت انایرفت. ک رونیاز رستوران ب انا،یدن به کبدون نگاه کر پدرام

 دم،یسمت در که چرخسمت صندوق رفتم و پول غذاها رو حساب کردم. بهرو برداشتم و آروم به ی. ساک دستکردیم
 یرفتم و خواستم برم که صدا رونیرستوران ب انداخته. از نییداده و سرش رو پا هیتک نشیکه به ماش دمیرو د انایک

 بلند شد. انایدار کبغض
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 نجا؟یا امیکه گفت ب یهمون ؟یکه برام عکس فرستاد یستین یتو همون -
 شیداشت مخف یداشت که سع یفیهاش زل زدم. صداش لرزش خفو به چشم دمیسمتش چرخ. بهسادمیجام وا سر

 کنه.
 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 ن همونم.درسته. م -
 بهم کرد و گفت: نییاز باال تا پا ینگاه

 .یاون عکس تو بود -
 رو تکون دادم. سرم

 درسته. -
 اشاره کرد و گفت: یساق به
 پس اون؟ تو؟ -

هاش اشک زشیر یجلو کردیم یسع یلیبود، دوختم. خ دایکه برق اشک توشون پ شیمشک یهارو به چشم نگاهم
 موفق نبود. ادیاما ز رهیرو بگ

 کردم و گفتم: کیسرم رو بهش نزد ی. کمسادمیبهش وا کیرو و نزدرفتم و روبه لوترج
 .یدخترش بودم. هر چند قالبدوست ،یزمان هیاون زنش بود. من هم  -

 م انداختم.شونه یرو که آزاد بود، گرفتم و رو رنگمیشال فسفر یگوشه
گذاشت و فشار داد. حس کردم داره  جگاهشیگ یو روجمله، چشماش رو بست و دستاش رو باال آورد  نیا دنیشن با
 لب با خودش گفت: ریکه ولو بشه، گرفتمش. آروم و ز نیقبل از ا نیهم یبرا افته،یم
 نامرد! نامرد! نامرد! -

 بلند شد. صداش
 گو!کثافت! دروغ -

که باالخره کل محل رو دور کرد  هیزد و گر غی. انقدر جگفتیرو م هانیو هم کردیم هی. گرزدی. ضجه مزدیم داد
. اومدیبر نم نیجز ا یبودن تماشا. هرچند که از دست من هم کار سادهیبودن، وا کاریخودش جمع کرد. مردم هم که ب

شروع کرد به سرفه کردن و خون باال آوردن. همه با وحشت  هدفع هینخوره که  نیکه زم رمیبغلش رو بگ ریخواستم ز
 ی. االن وقت شوکه شدن نبود. دستم رو توکردمیم یکار دیعه به خودم اومدم. بادف هیکه  کردنیبهش نگاه م

که دورش رو شلوغ کرده  ییهااز خانوم یکیکردنش به کمک  دایگشتم. بعد از پ نیماش دیکردم و دنبال کل هاشبیج
 ادم.راه افت مارستانیسمت بکه خودم هم سوار شدم، به نیکردمش و بعد از ا نیسوار ماش دن،بو
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هام رو ببره واقعاً. نقشه نیشور من و امرده یعنی. کردیم م. استرس داشت خفهرفتمیراه م مارستانیب یراهرو یتو
دختره. خدا کنه  نیطرف هم ا نیش چطوره، از ااالن حال خودش و بچه دونستمیاز اون طرف اون دختر که نم

 نشه! شیزیچ
 تم.سمتش رفبه عیپرستار، سر یصدا دنیشن با
 ن؟ییاتاق شما نیا ضیهمراه مر -

 سرم رو تکون دادم. تندتند
 قرصاشون همراتونه؟ -

 نگاش کردم. اما بعدش با استرس گفتم: شدهجیگ یالحظه
 . به هوش اومدن؟مارستانیرو رسوندم ب شونینه. من فقط ا -

 گفت: تفاوتیتکون داد و ب یسر
 ارن؟یو قرصاشون رو ب مارستانیب انیب نیبگرو  کشونیاز اقوام درجه یکی نیتونیبله. م -
باشه، سرم رو تکون دادم.  ینشونهآوردن پدرام، ساکت شدم و فقط به ادیکه با به  شناسمشیبگم من نم خواستمیم

 اون هم رفت.
سمت شدم. به مونیپش یخودم رو درآوردم که زنگ بزنم ول یکردم و گوش رنگمیفسفر یمانتو بیج یرو تو دستم

 از پرستارها رفتم و گفتم: یکی
 رم؟یتماس بگ هی نیدیاجازه م -

 بهم کرد و گفت: ینگاه کوتاه پرستار
 لطفاً کوتاه باشه. -

 کردم و بهش زنگ زدم. دایپدرام رو پ ی. شمارهدمیکش رونیرو ب میکرد. گوش کیهم تلفن رو بهم نزد بعد
زنگ بزنم، تماس رو قطع کردم.  انایاسته بود به اقوام ککه ازم خو یپرستار دنیپدرام جواب نداده بود که با د هنوز

 صداش زدم.
 خانم پرستار؟ -
 و با استرس گفتم: دمیبرگشت. لبم رو به دندون کش سمتمبه
 بهش بگم. تونمی. من... نمنیشما خودتون باهاش حرف بزن شهینامزدش رو دارم. اگه... اگه م یمن فقط شماره -

 کرد و گفت:بهم  ینگاه مهربون پرستار
 . لطفاً شماره رو به من بده.زمیاشکال نداره عز -

 سمت تلفن اومد و گفت:. پرستار بهدمیکردم و کنار کش یلب ریز یتشکر
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 لطفاً شماره رو بگو. -
رو به پدرام  انایخراب ک و منتظر بودم تا پرستار خبر حال دمیکشیم نیزم یرو بهش گفتم. با استرس پام رو رو شماره

هستن که کند و کشدار شدن چون به هر حال پدرام  هاهیثان ای دهیپدرامه که تلفن رو جواب نم نیا دونستمینم بده.
 از استرسم کم شد. یزدن پرستار، کم حرفقصد جواب دادن به تماس رو نداشت. باالخره با 

 ن؟یدار یتوکل انایبا خانوم ک ی. شما چه نسبترمیگی]...[ تماس م مارستانی! از بریسالم. عصر بخ -
- ... 

 پدرام سرش رو تکون داد و گفت: حاتیتوض انیبا پا داد،یپدرام گوش م یطور که به حرفاهمون زن
 دارن؟ یخاص یماریب یبله. خانمتون سابقه -
- ... 
 .نیاریهمراه داروهاشون رو هم ببه یپزشک ی. پروندهمارستانیب نیایب ترعیسرچهلطفاً هر -
- ... 

 روپوشش کرد و گفت: بیج یکرد و دستش رو تو یزیحرف پدرام پشت خط اخم ر با زن
 . خدانگهدار.شیادار یواسه کارا نیاریب فی. تشرستین ینه مشکل -

 بره که گفتم: خواستیرو قطع کرد. م تماس
 خانوم؟ نیببخش -

 و گفت: دیچرخ سمتم
 بله؟ -
 مِن گفتم:مِن با
 ه؟یچ یبپرسم مشکل خانوم توکل شهیم -

 کرد و گفت: زد،یهام موج مکه تو چشم یبه اضطراب ینگاه پرستار
 مبتال به سرطان خون هستن. شونیا -

بودم.  دهی. ترسچرخهیداره دور سرم م ایدن کردمیگرفتم. حس م واریگفت. دستم رو به د یرفت. چ یاهیس هامچشم
چشمم  یجلو انایک یبایز ینشستم. چهره شونیکی یکنار هم کشوندم و رو شدهفیرد یهایسمت صندلخودم رو به

 ی! هر چگفتمیبمونه! کاش بهش نم شیخرگوشخواب  یتو ذاشتمیمن بود. کاش م ری. تقصرفتیبود و کنار نم
 یهام فشار دادم. اشک از گوشهدست یرو گرفتم و تو یصندل یوجدان داشتم، حاال دو برابر شده بود. گوشه عذاب

 شد. ریچشمم سراز
 خانم؟ حالتون خوبه؟ -
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 لب زمزمه کردم: ریاز اشکم نگاهش کردم و ز سیخ یهاچشم با
 !گفتمی. کاش بهش نمشدیم یجورنیا دیمن بود. نبا ریتقص -

 م گذاشت و گفت:شونه یدست رو متعجب
 ؟یگفتیرو نم یچ -

ردم به خودم مسلط بشم اما ک یو سع دمیکش یقیدادم. نفس عم هیتک واریرو بستم و سرم رو به د میاشک یهاچشم
 یزور قورت دادم و با تمام سستتو گلوم رو به رکردهی. بغض گدمیباره نفس کشباره و چهارنداشت. دوباره، سه یادهیفا

 دستاش گرفت و گفت: یهام رو توبود، دست ستادهیوا ارمزور بلند شدم. پرستار که کنکه دچار شده بودم، به
 تو؟ یشد یچ ؟یخوب -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم
 آره. خوبم. -

 و آروم گفتم: دمیکش رونیهاش برو از دست دستم
 ازت بکنم؟ یخواهش هی شهیم -

 چون گفت: دینشن انگار
 ؟یگفت یچ -

 رو تکرار کردم که گفت: امجمله
 .زمیبگو عز -

 دستم بود رو باال گرفتم و گفتم: یکه تو یساک
 دی. باستی. من حالم مساعد ننیکار رو بکن نیشما ا شهیخانوم. اگه م نینامزد اساک رو برسونم دست  نیقرار بود ا -

 به من زنگ بزنن. نیگرفتن، بگ لیساک رو تحو یبرم. فقط وقت
 تکون داد که گفتم: یسر پرستار

 اسمتون رو بدونم؟ شهیم -
 هستم، مهسا. یباقر -

اون  گهیخارج شدم. د مارستانیآروم از بآروم د،یفتشکر مختصر و م هیتکون دادم و بعد از دادن ساک بهش و  یسر
نشستم. کاش  هایاز صندل یکی یسمت پارک رفتم و روپارک بود. به هی مارستانیب یرو. روبهخواستمیپول رو نم

. کردیوجدانم کم م از عذاب بش،یو غر بیعج یهاتداللبا اس یبود و کم شمی. حداقل االن پچوندمیپیرو نم انیشا
 نی. مطمئناً با اکردمیهمراه بود. احساس گـ ـناه م یمونیعالمه پش هیبا  میزندگ یهامیتصم شهیچرا هم دونستمینم

مردها به دلم چنگ زد. مطمئناً پدرام  یلحظه احساس تنفر از همه هیکار، باعث بدتر شدن حال اون دختر شده بودم. 
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زدم و با  یشخندیبه آرزوهاش برسه. ن یخورباشه که با مردهپست  دیحساب کرده بوده. چقدر آدم با انایمرگ ک یرو
 خودم گفتم:

 .ونهیاز آقا یلیبلندمدت خ یروزا برنامه نیکه ا یکار -
 یروم روکه روبه یمرد یرهینگاه خ دنیبودم. سرم رو باال گرفتم و با د دهیکه من د ییهااز اون یلیخ حداقل

مردک  یهام رو به چشماکه متوجه شدم از سرم افتاده. چشم دمیلم کشبه شا یپارک نشسته بود، دست یهامکتین
سمت دادم و از جام بلند شدم. به لشیتحو یشخندیسرم انداختم. ن یووِل روطور شلرو همون یدوختم و روسر

نم. ک هیگر ریدل س هیکه بتونم  رفتمیم ییجا دی. باخواستیم هیرفتم. دلم گر یگرفتن تاکس یبرا یاصل ابونیخ
 . گفتم:سادیزردرنگ تکون دادم. وا یتاکس هی یدستم رو برا

 .دجعفریزاده سدربست. امام -
 تکون داد و گفت: یبود، سر ییکه مرد عبوس و اخمو راننده

 سوار شو. -
د بع یهام رو بستم. کمچشم ن،یدادم. بعد از راه افتادن ماش هیتک شهیسوار شدم و بعد از بستن در، سرم رو به ش آروم
هم  یهام رو توپارک، اخم یتو زیهمون مردک ه دنیهام رو باز کردم و با دو باز شدن در، چشم نیماش سادنیبا وا
 و خطاب به راننده گفتم: دمیکش
 آقا مگه بهتون نگفتم دربست؟ -

 نگفت. یچیزد و ه یشخندیراننده ن مرد
کرد.  دنیهاش دور کمرم، تن و بدنم شروع به لرزبودم که با گره شدن دست ومدهیراننده در ن شخندیاز بهت ن هنوز

دهنم گذاشت و  یدستش رو از دور کمرم آزاد کرد و رو هیزدن کردم.  غیکرد که شروع به ج کیخودش رو بهم نزد
 گفت:

 !یزدن خانوم غی! هنوز زوده واسه جسیه -
به جلو پرت شدم. راننده که  م،یودکه سوارش ب ینیبه ماش نیماش هیکه با برخورد  رمیدستش رو گاز بگ خواستمیم

که من  یمرد یکه بهش زده بکنه که با صدا ینثار کس یبرد تا فحش رونیب نیشده بود، سرش رو از ماش یعصبان
 رو گرفته بود، ساکت شد.

 ب... نیبرو شاه -
 یدررفتهز کورهو ا یعصبان یصدا د،یکه به گوش رس یزیچ نیاول ن،یماش یناگهان در باز شد. با باز شدن درها که
 بود. انیشا
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هم بلند  انیشا یعربده یصدا ن،یزمان از ماشطور همکه من رو گرفته بود و راننده به یشدن کس دهیکش رونیب با
 شد.

 ؟یکردیم یداشت یچه غلط ناموسیب یکهیمرت -
 یشدم. جور ادهیپ نی. از ماشدایشد که اون سرش ناپ یمفصل یکارو فحش و فحش یکارجمله شروع کتک نیا

 یرو انقدر عصبان انیشا وقتچی. راستش هکردمیداشتم سکته م شیپ قهیرفته بود، چند دق ادمیتعجب کرده بودم که 
بود، به جون  یک دونمیکه نم گهید یکیو  انیبودم. مردم هم که طبق معمول، دورمون جمع شده بودن. شا دهیند

از هم جداشون  خواستنیاوضاع از چه قراره، م دونستنیهم که نم های. بعضزدنشونیاون دو نفر افتاده بودن و م
کرده، از اون مرد  دایاز کجا پ دونستمیرو که نم شیو کمک انیزور، شا. آخرش بهزدیها رو هم ماون ان،یکنن که شا

که  یر از دست کسزودستش رو به انیها هم دمشون رو گذاشتن رو کولشون و در رفتنن. شاجدا کردن. اون هو رانند
بشم که  ینیبودم، اشاره کرد سوار همون ماش سادهیروش و با فاصله واروبه باًیگرفته بودش، در آورد و به من که تقر

و اون مرده که کمکش  انیشا قه،یاز چند دق بعدشدم.  نیگرد کردم و سوار ماشباهاش تصادف کرده بودم. عقب
 یعنیکه طرف مسافرکشه.  دیرسینظر مبه طورنیمرده راه افتاد. خب اشدن و  نیکرده بود، سوار ماش یکارکتک
 وجود نداشت. یاگهید یهیفرض

 خب داداش کجا برم؟ -
 گفت: زد،یتوش موج م تیکه هنوز هم عصبان یبا لحن انیکردم. شا انیبه شا یمرده نگاه کوتاه یصدا با
 حکمت. ابونیرستگار، خ یمسافرخونه -

 هام رو بستم.دادم و چشم هیتک شهینگفت. سرم رو به ش یزیچ گهیو د تکون داد یسر مرد
 سرم خراب شد. یرو انیشا یداد و هوارها م،یرو که داخل اتاق گذاشت پامون

 ؟یاریبار ب گهیافتضاح د هی یخواستیبودم، م دهیرس رید قهیدق هیبود؟  نینقشه دارم، نقشه دارم، ا -
 نگفتم. یزیکردم و چ تشیسرخ از عصبان یبه چهره ینگاه

 ؟یکنیکار م یبا تو هستما؟ معلوم هست چ -
 تختم انداختم و گفتم: یتکون دادم. خودم رو رو یخونسرد نشون دادم و سر خودیرو ب خودم

 کار کنم؟ یچ یگی. مافتهیم گه،یاتفاقه د -
 خونسرد من کرد و گفت: یبه چهره ینگاه

 افته؟یاتفاقا م نیره، چرا فقط واسه تو از اشه نیا یهمه دختر تو نیاِ؟ اتفاقه؟ ا -
 بهش کردم و کشدار گفتم: یحرص نگاه

 ...نایحتماً من کرم دارم که امثال ا -
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 اوج گرفته و لرزونش به گوشم نشست: یساکت شدم. صدا د،یگوشم خواب یکه تو یایلیس با
 ببند دهنت رو! فقط ببند! -

 .دیسمت پنجره چرخو به دیموهاش کش نیب یعصبان د،دایهوا تکون م یتو دواریرو که تهد دستش
گلوم نشسته  یکه از ظهر تو یفروکش کرده بود و بغض شمیپ یلحظه تیرو از پشت بهش دوختم. عصبان نگاهم

 ختم؛یریاشک م صدایمسافرخونه رو گرفتم و فشار دادم. ب یتخت زهواردررفته یبود، قصد فوران کرده بود.گوشه
که از  یوجدانعذاب یبر باد رفته بود، برا نزده،که  یاحساس یجوونه یم، برابربادرفته یآرزوها یاخودم، بر یبرا

که من رو لجن  میآدم زندگ نیزتریشده بود. از قضاوت عز بمیاون دو زن درست کرده بودم، نص یکه برا یاوضاع
آروم  م،یصورت اشک دنیگشت و با دکه پشتش به من بود بر انیهقم، شاهق یفرض کرده بود. با بلند شدن صدا

 یهاش گذاشت و آروم روشونه یهام قفل کرد. سرم رو روتخت نشست و دستاش رو دور شونه یسمتم اومد. روبه
 گفت: انهیجو. دلدیموهام رو بوس

 نکن. هیگفتم. گر یزیچ هیبودم،  ی! عصبانیغلط کردم آبج -
 سیهاش رو خسر شونه شتریهام بو اشک کردمیم هیگر شترینم. بک هیگر خواستیدلم م شتریجمله انگار ب نیا با
م رفت و موهام رو ناز صدقهلب قربون ریمن رو به خودش چسبوند و ز شتریب هام،هیگر ی. با باال رفتن صداکردنیم

 کرد.
گرفته شدن،  دهیمه ناده نیبودم. بعد از ا ومدهین رونیب انیهام بند اومده بود اما هنوز از آغـ*ـوش شابعد اشک یمدت

 خواهرانه حقم بود. یهابرادرانه حقم بود. گله یهاآغـ*ـوش برادرانه حقم بود. نوازش نیا
 هم کرد و گفت: یهاش رو تواخم انیقفل شد. شا فمیک یرو انینگاه من و شا م،یزنگ گوش یصدا با
 دا؟یش هیک -

 رونیرو ب میتخت ولو شده بود، بردم. گوش یکه رو فیسمت کتکون دادم و دستم رو به دونمینم یمعنرو به سرم
رو قطع کنم که  یخواستم گوش ان،یقرمز شا یهاچشم دنیاسم پدرام، سرم رو باال گرفتم و با د دنی. با ددمیکش

 و رو بلندگو گذاشت. دیکش رونیرو از دستم ب یگوش
 ارمیسرت م ییبال هی. دایش ارمیرو در م . پدرتیزبون بودحرف بزن. تو رستوران که خوب بلبل ؟یچرا خفه شد -

مرگ  یکه هر لحظه آرزو کنمیم یکار هی ،یفتیب رمیگ گهیبار د هیاما اگه  یبار رو جست نی. ادایکه اون سرش ناپ
 .یکن
 که تا االن ساکت بود، گفت: انیشا
 .ادینم ختتیحرفا به ر نیا -

 جواب داد: یبعد از مکث کوتاه پدرام
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 .دهیمن ماست چقدر کره م هی یفهمیزود م یلی! خسایجون وابچه رمیگیحال تو هم م -
بودم. آب دهنم رو  دهیکه تا حاال تو عمرم نشن دمیاز زبونش شن ییهافحش ان،یچاک دهن شا یباز شدن دوباره با

 که امروز کشفش کرده بودم، نگاه کردم. یانیقورت دادم و به شا
بغلم ول  یرو تو یگوش کارت،میپدرام رو حذف کرد. بعد از در آوردن س یشدهرهیذخ یرو قطع کرد و شماره یگوش

 شناختمیکه من م ستین یاون انیشا کردمیکرد. حس م
به هم خوردن در، سرم رو  ی. با صداگهیرو دست کم گرفته بودم. اون هم مرد بود د انیم رو بستم. شابازمونده دهن

 ای رفتیم کردیول م شد،یم یعصبان یلیخ یبود. وقت شیردم. عادت بچگنگاه ک انیشا یخال یباال گرفتم و به جا
 انقدر تعجب کرده بودم. زنه،یها رو مداره اون احمق دمید یوقت نیهم ی. براکردیبره، سکوت م تونستیاگه نم

حاال بدون تا  یک یبخوابم ول خواستمیهام رو بستم. مو چشم دمیمسافرخونه دراز کش یتخت زهواردررفته یرو
بود  یتکرار یهاالیهام خوابم بـرده بود که حاال خوابم ببره. اون هم بعد از اون ماجرا. عوضش هجوم فکر و خقرص

 که من رو با خودش برد.
باشه. سر جام  انیجز شا تونستیم یهام رو باز کردم. کباز شدن در، چشم یچقدر گذشته بود که با صدا دونمینم

 شد،یگرمش م یکه وقت شیشگیعادت همبه انیتختش ولو شده بود، نگاه کردم. شا یکه رو انینشستم و به شا
 گاریس دیرسینظر متخت انداخت. به یو رو دیکش رونیاش رو از تنش بتابستونه شرتیت آورد،یلباساش رو در م

به عادت  یبندمیلبخند ننازکم درهم شد اما  یفکر ابروها نی. با ادادیم گاریس یشدت بوباشه چون به دهیکش
 ش زدم. ابرو باال انداخت و گفت:احمقانه

 ؟یخندیچرا م -
 .دتیبابا د ،یرفتیخونه راه م یبا شلوارک تو یافتادم که داشت یاون نصف شب ادی -
 زد و گفت: یشخندین

 .سوزهیهنوز هم م اشیلیس یجا کنمیننداز! حس م ادمی -
 زدم و گفتم: یپوزخند

 !یآدم شد حاال نه که -
 گفت: یمصنوع یاخنده با
 ترک عادت موجب مرضه. یآبج -

 .دیخند یدفعه واقع نی. ادمیسرم کش یو پتو رو هم رو دمیتخت دراز کش یکه رو ارهیشد شلوارش رو در ب بلند
 بابا شلوارک پامه. -

 و گفتم: دمیرو از سرم کش پتو
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 .یارد یعادت گند یلی. خدمیمورد به بابا حق م هی نیتو ا -
 بابا رو در آورد. یو ادا یزد یشخندین

 سرم. واهلل! کشمیچادر هم م هینه،  ؟یگردیم یجورنیخواهرت ا ی! جلورتیغیب یپسره -
 عالمت تأسف تکون دادم.کردم و سرم رو به یاخنده

 !وونهید -
 و گفت: دیکش رونیشلوارش دو تا برگه ب بیتختش نشست و از ج یرو دوباره

 گرفتم واسه تهران. فردا شبه. تیدو تا بل -
 گفتم: متعجب

 ؟یچ -
 کرد و گفت: یاخم

 ؟یایم یچته؟ مگه نگفت -
 مِن گفتم:مِن با
 .میدست پر بر میتونیم کردمیاون موقع فکر م یآره ول -
 و گفت: دیتو هم کش شتریهاش رو بجمله، اخم نیگفتن ا با
 ...دیرسیم کهی. فقط دستم به اون مرتیل جور نکنپو یجورنیا اهیصد سال س خوامیالزم نکرده. م -

تکون  یلبم نشست. سر یرو یرنگکردم و لبخند کم شیشونیپ یزدهرونیب یهامشت کرده و رگ یبه دستا ینگاه
 دادم و گفتم:

ل ازش پو ستیجواب ندادم. بهتر ن ،یزده اما چون تو گفت زنگ یچند بار هی. مامان شهیبه هر حال بدون پول نم -
 م؟یریبگ
 گفت: انداخت،یکه سر باال م یزد و در حال یشخندین

 عقد. یسفره ینشونده پا نه،یمن رو بب چ،یکه ه دهیقرون هم به ما نم هیمهناز،  یهیاالن سر قض ده؟یم یفکر کرد -
 گفتم: یرو تکون دادم و به قصد شوخ سرم

ش ش پر شده و بچههم طالقش بده. هم اون شناسنامه هگیسال د هیبرو مهناز رو عقد کن.  ای. بمیبش الیخیب ایب -
 .یشیواالخون نمشناسنامه داره، هم تو آالخون

 گفت: دواریصورتم خم شد و تهد ی. روسادیمن وا کیتخت من بود، بلند شد و نزد یروتختش که روبه یرو از
 .یایب دیبا یعنی ،یایم .ستیدست خودت ن گهیدست خودت بود، االن د ومدنتیاومدن و ن شبیاگه تا د -

 کردم و گفتم: یاخم
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 مجبورم کنه؟ تو؟ خوادیم یک -
 گفت: یو عصب دیکوب شنهیسـ*ـ یرو تنگ کرد. دستش رو رو هاشچشم

سرت  یینکرده بودم، چه بال بتیاگه امروز تعق یدونیم ؟یشهر تنها بمون نیتو ا ذارمیم یآره. من. نکنه فکر کرد -
اگه خود  یحت ،یایهر جا برم با من م ؟یفهمیش نگرانت باشم. مهمه خوامیگفت؟ نم یچ مردک یدینشن اومد؟یم

 جهنم باشه.
بودم، پوستم کلفت شده بود. هرچند  دهیحرفا شن نیشده. من که انقدر از ا ریجوگ ی! حسابانیشا نیا کنهی! چه ماوف

 .خوردیمبه هم  تمیجمله، حالم از خودم و جنس نیامثال ا دنیبا هر بار شن
 پتو و گفتم: ریرو کردم ز سرم

 بخواب! ری. بگیحنجره جر بد خوادی! نمخبلهیخ -
 نداشتم. یاز اون خونه و زندگ یمن هم دل خوش قطعاً
*** 

 ز خلوتگاه من زدیخ یم دود
 ام؟رانهیاز و ابدی یخبر ک کس

 درون سوخته دارم سخن با
 ام؟افسانه رسدیم انیبه پا یک

 ب برداشتماز دامان ش دست
 سحر یسویبه گ زمیاویب تا

 را از ساحل افکندم در آب شیخو
 خبریب ایدر یاز ژرفا کیل

 یسپهر سهراب
*** 
 :دمیزنان نالاتوبوس شدم و غر سوار

 خب. یگرفتیم مایهواپ -
 زد و گفت: ییمامرگمکش لبخند

پوالمون رو  دیچرا با د،یداد و به مقصد رسکمتر پول  شهیم یحواسمون به پوالمون باشه. وقت دیکه نرفته؟ با ادتی -
 م؟یهدر بد
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 شیگفته که حاضره اون همه رفاه و آسا یبهش چ دیاون وح دونستمی. نمکردمیهاش گوش مدهن باز به استدالل با
که نرفتم بپرسم چون مطمئناً خبر  نینبودم از ا مونی. پشنهیبابا رو نب گهیرو به خودش حروم کنه و بره تا فقط د

به خودم زدم و افکار مزاحم رو  یشخندی. ندونستمیم هامآد یهایدر انتظارم نبود. بس بود هر چقدر از خوب یوشخ
 گفتم: یآروم یهم کنارم نشست. خطاب بهش با صدا انینشستم. شا میصندل یاز ذهنم پرت کردم. رو یابه گوشه

 ؟یفرارپسر گنیبه تو هم م ،یدخترفرار گنیاالن به اصطالح به من م -
 بهم رفت و گفت: یاغرهچشم

 حرفا نزن. نیاز ا -
 ازش گرفتم و گفتم: یزیر شگونین

 نره! ادتیکه من از تو بزرگترما!  نیبچه پررو! مثل ا -
 کرد و گفت: یاخنده

 نره که مرد خونه منم. ادتی یچشم خانوم بزرگتر. ول -
 زدم و گفتم: یشده بود. لبخند پنگنگیقد توپ پ هامچشم

 بوده. یینظرم خوب جابه یسرت به کجا خورده ول انیشا دونمینم -
 داد و گفت: لمیتحو یاوکولهکج لبخند

 !دیشا -
 بهم زد و گفت: ی. لبخند مهربونختمیکردم و به همشون ر شیی*ـان خرماـیعـر یموها یرو تو دستم

 نکن بچه! -
 هام گرفتم و گفتم:رو تو دست دستش

 .میرفته بود خواهر و برادر مونادیوقت بود که  یلیخ -
 رو تکون داد و گفت: سرش

 یجورنیا دیخواهرم رو داشتم، شا یو هوا کردمیگرم نم یدوزار یقایمنه. اگه سرم رو با رف ریفکر کنم تقص -
 .شدینم

 بهش زدم و با چشمک گفتم: یلبخند
 .یکن یکار هی دیببخشمت، با یخوایاگه م -

 رو براش باال انداختم و گفتم: نگاهم کرد. ابروهام یسوال
 .ینکش گاریس گهید یقول بد دیبا -

 هام دوخت و گفت:نگاه خندانش رو به چشم انیشا
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 سخته! -
 ال گرفت و گفت:با میعالمت تسلهاش رو بهنگاهش کردم که دست زیآمدیتهد

 !واشیواشی -
 گذاشتم، شروع به غر زدن کردم. رونیرو که از اتوبوس ب پام
 !انیت کنه شاکمرم! خدا خفه یوا -

 کرد و گفت: یاخنده
 !زمیعز یعادت کن یسواربه اتوبوس دیبا گهید -

 اش زدم.کمرم گذاشته بودم، برداشتم و پس کله یرو یشیحالت نمابهش رفتم و دستم رو که به یاغرهچشم
که متعلق به خودت  ییایدن یتولبم نشست. چقدر خوب بود غرق شدن  یرو یکرد. لبخند دنیشروع به خند بلندبلند

 بود.
 م؟یخب حاال کجا بر -
 کنار گوشش گذاشت. دن،یعالمت خوابدستش رو به تادو
 مسافرخونه! استراحت! -

 درآوردم و گفتم: هیحالت گررو به هامچشم
 مسافرخونه نخوابم. یدنبال خونه بگردم ول دمیم حیدوباره؟ نه! من ترج -

 و گفت: دیخند زد،یکمر م به دست که یتکون داد و در حال یسر
 .ایدیشب نخواب ؟یستیدنبال خونه. خسته ن میبعد بر م،یجا بذار هیساکا رو  نیا دی! باشهینم -

 نه تکون دادم و گفتم: ینشونهبه یسر
 تو مسافرخونه، نه! یخودم بخوابم ول یفرض یخونه کییموزا ای کیسرام یرو دمیم حیترج -

 صورتش نشسته بود، گفت: یکه رو یوجوررد و با لبخند جمعبهم ک یارهیخ نگاه
 .میریخونه بگ هی میبتون یک ستی. ما معلوم نستین یابه هر حال چاره -

 کردم و ناالن گفتم: یپوف
 !خبلهیخ -
 .کردیتصور امثال اون مسافرخونه، حال خوشم رو خراب م یول
مسافرخونه گشت. بعد از  هیدنبال  نترنتیدرآورد و تو ا رو شیگوش شد،یتوش حس م یخاص یکه بدجنس یلبخند با

 از سر ذوق زد و گفت: یلبخند قهیچند دق
 .میبر -
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 راه افتاد. نیآدرس رو داد و ماش انی. شامیشد یتاکس سوار
باال  ییکردم و ابرو رنگشیمشک یبه نما یهتل بزرگ بود. نگاه هیروم بهگذاشتم، رو رونیب نیرو که از ماش پام

 داختم و گفتم:ان
 حواسمون به پوالمون باشه؟ دیبا یگفتیکه م یتو نبود -

 و گفت: دییهاش رو به هم سازد و دست یمهربون لبخند
 .گمیاالن هم م -
 رو به کمر زدم و گفتم: مگهیدست هتل رو نشون دادم و دست د با
 ؟یجورنیاون وقت ا -

 داد و گفت: لمیتحو یلبخند
 دربره. تیجا ببرمت که خستگ هیگفتم  ،یاخسته دمید -

 صورتم نشست، گفتم: یرو یگرم لبخند
 دستت درد نکنه. -

 صدام زد: انیجا واسه لم دادن بودم که شا هیبه اطرافم کردم و دنبال  یسَرسَر ینگاه م،یهتل که شد وارد
 دا؟یش -
 گفتم: انیکردم و رو به شا شیابه زن غرق در آر یسمتش رفتم و نگاهبود. به رشیپذ زیبرگشتم. کنار م سمتشبه
 جانم؟ -
 ها.شناسنامه زم،یعز -

 و بهش دادم. دمیکش رونیب فمیک یها رو از توگفتم و شناسنامه یآهان
 .انیشا ایب -

 گذاشت و شروع به پر کردن کرد. زیم یهوا گرفته بود، رو یرو که رو یگذاشت و فرم زیم یها روشناسنامه انیشا
 د؟یببخش -

 .میه زن نگاه کردب زمانهم
 بله؟ -
 ؟یصمد یمصطف ،یصمد میمر -

 هامون انداخت و گفت:دوباره به شناسنامه ی. نگاهمیتکون داد دییتأ ینشونهرو به سرمون
 .نیصدا کرد گهید زیچ هیرو  گهیاالن شما همد یول -
 .مونهیاشناسنامه یاسما نایبله. ا -
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 نگفت. یزیچ گهیتکون داد و د دنیفهم یمعنابه یسر
آسانسور  ی. جلومیدست کارگر هتل و خودمون جلوجلو راه افتاد میها رو سپردگرفتن کارت اتاق، چمدون لیاز تحو بعد
 و گفتم: سادمیوا
 چقدره؟ یشب -

 آورد و گفت: نییرو پا صداش
 چهارصد. -

 آوردم و گفتم: نییهم صدام رو پا من
 ست؟چه خبره؟ مگه سر گردنه -

 زد و گفت: یچشمک
 چه خبره. یفهمینگاه به دوروبرت بنداز، م هی -

 هتل ندادم و گفتم: یالکچر یبه فضا یتیاهم
هتل؟ عقلت  یدیرو م مایبرابر پول هواپ تهران، بعد سه یارینگاه نندازم. من رو با اتوبوس م اهیصد سال س خوامیم -

 کنه؟یکار م
 تکون داد و گفت: یمن با کالفگ یخاطر غرغرهارو به سرش

 ؟یگیم یکه شده. حاال چ هی! کاردایشو ش الیخیب -
 گفتم: محکم

 .میبرو اتاقشون رو پس بده، بر -
 گفت: زدهجانیحدقه گرد کرد و ه یرو تو هاشچشم

 عمراً! ؟یچ -
 زمان گفتم:سرم مرتب کردم و هم یرو که از سرم افتاده بود، رو شالم

 عمراً؟ یچ یعنی -
 و و فرصت حرف زدن نداد.ت دیباز شدن در آسانسور، پر با

مورد نظر، آسانسور شروع  یطبقه یتکون دادم و سوار شدم. کارگر هم پشت سرمون تو اومد و با زدن دکمه یسر
 به حرکت کرد.

*** 
 نیام
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 یخندان. نگاه دیبهم داده بود، کردم. س دریحکه حاج یبه آدرس یزدم. نگاه رونیب نالیده صبح بود که از ترم ساعت
 شد، گفتم: یکه داشت رد م یمرد دنیبرم کردم و با دبه دورو

 آقا؟ دیببخش -
 بهم کرد و گفت: یبرگشت. نگاه مرد

 بله؟ -
 دخندان؟یبرم س تونمیم یطورچه نیبگ شهیم -

 تکون داد و گفت: یسر مرد
 .دونمینم -

-و کالفه شده بودم. سه . خستهدادیم لمیجمله رو تحو نیهم دم،یپرسیم یو از هر کس رفتمیجلو م یجورنیهم
 یشهردرون یوجوجست نیکرده بودم و حاال از ا یگذرونوقت نالیترم کیمسجد نزد یتو یرو الک یچهار ساعت

هم نداشتم اما در  رمردیپ نیبه ا یدیو سوالم رو تکرار کردم. هر چند که ام دمیرو د یکالفه شده بودم. دوباره مرد
 :کرد و گفت یمرد فکر ،یکمال ناباور

 ،یشیم ادهیاز قطار پ یدبهشتیشه ستگاهی. اکهیخط  نالیمترو. مترو ترم یرسیم یبر میمستق نجایآقا، از ا نیبب -
 یجورچه گنیبهت م ی. بپرسیشیم ادهیپ یدقدوسیشه ایعبداهلل خواجه ستگاهی. اونجا هم ایشیسوار قطار خط سه م

 .یرو بر شهیبق
 که گفته بود، گرفتم و رفتم. یسمتعالمه تشکر راهم رو به هید از تکون دادم و بع دنیفهم یمعنابه یسر

به اطرافم  یتا عمق وجودم رو سوزونده بود. نگاه یبیمترو کردم و وارد شدم. احساس غر یبه سَردَر ورود ینگاه
 م:خم شدم و گفت یفروشتیبل یشهیگ یبه اون سمت رفتم و جلو. «تیفروش کارت بل»جا نوشته بود  هیکردم. 

 .خواستمیم تیبل -
رو بهم نشون داد و  یروم گذاشت. دستگاهکارت روبه هیبهم کرد و  یسَرسَر یبود، نگاه نییکه تا حاال سرش پا زن

 گفت:
 .دیاونجا شارژ کن -

 که نشونم داده بود کردم و گفتم: یبه دستگاه ینگاه
 چقدر بدم؟ -

 تومن. 1500 -
رو که نوشته بود، انجام دادم و کارت رو شارژ کردم.  ییدونه کارهام. دونهسمت دستگاه رفترو بهش دادم و به پول

 قاً یدق دونستمیکه اونجا بود، رفتم اما نم یمخصوص یورود یسمت درهاگذاشتم و به بمیج یرو تو میکارت بانک
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 یاون، کارت رو رو بود، کردم. مثل دهیزمان با من به درها رسکه هم یبه زن ینگاه نیهم یبکنم. برا دیکار با یچ
 دستگاه کنار در گذاشتم که در باز شد و وارد شدم.

 شده بود. نیو االن هم هم شمیکار کنم، کالفه م یکه ندونم قراره چ نیاز ا شهیکردم. هم یپوف
سمت به» یکیاون  یو رو «زکیسمت کهربه»نوشته شده بود  یکی یروم کردم. رو شیپ یبه دو تابلو ینگاه
 :دمیشد، پرس یکه از کنارم رد م یمرد دنی. لبم رو به دندون گرفتم. با درفتمیم دیطرف با کدوم. «شیتجر

 آقا؟ -
 بهم کرد و گفت: یبرگشت. نگاه مرد

 بله؟ -
 ؟یبهشت دیشه رهیم یکدوم ور نیدونیم -

 سمت راستم کرد و گفت:به یااشاره مرد
 اون ور. -

 رفتم. «شیسمت تجربه» یطرف تابلوکردم و به یتشکر
شدم.  رهیروم خزده به روبهاز مسافر، بهت یکوه دنیرفتم. با د نییسمت پاشدم و به هایبرقبار سوار پله نیچندم یبرا

 .شهیداره از سرم بخار بلند م کردمیسوار قطار بشن. حس م خوانیهمه م هانیچه خبره! ا
 یتو یها رفته بودن و تعداد کمتر. اون کوه آدمو من هنوز توش جا نشده بودم رفتیبود که م یقطار نیسوم نیا
هر روز انقدر شلوغه. طبق محاسبات من قطار  نجایا ایاز شانس من بود  نی. ااومدنیبودن. هر چند باز هم م ستگاهیا

 جا کردم ودستم جابه ی. ساکم رو توموندمیم نجایهم ا گهید قهیپنج دق دیمن با یعنی نیاومد و ا یم قهیهر پنج دق
 .سادمیبه انتظار وا

نفس بکشم. رسماً همه به  تونمینم کردمینبود. انقدر قطار پر بود که حس م یسوار شدم. اصالً وضع خوب باالخره
. با باز شدن در دمیرس یدبهشتیشه ستگاهی. باالخره به امیتکون خوردن نداشت یبرا یاریاخت چی. همیبود دهیهم چسب
در بسته شد.  ،یدر کمال ناباور یخودم رو به در رسوندم ول ،ینگو. با هزار بدبختقطار درست شد که  یتو یاهمهمه

 دادم و گفتم: هیسرم رو به در تک
 !یوا -

 .کردیکه تازه سوار شده بود، با لبخند نگاهم م یاطرافم نگاه کنم. مردو به رمیباعث شد سرم رو باال بگ ،یکس یصدا
 ؟یشد؟ جا موند یچ -

 گفت: الیخیتکون دادم. مرد ب یگرفتم و سررو به دندون  لبم
 اون وَر رو سوار شو. یشو. قطارا ادهیبعد پ ستگاهیکه. ا ستیبابا مهم ن یا -
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 .گرفتیهام درد مفکر کردن بهش هم استخون از
 ! نه. دوباره!یوا -
 و گفت: دیوارم خندناله یصدا به
 ه؟یچ -
 عجز و ناله گفتم: با
 .ستگاهیا هیخاطر صف قطار باشم. اون هم به ساعت تو هی دیدوباره با -

 به تأسف تکون داد و گفت: یسر
 ؟یدیبه در رس ریکه د یبود سادهیکجا وا -

 گفتم: یو حرص دمیعقب کش یرو کم سرم
 .دنیکرده بودم.به آدم که راه نم ریگ نشونیاون وسط ب -
 .نرویب یبر یتونیدم در. وگرنه نم یایجلوتر ب ستگاهیا هیاز  دیبا -
 پرت شدم. رونیکه خودم بخوام به ب نیقطار قبل از ا ستادنیا با

به  دنیتر بود. با رسرفتم. سوار قطار خط سه که شدم، خلوت یبرقسمت پلهرو مرتب کردم. به مقهیو  سادمیوا یکنار
 یخاطر چه جوربهذهنم  یکه اونجا بود کردم. حساب یبه ساعت یشدم. نگاه ادهیعبداهلل، از قطار پخواجه ستگاهیا

رفتم. پام رو که از  یسمت خروجرفتم، بعد از دوباره کارت زدن، به که باال هایبرقبود. از پله ریبه مقصد درگ دنیرس
« سِدخندان، سِدخندان»بودن و  ستادهیمترو ا ستگاهیا یکه جلو یتاکس یهاراننده یگذاشتم، با صدا رونیمترو ب

و راننده  نشستنهم کنارم  گهیانتظار، دو مرد د یشدم. بعد از کم یدرنگیسف دیر پراسمتشون رفتم و سوابه کردن،یم
دستم  ی. کاغذ رو تودیسمت چپ چرخبود، به لیطو یکه کم یابونیشد و حرکت کرد. بعد از عبور از خ نیسوار ماش

 که کنارم نشسته بود، گفتم: یجا کردم و رو به مردبهجا
 است؟آدرس کج نیا نیدونیشما م -

 به آدرس کرد و گفت: یسَرسَر ینگاه مرد
 نه. -
در  یهزارتومن بمیبه راننده داد، کردم و از ج میکه مرد کنار دست یایبه اسکناس هزار تومن ینگاه یتاکس ستادنیا با

 یتاکس تگاهسیعالمه ا هیو  نیپل بزرگ ماش هیبه دوروبرم، فقط  یشدم. با نگاه ادهیپ نیآوردم و به راننده دادم. از ماش
 نشیکه به ماش یارفتم و از راننده ابونیسمت اون طرف خ. بهرفتنیم راناز ته ییکه هر کدوم به جا دمیرو د رشیز

 :دمیداده بود، پرس هیتک
 آدرس کجاست؟ نیا نیدونیشما م دیببخش -
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 دست من کرد و گفت: یبه آدرس تو ینگاه مرد
 ،ی. سمت راست که بریریم نییرو از پل پا یخروج نیباال ازش. اول یریم ؟ینیبیرو م ییپسرم اون پل هوا نیبب -

 داشیپ ی. بگردابونهیاون خ یمغازه تو نی. ایشیبزرگ م ابونیخ هیوارد  ،یپل که رد شد یروروبه یایاز جلو تاکس
 .یکنیم

 رفتم. ییسمت پل هوابه اطیتکون دادم و آروم و بااحت یسر
 ؟یخریجوراب م هیعمو! عمو! ازم  -

 .ییبود؛ در حد دوم ابتدا کیکوچ یلیبه پسره کردم. خ ینگاه
 نفروختم. یزی. تو رو خدا! از صبح چگهیجوراب بخر د هیعمو  -
 که مجبور به کار کردن شده بود. یوسالسنپسرک کم یحس کردم، قلبم گرفت. دلم سوخت برا دنشید با
 چنده پسر جون؟ -

 بخرم ذوق کرده بود، گفت: ازش خواستمیکه من م نیکه از ا پسر
 هزار. یادونه -
 .دمیکش رونیهاش بجوراب نیجفت جوراب از ب هیدرآوردم و بهش دادم.  بمیاز تو ج یهزار هی
 ؟یخواینم ؟یعمو چسب زخم چ -
 هاش رو باال گرفت و گفت:چسب یسهیک
 چسبام خوبه ها! -

 ا دادم و گفتم:شلوارم ج بینه تکون دادم و جوراب رو تو ج یمعنابه یسر
 .خوامینه. نم -
دستم  یبه کاغذ تو یکه گفته بود، شدم. نگاه یابونیوارد خ ،یتاکسراننده یرفتم و طبق گفته ییپل هوا سمتبه

به  یشدم. نگاه یبه قول خودشون، گالر ایفرش آرام. وارد مغازه  یشدم؛ گالر رهیفرش خ یانداختم و به اسم گالر
نشسته بود، رفتم.  یداروسالکه پشتش مرد سن یزیسمت مکم بهو متنوع کردم و کمرنگارنگ  یهاتابلوفرش

 ورود حواسش به من بود، جواب سالمم رو داد و گفت: یو سالم کردم. مرد که از لحظه سادمیوا زیم یروروبه
 پسرم؟ یخوایم یزیچ -
 فرستادن... واسه کار. دریحاِ... من... من رو حاج -

 دو جمله رو بگم. نیتا ا ادیاره جون از تنم درمد کردمیم حس
 بود. یمعنینظرم بزد که به یبه سرتاپام کرد و لبخند یکردم که مرد نگاه یپوف
 .ییپسرمه، تو نیع گفتیم دریحکه حاج یپس اون -
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 زده گفتم:هم جوابش رو با لبخند دادم و خجالت من
 لطف دارن. دریححاج -
 .کنهینم فیتعر یالک سکچیاز ه دریحنه. حاج -
 نگفتم. یزیزدم و چ یجوابش لبخند در
 ؟یبخون یخوایم یچ یسالمتدانشگاه. به یتهران برا یاومد گفتیم دریححاج -
 بخونم. کیزیف خوامیاگه قبول بشم، م ی. ولومدهین جیراستش هنوز نتا -

 تکون داد و گفت : یسر
 !رهیشاءاهلل که خان -
 لب زمزمه کردم: ریز
 شاءاهلل!ان -
تنها از لحاظ نه دریحکه حاج گشتمیآدم مطمئن م هیدنبال  نیهم یمنه؛ آرام. برا یدست نوه نجایپسرم! ا نیبب -

 یلیاش سر نره. خمغازه رو زده که حوصله نیا یکاریمن از سر ب یکردن. نوه دتییکه از هر نظر تأ ،یو کار یاخالق
 سرش کاله بره. خوامیمفاً کمکش کن. ناست. لط تجربهیب نهیزم نیهم تو ا

 تکون دادم و گفتم: دییتأ یبه نشونه یسر
 براشون. دمیانجام م اد،یاز دستم بر ب یهر کار -
. اون یبمون جانیهم یتونیم ،یاگه دوست داشته باش نی. ببیخواب هم ندار یبه من گفتن که تو جا دریححاج -

 .یش بخوابشب رو تو یتونیاتاق هست که م هیپشت 
 تکون دادم و گفتم: یسر
 .شمیدو هفته بتونم از اون اتاق استفاده کنم، ممنونتون م-یکی ی. اگه برادنیاگه قبول بشم، بهم خوابگاه م -

 گفت: داد،یکه به آدم آرامش م ییصورتش نشست. با صدا یرو ییبایز لبخند
هامون سر راحته که فرش المونی. ما هم خیاستفاده کناز اون اتاق  یتونیم ،یتا هر وقت که بخوا ه؟یحرفا چ نیا -

 جاشه.
 لب تشکر کردم. ریزدم و ز یلبخند

 پسرم؟ یدیرس یک -
 صبح. -

 جلوم گذاشت و گفت: یفرم
 حتماً. یارو پر کن. برو استراحت کن. خسته نیپسرم ا ایب -
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هزار 800برگه کردم؛  یتو یشنهادیق پبه حقو یروم گذاشتم و شروع به پر کردن کردم. نگاهروبه زیم یرو رو فرم
 زشیم یبه اسم طرف کردم. اسمش منصور بود؛ منصور صداقت. بعد از امضا، برگه رو رو یتومن. بعد هم نگاه

 گذاشتم و گفتم:
تمام وقت  یعنیدر خدمتتون باشم.  تونمیرو م ییچه ساعتا دونمی. من اگه دانشگاه قبول بشم، نمیزیچ هیفقط  -
 نداره؟ یر خدمتتون باشم. اشکالد تونمینم

 باال انداخت و گفت: یسر مرد
 خوبه. ،یحاضر باش نجای. شما نصف روز انجاستیوقت اام تماممعموالً نوه -
 که. ادهیحقوقم ز یجورنیپس ا -
 حرفاست پسر! نیاز ا شتریب ،یآدم معتمد و کار هیحقوقت خوبه. حق  -

کرده بودم، اون هم تو تهران. تازه  دایباالخره کار پ دن،ییماه دنبال کار دو هیز کردم. بعد ا دایکه کار پ شدینم باورم
که  نی. اشدیهاش سبز محتماً از تعجب شاخ گفتم،یم ینصف روز کار بدون دردسر. به هر ک یحقوق خوب برا هیبا 

. اگه کردمیجبران م دریححاج یروز برا هی دیبود. حتماً با ایرو هیبا درس خوندنم نداشته باشن، درست مثل  یمشکل
 .کردمیم دیکار با یشهر درندشت چ نیا یتو دونستمیاون نبود، نم

مرد سرم رو باال گرفتم و  یخوب تموم وجودم رو پر کرده بود. با صدا ینبود. احساس یشدنلبم پاک یرو لبخند
 نگاهش کردم.

 کنم. منصور صداقتم. یرفت خودم رو معرف ادمیمن  -
 شد و گفتم: شتریلبم بود، ب یه روک یلبخند

 وقتم!خوش -
*** 

 دایش
 تخت انداختم و کالفه گفتم: یرو رو خودم

 ؟ینکرد دایرو پ ییتو هم جا -
 گفت: یرها کرد و با ناراحت یمشک-دیکاناپه سف یرو رو خودش

 نه. -
 گفتم: کردم،یکه موهام رو با دست شونه م یو در حال دمیمو رو از سرم کش کش

 .200 یماه ون،یلیم120 گهیرو نشون من داده، م یمترآپارتمان پنجاه هی اروی! انیم شافهکال -
 جا شد و متفکر گفت:کاناپه جابه یرو انیشا
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بشه. من  دایپ ییجا هی. کاش زودتر میزیحسابم رو تو شکم هتل بر یتو ونیلیم10 دیبره، با شیپ یجورنیاگه هم -
 .میادر خونهبههفته است که در هیهم خسته شدم. 

 ؟یکرد متیشد؟ ق یچ نیماش -

 .ونیلیم23کردم؛  متیآره. امروز ق -
 بشم. دیروز سوار پرا هی دمیدیهم نم خوابش

 زدم و گفتم: یشخندیکه از سرم گذشت، ن یفکر خاطربه
 ؟یآموزشگاه ثبت نام کرد -
 کرد: دییتأ
 آره. -
 شه؟یشروع م یکالسات از ک -
 .گهید یهفته -

 بالش گذاشتم و گفتم: یون دادم. سرم رو روتک یسر
 .ریشام بگ نییپاشو برو پا -

 رفت. رونیهاش از اتاق بلباس دنیتکون داد و بلند شد. بعد از پوش یسر

 اطیاحت دیو با میداشت ونیلیم210برامون خرج کردن سخت شده بود. کالً  م،یرو بودپول روبه تیکه با محدود حاال
از جام بلند شدم و  ان،یشدن قامت شا دای. با باز شدن در و پزدنیشهر سر به فلک م نیه تو اهم ک متای. قمیکردیم
 .میردو شروع به خوردن ک میرو مرتب کردم. پشتش نشست زیم
 دا؟یش گمیم -
 گفتم: دادم،یدهنم رو قورت م یتو یکه لقمه یحال در
 جانم؟ -

 نگاه کرد و بعد گفت: رهیخ هیثان چند
 .ماینرفت ناییمانییون پاما هنوز ا -

 و کنجکاو گفتم: دمیرو در هم کش ابروهام
 کجا؟ -
 گفت: الیخیب

 .میخونه بخر میبتون دیبهتره. شا متایجنوب تهران. اونجا حتماً ق -
 نگاهش کردم و گفتم: متفکر
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 .می. فردا بریگیبد هم نم -
 یقی. نفس عمخواستیکه اصالً دلم نم آوردیم ادمیرو به  ییزهایها متنفرم. شب چشب شده بود. از شب دوباره

 خواستیدلم نم گهیهام نرفته بودم. دهفته بود که سراغ قرص هیبه  کیپهلو به اون پهلو شدم. نزد نیو از ا دمیکش
 ییجورا هی. خوردمیپزشک نم زیها رو با تجوها بخورم. در واقع قصدم ترک کردن بود. چون قرصاز اون قرص

 ده بودم.بهشون معتاد ش
شده بود و به من نگاه  زیخمیتو جاش ن یشد که کم دهیکش انیسمت شاخواب اتاق نگاهم بهروشن شدن چراغ با
 :کردیم
 ؟یخوابیچرا نم -

 سر هم کردم: یدادم و جواب لشیتحو یومعوجکج لبخند
 کم فکرم مشغوله. هی. فقط خوابمیچرا م -

 جاش نشست و با محبت گفت: سر
 نداره؟ یکه تموم یکنیفکر م ی. به چیخوابیست که نمهفته هی -
 اتاق با داداش بود. هیتو  دنیخواب یایهم از مزا نیا

 :دمیکش یقیعم نفس
 .ستین یدیجد زیچ -

 بهش زدم و گفتم: یشد. لبخند نیکردم که نگاهش بهم غمگ حس
 .برهینگران نباش. باالخره خوابم م -
 زد. با حرص گفت: شهگیدستش رو مشت کرد و کف دست د هی
 از روش رد بشم. یلیسالم بود تا خودم با تر خواستی. دلم مهیاون لعنت ریتقص -

 گفتم: تفاوتیبهش کردم و ب ینگاه
 . نگران نباش.دهیاون تاوان کاراش رو پس داده و باز هم م -

 و بانفرت گفت: یعصب
 شه؟یما عوض م طیمگه با تاوان دادن اون، شرا ده؟یچه فا -
 و گفتم: دمیسرم کش یرو رو توپ

 .کنهیاز ما دوا نم یدرد زایچ نی! فکر کردن به اانیبخواب شا ریبگ-_
 باهاش بخوابم. تونستمیخودم نم یول خوندمیم ییهام رو بستم. خودم الالرو گفتم و چشم نیا
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 رهیخ ییبه جا دمیبگم که د بهش یزی. برگشتم چمیرفتیراه م ابونیخ ی. تومیبعد از خوردن صبحونه راه افتاد صبح
 داشتی. آقا به دختره زل زده بود و چشم بر نمدمیوسال خودش رسسندختر هم هیشده. رد نگاهش رو که گرفتم، به 

کفشش گذاشتم و فشار دادم که آخش بلند شد و به من  یو. پام رو بلند کردم. رکنمیکه بفهمه من دارم نگاهش م
 هم به اون رفتم. یاغرهدختره، چشم دنیعقب برگشتم و با دبه یاترونهدخ یخنده ینگاه کرد. با صدا

 ؟یچته وحش -
 گفتم: ضیو باغ دمیرو تو هم کش ابروهام

 یرو بذار وقت اتیچرون. چشمینکن یچرونچشم ،یریم رونیخانوم، مخصوصاً خواهرت، ب هیبا  یوقت یریبگ ادیتا  -
 .یکنینگاه م یجورنیبه خانما ا ادی. خوشم نمستمیمن ن
هام گره کرد. جمله از هم باز و نگاهش شرمنده شد. دستش رو جلو آورد و تو دست نیا دنیبا شن انیشا یهااخم

 سرش رو جلو آورد و تو گوشم زمزمه کرد.
 .یعشق من -

 یمت پارکرو س انیبا غرغر شا م،یدینرس یاجهیو به نت میدیکم که دور خودمون چرخ هینگفتم.  یزیزدم و چ یلبخند
 و گفتم: دمیبنگاه بود، کش یروکه روبه

 ؟یچرخونیدوباره من رو دور خودم م یجنوب تهران؟ پس چرا دار میبر ینگفت شبیمگه د -
 هام کرد و گفت:به چشم ینگاه

 .یکن یاونجاها زندگ یدوست نداشته باش دیآخه گفتم شا -
 گفتم: دیکردم. سرم رو عقب دادم و با تأک ونزیکه نشسته بودم، آو یمکتیهام رو دو طرف ندست الیخیب

 داداش. پوله که مطرحه، پول. ستیاالن دوست داشتن من مطرح ن -
 تکون داد و گفت : یسر
 .میستی. ما که راه رو بلد نرمیاسنپ بگ هیبذار  -

 گفتم: کردم،یم یطور که باهاش بازرو در آوردم و همون میگوش
 نه؟ ای یرو ببرما  یخوایکجا م یدونیحاال م -
 تکون داد و گفت: یخنده سر با
 .دمیاسم شن هینه. من فقط  -

 بود، گفتم: میکه سرم تو گوش طورهمون
 راه انداخت. یباشه که بشه توش کاسب ییجا هی! اماینم ابونیب -
 . من هم مثل تو.مینیبب میحاال بذار بر -
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 گفتم: انی. به شامیاد ما رو برسونه. سوار شدراننده افتخار د هیپارک نشستن،  یتو قهیدق ستیاز ب بعد
 هست؟ یحاال اسم اونجا چ -
_ ]...[ 
 نگاه کردم. رونیسمت پنجره چرخوندم و به بگفتن آهان، سرم رو به با

 گفتم: انیخسته شده بودم. رو به شا گهی. دمیبود که تو راه بود قهیبه چهل دق کینزد
 م؟یرسیجنوب تهرانه؟ پس چرا نم یمطمئن انیشا -

 نگفت. یچیبهم کرد و ه نهیآ یاز تو ینگاه راننده
 بهم کرد و گفت: یهم لبخند خرکنک انیشا
 جنوب غرب تهرانه. البته شهر تهران نه، استان تهران. -

 بهش رفتم که گفت: یاغرهچشم
 .یدیکار کنم؟ خودت که د یچ -
 ون گرفت.هم به راننده کرد و لبش رو به دند یاجمله اشاره نیگفتن ا با

 رو نگاه کردم. رونیدارم برات، براش تکون دادم و از پنجره ب ینشونهبه یسر
 گفتم: انیبود. رو به شا یشلوغ ابونیاطراف کردم. خ به ی. نگاهمیشد ادهی. پمیدیساعت بعد بود که رس مین قاًیدق
 م؟یبر دیخب حاال کجا با -
 یبنگاه داره؛ تو نجای. آدرس پسرعموش رو داد. گفت اادیجور در مما  یبا بودجه نجایکه گفت ا یبنگاه ارویاون  -

 .ابونیخ نیهم
 شلوغ کرد و گفت: ابونیبه خ یااشاره

 .ابونهیخ نیا یتو -
 و شماره و اسم کوچه کرد و گفت: شیبه گوش ینگاه انیتکون دادم و دنبالش راه افتادم. شا یسر
 ورتره.دو تا کوچه اون -

 .میسادیبنگاه وا یاشهیدر ش یروروبه
 .نهیا -
مغازه چرخوندم و  یشونزده متر-پونزده یفضا یرو ی. نگاهم رو گردشمیو وارد شد میرو با هم باز کرد یاشهیش در

 یمغازه گذاشته شده بود، نگاه کردم. بعد از اون هم به دختر یانتها ،یورود یروبه هم و روبه کیکه نزد یزیبه دو م
سرم  م،یدختر که نشست زیم یروروبه یادار یهامبل یرو هم،سته بود، نگاه کردم. کنار نش زهایاز م یکیکه پشت 

 وار گفتم:پچکردم و پچ انیرو تو گوش شا
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 .ریگرم نگ ادیلطفاً ز -
 گفت: یکوتاه یپرسنگفت. دختر هم بعد از سالم و احوال یچینگاهم کرد و ه چپچپ

 خب در خدمتم. -
 ینگاهم کرد. لبخند یرچشمیهم ز انینگاه کردم. شا انیزدم و به شا یبود. لبخند کج ناینگاهش رو شا شتریب البته

 زد و گفت:
 .میگردیخوب م یخونه هیخب دنبال  -

 گفت: یتکون داد و جد یسر دختر
 د؟یخر ایرهن  -

 هم انداخت و گفت: یپاهاش رو رو انیشا
 رهن. -

 کرد و گفت: یفکر دختر
 تون چقدره؟بودجه -

 حرف بزنه و گفتم: انیشا نذاشتم
 .ونیلیشصت م -

 .میش رو صرف رهن خونه بکنهمه دینبا یول م،یداشت ونیلیم210درسته
 کرد و گفت : انیبه من و شا یگردش ینگاه دختره

 ن؟یتازه ازدواج کرد -
 . بعد من گفتم:میبه هم انداخت ینگاه متعجب انیو شا من
 .میر و برادر. خواهمیستیاصالً زن و شوهر ن یعنینه.  -
 وارد شد که با وارد شدنش، دختر بلند شد و گفت : یبگه در باز شد و مرد یزیخواست چ تا
 سالم بابا. -

*** 
 نیام
! یرو گرفتم. چه خواب مزخرف میشونیپ یرو یهاشدم و با دست عرق زیخمیجام ن ی. تودمیوحشت از خواب پر با

 ی. تودمیبودم که االن د دهیها ندخواب نی. از ادمیق بود، کشعر سیکوتاهم که خ یبه موها یکردم و دست یپوف
 یکه آقا نیبه سرم زد. بعد از ا یگردابونیهـ*ـوس خ ینثار خودم کردم که نصف شب یلب فحش ریجام نشستم و ز

 شکستیکه کاش پام م رمیبگ ادیرو  هاابونیشهر آشنا بشم و مثالً خ یبا فضا یگرفتم برم و کم میصداقت رفت، تصم
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کردن راه و  دایپ ی. از بس که برادمیدیها رو مگذاشتم، انگار تازه داشتم آدم رونی. پام رو که از مغازه برفتمیو نم
وجق دخترها، عجق یهاپیت دنیها نکرده بودم و االن با دبه آدم یبه مقصد اضطراب گرفته بودم، توجه دنیرس
از هر  یعنیداشته باشم.  تونستمینم یاگهیالعمل دعکس کردم،یمگردشده نگاهشون  یهاناخودآگاه با چشم یگاه

که تا  یجلوباز و شلوار یمانتو هیبا  شرتیت هی ها،مخانو شتریب پیمانتوش بسته بود. ت یهانفر دکمه هیده نفر، 
شلوار رو درآورده  ینومورد هم که کالً زا هیبود.  پارهکهیهم شلوارها ت ونیدرمیکیبود.  پوشوند،یمچ پا رو م یباال

من  هاشونهم که شلوار ونی. آقایهاشون نگاه کنبه صورت شهیروت نم نه،یهم که انقدرسنگ هاشیبود. ماشاءاهلل آرا
 نینشه؛ نه. مثالً هم دهیکه اصالًًَ د نیشد. نه ا یم دهیشهر من د یکم تو یلیخ هاپیمدل ت نیرو کشته بود. از ا

 دست بود. نیاز ا پشونیند تاون دختره سوگ ای دایدختره ش
 مکتین هی ی. رفتم رودمیپارک د هی یشد. اون حوال یبرسرخواب خاک نیا دنیهمه بدتر پارک بود که باعث د از

 دختر و پسر که... هی دنیکه با د رمیآرامش بگ شبمهیبگم، ن یسرسبز پارک در شب که چ طیو از مح نمیبش
 کردم و با خودم گفتم: یپوف زدهشرم

 .گهیخودت بتمرگ د یغلطاست؟ برو خونه نیا یپارک جا کهیآخه مرت -
 بودم. دهیخوابش رو د یبودم که زرت جنبهیحرصم گرفته بود. انقدر ب یحساب

هام رو و چشم دمیتخت دراز کش یها نباشه. دوباره روآدم پیت نیدختره که قراره براش کار کنم، از ا نیا دوارمیام
 بستم.
-اهیس شرتیو ت یشلوار ل دنی. بعد از پوشادیش دوروبَر نُه مشدم. آقا منصور گفته بود که نوه داریساعت هفت ب صبح

مرتب  یبرا یهشت بود و فرصت کاف یبه ساعت نگاه کردم. حوال م،ییطال یهاشیو شونه زدن موها و ر دمیسف
 یهاها و فرشتک تابلوفرشتک یرو رو عجوالنه گاهماومدم و ن رونیمغازه ب یکردن مغازه داشتم. از اتاق انتها

عالم فرش  هیبود. وسط مغازه  کیو ش متیقگرون یهابافت مغازه چرخوندم. سراسر مغازه پر از تابلوفرشدست
مختصر کردم و بعد  یزکاریتم هیداشت.  یخاص یهایمغازه مشتر نیا یهاهم سوار شده بود. فرش یبافت رودست

 و اومدم. دمیاسه صبحونه خرو یچ هیرفتم  ه،از بستن مغاز
که  ومدیچرا ن گفتمیبه ساعت کردم و داشتم با خودم م یبود، نگاه یمختصر ریاز خوردن صبحونه که نون و پن بعد

که  شافهیو ق پیبه ت یسرسر ینه. نگاه ایخودشه  دونستمیدختر افتاد. نم هینگاهم به  ،یاشهیبا باز شدن در ش
 باشه، گفتم: یممکنه مشتر که نیم داشت، کردم و با فرض اه یبود و حجاب کامل یمعمول

 در خدمتم. ن،ییبفرما -
 کرد و گفت: مافهیو ق پیبه ت یسَرسَر یهم متقابالً نگاه دختر

 صداقت هستم. -
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 یمتعجبش، کم یچهره دنیلب خدا رو شکر کردم. سرم رو باال گرفتم تا جوابش رو بدم که با د ریو ز دمیکش یپوف
 وجور کردم و گفتم:جمع خودم رو

 مجد هستم. نیمحمدام -
 هم زد و گفت: یرنگتر شده بود، لبخند کممهربون یکه لحنش، حاال کم ییتکون داد و با صدا یسر
 .میبا هم داشته باش یخوب یهمکار میبتون دوارمی. امکردنیم فیازتون تعر یلیخ دریوقتم. عموحخوش -

 دم و گفتم:تکون دا دییتأ ینشونهرو به سرم
 .دوارمیام -

از  یکی قاًیدق زیپدربزرگش پشتش نشسته بود، رفت و پشتش نشست. م روزیکه د یزیسمت مبه آرومآروم
هاش رو تو هم گره کرد. مغازه داشت. دست یهامغازه بود که اشراف کامل به تموم قسمت یهاقسمت نیتریاگوشه
 بهم کرد و اشاره کرد و گفت: ینگاه

 .میتا حرف بزن نینیبش لطفاً -
 رفتم و نشستم. زشیم یروروبه شدهدهیچ یهاسمت مبلاز اون، آروم به تیهم به تبع من

 گفت: یهام دوخت. بعد از مکث کوتاهرو به چشم شرهیخ نگاه
که موقع سفارش فرشا  یزی. تنها چفهممیهم نم ینیبافت و ماش. فرق فرش دستشهیسرم نم یزیچ تیفیمن از ک -
متأسفانه چند وقت  یاصله ول نیترمهم ییبایفروش فرش ز یکه برا کردمی. فکر مهییبایز دم،یبهش بها م یلیخ
از فرش  یان فاکتورا هم باشه و چون سررشتهیحواسم به ا دیکه سرم کاله نره، با نیا یمتوجه شدم که برا شیپ

 .دیکمکم کن د،یتونیکه هر جور که م کنمیندارم، از شما خواهش م
 تکون دادم و گفتم: دییتأ ینشونهبه یسر
 .کنمیرو م میچشم. تمام سع -

به  یعشق هیها کرد. با فرشتابلو دنیدونه دزد و تشکر کرد. بعد هم از جاش بلند شد و شروع به دونه یگرم لبخند
 که نگو. کردیها نگاه متابلوفرش

بود، گردوندم. آروم برداشتمش و شروع  زیم یکه رو یدفتر سمتهمه ذوق و عالقه زدم و سرم رو به نیبه ا یلبخند
ها نوشته یشتریبا دقت ب دم،یامروز که رس خیروزانه توش نوشته شده بود. به تار یکار یبه ورق زدن کردم. قرارها

 گذاشتم. زیم یو رو ستم. دفتر رو بارنیرو خوندم. امروز قرار بود براش فرش ب
*** 

 دایش
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. ستیخبرها ن نیمتوجه شدم که از ا م،یخونه بخر نجایا میتونیم میکردیکه فکر م نی. برخالف امیخونه گرفت باالخره

. البته اون میبخر یمتر45اتاق  هیکه چه عرض کنم،  یمتر45 یخونه هی میتونستیم دیشا م،یخواستیالبته اگه م
بودم. البته  سادهیاز مناطق ]...[ وا یکی یتو یمتر120 رتمانآپا هی ی. به هر حال االن توکالسیب یجاها یهم تو

 یپول تو نیبا ا میتونستیگشتن، م شتریب کمیبا  دی. شاشهی. خودم هم باورم نمشتریب یکم ون،یلیم60نه با رهن 
. انیسرگردون خونه بشم، نه شا ادیز بیشهر غر یخب نه من حال داشتم تو یول میریاز مناطق تهران خونه بگ یکی

 یرو واسه زندگ یبهتر یجاها میو بتون میشهر آشنا بش نیبا ا شتریتا ب میکردیسر م نجایرو ا یسال هیپس بهتر بود 
تر بشه دنبال خونه بگرده تا کارمون راحت نترنتیبارها بهم گفته بود که بذارم تو ا انی. هر چند که شامیانتخاب کن

 دیخر ینترنتیکه ا کردمیرو م مینبودم و تموم سع نیبخوش ینترنتیا یهایبه آگه ادیاما من قبول نکرده بودم. آخه ز
 نکنم.
*** 

 ماه بعد پنج
کنار  یبه عسل یشدم. نگاه زیخمیتخت سبزرنگم ن یهام رو باز کردم و روچشم دهیشدن در، ترس دهیکوب یصدا با

 یصدا دنیبا شن بودم. دهیخواب ادیرو از روش برداشتم و ساعت رو چک کردم. خب ز رنگمیمشک یتخت کردم و گوش
اصالً چرا  ای داشتنیدخترها دست از سرم برنم نیچرا ا دمیفهمیهم رفت. نم یهام تواخم زد،یکوثر که داشت غر م

 یکه سع یکردم و از جام بلند شدم. با سرعت ی. پوفکردمینم میها از زندگفضول نیکردن ا رونیب یبرا یخودم اقدام
سمت در رفتم و در رو به رفت،یم جیگ یکه سرم کم یدر خونه رو نشکنن، در حال هانیباال باشه تا ا یکم کردمیم

 بود. کینزد یبراشون باز کردم. خدا رو شکر اتاقم به ورود
 هاش کرد:حرف یطعنه رو چاشن ومدهیوارد شد و ن کوثر

چند که هنوز بَهمنه و واسه  هر ؟یشد داریب ی. باالخره از خواب زمستونیخانم! چه عجب در رو باز کرد دایبه! شبه -
 زوده. یشدن از خواب زمستون داریب
بود نشستم و سرم  یدر ورود کیکه نزد یمبل یرو کرد،یم فیکه کوثر پشت سر هم رد ییوپرتابه چرت تفاوتیب

سرم  یرو تو یباطل الیچه خ دم،یکوثر فهم یبزنم که با صدا ییچرت سرپا هیدادم که اگه بشه  هیرو به مبل تک
 .پروروندمیم

 گفت: باذوق
 د؟یخر میبر ن،یبرون ابله یبرا یای! مدایش گمیم -
برون خواهر تو کوثر بگه که آخه پدرت خوب، مادرت خوب، بله نیبه ا خواستیم یکیرو نشون داد.  انایبا دست ک و

بار  هی. فتمیشلوغ ب یهاابونیخ یتو غمیبیبه من داره که بخوام شال و کاله کنم و دنبال شما دو تا عل یچه ربط
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 یکنن، از من به بهانه دیخر خواستنیهر وقت که م االرو قبول کرده بودم، ح شنهادشونیکرده بودم و پ تیخر
 دیبودن، انقدر من رو خر دهیساختمون اسباب کش نیسه ماه که به ا نیا یتو یعنی. شدنیم زونیتوپم آو یقهیسل

 .ستیاطرم نخ یبـرده بودن که تعداد دفعاتش تو
 گفتم: شد،یهم ناله توش احساس م یتابلو بود و کم شیحالیکه ب یینه تکون دادم و با صدا ینشونهرو به سرم

انقدر کار کردم که نه کمر دارم، نه پا.  شیساعت پ هی نیتا هم روزیشو کوثر! از د الیخینه! تو رو خدا ب یوا -
 من شو! الیخیب

 گفت: یناراحت و اعتراض یکرد و با لحن زونیش رو آوولوچهلب کوثر
 !گهید میبر ای. بای! باز شروع کرددایش -

 هم نداشت. یادهیکه البته فا آوردمیم یانرفتن بهانه رونیب ی. من هر بار براگفتیم راست
 ها رو به خودم گرفتم و با ناله گفتم:بدبخت افهیق
 دلت به حالم سوخت. دیز. شابه اوضاع بندا ینگاه هیپاشو برو تو آشپزخونه.  -

 با لبخند گفتم: انایبود رفت. به ک یورود یروسمت آشپزخونه که روبهبه کوثر
 ؟یرو گرفت متیپس باالخره تصم -
 تکون داد و گفت: یبا لبخند سر انایک
 .کنهیم مسوژه ی. کوثر حسابخندمیم یلی! چند وقته خدایذوق دارم ش یلیآره. خ -

 همه ذوق و شوق زدم و گفتم: نیبه ا یوعهر چند مصن یلبخند
 .نیبخت بشخوش دوارمیام -

به  یحت هانیرو تجربه کرده بودم که ا ییزهایکه زدم نداشتم. به هر حال من چ یبه حرف یچند که اعتقاد هر
 ونستمتیم یباشم. بدون اغراق حت زاریب ییهم باعث شده بود که از روابط زناشو هانی. همکردیذهنشون خطور نم

 هام کش اومد.لب یکوثر از آشپزخونه، کم یزدهجانیه یبودم. با بلند شدن صدا زاریهم ب تمیبگم که از جنس
 ؟یرو خودت درست کرد هانیا یدختر! همه یه -

 خطاب به من گفت: غوشیجغیج یبا صدا یاز مکث کوتاه بعد
 رو برداشتم. سوهایگ ینیس نیمن ا دایش -

 بهش کردم و گفتم: ینگاه انایک یاعتراض یت. با صدالبم نشس یرو یلبخند
 ؟یکارش دار یبذار بخوره. چ -
 چپ نگاهم کرد و گفت:چپ انایک
 . گفته باشم.ارهیپدرت رو در م ادیفردا جوش بزنه م -
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درشت  یهابسته بود. چشم یرو خرگوش شیمشک یاومدن کوثر از آشپزخونه با لبخند بهش نگاه کردم. موها رونیب با
 هیچرا.  دونستمیقرمز بود که نم یگونش کم. صورت گندمدیدرخشیم هاینیریخاطر شبه نکیپشت ع شیاو قهوه

 شروع به حرف زدن کرد. خورد،یرو م هاینیریاز ش یکیکه  یتو دستش بود و در حال ینیریپر از ش ینیس
 .یزدیم یقناد هیمحشرن. کاش  اتینیری! شدایش یوا -

 .میکه ما نداشت خواستیپول م یقناد هیزدن  یون بود ول! گفتنش آسیقناد
ها زدهژست خجالت یتو حدقه چرخوند و کم یخواهرش بود، کم هیشب قاً یرو که دق شیادرشت قهوه یهاچشم انایک

 تعارف گفت: یرو گرفت و با کم
 اونا رو بفروشه. خوادیم دایکوثر! نخور اونا رو! ش -

 نشست و گفت:مبل  یرو الیخیاما ب کوثر
 . نگران نباش!رسونهینم دایبه ش یضرر سوهایگ نیاز ا ینیس هی -
 دختر در تعجب بودم، با خنده گفتم: نیا ییکه از پررو یحال در
 بکشه. ابونیخ یمن رو دنبال خودش تو ستیقرار ن گهیمن شده و د الیخیکه ب نهی. بذار بخوره. مهم اگهیراست م -

 زد و گفت : یلبخند کوثر
! زمیعز رمینم دی. من بدون تو خردیخر میبر میتونیبرونه. فردا هم مفرداشب بلهخود دلت رو خوش نکن. پس یب -

 .انیکه همراهمون ب یو رخشش دعوت کن انیاز شا یتونیم ،یخسته نش ادیز یخوایاگه م
بود و  انیتو نخ شا یلیبود که خ یماه هیساله دخترک هفده نیهام در هم رفت. اناخودآگاه اخم ان،یاومدن اسم شا با
که در ذهنم روشن شده بودن  ییهابه چراغ خواستمینشون بده. اصالً نم توجهیخودش رو ب خواستیم رکانهیز

 .کردمیم دیبا کار یاومد، چ یبدم اما اگه احساسم درست از آب در م تیاهم
 ییها. احساسدیداشت که نبا ییهاساله احساسهنوزد یبه مرد یدختر در کمال سادگ نیمسخره است اما ا دونمیم

داشتم. خدا  دینسبت به وح یزمان هیکه من هم  ییهااز جنس حماقت، از همون ،یاز جنس دردسر، از جنس وابستگ
با قرار دادن مهناز سر  دیوح یعنیبود.  دیاز قماش وح نهمتأسفا یهر چند برادرم بود ول انیکنه اشتباه کرده باشم. شا

رو باز که بود، بازتر کرده بود و حاال  سالهجدهیچشم و گوش پسر ه یبزرگتر هم بود، حساب انیاز شا یکه حت راهش
خالفش رو  کنهیهست که تالش م یچند ماه انی. البته شاستیقادر به کنترل خودش ن انیکه شا دمیدیبه چشم م

 د،یپریکرده بودم و نسبت به نگاهاش که هرز م پاش رو لگد ابونیخ یکه تو یمن ثابت کنه. درست از همون روز هب
 اعتراض کردم. اما موفق نبود.

 .دیکش رونمیاز فکر ب انایک یصدا
 ؟یچرا اخم کرد ه؟یچ -
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 که به کوثر رفت. یاغرهزمان شد با چشمکه کردم، هم نگاهش
 سمت من سوق داد و گفت:نگاه مشکوکش رو دوباره به انایک
 ؟یشد یشکل نیا دیخاطر خررا اخمات تو همه؟ نکنه به! حاال چایزنیمشکوک م -

 نه تکون دادم و گفتم: یمعنسرم رو به شده،هول
 داره؟ یچه ربط دیدفعه سرم درد گرفت. به خر هینه بابا!  -
دو خواهر با  نیکه ا نیا یبرا دیاز دستم ناراحت بشن. شا خواستمیبود که خودم مچ خودم رو گرفتم. چرا نم نجایا

که  یاییباز هم مثل دو ماه اول تنها بشم. همون تنها خواستمی. نمآوردنیدرم ییمن رو از تنها رشون،یربزرگ پماد
 سال بود بهش محکوم بودم. یلیخ
 دا؟یش -

 نگاهش کردم و گفتم: رونمیح یهااز جا بپرم. با چشم یکوثر باعث شد کم غیج یصدا
 چته؟ -

 و گفت: دیخند
 .گهیاالن اذون م ؟یایمسجد، تو نم میبر میخوایگفتم ما م -

 باال انداختم و گفتم: یسر
 نه. -
قبل،  یهااز سال یاخاطره ادیاذون  یهام رو بستم. با صداکاناپه ولو شدم و چشم یرفتن، رو رونیخونه که ب از

 لبم نشوند. یرو رو یالبخند غبارگرفته
 ؟یایبرم مسجد. تو نم خوامیمن م ؟یشد میکجا قا ؟ییجان؟ دخترم کجا میمر -

و مهربون  سالانیم یبود. زن هیبه نام مرض یپرستار کرد،یخطاب م یرو مصطف انیو شا میکه من رو مر یکس تنها
 م،یستادیمیرو به قبله هم وا ونیدرمیکی یاگه زمان انیبود. من و شا انیمن و شا یمثبت زندگ یاو تنها نقطه دیبود. شا

که چرا بابا  دمینفهم وقتچی. هانینه شا خوندم،یوقت بود که نه من نماز م یلی. البته خاون بود و بس یاز صدقه سر
 .دونمیهم خودش رفت. نم دیشا ایعذرش رو خواست. 

*** 
 نیام
بعد از حذف  یجلسه نیبود. اول هاشونیگوش یسرشون تو ونیدرمیکیها کالس منتظر استاد نشسته بودم. بچه یتو

که اضافه شده بودن کم نبود. احتماالً استاد مجبور  یبود. تعداد کسان یرسم یجلسه نیاول ییجورا هیو اضافه و 
کم قدم بزنم که با اومدن استاد سر  هی. بلند شدم برم نهگذشته رو تکرار ک یدو جلسه یهادرس گهیبار د هی شدیم
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. برام خوندیها رو مو داشت اسم ابیغرفت سراغ حضور و  یکوتاه یپرسجام نشستم. استاد بعد از سالم و احوال
 گها ای کردنینم ابیحضور و غ ای. معموالً استادها کنهیم ابیچرا داره اول کالس حضور و غ نیسوال شده بود که ا

 .دیآخر کالس بود. باالخره به من رس کردن،یهم م
 مجد؟ نیمحمدام -
 بله استاد. -

 گفت: ،یبه اسامدوباره  یبه دستم کرد و بعد از نگاه ینگاه
 ؟یمحب ؟یمحب نیثم -
 رهیزده بهش خبود، بهت سادهیدر وا یکه جلو یدختر دنیسمت در کالس نگاه کردم. با دبله استاد، به یصدا با

جواب سالمش که خطاب  دنیو بعد از شن سادیدر وا ی. دختر جلوزدی. قلبم تندتند مدیگنجیباورم نم یشدم. اصالً تو
 بود، به خودم اومدم و نگاه ازش گرفتم. شستهکه بغلم ن دیسع یصدا دنید شد. با شنبه استاد بود، وار

 دختر مردم رو. یبودما. چه خبرته؟ خورد دهینگاها ازت ند نیاز ا نیام -
 رونیو بلند شدم و از کالس ب اوردمی. آخرش هم طاقت نگهیداره م یاستاد چ دمیفهمیبودم. اصالً نم ختهیهم ر به

سمت آسمون گرفتم و بخندم. سرم رو به ایکنم  هیگر دیاالن با دونستمینشستم. نم مکتین یرو اطیح یرفتم. تو
 گفتم:

 رو ندارما. امتحانه؟ تشیگرفته؟ من ظرف تیشوخ ایخدا -
 شدم. رهیدانشگاه خ یومیآکوار یو به بوفه دمیموهام کش یتو یدست
 :دیبه گوشم رس دینگران سع یصدا

 تو؟ یشد یجور نیپسر چرا ا -
در اصل اول اون با من جور شد که باعث شد  یعنیپنج ماه باهاش جور شده بودم.  نیا یبود که تو یتنها کس دیسع

 .میهم بود یاتاقمن هم باهاش راحت بشم. البته ما هم
 گفتم: رونیدختر تند نزده بود. ح هیخاطر حضور دارم. تا حاال انقدر قلبم به یچه احساس دونستمینم
 د؟یعس -
 لحن خاص خودش گفت: با
 جونم دادا؟ -
 امتحانه؟ نینظرت ابه -
 من گفت: ییهویو گنگ از سوال  جیگ
 ؟یچ -
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 گفتم: یاخفه یبا صدا شتر،یب حیبه توض ریناگز
 اون... دیاون دختره که بهش زل زده بودم؛ سع -

 بهم نگاه کرد و گفت: کنجکاو
 ؟یاون چ -
 گفتم: دهیبردهیبر شدم و رهیخ شیاقهوه یهاچشم یتو
 مادرمه. نی... عنی... عشافهیق -

 گفت: دیسع
 .گهیهم روش د نیهم هستن، ا هیهمه آدم شب نیا شه؟یم یخب باشه. مگه چ -

 مادرم جلوم ظاهر شده، گفتم: کردمیکه احساس م یفرو کردم و در حال مییطال یموها یهام رو تودست کالفه
 لحظه فکر کردم، مامانم اومده. هید خودش. . خونشهی. عستین هی! شبدینه سع -

 چه خبره، مشکوک گفت: دیفهمیکم مکه انگار کم دیسع
 ه؟یخب حاال منظورت چ -
 دادم و گفتم: هیتک یزردرنگ و آهن مکتین به
که  یمن ره؟یمادر من بم دیکه چرا با کردمیش ازش گله متا چهار سال بعد مرگ مادرم، با خدا قهر بودم. همه -
 کردم. یقول گرفتم و باهاش آشت هیروز تولدم ازش  م،یسالگپدر هم نداشتم. تا شونزده یحت

 گفت: متعجب
 قول؟ -

 زدم و گفتم: یلبخند
 آره. -

 گفت: کنجکاو
 بود؟ یچ -

 باال انداختم و گفتم: ییابرو
 ؟یگینم یبه کس -

 بهم رفت و گفت: یاغرهچشم دیسع
 اصالً نگو. -
 بود، ادامه دادم: زدهجانیکه قلبم ه یش، در حالقبل یبه جمله توجهیب

 مادرمه، ازدواج کنم. هیکه شب یکیخواستم ازدواج کنم، با  یروز هیاز خدا خواستم... خواستم اگه  -
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 گردشده نگاهم کرد و با خنده گفت: یهابا چشم دیسع
 برو بابا! -

 نگاهش کردم که ناباور گفت: یخنث
 واقعاً؟ -

بودم،  رهیجوها خکه به رفت و آمد دانش یهام رو دور پاهام گره کردم. در حالشدم و دست تکون دادم. خم یسر
 گفتم:

 اومد. ادمیش همه دم،یدختره رو د یوقت یوقت بود که بهش فکر نکرده بودم ول یلیخ -
 هم کرد و گفت: یهاش رو تواخم دیسع
 .ستهیماقشنگ معلومه بچه ؟یدیرو ند شافهیو ق پی. تادیتو نم یدختره به گروه خون نیشو. ا الیخینظر من که ببه -

 تکون دادم و گفتم: یسر
 .شهی! هنوز هم باورم نمدیسع بهیعج -

دنبال  دیسبز بود. سع یبود که دورتادورش فضا نیدانشکده به ا یبوفه یسمت بوفه رفتم. قشنگبلند شدم و به بعد
 من راه افتاد و ناباور گفت:

 ؟یچ ای ؟یکن یازش خواستگار یبر یخوایمثالً االن م -
مادرم  نیکه ع میالیبا همسر خ یسالگاز شونزده تا هجده گفتمیبگم. م تونستمیم یچ یعنیرو ندادم.  دیسع جواب

بزنه.  رونیب منهیسـ*ـ یاز قفسه خوادیو م ادیم جانیدختر، قلبم به ه نیا دنیکه با د گفتمی. مکردمیم یبود، زندگ
 بود. یگفتن زهایچ نیاصالً ا

 گفتم: کردم،یکه درونم بود و درکش نم یاز حس یعصب
 .دونمیجدا نم -
درست فکر  ذاشتینم جانی. هدمیکشیم نیزم ینشستم. با استرس پام رو رو یکیپالست یصندل یبوفه رو یتو

 سمتش برگشتم و گفتم:به هویروم نشسته بود و بهم زل زده بود. هم ساکت روبه دیکنم. مغزم قفل کرده بود. سع
 ؟یاریآمارش رو برام درب یتونیم د،یسع گمیم -

 بهم کرد و گفت: یمتعجب نگاه دیسع
 ؟یچ -
 گفتم: یدلخور با
 .یبهت گفتم که کمکم کن دیسع -

 گفت: کرد،یم یباز زیم یکه با قندون رو یوجور کرد و در حالرو جمع خودش
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 .شهیم یچ نمیبب -
 کیزیف یپر از درخت و سرسبز دانشکده یوسط دانشکده بود، به محوطه قاًیبوفه که دق یاشهیش یوارهایاز د داشتم
دوباره  اومد،یم رونیها که سمت چپ بوفه بود، بدختر که داشت از در ساختمون کالس دنیکه با د کردمینگاه م

 کرد. دنیقلبم شروع به کوب
*** 

 رودیدل که با خود داشتم با دلستانم موان  /رودیساربان آهسته رو کآرام جانم م یا
 رودیدور از او، در استخوانم م یشیکه ن ییو رنجور از او/ گو چارهیام مهجور از او، بمانده من

 یسعد
*** 

 دایش
کردم و بعد از برداشتن  شمیساده و بدون آرا یبه چهره یسرم مرتب کردم. نگاه یو شالم رو رو سادمیوا نهیآ یجلو

و زنگ زدم. با باز شدن  سادمیوا انایآپارتمان ک یرواومدم و روبه نییپا یکیها رو دوتااومدم. پله رونینه باز خو فم،یک
 گرفته بود، کردم. ردر قرا یبه کوثر که در آستانه یدر، نگاه

 جلو در؟ یومدیچرا ن ،یسالم. تو که حاضر -
 گفت: داد،یم یبدجنس یکه من از بر بودم و بو یباال انداخت و با لبخند یسر کوثر

 .شهی. داره حاضر مادیب خوادیهم م انایک -
 است. زدهجانیانقدر ه یچ یبرا دمیفهمیشدم. نم رهیباال انداختم و متفکر بهش خ ییابرو

 یالبخند مادرانه خانومدهیزدم و سالم کردم. حم یاز اتاق لبخند خانوم،دهیو کوثر، حم انایاومدن مادربزرگ ک رونیب با
 هم زد و گفت:ب

 شاءاهلل؟ان یسالم دخترم. خوب -
 جا کردم و گفتم:دستم جابه یرو تو فمیلبم نشست. ک یرو یلبخند

 ن؟یبله. ممنون. شما خوب -
 جا شد و گفت:جابه یکه نشسته بود کم یمبل یرو خانومدهیحم
 الحمداهلل! -

 کنارش اشاره کرد و گفت: رنگییمویبه مبل ل بعد
 االن رفت حاضر شه. نیترم. همدخ نیبش ایب -

 رو به کوثر گفت: بعد
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 .ادیدخترم نیتا ا اریب دایواسه ش یزیچ ییچا هیکوثر مادر، برو  -
 زده تعارف کردم و گفتم:خجالت خانومدهیبه حم رو
 کوثر. یزحمت بکش خوادی. نمگهید میریم ادیم انایمادر جون. االن ک یمرس -

 ن گفت:مادربزرگ دوباره خطاب به م که
 .یمنتظرش باش دیبا قهیدق ستیاالن رفته حاضر شه. حداقل ب نیهم نینه بابا. ا -
ها بود و اتاق یورود یروو روبه ییرایرفتن کوثر به آشپزخونه، با نگاه دنبالش کردم. آشپزخونه سمت راست پذ با

است، آشپزخونه و سمت چپ، ر بود و سمت ییرایاول پذ ،یشدیوارد خونه م ی. در واقع وقتییرایسمت چپ پذ

با دو خواب و  یمتر120آپارتمان  هیما بود.  یخونهمثل  قاًیشون دقبه دور و اطرافم کردم. خونه یها. نگاهاتاق
منزل  یهی. اثاثشهیم دهیآپارتمان نوساز د هی یکه تو ییزهای.اف و تمام چیام.د یهانتیمجهز به کاب یآشپزخونه

 هزل بزنم ب ادیبودن. عادت نداشتم ز یمیقد شترشونیدراز ازشون استفاده شده و ب انیه سالک دادیهم کامالً نشون م
زمان با کوثر که از آشپزخونه به کردم. هم یهام بازانداختم و با انگشت نییسرم رو پا نیهم یمردم، برا یزندگخونه

 کرد و گفت: یمن اخم دنیا داومد. ب رونیهم از اتاق ب انایخارج شد، ک تییسکویو ب یچا ینیهمراه س
 آفتاب. نیا یتو یبه اون صورتت، نسوز یزدیضد آفتاب م هیحداقل  -
 صورتش کردم. یرو حیمل شیبه آرا یزدم و نگاه یشخندین

 .شهینم شیزینگران پوست من نباش. چ -
ها لو راه افتادم و از پله. جلوجمیاومد رونیبا مادربزرگ، از آپارتمان ب یو خداحافظ تییسکویو ب ییاز خوردن چا بعد
شده بود، با  رهیداده بود و به در خ هیتک نیدر، به ماش یکه جلو یابهیمرد غر دنیرفتم. در رو که باز کردم، با د نییپا

که با هم بهش سالم  انایکوثر و ک یبگم که با صدا یزیو کنجکاو نگاهش کردم. خواستم چ زشدهیر یهاچشم
 تکون دادم. یسر ییناآش ینشونهکردن، تنها به

 .دیسالم فر -
. با باز شدن در سمت راننده توجهم به اون سمت اناستیهمون نامزد ک نیبـرده شدن اسمش متوجه شدم که ا با

 بود. انا،ینامزد ک د،یفر هیشب یلیشدم که خ یاگهیجلب شد و چشم تو چشم با پسر د
 گوش کوثر کردم و گفتم: یرو تو سرم

 ؟یبرون دنبال خودت راه انداختلباس، اون هم واسه بله دیواسه خرهمه آدم رو  نیا -
 و گفت: دیآروم خند کوثر

 .گمینه. حاال بهت م -
 ! آقا فرهاد سالم کردنا.دای: کوثر! شانایک
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 گفت: دیرو باال گرفتم و آروم سالم کردم. کوثر هم جواب سالم فرهاد رو گرم داد که فر سرم
 ؟یوستته که گفتخانوم، همون د دایش انایک -
 تکون داد و گفت: یتندتند سر دیداد و رو به فر لمیتحو یبهش نگاه کردم که لبخند یرو گفته. سوال یچ
 شد. ری. دگهید میآره. خب بر -

 سوار شد. بعدش کوثر و بعد هم من سوار شدم و در رو بستم. نفرنیخودش اول بعد
 و گفتم: کوثر یبا آرنج زدم تو پهلو ن،یراه افتادن ماش با
 ؟یدور خودت که چ یلشکر آدم جمع کرد هی -

 آورد و گفت: نییرو پا صداش
االن  نیست، برداشته داداشش هم آورده. اخودش اضافه دیما کردن. تازه فر زونیخودشون رو آو نایبابا! ا هیلشکر چ -

 منه؟ ریتقص
 .هام رو بستمدادم و چشم هیتک شهیبهش رفتم و سرم رو به ش یاغرهچشم

خورده بود،  نیشدم. سرم رو که محکم به سقف ماش داریاز خواب ب یدیانداز، با تکون شددست یتو نیافتادن ماش با
در حال  یهاافهیق دنیفرهاد، بود، نگاه کردم. با د د،یدرهم به راننده که برادر فر یهاو با اخم دمیبا دست مال

 دنیها هم شروع به خندباعث شد، اون نیلبم نشست که ا یرو یندهام از هم باز شد و لبخانفجارشون ناخودآگاه اخم
 کنن.
 که تموم شد، فرهاد گفت: هاشونخنده

 نشد که؟ یزیخانوم. سرتون چ دایشرمنده ش -
. پسره چُرتم رو پرونده، سرم رو به سقف ادیحساب کار دستش ب دیبهش برم تا شا یتوپ یغرهچشم خواستیم دلم

 افتاده حال من رو بپرسه. ادشیحاال  ده،یکه خلق کرده خند یتا تونسته به شاهکار تیکوبونده و در نها
 .رهیم جیکم سرم گ هیخوبم. فقط  -

 نگاهم کردن و گفتن: یبا نگران انایو ک کوثر
 دکتر؟ میبر یخوایم -

 کردم و گفتم: یاخنده
 .شهی. خودش خوب مدیخر میبر ه؟ینه بابا چه کار -

*** 
 نیام
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داشتم به اون دختر  قت،یاما در حق خوندمیم لیفرانسیطالعه نشسته بودم و در ظاهر داشتم معادالت دسالن م یتو
ش زحمت به خودم بدم. جلوم کتاب معادالت باز بود اما داشتم توش چهره یادآوری ی. الزم نبود براکردمیفکر م

 یو پوست گندم یمشک یبا موها یود. دخترب مینوجون یهاسال ییایکه همسر رو دمیدیرو م یمسئله، دختر یجابه
 کتاب رو بستم. حوصلهیکردم و ب یمثل مادرم. پوف قاً یصورتش بود؛ دق یکه متناسب با اجزا یو دهان ینیو ب
به من کرد و  یکتاب فرو کرده بود، نگاه یسمت راست من نشسته بود و سرش رو تو یمطالعه زیم یکه رو ریام

 گفت:
استاد گفت،  یبده. امروز هر چ حیبه من هم توض یدیکه استاد امروز داد. اگه فهم ییدرسا نیا واسه معادالت نیبب -

 .دمینفهم
 نگاهش کردم: متعجب

 مسئله حل نکرد که. ؟یدیرو نفهم یاول بود. چ یهنوز که جلسه -
 به معادالت داره؟ یگفت چه ربط نیکه ا یینای. االن اگهید نهیمسئله هم -
 بدم. حیتوضبرات  نیبش ایب -

 دنیکردم. با د میگوش یبه صفحه ی. نگاهدیلرز زیم یرو میکه گوش دادمیم حیروم نشست. داشتم توضروبه اومد
شروع به قدم زدن  اطیح یاومدم و تو رونیرو برداشتم. از سالن مطالعه ب یو گوش دمیشده، از جام پرهول د،یاسم سع

 زمان جواب دادم:کردم. هم
 شد؟ یچ -

 کرد و گفت: یاهخندتک
 سالم. من هم خوبم. کیعل -

 رو به دندون گرفتم و گفتم: لبم
 شد؟ یسالم. چ -

 کرد. کالفه گفتم: دنیبه خند شروع
 !دیبسه سع -
 گفت: یدفعه ساکت شد و با مکث کوتاه هی

دست داده  تصادف از یبه دوستاش گفته پدر و مادرش رو تو ،یروزیپ یبچه ،یمیش 6ساله، ترم 21 ،یمحب نیثم -
 .کنهیم یو با عموش زندگ

 گفتم: یلب خدا رو شکر کردم. بعد از مکث کوتاه ریجام نشستم و ز سر
 ؟یدیرو از کجا فهم زایچ نیحاال ا -
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 ناله شد: صداش
 .دمیرو کش ییدختره، سخا نیننداز. مِنت ا ادمی یوا -

 ، گفتم:که جمع کردنش آسون نبود یو با لبخند دمیکوتاهم کش یبه موها یدست
 !یآخ -

 گفت: طلبکار
 .یبرام جبران کن دیروز با هی. یکوفت و آخ -

 کردم. یمختصر یخنده
 حرفا واسه تو زوده. نیحاال تا اون روز! فعالً که ا -
 گفت: یدارلحن کشدار و خنده با
 .ینقد حساب کن دیبرو! با -

 از تعجب گشاد شد و گفتم: هامچشم
 کار کنم؟ یچ یعنی -
 گفت: د،یخندیکه م یتوجه منظورم شد و در حاللحنم م از
 رو حل کن. میاضیر ینایترم، تمر نینه بابا منظورم اون نبود. ا -

 زدم و گفتم: یپوزخند
 نشه؟ تیادیز _

 گفت: یحرص
 .گفتمیبعد م گرفتم،یاول قولش رو م دیکه نمک نداره. با یبشکنه دست -

 .دمیخند
 ران نباش!کردم. حله دادا نگ ینه بابا، شوخ -

 گفت: حالخوش
 برم. دیمن با ؟یندار ی! خب کارولیا -

 برگشتم و بهش نگاه کردم. ارش،یک یو با لبخند تماس رو قطع کردم. با صدا میکرد یخداحافظ
 ؟یدیخر لیبه! مبارکه! موبابه -

 کردم و گفتم: میبه گوش ینگاه
 هفته نشده هنوز. هیآره.  -

 تکون داد و گفت: یسر
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 .یازش استفاده کن یتبه سالم -
 زدم و گفتم: یلبخند

 .یمرس -
 باال انداختم و با خودم گفتم: یاکردم. شونه ریام یخال یبه جا یسالن مطالعه برگشتم. نگاه به
سوم رو زدم. خب  یسمت آسانسور رفتم. دکمه طبقهبرداشتم و به زیم ینداره. کتابم رو از رو یمشکل گهیحتماً د -

بهش بگم. با باز  دیبا یجور. اصالً چهیچ ادی. اگه ازم خوشش نادیبهش بگم که ازش خوشم م دیبا یجورحاال چه
 سمت اتاقم رفتم.اومدم و به رونیببودم، ازش  ریکه با خودم درگ یشدن در آسانسور، در حال

*** 
 دایش

و نصف  هاابونیانداخته تو خ رو بکنم. از ساعت ده صبح تا االن که هشت شبه، ما رو راه انایک یکله خواستیم دلم
کت و شلوار واسه  هیبودن. کوثر هم  دهیخر کیکت و شلوار ش هیو فرهاد هر کدوم  دیشهر رو گردونده. فر یپاساژها

انتخاب  یچیهنوز ه انایبودم اما ک دهیمانتو خر هیهم  من یبود. حت دهیخر یسه دست لباس مجلس-برون و دوبله
 گفتم: انایو با غرغر خطاب به ک دمیکش یحوصلگیاز سر ب یمون کردم و پوفخوردهستبه صف شک ینکرده بود. نگاه

 .رمیو م کنمیول م ،یانتخاب نکن یچ هی گهیربع د هیاگه تا  ان،یبه جون شا انایک -
 برگشت سمتم و گفت: رفت،یراه م دیکه داشت جلوتر از ما با فر انایک
 .گهیچند جا د میخونه، فردا بر میبعد بر م،یربخو یچ هی میبر گمیمن هم خسته شدم. م -

 رنگ پاساژ انداختم و گفتم:بهرنگ یهاکیبه بوت یباال انداختم و نگاه یاشونه
 بدم. لیتحو دیعالمه سفارش رو دستم مونده که با هی. کار دارم. امیبه هر حال من فردا نم -
 شد و گفت: زونیآو اشافهیق
 !دایاِ! ش -
 کرد و گفت: انایک زونیآو یافهیبه ق ینگاه دیفر
 رفته؟ ادتی م،ی. فردا مراسمه. کار دارزمیعز شهیفردا نم -
 و گفت: دیابروهاش رو تو هم کش انایک
 کار کنم؟ ی! حاال چیگیراست م -
 کالفه است، گفت: کردمیکه حس م یبا لحن دیفر
 .یدیپسند یزیچ دیشا م،یزنیم یدور هی میریفردا م. بذار فردا تموم بشه، پسیبرون که لباس دارواسه بله -
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. همه میموافقت سر تکون داد یبا نگاه از ماها نظر خواست که همه به نشونه انایبود. ک یدیدر کمال ناام شجمله
. به میفرهاد شد نیو سوار ماش میمون رو برگشت. راه رفتهمیبه خونه برگرد میخواستیکه فقط م میقدر داغون بوداون

 .میرستوران رفت د،یفر دشنهایپ
شکمم فرو رفت،  یکه تو یهام رو بستم که با دستگذاشتم و چشم زیم ی. سرم رو رومیکه جا گرفت هایصندل یرو

مسخره رو کرده بود، نگاه کردم. کوثرم در جواب فقط لبش رو به دندون  یشوخ نیو باحرص به کوثر که ا دمیاز جا پر
 زدم: لب. متعجب نگاهش کردم و دیکش رنگشیبه شال آب یگرفت و دست

 ها؟ -
 روش کرد و بعد آروم سرش رو جلو آورد و در گوشم گفت:بهبه رو ینگاه کوثر

 از سرت افتاده. تیروسر -
 انداخته بود، کرد. نییروم نشسته بود و سرش رو پابه فرهاد که روبه یااشاره بعد

چرخوندم و بهش زل زدم. بهتر  انایسمت ککردم. سرم رو بهسرم مرتب  یرو رو میبهش کردم و روسر یالیخیب نگاه
 درویسف یدختر انایبه حضورش نداشتم. ک یباهاش اصالً احساس خوب ییآشنا یاز نگاه کردن به فرهاد بود. از لحظه

نگاه  دیبود. به فر یدر کل دختر قشنگ ینبود ول ومفر بود. هرچند االن موهاش معل یو موها یمشک یهابا چشم
قابل  یسبزه بود. در کل چهره باًیو تقر یمشک یها*ـان، چشمـیو عـر یمشک یبا قد متوسط، موها یردم. پسرک

باال انداختم و  یاشونه تفاوتیزل زده و اخم کرده. ب ییبه جا دمید د،یسمت فرهاد چرخداشت. سرم که به یقبول
 خطاب به جمع گفتم:

 .نیسفارش بد من جوجه یمن برم دستام رو بشورم. برا -
از  یسنت یهایکاریبا کاش یشکل یارهیکه ساختمون دا یجام بلند شدم و نگاهم رو دورتادور رستوران سنت از

سمتش نگاه کنم. پسر جوان باعث شد به ینگاه کس ینیوسط سنگ نیداشت، گردوندم. ا یو اشعار فردوس هاتیشخص
رفتم و بعد از شستن دست و صورتم  ییسمت دستشورفتم و بهنگاه ازش گ تفاوتیبود. ب یگولیژ انیو به قول شا
 باال انداختم و گفتم: ییو کوثر نشسته بود، ابرو انایمن کنار ک یکه جا دیفر دنیکه برگشتم، با د زیسمت مبرگشتم. به

 !دیآقا فر -
 داد و گفت: لمیتحو یلبخند دیفر
 .دینیمن بش یجا -

 رفتم و روش نشستم. یسمت صندلد، کردم و آروم بهکه کنار فرهاد بو یخال یبه جا ینگاه
 ن؟یسفارش داد -

 سر تکون داد و گفت: کوثر
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 آره. -
رو  زیم یچاپ شده رو یهاتیو ب کردمیشده بود، نگاه م یطراح یرستوران که با اشعار فردوس یزیبه روم داشتم

زدم و تلفن رو جواب  یلبخند انیاسم شا ندیو با د دمیکش رونشیمانتوم، ب بیج یتو یگوش دنیکه با لرز خوندمیم
 دادم:

 سالم. -
 .دیچیگوشم پ یشادش تو یصدا

 شب شدا. ؟ییسالم. دختر معلوم هست که تو کجا -
 نگران نباش. امیم گهیساعت د میرستوران گلم. تا ن -

 گفت: نگران
 ن؟یاین یدنبالتون با تاکس امیب یخوایم -
 .میو داداشش اومد انایزد ک. با ناممیستین ینه بابا! با تاکس -
 ؟یندار ی. خوش بگذره. کارخبلهیخ -

 گفتم: خوارانهپاچه
 ؟یگل انیشا -

 :دیچیپ یگوش یشوخش تو یصدا
 ؟یخوایم یخدا! باز چ ای -

 گفتم: خندان
 .شمیرو بذار؛ دارم هالک م ییداداش اون چا -
 و گفت: دیمن خند یالتمهیلحن ن به
 باشه. منتظرم. -
 گفتم: یزیآوردن چ ادیبه با
 ان؟یآهان، شا -

 کرد و گفت: یپوف
 شده؟ یباز چ -

 گفتم: شرمنده
 ؟یداد لیرو تحو اینیریش -
 گه؟یآره. د -
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 . قربون دستت. فعالً.یسالمت گهید -
*** 

 رو باز کردم و خطاب به جمع گفتم: در
 داخل. دییبفرما -

مرتب بودن خونه،  دنیخونه کردم و با د یبه فضا یکلوارد شدن و من هم پشت سرشون وارد شدم. نگاه  دونهدونه
 ییچا هی دییتعارف کردم، بفرما هیدر  یمن. جلو یهیداره، االن شده قض ومدینتعارف اومد گنی. مدمیکش ینفس راحت

شد  نی. ادیو فرهاد هم دنبال خودش کش دیزور فرو به فتکوثر بالگرفته رو هوا گر نیا م،یدر خدمت باش ینیریو ش
 کنم. ییرایچُلمَنا پذ نیاز ا دیتختم، با یولو شدن رو یکه االن به جا

 گفتم: دنشیزمان با دو هم دمیطرف صدا چرخبه انیشا یپا یصدا دنیشن با
 .یسالم داداش. خسته نباش -

 حیدست داد. توض ونیبا آقا ،یجمعسالم دسته هیم گذاشت. جلو رفت و بعد از شونه یبهم زد و دست رو یلبخند
 دادم:

 .دیآقا فرهاد، داداش آقا فر شونمی. ااناینامزد ک د،یداداش! آقا فر -
 رو به جمع گفتم: ون،یآقا یوقتاز ابراز خوش بعد
 .دیاستراحت کن هی ارم،یم ییتا من چا نینیبنش نییبفرما -

 دنبالم اومد و گفت: انمیکه شا رفتمیسمت آشپزخونه مبه داشتم
 دا؟یش -

 فتم:سمتش و گ برگشتم
 شده؟ یجانم. چ -

 بهم کرد و گفت: یمهربون نگاه
 .زمیری! من میا. خستهنیبرو بش -

 گفتم: انینه باال انداختم و به شا ینشونهبه یسر
 ؟یشام خورد ی. راستی. از سر کار اومدیاتو هم خسته -
 نه. -
 سمتش گرفتم و گفتم:دستم رو به یتو لونینا
 برات شام گرفتم. ایب -
 ظرف غذا رو از من گرفت و گفت: لونینا دست با
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 راه شما از اون وره. یول یمرس -
 یکار نیاول اومدم،یم رونیاز ب ی. وقتکردیمن اشاره م یشگیاشاره کرد. در واقع داشت به عادت هم ییبه دستشو و

کنار  کیبار یراهرو اومدم. وارد رونیدادم و از آشپزخونه ب لشیتحو یشستن دست و صورتم بود. لبخند کردم،یکه م
 رفتم. ییدستشو سمتبهاونجا قرار داشت شدم و  ییآشپزخونه که حموم و دستشو

 شدم. مونیپش انایپچ کپچ یصدا دنیکه با شن رونیآب رو که بستم، خواستم در رو باز کنم و برم ب ریش
 ؟یایچشم و ابرو م یچرا ه ه؟یچ -

 بلند شد. دیآروم فر یصدا
 نکرده. یفرهاد قات نیتا ا میبر میبگم پاش خواستمیم -
 گفت: جیگ انایک
 کنه؟ یقات یواسه چ -
 واسه ازدواج آشناشون کنم. خوامیدختر. خوب شد بهش نگفتم که م نیاز ا ومدهی. انگار خوشش ندونمیچه م -
 شون گوش کردم.به مکالمه یشتریب یحرف، با کنجکاو نیا دنیشن با
 با تعجب گفت: انایک
 ؟یدیماز کجا فه -
روش نباشه که رو روبه دایتا ش دا،یش یجا نمیکه رفت دستاش رو بشوره، به من گفت که برم بش دایتو رستوران ش -

 مخش بره.
 کار کرده؟ ی! مگه چدایوا! بنده خدا ش -
 بود که تا دایش ی. اگه فرشته جادهیم ریگ یلیخورده نسبت به حجاب حساسه. به فرشته هم خ هیفرهاد  یدونیم -

 .خورهیدرد فرهاد نمکه به گفتمیبودم، بهت م دهیدهنش زده بود. اگه دوستت رو قبالً د یحاال تو
 هم دلش بخواد. یلی. داداشت خیماه نیدختر به ا -
 و گفت: دیآروم خند دیفر
 .ستیداداش من ن یقهیاما متأسفانه تو سل هینظر من هم دختر خوبآره. به -
 ت:و گف دیکش یقینفس عم انایک
 بشه. میجار خواستیدلم م یلیشد! خ فیح -
 با خنده گفت: دیفر
 ؟یانقدر دوسش دار -
 آروم گفت: انایک
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 که نگو. میکرد تشیچند وقت اذ نیماهه. انقدر تو ا یلیآره. خ -
 .یباهاش رفت و آمد کن یتونیم ،یخب اگه دوست دار -
 .میبش لیفام خواستمیم یآره. ول -
 ت:کرد و گف ینچنچ دیفر
 . زشته! برو.میزنیحرف م میسادیوا نجایساعته ا هی. بسه! خبلهیخ -
. دادیم یلب کوثر چه معن یلبخند گوشه دمیاومدم. حاال فهم رونیب ییکم بعد در رو باز کردم و از دستشو هی
 ییرایت پذسماومدم و به رونیب شد،یو حموم ختم م ییکه به دستشو کیبار یلبم نشست. از راهرو یرو یشخندین

سرش رو بهم  یکم اناینشستم. ک انایزدم و کنار ک یندبود، لبخ هاییکه در حال تعارف کردن چا انیشا دنیرفتم. با د
 کرد و گفت: کینزد
 هو؟ی یکجا رفت -
 بودم. ییدستشو -
 سمت من و گفت: دیچرخ هوی
 ؟یچ -

 زدم و گفتم: یاز سر بدجنس یلبخند
 .دمیحرفاتون هم شن -
 کیبود. سرم رو نزد دهیبگه، روش رو برگردوند. خجالت کش یزیکه چ نیرو به دندون گرفت و بدون ا لبش انایک

 گوشش بردم و آروم گفتم:
 ناراحت نشدم. -

*** 
 نیام
نذاشته بود بخوابم. سر جام  الی! تموم شب فکر و خیهام رو باز کردم. چه شب مزخرفچشم ر،یام یگوش یصدا با

هوا، از جام بلند شدم و  یرو دیسع یچشمام عقب زدم. با معلق شدن پاها یوهام رو از جلونشستم و آروم با دست م
 ش زدم. با حرص گفتم:پس کله یکی
 پاهات رو بشور؟ یبخواب یخوایمگه نگفتم شب م -

 آلود گفت:و خواب دیبه صورتش کش یدست
 .الیخیحسش نبود. ب شبیجون تو د -

 بهش رفتم و گفتم: یاغرهچشم
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 .یخوابیمثل آدم هم که نم -
 اخموم کرد و گفت: یافهیبه ق ینگاه دیسع
 نه؟ ،یدینخواب شبید -

 باال انداختم و گفتم: ییابرو
 ؟یکه چ -
 گفت: داد،یتأسف تکون م ینشونهکه سرش رو به یو در حال دیپر نییتخت پا یرو از
 به بعد. نیاز ا . خدا به دادمون برسهیریگی. معلوم شد چرا پاچه مگهید یچیه -

 بهش کردم و گفتم: یحرص نگاه
 ببند. -

 ییسمت دستشوو راهم رو به دمیبراش کش یباال انداخت. با چشم خط و نشون یازد و شونه یاز سر بدجنس یلبخند
 گرفتم و رفتم.

ه بودم. احساس فکر کرد نیغلط بودن ا ایرو به درست  شبیو به خودم نگاه کردم. کل د سادمیوا نهیآ یروروبه
برعکسه.  هیقض نیا ونیآقا یکه تو ی. در حالچربهیاحساسشون به عقلشون م هامیجور تصم نیها تو اخانوم گفتنیم

. رمیکدوم رو بگ چیطرف ه تونستمیشده بودم و نم جهیگعقل و قلبم دچار سر نینداشتم. از جدال ب یاصالً حال خوب
بودن و در حال خوردن بودن.  دهیها بساط صبحونه رو چومدم. بچها رونیب ییتکون دادم و از دستشو یکالفه سر

 باز کرد و گفت: ریخودش و ام نیب ییجا دیسع
 .نیبش ایب -
کنارش نشستم و مشغول خوردن شدم. هر چند که  نم،یتر بشتا راحت دمیکشیشلوارم رو باال م یهاکه پاچه یحال در

 یاومدم. تو رونی. بعد از صبحونه، حاضر شدم و از خوابگاه بخورمیم مدار یچ دمیفهمیانقدر ذهنم مشغول بود که نم
هام رو . چشمدمیآب گوش م یم و دارم به صدارودخونه ابونیخ یتو دمیراه افتادم. به خودم که اومدم، د ابونیخ

داده باشه  دختر رو سر راه من قرار نیکه اگه خدا خودش ا نیخوب فکر کنم. مثل ا یزهایکردم به چ یبستم و سع
 یقیعمل کنم. نفس عم یهم منطق یاحساس به خرج بدم و کم یباشم. کم نیبخوش یکم خواستی. دلم میچ

که باهاش هم حال  یاجهینت هیخوب برسم.  یجهینت هیبه  «خوادهایدلم م» نیا یکردم از مجموعه یو سع دمیکش
 دلم خوب باشه، هم منطقم سرزنشم نکنه.

*** 
 دایش
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 هیفکر کرد که از جاش بلند شد و خطاب به بق یبا خودش چ دونمیشد. نم رهیهام خگردوند و به چشمرو بر سرش
 گفت:

 !روقتهی. دگهید میبهتره بر -
و به  دمیتخت دراز کش یهام، روبه اتاقم رفتم. بعد از عوض کردن لباس ر،یبخبا گفتن شب نا،یا انایاز رفتن ک بعد

پرواز به گذشته  یبرا یکه انقدر ذهنم رو مشغول کار کرده بودم که ذهنم مجالبود  یشدم. پنج ماه رهیسقف خ
پنج ماه از خودم  نیا یذهنم خاک کنم. تو یتو اقلم رو حدکرده بودم که گذشته یسع یعمد ییجورا هینداشت. 

ساخته بودم  تفاوتیآدم ب هی. از خودم کردینم یاگهیپختن کار د ینیریکه جز ش نیماش هیساخته بودم.  نیماش هی
 هاکتاب یتو دونمیعشق نکنه. نم یقلبم ادعا یروز هیها ناراحتم نکنه، تا آدم یهابرام راحت بشه؛ تا حرف یتا زندگ
. کنهیم یخاطرش دزدکه احسان به یاترسناک. کلمه یلیخ ه؛یترسناک ینظرم واژهاما به شهیاز عشق م یفیچه تعر

احسان جواب بدم اما من  قیبه احساس عم تونستمیم خواستیهام رو بستم. دلم مو چشم دمیسرم کش یپتو رو رو
 .ودمپشت سرم رو خراب کرده ب یهاپل یوقت بود که همه یلیخ

*** 
 نیام

راه افتادم و راه  ادهیپ ابونیخ ی. تورفتمیبه مغازه م دی. بعد از ظهر هم بارفتمیبه دانشگاه م دیداشتم. با کالس
تا  میآشنا بش شتریبرم و ازش خواهش کنم با هم ب دیکه با کردمیفکر م نیراه به ا یگرفتم. تو شیپدانشگاه رو 

بود، ازش درخواست ازدواج  یرفت و آدم مناسب شیخوب پ یچ مهنه. اون وقت اگه ه ای میخوریبه درد هم م مینیبب
لحظه دلم  هیذهنم بود.  بافیبُعد منف یصدا نی. ای! اگه قبول نکنه چیبهش بگم. وا دیبا یجورکنم. حاال چه

سرم رو باال گرفتم و نگاهم  دم،یدر دانشگاه که رس یش کنم. جلوخودم خفه یهاخواست آدم بود تا بتونم با دست
 سادمیمنتظر وا یا. گوشهزدیحرف م ییبود و با سخا سادهیوا یاگشتم. گوشه دیچرخوندم و دنبال سع اطیح یرو تو

من  دنیسرش رو برگردوند و با د دیسمتش رفتم و صداش کردم. سعشرش رو کم کرد، به ییسخا که نیو بعد از ا
 زد و گفت: یلبخند

 ؟یصبح یشد بیکجا غ -
 گفتم: الیخیب

 ؟یکار داشت ینکبت چ نی. با ایروادهیرفته بودم پ -
 کرد و گفت: زیرو ر هاشچشم

 .گرفتمیداشتم آمار م -
 وک گفتم:کردم و مشک زیرو ر هامچشم
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 ؟یآمار چ -
 گفت: یفکر

 ه؟یجور آدمعشق شما چه نیا نمیبب خواستمیم -
 رو کج کردم و گفتم: مافهیق
 ن؟یاون وقت از ا -

 رو باال انداخت و گفت: ابروهاش
 .هیحسابآدم یعنیو رفقاش نشناسنش  نی. اگه اگهیبله د -

 رو باال انداختم و گفتم: ابروم
 ؟یو از اون نگرفتر شبیمگه اطالعات د یول -

 تکون داد و گفت: سر
 دونه؟یرو از کجا م زایچ نیا نمیاومدم که بب نیهم یچرا. اتفاقاً امروز هم پ -

 گفتم: کنجکاو
 خب؟ -

 به کمر زد و گفت: دست
 هستن. هیپسرش، با هم همسادختر و دوست نیکه ا نیمثل ا -

سمتش برگشتم و با به د،یدست سع دیشد یهاتکونکه با  نمیکنارم بش مکتین یتکون دادم و خواستم رو یسر
 شدم. رهیناخودآگاه بهش خ ن،یثم دنید
 گفت: زدهجانیه
 برو باهاش حرف بزن. -
 گفتم: ینگران با
 بگم؟ یبرم بهش چ -

 باال انداخت و گفت: یاشونه
 .گذرهیکه تو ذهنت م یزیهمون چ -
 اضطراب گفتم: با
 ؟یچ ادیاگه ازم خوشش ن ؟یجوابم کنه چ میپرورشگاه هیکه من  نیخاطر ابه اگه ؟ی. اگه قبول نکنه چترسمیم -

 درشت شده بود، حرفم رو قطع کرد و گفت: یکه از تعجب کم ییهابا چشم دیسع
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بنداز. اون  نهینگاه به آ هی. یتو سرت تا انقدر چرت و پرت به هم نباف زدمیوگرنه م یکه ازم بزرگتر فی! حوونهید -
 ؟یداشت شنهادیها چقدر پرفته اون اول ادتیباشه که تو رو رد کنه.  وبیعمخش م دیبا

 رو تو هم کردم و گفتم: هاماخم
 چرند نگو! -

 رو به هم زد و گفت: هاشدست
 و سن تو رو داشتم... افهی! من اگه قگهید یخر -

 اش و گفتم:پس کله زدم
 چرت نگو! -

 بهم رفت و گفت: یاغرهچشم
ست. سنشم واسه ازدواج دانشگاه نیتو ا گهیسال د هینره اون فقط  ادتی ؟یباهاش حرف بزن یبر یخواینم -

خورده رو عاشق شکست هیجمع کردن  یدست کردم، شوهرش دادنا. من حوصلهدست یبگ یایفردا نمناسبه. پس
 ور. نیا ادیندارم. در ضمن داره م

 بدون فکر صداش کردم. به پشتم اشاره کرد. از کنارم که رد شد، ناخودآگاه و
 ؟یخانم محب -

لب باز کردم و  یسختکردم و به دینثار سع یلب فحش ریانداختم. ز نییسرم رو پا م،ی. چشم تو چشم که شدبرگشت
 گفتم:

 م؟یبا هم حرف بزن شهیم -
 که جوابم رو داد. متعجب گفت: نیتا ا هیالعملش چعکس دونستمیبود و نم نییپا سرم

 شما؟ -
 .کنهیم مباالرفته داره نگاه یبا ابروها دمیاال گرفتم که درو ب سرم

 من... من... من... -
 و گفت: دیخند

 اسمتون منه؟ -
 گفتم: یسختنگاه کردم و به د،یخندیهاش که هنوز هم مرو باال گرفتم و به چشم سرم

 .کیزیامسال ف یایمجدم. از ورود نیام -
 تکون داد و کنجکاو گفت: یسر
 ون؟خب امرت -
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اگه  یراحت حرف بزنم. حت تونستمینم نیواسه هم کنن،یمحوطه به ما نگاه م یهمه دارن تو کردمیم احساس
کرده بودم، نداشتم. باالخره بعد از مکث  ریکه توش گ یطیشرا نینسبت به ا یهم نبود، من احساس خوب طورنیا

 اش کرده بود، گفتم:که احتماالً خسته ینسبتاً طوالن
 م؟یحرف بزن گهید یجا هی میبر شهیم -

 دادم: حیتوض شتریب شزشدهیر یهاچشم دنیسرم رو باال گرفتم و با د ده،یجواب نم دمید یوقت
 . معذبم.تونمینم نجایا -

 هاش رو از هم فاصله داد و گفت:لب باالخره
 در چه مورد؟ -

 و گفتم: دمیرو به دندون کش لبم
 رون؟یب میاز دانشگاه بر شهیبهتون. م گمیم -

 داد و گفت: تیبعد از اسکن کامل من رضا باالخره
 خب! اریبس -

فکر  نیبه ا م،یزدیطور که کنار هم قدم م. همونمیرفت رونیدانشگاه ب طیتر ازش راه افتادم و از محعقب یکم
 بهش بگم. یجورچه دیکه حاال با کردمیم

ست. با فاجعه یمصداق کلمه ت،یموقع نیاالن، در ا نیها شده و ااز کلمات و جمله یذهنم خال کردمیم احساس
 تونستمینم یبود که حت نجایا یبگم. بدبخت دیبا یذهنم ندارم، چ یتو یاحاال که کلمه دونستمیبودم و نم ریخودم درگ

 دمیپرسیبود. اصالً اگه م یمیش شیاز اون که ترم ش دمیپرسیم یبودم، چ کیزیبحث رو عوض کنم. من که ترم دو ف
حرف  دینبود. با یا. چارهنجایو چرا ا یپرسیهمه آدم، چرا از من م نیا گفتینم رن،یگیم یجورانتگرال فالن رو چه

 اومدم. رونیاز فکر ب نیثم ی. با صدازدمیرو م میاصل
 خب. من منتظرم. -

 مِن گفتم:تعلل و مِن یاومد. با کم نییهام پاسرعت قدم ناخودآگاه
 تش...... راسراست -
 شدم. رهیکه کنار جوب رشد کرده بودن، خ یهرز اهانیو به گ سادمیمن هم وا سادنش،یوا با
 ...یآقا دیببخش -
 مکث ادامه داد: با
 .میتا به کارامون برس نی. پس زودتر بگنیمجد، من کالس دارم. خودتون هم احتماالً دار یآقا نینیبب -
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 کردمیکه حس م یخودم بود، دوختم. در حال یهارنگ چشماش که همههرز گرفتم و به چشم یهارو از علف نگاهم
 جمله خودم رو خالص کردم. هیکرده، در  خیهام از استرس دست

 من به شما عالقه دارم. -
 ادامه دادم: ییبا چه رو دونمیگند زدم، نم کردمیکه حس م یهاش، در حالگرد شدن چشم با
 تون.خانواده یقصدم ازدواجه. البته با اجازه -

 یگذشت که بهت، جاش رو به لحن هیچند ثان دونمیهاش، ابروهاشم از تعجب باال رفته بود. نمعالوه بر چشم حاال
 سمتم اومد و گفت:به یعصبان یهاداد و با چشم تیپر از عصبان

 انتخاب کن. اتیهمکالس نیاز ب یکرد یبازمن چند سالمه؟ هـ*ـوس عروسک یدونیجون مبچه ؟یمسخره کرد -
زدم.  یبودم که چه گند دهیهاش رو تند کرد و رفت. تازه فهمو قدم دیراستم کوب یهم پاش رو بلند کرد و به پا بعد

رفته بود،  ادمیکه  یکردم و در حال ی. پوفدونستیازم نم یچیمن دو سال از اون بزرگترم. اون ه دونستیاون که نم
به  گهید دیشا رفت،یزمان صداش زدم. اگه مدنبالش راه افتادم و هم مردم،یداشتم از استرس م شیپ یقهیچند دق
 .دادیهام گوش نمحرف

 ؟یخانم محب -
 گفتم: رفتم،یطور که دنبالش م. همونرفتیم یاصل ابونیسمت ختوجه بهم به بدون

 شی. چند روز پستمیم نه یبازوارد دانشگاه شدم. دنبال عروسک ریسالمه. د23. من دیلحظه خانوم گوش کن هی -
 که اگه بشه... شتریب ییندارم. فقط آشنا یخدا قصد بد! بهدیو ازتون خوشم اومده. گوش کن دمیشما رو تو کالس د

 سمتم برگشت.درهم به یهاو با اخم سادیوا باالخره
 کدوم کالس؟ -
 حال شدم و گفتم:خوش یهام گوش کرده بود، کمکه به حرف نیا از
 .یزبان عموم -

 پر از خواهش، گفتم: یکه با لحن فتهیراه ب خواستیم دوباره
 تون.گفتم که با اطالع خانواده -

 گفت: زد،یتوش موج م تیکه عصبان یو با لحن برگشت
 آقا دست از سرم بردار. من قصد ازدواج ندارم. -
 یثار خودم کردم که عرضهن یلب فحش ریپام بود، پرت کردم و ز یرو که جلو یدنبالش نرفتم. کالفه سنگ گهید

 یرو که با خودم گذاشته بودم، فراموش کرده بودم. حت ییتمام قرارها دنشیکردن هم نداشتم. با د یخواستگار



 

 

186 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

که رفته بود، کردم. داشت سوار  یریبه مس یهبهش بگم. نگا طمیخودم و شرا یاز زندگ دیفراموش کرده بودم که با
 مون برگشتم.سمت دانشکدهکردم و به یآروم راه برگشت رو طرفت، من هم آروم ی. وقتشدیم یتاکس
االن  کرد،یمن رو هول نم طورنیاگر اون ا دیهم رفت. شا یهام تواخم دیسع دنیبا د دم،یدر دانشگاه که رس یجلو
ز سرسب یبهش رفتم و بدون حرف از کنارش رد شدم. بعد از رد کردن محوطه یاغره. چشمکردمینم ریگل گ یتو

به استاد، بدون  یو در رو باز کردم. با نگاه رفتم 105سمت کالس ها شدم. بهمون وارد ساختمون کالسدانشکده
بعد از من اومد تو و کنار من نشست. بدون  یهم کم دیآخر نشستم. سع فیرد یهایاز صندل یکی یسالم، رفتم و رو

سرش رو بهم  دیکه سع کردمیهاش هم گوش محرفبه  یشده بودم و هر از چندگاه رهیتوجه بهش، به استاد خ
 گوشم گفت: ارکرد و کن کینزد
 ؟یگند زد ه؟یچ -

 جانانه بهش رفتم و گفتم: یاغرهکردم و چشم نگاهش
 ساکت! -

*** 
 دایش
 یه یبودم خونه، تا مثالً کمک کنه ول دهیهم از سر کار کش انیبود و شا دیجد یهاسفارش یصبح سرم تو از

 و گفتم: دمیبنفش سرش کش غیج هی. آخرش هم کردیم یکارخراب
 ؟یاعرضهیچرا انقدر ب -

 گفت: نشست،یاُپن م یصندل یکه رو یرو که به سرش بسته بود، باز کرد و در حال یکرد و شال یپوف
 ییتنها یجورهتو چ دونمیتا کارگره. نمکارا، کار پنج نیتو تنم نمونده. ا یجون گهی! دست از سرم بردار. ددایش یوا -

 ؟یدیانجام م
 که در گوشم خونده بود، گفتم: یابه روضه توجهینثارش کردم و ب ییبابا برو
 ؟یشنوی. خودش رو کشت. نماریفر در ب یرو از تو اینیریبرو اون ش -
 نچ گفت:سمت فر رفت و با نچبه کرد،یکه غرغر م یحال در
 یسفارشا یگوجواب یست ولنپزم. چهار تا فر تو خونه ینیریا تو شب یغاز عوض کنم، ول هیصد تا  یحاضرم دنده -

 .ستیخانوم ن
رو که تازه درست  ییهاینیریش ینیرو گذاشت، س دیجد یهاینیپخته رو درآورد و س یهاینیریش ینیکه س نیاز ا بعد

 سمتش گرفتم و گفتم:کرده بودم، به
 شون.هبذاره تو فر خون انا،ی. بده کنییرو ببر پا نیا -
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 گفت: کرد،یکه مرتبشون م یو در حال دیموهاش کش یتو یدست
 فکر کنم مهمون دارنا. -

 کردم و گفتم: کیرو به هم نزد ابروهام
تموم شد. االن  دنی. زدن، رقصگهیبرون بود دبله شبی. دوماً داینیریش یتو زهیریموهات نکن. م یاوالً دست تو -

 .گهیست دنکن. چهار تا پله یه باشه، تا حاال رفته. بدو! تنبلهم چتر شد یهم که بعدازظهره. هر ک
 اتاقش رفت و با خنده گفت: سمتبه
 .رمیرو مثل آدم کنم، بعد م مافهیبذار ق -

*** 
 نیام

. داشتم دمیسرم کش یو پتو رو هم رو دمیتخت دراز کش یبه خوابگاه برگشتم. رو د،یاز کالس بدون توجه به سع بعد
 ذهنم ساکت شدن. یصداها ون،یهما یکه با صدا کردمیکه امروز برام افتاده بود فکر م ییهابه اتفاق

 ؟یبانو؟ قهرخانوم؟ عسلعسل -
 لحظه سکوت شد و بعد ادامه داد: چند

 .ینکردم که قهر کرد ی! بابا من که کاریعسل -
اتاق  یتو دیمن، عالوه بر دانشگاه، با بود که از شانس خوشگل یباروبندی. آدم باومدیخوشم نم ونیاز هما اصالً

وپرت به و کمتر چرت دارمی. خواستم پتو رو از سرم بکشم که بفهمه بکردمیخوابگاهمون هم تحملش م ینفرهشیش
که  ییشهر گذاشته بودم. همون روزها نیاول که تازه پا به ا یزهادفعه ذهنم جرقه زد. برگشتم به رو هیهم ببافه که 

 هزاررنگش عادت نکرده بودم. یهاگرفته و آدمشهر دود نیهنوز به ا
 باً یکه اون تقر نیبرام بود و باهاش جور شده بودم. البته ا یاول و در نگاه اول، آدم جذاب یاون روزها ونیهما
. شده بودم یسالگ23ساله بود و من تازه وارد 22نبود. اون  ریتاثیجور شدن ب نیا یسال من بود هم تووسنهم

. میراهمون رو از هم سوا کرد ،یحساب یدعوا هیداد، بعد  ل،دختره، عس نیرفاقت رو به هم شنهادیپ یوقت لیهمون اوا
ذهنم تکرار  یهاش توحرف نیجمله از ب هی یول میبه هم گفته بود زاهایکه چه چ ارمیب ادیبه  خواستیاصالً دلم نم

 .شدیم
 .گهیم یچ ،یکه ک سی. برام مهم نادیله. من هم ازش خوشم مچند بابا؟ عسل خوشگ لویحالل و حروم ک -

 ونیبه نگاه متعجب هما توجهیشدم و ب زیخمیدفعه تو جام ن هی. یکنیم یچه فرق ونیاالن تو با هما گفتیم وجدانم
 یمشت آب سرد روآب سرد رو باز کردم و مشت ریرفتم. ش ییسمت دستشواخم داشت، به یهم چاشن یکه کم
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 یبه خودم نگاه کردم. دوباره صدا ییدستشو نهیبدنم شد. از آ یتو یفیآب، باعث لرزش خف ی. سرماختمیر صورتم
 وجدان بلند شد:

و خودت رو باهاش  یاون دختر داد لیهم که تحو یی. لطفاً چرت و پرتایخوایم شافهیخاطر قتو اون رو فقط به -
ازتون خوشم  دمی! من شما رو دمیبا هم آشنا ش شتریتا ب میشرت کنچند وقت با هم معا هیبه خورد من نده.  ،یگول زد

با  یخوایو االن م یروز تو گذشته از دستش داد هیکه  ی. کسیگردی! تو دنبال مادر مییهوی یجورنیاومد! هم
 یستین ی. وگرنه تو آدمیجاش رو پر کن ست،یجور ن تقهیظاهر با سل یاقل توحد جوره،چیدختر که ه نیازدواج با ا

مدل انتخاب کردنت،  نیکه با ا یگفت ونیکه به هما یتو بود نینره ا ادتی. تازه یدخترا بش پیت نیکه عاشق ا
فردا ازت پس نمیبب ؟یکنیکار م یچ یدار قاًیبپرسم تو االن دق شهی. میکنیپات له م ریاون بنده خدا رو ز تیصشخ

بگه که  تونهیم ونیاقل هماحد ؟یبود امرزمیبمادر خدا هیشب یبگ یخوایم ،یمن رو انتخاب کرد یبپرسه واسه چ
 ؟ی. تو چهاهیما نیتو هم یچ هی ایملوس و نگاه نافذت شدم  یهاعاشق چشم

و مرتبشون کردم.  دمیهام کشمو یرو کالفه تو سمیخ یهامعذبم کرد. دست یپر از تمسخر وجدانم، کم لحن
 کرد. هیناخودآگاه ذهنم شروع به توج

 .شهیعاشق م یجور هی یباالخره هر کس -
 .یشیعاشق نم یجورنیحداقل تو ا نی. ببیزنیخودت رو گول م یدار -

شده بود، نجات  رمیگبانیکه گر یوبرهمکردم، ذهنم رو از افکار درهم یجمله سع هیرو تکون دادم و با گفتن  سرم
 بدم.

 رو قبول نکرد. شنهادمی. حاال که اون پخبلهیخ -
ها که دورتادور اتاق رو گرفته بودن کردم و به به تخت یتو اتاق نبود. نگاه گهید ونیاومدم. هما رونیب ییتشودس از

 شدم. رهیخ ونیزیتلو
 م رو پهن کردم.از اتاق سجاده یاپخش شد، وضو گرفتم و گوشه ونیزیاذون که از تلو یصدا با

*** 
 دایش
لبش بود، کردم و  یرو یوگشادبه کوثر که لبخند گَل یکردم. نگاهسمتش رفتم و در رو باز زنگ در، به یصدا با

 گفتم:
 ه؟یچ -
 حال گرفته گفت: با
 سالمت کو؟ ه؟یچ ه،یچ -
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 رو قورت دادم و گفتم: لبخندم
 سالم. -

 به سرتاسر خونه کرد و گفت: ینگاه
 ؟یخوایکمک نم -

 باال انداختم و گفتم: ابرو
 ؟یکمک؟ مگه بلد -
 فت:باز شد و گ ششین

 شناسم که بلده. یرو م یکی ینه ول -
 ناخودآگاه باال رفت. ابروهام

 بلده؟ پس چرا تا حاال بهم نگفته بود؟ انایک -
 عالمت نه باال انداخت و گفت:رو به دستش

 نه بابا. -
ساکت  «؟یرو کجا گذاشت ینیریش ینی! سدایش»که گفت  انیشا یصدا دنیحرفش رو ادامه بده که با شن خواست

 باال انداختم و گفتم: ییابرو ان،یشا دنیعقب برگشتم و با د. بهشد
 ؟یزد پیت -

 باال انداخت و به کوثر اشاره کرد. گفت: ییابرو انیشا
 کجاست؟ ینیس -
 اشاره کردم و گفتم: یعسل به
 اونجاست. -

 نگاه کرد و گفت: یبه عسل یبا کنجکاو کوثر
 شده؟ یچ -

 گفت: رفت،یم یسمت عسلکه به یجورهمون انیشا
 . دوباره فر کم آورده.یچیه -
 باز شد و با لبخند نگاهش کردم. کوثر هم لبخند زد و گفت: شمیلحن طنز صداش ن از
 ؟یخوای. کمک نمینگفت -

 بدون تعارف گفت: انیشا
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که داره  دهیشاز صبح تا حاال انقدر ازم کار ک نی. انیکمک بد هی نیایب زحمتیالتماس دعا. ب اومدمیچرا. داشتم م -
 .ادیمجون از تنم در

 با خنده گفت: کوثر
 .نییپا برمیبه من، م نیرو هم بد ینی. اون سفرستمیم یکمک یرویاالن ن -
به  ی. نگاهدمیکش رونیرو از فر ب ینیسمتش رفتم و با دستکش، سفر، که از آشپزخونه بلند شده بود، به یصدا با
 ه بودن، کردم. بعد خطاب به کوثر گفتم:رنگ شدو خوش ییکه طال هامیزدی کیک
 الزم ندارم. تموم شد. یکمک روین -

 باالرفته از تعجب گفت: یبا ابروها انیشا
 مونده. یاحمد یاز سفارشا ینینبند! هنوز پنج تا س یخال -

 رفتم و گفتم: انیبه شا یاغرهچشم
 خسته شدم. گهی. دکنمینه. اونا رو فردا درست م -

 باالرفته نگاهم کرد و گفت: یهابا ابرو انیشا
 اِ؟ چه عجب! معجزه شده کوثر. -

 داد و گفت: انیشا لیتحو یلبخند کوثر
و ممکنه  یپزیم ینیریش یگفت احتماالً دار انای. کمیمون دعوتت کنشام به خونه میخواستیخوب شد. آخه م یلیخ -

راه رو به مونینینشتر تموم بشه، هم شبار تو زودکه هم ک میکمکت کن میایب میگرفت میشد که تصم نی. ایقبول نکن
 !مای. خب پس. منتظرمیکن

 کردم و گفتم: انیبه شا یرفت. نگاه نییپا اطیها رو با احتگرفت و پله انیرو از شا ینیس بعد
 ؟یزبونت رو نگه دار یتونینم -

 گفت: یعالمت به من چه باال انداخت و با حالت متفکربه یاشونه
 شده؟ یزیچ ه؟یشیشمیچرا دو روزه اعصابت ک نمدوینم -

 گفتم: دیو با تأک دمیهم کش یرو تو ابروهام
 .رینخ -
 ؟یزنی. حاال چرا مخبلهیخ -

 سمت اتاق رفتم و گفتم:که جوابش رو بدم، به نیا بدون
 خونشون. میبخر، ببر یسبد گل درست و حساب هی. تو هم برو رمیدوش بگ هیحموم  رمیمن م -

 کون داد و گفت:ت یسر
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 .خبلهیخ -
 گفتم: کردم،یکه به سرتاپاش نگاه م یدر حال انیکردم و رو به شا ومیلیبه سبد گل ل ینگاه

 ؟یدیپوش هیچ نیبپوش. ا یلباس درست و حساب هیبرو  -
 گفت: متعجب

 چشه؟ -
 کردم و گفتم: شپارهکهیت ینگاه به شلوار ل هی
 .هیزیرآبرو یهیما -

 ت:کرد و گف یاخم
 شده؟ سرت به کجا خورده؟ یچ ا،یدادینم ریگ زایچ نیقبالً به ا -

 گفتم: جانببهحق
که توش  یایخصوص مهموننه؟ به ،یرو بفهم یو مهمون ابونیفرق خ دیبا یندارم ول زایچ نیبه ا یهنوز هم کار -

 هم هست. بهیغر
 باال انداخت و گفت: یالیخیب ینشونهدستش رو به انیشا
 !گهید هینینششب هی بابا -

 رفتم و گفتم: یاغرهچشم
 .یحاال هر چ -

 سمت اتاقش رفت. داد زدم:راه افتاد و به غرکنونغر
 رو بپوش. هیابا کت تک نقره دهیسف شرتیاون ت -

 و گفت: دیخند بلند
 ؟یخب حاال شلوار چ ؟یخواستگار میریم میمگه دار -
 رو بپوش. دهیشلوار سف -
 یمجلس باً یتقر یمانتو هیبه خودم کردم.  نهیاز آ ی. نگاه کلسادمیاتاق وا یقد ینهیآ یروفتم و روبهاتاقم ر سمتبه

 انایسرم بود. ک یپام کرده بودم. شال زردرنگم هم رو یساپورت مشک هیزانوم بود و  یبه رنگ قرمز که قدش تا رو
هم  یهمدور هیفقط  نیکه همچ دونستمیم یول دیشدنش با فر زدواسه نام هیدورهم هیزنگ زده بود و گفته بود که 

که تازه  انیبه شا یاومدم و بعد از چک کردن گاز، نگاه رونی. احتماالً بساط بزن و برقص هم پهنه. از اتاق بستین
 بود، گفت: هکه گرفت یاافهیبه خودش گرفت و با ق یژست انیکردم. شا اومد،یم رونیاتاق من ب یِداشت از اتاق کنار

 خوب شدم؟ -



 

 

192 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 که گرفته بود زدم و گفتم: یاافهیبه ق یلبخند
 !ستیب -

 زد و گفت: یلبخند
 م؟یبر -

دستش  انیکه شا نی. قبل از امیسادیدر وا ی. جلومیرفت نییها پاو از پله میتکون دادم و با هم از خونه خارج شد یسر
 گفت: جانیکرد و با ه انیبه من و شا یدشگر یسمت زنگ بره، در باز شد و کوثر جلومون ظاهر شد. کوثر نگاهبه
 رو! نای! ایوا -

به دورتادور خونه انداختم  یکل ی. نگاهمیعقب هلش دادم. وارد خونه شدبهش زدم و با گفتن بکش کنار، به یلبخند
 نیهم ها همسالم تکون دادم. اون یمعنابه یسر کردن،یبودن و به ما نگاه م سادهیکه وا دیفرهاد و فر دنیو با د

 هام رو باز کردم و بغلش کردم و گفتم:. دستبرگشتمعقب از پشت، به انایک یصدا دنیکار رو کردن. با شن
 مبارکه! -
 داد، گفت: یکه من رو به خودش فشار م یحال در
 !پیتخوش یمرس -

 بهش زدم و گفتم: یچشمک
 .گهید مینیما ا -
 دست به پشتم زد و گفت: با
 .نیبش -

باش به و گفتن شاد یپرسو فرهاد رفتم و بعد از احوال دیسمت فرکرد. به انیبا شا یگرم یپرساحوال هم سالم و بعد
هم اومد و کنارم نشست. خطاب  انینشستم. شا دیفر یروروبه یمبل دونفره یبا فرهاد، رو یپرسو مثالً احوال دیفر

 به کوثر که در حال رفتن به آشپزخونه بود، گفتم:
 کجان؟ ومخاندهیحم -
 گفت: رفت،یکه به آشپزخونه م یحال در
 .ادی. قراره فرهاد بره دنبالشون با فرشته منایا دیفر یخونه -
 آهان. -

 سادهیاومد، به آشپزخونه نگاه کردم. پشت اپن وا انایکه از طرف ک یامیپ دنیکه با د زدمیتلگرام چرخ م یتو داشتم
 نگاه کردم. امشیبه پ گهیدبار  هیکرد.  یبود و داشت من رو نگاه م

 ره؟یبره بگ یبگ انیبه شا شهیم رم،ینتونستم برم بگ یسفارش دادم ول کیک هی. دهیامروز تولد فر دایش -



 

 

193 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دادم: جواب
 .زمیآره عز -

رو برداشتم و  ی. گوشدیبه ذهنم رس یزیدفعه چ هیبگم که  انیکنارم گذاشتم و خواستم به شا یعسل یرو رو یگوش
 براش نوشتم.

 انا؟یک گمیم -
 هیچ یمعنمن سرش رو به دنیکه به من زل زده بود، نگاه کردم. با د انای. سرم رو باال گرفتم و به کدهیجواب نم دمید

 رو باال گرفتم و لب زدم: یتکون داد. گوش
 نگاه کن. -

 کرد. یگوش یتکون داد و سرش رو تو یسر
 رونه؟یشام از ب -
 آره. چطور؟ -
 .میکنیم رشیبال شام. بعد که اومد غافلگرو بفرست دن دیفر -
 .یاُک -
و فرهاد نشسته بودن  دیکه فر ییبه جا میکج زدم و چون داشتم مستق یلبخند زد،یرو صدا م دیکه فر انایک یصدا با

 .رفت رونیاز خونه ب دیبعد فر یقهیانداختم. چند دق نییفرهاد سرم رو پا یرانهیگنگاه مچ دنیبا د کردم،ینگاه م
به سرووَضعش کردم.  یبرداشتم. نگاه یچا رنگ،ییطال ینیس یکوثر سرم رو باال گرفتم و از تو یبعد با صدا یکم

کرده بود با  یسع ایبازش بود که گو یقهیبهش گرفت،  شدیکه م یرادیتنش بود. تنها ا یاسیبه رنگ  یکت و دامن
 پوشش بده که متأسفانه نتونسته بود. یروسر

بردن اسم کوثر باز کرده بودم،  یبرا مهیدهنم رو که تا ن انیبازه که با بلند شدن شا شقهیهش بگم ب خواستمیم
 بستم.

 رو به کوثر گفت: انیشا
 .خورمیممنون من نم -

 رو به من گفت: بعد
 .گردمیم. بررونیب رمیم قهیچند دق -

 که رفت، کوثر رو صدا کردم. انیتکون دادم. شا یسر
 کوثر؟ -

 :دیبه من نگاه کرد و پرس ره،یفرهاد بگ یرو برا یچا خواستیه مک کوثر
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 ه؟یچ -
 دست اشاره کردم. با
 .ایب -
 و گفتم: دمشیکش نییبا دست پا ینگاهم کرد. کم یاومد و سوال سمتمبه
 رو داشته باش. تقهی یهوا -

 گفت: یبهم کرد و با نگران ی. نگاهدمیکش نییرو پا شیسررو یکم بعد
 لوم بود؟مع یلیخ -

 زدم و گفتم: یلبخند
 . حواست رو جمع کن.ینگرفته بود ونیآقا یهنوز که جلو یآره ول-ـ

 نگاه کرد و گفت: انیشا یخال یبهم کرد و به جا یمضطرب نگاه
 ؟یچ انیآقا شا -

 زدم و گفتم: یچشمک
 یبده. نگران نباش. جز من کسفرهاد رو  ییرفت. حاال هم برو چا یبد ییکه بهش چا نیکه قبل از ا انینه بابا! شا -
 .دیند

 لب گفت: ریبهم زد و ز یبهش زدم. با پا لگد یهم چشمک بعد
 !یجنـ*ـسبد یلیخ -
. نگاهم رو دورتادور خونه چرخوندم و رهیبگ کیبره ک انیافتاد که قرار بود شا ادمیسمت فرهاد، تازه رفتن کوثر به با

 ، صداش کردم و گفتم:اومدنش از اتاق رونیگشتم. با ب انایدنبال ک
 !ایب انایک -
 اومد و گفت: سمتمبه
 شده؟ یچ -
 .رمیکار داشت، رفت. آدرس رو بده، برم بگ انیشا -
 گرفته شد. گفت: شافهیق
 .شهینم -

 گفتم: متعجب
 چرا؟ -
 که. یبر شهیدوره. بعد هم ساعت نه شبه، تنها نم ؛یبر نیبا ماش دیبا -
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 فرهاد که گفت: یصدا با
 .رمیگیم رمیآدرس رو بده من، م انایک -
 به فرهاد کرد و گفت: ینگاه انایک
 رو؟ یچ -

 ابرو باال انداخت و گفت: طنتیبا ش فرهاد
 رو. دیتولد فر کیک -
 بهش نگاه کرد و گفت: انایک
 دنبال فرشته؟ یبر یخواست یمگه نم -
 .گهید رمیگیم رمیخوب سر راه م -
 اومده. دیفر یای. تا تو بستیآخه سر راه تو ن -
 جام بلند شدم و گفتم: از
 خونه. ادین دیفر رسم،ی. شما حواستون باشه تا من مرمیگیم رمیم -
 تکون داد و گفت: یسر انایک
 .رمیبذار برات آژانس بگ -
 .رمیم انیشا نینه. با ماش -

بهم  انینداشتم اما شا نامهیاهکه هنوز گو نیشدم. با ا نیسمت در رفتم. سوار ماشاز گرفتن آدرس، بلند شدم و به بعد
ربع  هیبه  کیبود. نزد یاگهیآدرس مال شهرک د نیکردم. ا یبه آدرس کردم و پوف یداده بود. نگاه ادیرو  یرانندگ

 راه بود.
 ن،یماش یجلو یشهیشکسته شدن ش یعقب گذاشتم. خواستم در رو ببندم که با صدا یصندل یرو گرفتم و رو کیک

 ال گرفتم. جلوم رو نگاه کردم.زده سرم رو باوحشت
*** 

 نیام
ست و اگه امروز هم نرم، هفته نیهفته، سوم نیزبان نرفتم. ا یهااس که سر کالسزبان دارم. االن دو هفته امروز

 و گفتم: دمیپتو رو از سرم کش دیسع ی. با صداشمیحذف م
 ؟یگیم یچ -

 نگاهم کرد و گفت: لجوجانه
 .میپاشو بر -
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 و گفتم: دمیسرم کش یرورو دوباره  پتو
 .امیولم کن. نم -
 .یشیحذف م ؟یشد وونهید -

 :دمیغر
 درک.به -

 سکوت کرد و بعد آروم گفت: یکم
 .ومدهیست ن. اون هم دو هفتهنیاوونهیجفتتون د -

 از جام بلند شدم و ناباور گفتم: ناخودآگاه
 ومده؟یست ندو هفته -
 آره. -

 رو حذف کنه. یواحددرس سه هیحد که حاضره  نی. در انهیه من رو ببدوبار خواستهی. پس نمدمیکش یپوف
 نه؟ ای یایشد؟ باالخره م یچ -
 شدم و گفتم: زیخمیتختم ن یرو
 .امیم -

به  یاقهیدق ستی. هنوز بمیبه دانشکده رفت دیو همراه سع دمیهام رو پوششدم و بعد از مرتب کردن تختم، لباس بلند
 زدیحرف م دیسع یعنی م؛یزدیو حرف م میرفتیمون راه مسرسبز دانشکده اطیح یما توشروع کالس مونده بود و 

نامنظم و بلند قلبم گوشم رو پر کرد.  یهاکوبش یداشدم و ص خکوبیسر جام م دنشیکه با د کردمیو من گوش م
 نگاه کردم و گفتم: دیبه سع تیقلبم، نگاهم رو ازش گرفتم و با عصبان یبه صدا توجهینه. ب ای دیمن رو د دونمینم
 ؟یدروغ گفت -

 باال انداخت و گفت: ابرو
 .یآوردیمدر یبازبچه یآره. چون داشت -

 یخودم رو از احساس یکه گاه دیفهمیکرده بودم. چه م ریخودم و خودم گ نیکه من ب دیفهمی! اون چه میبازبچه
 االتیاز خ دونستی. چه مدونستمیحق خودم ماحساس رو  نیا یو گاه کردمیکه نسبت بهش داشتم، سرزنش م

 یمنطق یاز تالش من برا دونستیاون سر شده بود. چه م لیبا شکل و شما یمن که در آغـ*ـوش دختر ینوجوون
احساس درمونده بودن  میکسیخاطر بکه من چقدر به دونستینم ی. اون حتدونستینم یچیرفتار کردن. اون ه

دوباره سر راهش سبز نشم.  یابونیولگرد و خ یتموم تالشم رو کرده بودم تا مثل پسرهادو هفته  نیا یداشتم. تو
 رو با خودم مشخص نکرده بودم. فمیکه تکل یحداقل نه تا زمان
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 درمونده بود. یفقط نگاه دینزدم. جوابم به سع یحرف
 گفت: مانع از ادامه حرکتم شد. نگران دیگرفتم که دست سع شیخروج از دانشگاه رو پ راه
 باهاش حرف بزنم؟ یخوایم -

مغازه شدم. پام رو  ی. از دانشگاه خارج شدم و راهدمیکش رونینه باال انداختم و دستم رو از دستش ب ینشونهبه یسر
و  اومدیکم مغازه م یلیخانوم، خشدم. آقارضا، پدر آرام رهیآقارضا باتعجب بهش خ دنیمغازه گذاشتم، با د یکه تو

 ییهاسمت اتاق پشت مغازه رفتم و بعد از کنترل سفارشبه ،یپرسجبم شده بود. بعد از سالم و احوالباعث تع نیهم
روزها  نی. ادمیدراز کش دم،یخوابیشهر م نیاول ورودم به ا یکه روزها یتخت یرو م،یدادیم لیتحو دیکه امروز با

 یاهمراهم بود؛ روزه یسخت زندگ یوزهار یتر توبرادر بزرگ هیکه مثل  یرو کرده بود. کس دیوح یدلم هوا
 گفتیبه صدا دراومده بود، م میلحظات حساس زندگ یکه تو یخطر ری. اما آژیپولیو ب یکاریب یروزها ،یپناهیب

 از دست دادن کارم نقش داره. یماجرا یاون تو
*** 

 دایش
رو  نیکه چون ماش دمیعقب پر یدبلن غیاومدن. با ج نییبودن، پشت سر هم پا ابونیکه سمت خ نیماش یهاشهیش
بود. با برخورد  یکیجوب افتادم. جوب بار یگوشه پارک کرده بودم و جوب کنارم بود و جدول هم نداشت، تو یلیخ

شد و دادم به هوا رفت.  ریسراز اخودآگاههام نو اشک دیچیکمرم پ یتو یجوب، درد وحشتناک یکمرم به گوشه
بود، رفتن و من  یچوب کلفت شونیکیبه سر داشتن و دست  یرنگاهیس یهاسکتکاکه کاله نیبا دو سرنش یموتور
 :گفتیکه م یمرد یزمان با صدا. همامیب رونیکردم از جوب ب یسع دم،یچیپیکه از درد کمر به خودم م یدر حال

 خانوم حالتون خوبه؟ -
 رگه شده بود، گفتم:که از درد دو ییاومدم و با صدا رونیجوب ب از
 ه. خوبم.بل -

 بود که جوب آب نداشت و خشک بود. نیکه آورده بودم ا یشانس تنها
 تکون داد و گفت: یسر مرد

 مارستان؟یببرمتون ب نیخوایم -
 باال انداختم و گفتم: یسر
 ! خوبم.ینه مرس -

 تکون داد و گفت: یسر مرد
 .نیهر جور راحت -
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رو از  میبرداشتم. گوش یصندل یرو از رو فمیباز کردم و کاز جام بلند شدم و در سمت راننده رو  یسخترفت. به و
 نینوشته نشده بود. ا امکیپ یتو یزیچ ک،یبود و جز عدد  بهیاومده بود. شماره غر امکی. برام پدمیکش رونیتوش ب

 رو گرفتم. بعد چند تا بوق باالخره جواب داد. انیشا یمشکوک، شماره امکیبه پ توجهیبود. ب یک گهید
 دا؟یش جانم -

 کنم، گفتم: یضعف صدام رو مخف کردمیم یکه سع یهنوز ضعف داشت. در حال صدام
 دنبالم؟ یایب شهی. ممیطالقان ابونیمن خ انیشا -

 گفت: متعجب
 ؟یکنیکار م یاونجا چ -

 بدم که دردم گرفت. حیتوض خواستم
 رفته بودم... آخ! -
 گفت:هام دوباره پر از اشک شد. نگران سوزش کمرم چشم از
 دا؟یشد ش یچ -
 گفتم: دادم،یگلوم رو قورت م یتو رکردهیکه بغض گ یحال در
 .ستی. حالم خوب نایب انیشا -

 یرو تونستمیکردم. نم نیداخل ماشبه یبگم که نگران نشه. نگاه یجور خواستمیرو قطع کردم. مثالً م یگوش
 .ادیب انیدادم تا شا هیتک نیماش یه بدنهشده بود. ب شهیش یهاپر از خورده های. صندلنمیبش هایصندل

من به موتورسوار  دنیبود که با د انیبار شا نینگاه کردم. ا ابونیبه خ دهیموتور، ناخودآگاه ترس یصدا یاومدن دوباره با
ازه موتور، ت یهیشد و بعد از حساب کردن پول کرا ادهیآروم از موتور پ انیموتور کنار زد. شا یگفت و راننده یزیچ

 بعد سرش رو باال گرفت و به من گفت: ی. کمردشد و باتعجب بهش نگاه ک نیماش یمتوجه
 ؟یکردیم هیگر یشده؟ تو چرا داشت یشکل نیا نیشده؟ چرا ماش یچ -
 دار شده بود، گفتم:خش هیخاطر گرکه به ییصدا با
 .رمیارش داده بود، بگسف دیتولد فر یبرا انایرو که ک یکیتا ک نجایمن اومدم ا ،یتو که رفت -

 رو نشونش دادم و ادامه دادم: یقناد
 دمیجلو اومد. به خودم که اومدم، د یهاشهیشکستن ش یدفعه صدا هیعقب که  یصندل ذاشتمیرو م کیداشتم ک -

 رو شکستن و رفتن. شهیهر سه تا ش
 ا؟یک -

 تکون دادم و گفتم: نیرو به طرف سرم
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 ور.دونم. دو نفر بودن؛ با موت ینم -
 رو به کمرم گرفتم. گفت: دستم

 سرت! یفدا ؟یکنیم هیحاال تو چرا گر -
 بود، گفتم: ریهام سرازکه اشک از چشم یحال در
 .کنهیافتادم تو جوب. کمرم درد م -
 تعجب گفت: با
 مزاحمت شدن؟ -

 رو از صورتم کنار زدم و گفتم: هااشک
 تادم اون تو.عقب، اف دمی. پردمیرو که شکوندن، ترس شهینه. ش -
 انداخت و گفت: یبه جوب اشاره کردم. به جوب نگاه و
 مارستان؟یب میبر -

 نه تکون دادم و گفتم: یمعنابه یسر
 برگشته. دیکه تا حاال حتماً فر میرو برسون کیک نیا می. برستین یزیخوبم. چ -

 نگاهم کرد و گفت: دیترد یبا کم انیشا
 واقعاً حالت خوبه؟ -

 دم و گفتم:رو تکون دا سرم
 آره. -
 .رمیبگ یتاکس هیپس بذار  -
 .اریراه کن برو روبه نی. تو هم ماشبرمیرو م کیورتره. من کاون ابونیخ هیاتوبوس  ستگاهی. اخوادینم -

 کرد و گفت: یاخم
. واسه یبر راه یتونیدنبالت. معلومه نم انیکدوم ب هیفرهاد  ای دیفر زنمیکمرت الزم نکرده. اصالً زنگ م نیبا ا -

 موقع شب؟ نیاون هم ا ؟یریبگ یبر دیرو تو با دیتولد فر کیچرا ک فهممی! من اصالً نمکنهیمن دروغ سر هم م
 به اطراف کردم و گفتم: ینگاه

 دی. به فریبهت بگم رفت یزیکه من چ نیتو قبل از ا یول میقرار بود تو رو بفرست ؟یکنی! چرا شلوغش مسیه -
 حرص خورده. یکنه. حتماً تا االن کل رشیامشب غافلگ خواستیمثالً م انایخدا ک یبنده ا،ینگ
 زنگ زد. نایا انایک یو به خونه دیکش رونیب بشیرو از تو ج یبا همون اخم گوش انیشا

*** 
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 نیام
 شدم و گفتم: زیخمیتخت ن یآقارضا، رو یصدا با
 بله؟ -
 پسرم. کارت دارم. ایب -
آقارضا که پشت  دنیاز اتاق خارج شدم. با د نه،یآ یجلو مییطال یاز مرتب کردن موها تخت بلند شدم و بعد یرو از
 .سادمیروش واسمتش رفتم و روبهکار دخترش نشسته بود، به زیم
 ن؟یداشت یجانم آقا؟ کار -

 زد و گفت: یاپدرانه لبخند
 .نیبش ایپسرم. ب ایب -

 یروش روباطل! روبه الیخ یعاً پدرم بود، بشنوم اما زهکه واق یکلمه رو از کس نی! چقدر دوست داشتم اپسرم
که  نیحسرت خوردم اما قبل از ا م،یزندگ ینعمت بزرگ تو نینشستم. ناخودآگاه از نداشتن ا یادار یهایصندل

 بشم، آقارضا شروع به حرف زدن کرد: یاحساسات
 .یقبول کن وارمدیخواهش که ام هیخبر دارم برات و  هی -
 بهش نگاه کردم و گفتم: یکنجکاو با
 ؟یچه خبر -

 به هم گره کرد و گفت: زیم یرو رو هاشدست
کار  شونیا یبرا دیداده که شما با ماتومیو از االن به من اولت کشهیبه تهران اسباب م گهیتا سه ماه د دریححاج -
 .یکن

 بدون فکر گفتم: ناخودآگاه
 تهران؟ چرا؟ انیم -

 گفت: باال انداخت و ییابرو آقارضا
از دخترش رو نداره، اصرار کرده  یخانومش هم که طاقت دورداده. حاج یتهران هیکه دختر بزرگش رو به  نیمثل ا -
 تهران. انیب

 زدم و گفتم: یلبخند
 !یسالمتبه -
 خواهش هم ازت داشتم پسرم. هیخب  -

 انداختم و گفتم: نییرو پا سرم
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 .دیشما امر کن -
 یاگهید یدخترم، جا یکار کردن برا یسه ماه، به جا-دو نیازت خواهش کنم که ا خوامی. راستش میلطف دار -

 .ینداشته باش ی. البته اگه مشکلیکار کن
 باالرفته از تعجب گفتم: یابروها با
 کجا؟ -

 داد: حیتوض باآرامش
ازم خواهش  شریدارن. مد دیجد یرویبه ن ازیکودکان کاره. ن یهست که برا یخصوص یمدرسه هیپسرم،  نیبب -

کردم.  یکنم. خب من هم تو رو بهشون معرف یدرس بده، معرف یاضیخوب ر تونهیکه م شناسمیرو م یکرد اگه کس
 . باالخره ثواب داره.دمیقبلش ازت نپرس دیالبته ببخش

 .خوردیها ماون یدانشگاه من به مدرسه یهاساعت ایاما آ خواستیدلم م یلیکار! مدرسه! خ کودک
 قا من صبحا دانشگاه کالس دارم.اما آ -
 ،یها کالس داشته باشساعت نیاز سه بعدازظهر تا هشت شبه. فکر نکنم ا شیکار تیمدرسه فعال نیپسرم، ا نیبب -

 ؟یدار
ترم تا ساعت سه کالس برداشته  نیکه من ا کردیمعلومه که نداشتم. دانشگاه کالً تا ساعت پنج کالس برگزار م خب

 بودم.
 داشته باشن. اجیاحت شتریکار کنم که بهم ب ییجا شمیحال م. خوشستین یمشکل -

 با لبخند گفت: آقارضا
 .یکنیقبول م دونستمیم -

 در جوابش زدم و گفتم: یلبخند
 هماهنگ کنم؟ دیخودم با ای نیمدرسه قرار گذاشت ریبا مد -

 گفت: گشت،یدنبال کاغذ م زیم یکه رو طورهمون
 چند لحظه. -

 سمتم گرفت.روش نوشت و به یزیبرداشت و چ یغذکا باالخره
 .یصحبت کن یبر یتونی. مستین یالزم به هماهنگ -

 تکون دادم و گفتم: دییتأ ینشونهرو به سرم
 باشه. -

 مرکز شهر بود. باًیرو از دستش گرفتم و به آدرس نگاه کردم. تقر کاغذ
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 لبخند بلند شدم و گفتم: با
 .نمیمدرسه رو بب نیتون من برم اپس با اجازه -
 برو پسرم. در امان خدا! -
که بعد از چند ماه، دوباره قرار بود مترو سوار بشم.  نیبه آدرس کردم. مثل ا یسرسر یاومدم. نگاه رونیمغازه ب از

 شدم. خنداندیپل س ریز یهایاز تاکس یکیلب زمزمه کردم و سوار  ریز یاکنه ریخخدا به
 نیا یآموزهاکه تعداد دانش دادیبزرگ مدرسه نشون م اطیبود، باز کردم و وارد شدم. ح بازمهیمدرسه رو که ن در

مدرسه بود،  اطیفوتبال سمت راست ح نیخاطر زمکه به یورزش طیسبز و مح یاز حد تصور منه. فضا ترادیمدرسه، ز
سمتم من از جاش بلند شد و به دنینشسته بود، با د یاشهیاتاقک ش یکه تو یناخودآگاه لبخند به لبم آورده بود. مرد

 باشه. یاواخر چهل سالگ یمرد تو دیرسینظر مش بهبه چهره یاومد. با نگاه
 . امرتون؟نییبفرما -

 اطراف کردم و گفتم:به ینگاه
 .نمیرو بب رستانیدب ریاومدم مد -

 قرمز و زرد، اشاره کرد و گفت: یبهم کرد و با دست به ساختمون آجرنما ینگاه مرد
 .کنمیم تونیی. راهنمانییبفرما -

وارد سالن  ک،یبار یکردن دو راهرو یبعد از ط م،یتکون دادم و پشت سرش راه افتادم. وارد ساختمون که شد یسر
به ساختمون  یبه من که باکنجکاو یسالن بودن. مرد با نگاه نیا یتو ،یادار یهااتاق یکه انگار همه میشد یبزرگ

 گفت: کردم،یه نگاه ممدرس یبایروز و زبه
 .نجاستیا ریمداتاق خانم -
در ضرب  یسمت در رفتم و با دو انگشت رومدرسه، به یرنگ اشاره کرد. بعد از تشکر از احتماالً بابابه در کرم و

 گرفتم.
 .نییبفرما -
داشته  ییوسال باالکه سن دیرسینظر نمنشسته بود، نگاه کردم. به ینسبتاً بزرگ زیکه پشت م یرو باز کردم و به زن در

 بود. سالهیس دیباشه. شا
 از جاش بلند شد و با لبخند گفت: زن
 ن؟ییبفرما -
 شدم و گفتم: رهیخ شیطوس یهاوجور کردم و جلوتر رفتم. به چشمخودم رو جمع یکم ش،یلحن سوال خاطربه
 .دمیخدمتتون رس یاضیر سیتدر یصداقت، برا یاز طرف آقا -
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 کرد و گفت: نییسرش رو باال و پا دن،یهمف ینشونهبه زن
 .نینیبش نیی. بفرمانیخوش اومد یلیآهان! بله. خ -
 اشاره کرد. زشیمقابل م رنگیمشک یادار یهابا دست به مبل و
 ممنون. -

 بهم کرد و گفت: ینشستم. نگاه کوتاه زشیمبل سمت راست م یجلو رفتم و رو آروم
 فتون؟یخب، اسم شر -

 کردم. نگاهش
 مجد هستم. نیمحمدام -

 زد و گفت: یلبخند
 موسسه. ریصدر هستم، مد نیوقتم! نگخوش -

 رو تو هم گره کرد و گفت: هاشدست
 ...میحرف بزن هانیو ا یمال طیو شرا یکار طیخرده در مورد مدرسه و شرا هیخب بهتره  -
 .دیسمت در چرخکه به در خورد، سر هر دومون به یاتقه یصدا با
گره کرد  وانشیوارد شد. بعد از رفتن اون خانوم، خانوم صدر دستش رو دور ل ییچا ینیس هیبا  یخانوم هیو  باز شد در

 و گفت:
 ییابتدا یآموزهادانش یها برا. صبحستفتهیکودکان کاره. دو ش یبرا ،یخصوص یمدرسه هی نجای. اگفتمیداشتم م -

گفت، از ساعت سه تا هشت شب. فکر کنم  شهیبته بعدازظهر که نماول. ال یدوره یهایرستانیدب یو بعدازظهرها برا
 نیخواب ندارن، خوابگاه هست. زم یکه جا ییآموزهادانش یبرا نجایست. ادخترونه یمدرسه نجایکه ا نیدیفهم

دادن  ادیبا  ندهیکه در آ نهیمون ا. البته برنامهمیمجرب هم دار یزبان با استادها یهابسکتبال، کالس نیفوتبال، زم
 به. وتریآموزش کامپ یتخصص یها. اگه بخوام مثال بزنم، کالسمیبراشون بساز یبهتر یها، زندگمهارت به بچه

ها از که بچه میکنیرو م مونیو تموم سع میدیو شام م وعدهانیم هامون،یرستانیصبحونه و ناهار و به دب هاییابتدا

هزار تومن از 500ما یرهایدب یهارد حقوقتون نگفتم. حقوقحضورشون در کالس لـ*ـذت ببرن. آهان! در مو
 ن،یندار یست. خب اگه سوالمدرسه یمال ینظر حام نیهم نداره. ا یخاص لی. دلشترهیوپرورش بآموزش یرهایدب

 ن؟یقرارداد رو بدم امضا کن
 به زبون آوردم. کردم،یم یادآوری دیرو که با یا! نکتهزدیچه تند حرف م ماشاءاهلل

 ندارم. سانسینه اما من ل ایصداقت گفتن  یآقا دونمیخانم، نم نینیبب -
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 یاز دانشجوها یکی. باعث افتخار ماست که ستین ی. مشکلنییصداقت به من گفتن که شما دانشجو یبله آقا -
 کنن. یبرتر کشور با ما همکار یهادانشگاه

 لبم نشست. یرو یلبخند ناخودآگاه
 .نیلطف دار -

 سمتم گرفت و گفت:هرو ب برگه
 .نیو قرارداد رو امضا کن نی. بخونکنمیخواهش م -

 رو از دستش گرفتم و گفتم: برگه
 کنم؟ سیتدر دیرو با یمن چه مقطع نینگفت -
 گرفت. نییرو که در حال خوردنش بود، پا یچا وانیل

. انیب توننینم گهیردن که داعالم ک شیچند هفته پ ،یلیبود که به دال یهشتم ما دست خانوم یهابچه یاضیر -
 .نیریسر کالس م شونیا یدرواقع شما به جا

 قرارداد، امضا کردم. یتکون دادم و بعد از خوندن برگه یسر
 رو ازم گرفت و با لبخند گفت: برگه

 ...یخوب یهمکار دوارمیخب. ام -
 یاغرهرو به دندون گرفت و چشم حرفش نصفه موند و به مقابلش نگاه کرد. لبش ،یصورت ناگهانباز شدن در به با

 یدختر مقابلم، متعجب بهش چشم دوختم. صدا دنیسمت در چرخوندم که با دبه طرف مقابلش رفت. سرم رو به
 گوشم زنگ زد: یخانم صدر، تو

 مدرسه. یاضیر دیجد ریمجد دب نیمحمدام یجان آقا نیمدرسه. ثم یمال یموسس و تنها حام ،یمحب نیخانم ثم -
 .میبه هم زل زده بود یا شگفتدو ب هر

*** 
 دایش
 یرو که تو هینده. کرا ریبستم تا راننده مثل موقع سوار شدن بهم گ اطیرو با احت نیشدم و در ماش ادهیپ نیماش از

خلوتمون  شهیهم یبه کوچه یرو حساب کردم. نگاه شهیو کرا دمیکش رونیشلوارم جا داده بودم، ب بیتو ج ن،یماش
محل  نیا یکوچه تو نیترو دنج نیترکوچه خلوت نیا یلو شدیحساب م یتجار یمون محلهکه محله نیکردم. با ا

 یمشک فیک یرو از تو دمی. کلسادمیمون واطبقهساختمون سه رنگیدر مشک یکردم و جلو یبود. عرض کوچه رو ط
. در رو باز کردم و وارد شدم. بعد از دمیکش رونیبهم انداخته بود، ب غاتیتبل یبا کل د،یو چرمم که فروشنده، موقع خر

پله هم باال  هی اده،یدردم ز ی. دکتر بهم سفارش کرده بود حداقل تا وقتذاشتمیخونه م نیا یسه روز، پام رو تو باًیتقر
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ها باال برم و اون شب هم نتونستم از پله ی. حتمیمهمون هتل بود ان،یرو به اصرار شا یشد که سه روز نینرم. هم
 ی. جلوادیتا دوباره کمردرد به سراغم ن رفتمیباال م اطیها رو آروم و بااحترو خراب کردم. پله مونیدورهم باًیتقر

حرف  انایکه با ک شبی. دستیخونه ن یانداختم. احتماالً کس یو به در بسته، نگاه کوتاه سادمیوا نایا انایآپارتمان ک
 ی. پوفهیهم که خال باال یکه سر کاره، طبقه انی. شارونیبرن ب ه،یزیجه دیخر یگفت که قراره امروز برا زدم،یم

 کردم و با خودم گفتم:
 .یواسه دزد دهیجون م -
انداختم و در رو باز کردم. با باز  دی. کلسادمیدر واحدمون وا یباال رفتم و باالخره، جلو اطیها رو هم بااحتپله یهیبق

در  یشده بود، جلو زونیآو ییرایکه از سقف، با طناب وسط پذ یموجود دنیبا د ،ییرایرو شدن با پذشدن در و روبه
 کیسرام یکه رو ییهاخون دنیآوردن سرم و د نییباوحشت بهش زل زدم و بعد با پا هیخشک شدم. اول چند ثان

مکن که م ی. بدون توجه به درددمیپر رونیکردم. باعجله برگشتم و ب دنیکش غیبود، شروع به عقب رفتن و ج ختهیر
 که نیخوردم. با فکر ا یاول به کس یپاگرد طبقه یتو یرفتم ول نییسرعت پاها رو بهپله چه،یکمرم بپ یبود تو

ازش فاصله  عیسر یلیو خ دمیکش یبلند غیروز انداخته، ج نیبدبخت رو به ا یباشه که اون گربه یممکنه همون کس
فرهاد،  یچشمم اومد. با صدا یاز گوشه یرد و وحشت، اشک. کمرم باالخره گرفت و از ددمیچسب واریگرفتم و به د

چه برسه به  سوزوند،یدل خودم رو هم م مهیگر یه، صدایگر ریدادم و ناخودآگاه زدم ز رونیم رو بنفس حبس شده
 فرهاد.

 گفت: متعجب
 ؟یکنیم هیشده؟ چرا گر یچ -

. فقط تونستم به باال اشاره کنم و اومدیبند نم مهیگر و زدیپله نشستم. قلبم تندتند م یخودم رو سر دادم و رو آروم
. باالخره کردیحرف زدن، به باز و بسته شدن دهنم ختم شد. فرهاد هنوز هم باتعجب به من نگاه م یتمام تالشم برا

 ین رواون همه خو دنیها رو باال رفت. من اما با درد شد و پله ارماز کن یدست از نگاه کردن برداشت و با کنجکاو
پاره شده پاره خای*ـگر زلـیشدن با چاقو، مثل ج دهیخاطر بربدنش که به دنیرنگ که مال گربه بود، با دکرم کیسرام

توجه به  ی. ببزنه رونیب منهیو قلبم قصد داشت از سـ*ـ اومدیبند نم مهیشده دور گردنش، گربود و طناب بسته
 :دیگرفته به گوشم رس یفرهاد کم ی. صداکردمیهق مو هق دادم هیتک واریفرهاد سرم رو به د یپا یصدا

 ان؟یشا دونم،ینم ایتو  ؟یتو دشمن دار -
پدرام بود. امثال  نیهم شی. آخرادیز یلیداشتم؛ خ ادیحبس شد. دشمن؟ ز نهیسـ*ـ یحرفش ناخودآگاه نفسم تو با

 دیشهرمون واسه وح یکه تو یتمام مدت یندازهمن بودم که به ا نینه! ا انیبودم. شا دهیشن ادیپدرام رو ز یدهایتهد
 خودم دشمن جمع کرده بودم. یکار کردم، برا
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 با تو هستم دختر! -
 بیج یلرزونم رو تو یهابهش. دست گفتمیم یبود. نگاهش سرد بود؛ سردِ سرد. چ سادهیروم واکردم. روبه نگاهش

افتاد که از  یامکیکه، با باز شدن صفحه، چشمم به پ زنگ بزنم انیتا به شا دمیکش رونیرو ب یمانتوم کردم و گوش
عدد  هینداشت، فقط  ینداشتم. متن خاص امکیپ نیو ا هشمار نیبه ا یارسال شده بود. احساس خوب بهیغر یاشماره

رفته بودم و شکسته شدن  رونیب دیتولد فر کیخاطر کهم که به شیبود؛ دو. ناخودآگاه ذهنم جرقه زد. سه شب پ
عدد بود؛ عدد  هیارسال شد که  بهیغر یااز شماره یامکیتوسط اون موتور سوارها اتفاق افتاد، برام پ نیماش یهاشهیش
کنجکاو و  یهاهام به چشمچشم آنهیشد.  شتریهام بکه بهم وارد شد، لرزش دست ی. ناخودآگاه از فشار عصبکی

 یکی یکه وقت میشگیو به من زل زده بود. به عادت هم داده بود هیتک واریمتفکر فرهاد خورد که ساکت و متفکر به د
از  میهام رو پشت گوش زدم که متوجه شدم روسرمو زدم،یو موهام رو پشت گوش م بردمیدست م زد،یبهم زل م

شدم و دوباره بااسترس سرم رو  الیخی. بستیسرم بکشمش که متوجه شدم کالً ن یسرم افتاده. دست بردم تا رو
 زل زدم. کرد،یم یبهم دهن کج امکیپ یتم و به عدد دو که توانداخ نییپا
 ؟یهست یتو واقعاً ک -
 من رو هدف گرفته بود، نگاه کردم. شرانهیگتعجب به فرهاد که با نگاه مچ با
 ه؟یمنظورت چ -
 داد و گفت: لمیتحو یشخندین

دشمن  نی. اکنهیم دتیاره به مرگ تهدکه احتماالً د یدار ی. تو دشمنیهم جد یلی. خکنهیم دتیداره تهد یکی -
رو  نتیماش یهاشهیش شی. سه روز پیستین یآدم عاد هیکه تو هم  نیا یعنی نیباشه. ا یعاد یدشمن هی تونهینم

 هستن؟ که به خونت تشنه یکار کرد یشکستن. چ
کردم و زل زدم به  میگوش یبه صفحه ی. دوباره نگاهگفتی. راست مسادیاز حرکت وا یاهیثان یکردم قلبم برا حس

. آب دهنم رو با ترس قورت دادم و ناخودآگاه با عجز به فرهاد کشهیاتفاقات مشابه انتظارم رو م یعنی نیعدد دو. ا
 :دیفرهاد دوباره به گوشم رس یجام بلند شدم. صدا ازهاش گرفتم و چشم ینگاه از طوس عینگاه کردم اما سر

 ن؟یریکجا م -
 ش گفتم:خوردهپرپشت و گره یبه ابروها یکردم و بعد با نگاه شیخونگ یمشک شرتیبه ت ینگاه

 سه روز بودم؛ هتل. نیکه هم ییهمون جا -
 گفت: طلبکار

 ن؟یجواب سوالم رو بد نیخواینم -
 جانبش کردم و گفتم:بهحق یافهیخورده و قهم گره یتو یهابه دست ینگاه
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 بدم. فکر نکنم الزم باشه به شما جواب پس -
 زد و گفت: یپوزخند

 .نیخونه جواب پس بدبه صاحب دی. شما بانیگیدرست م -
 کردم و به مسخره گفتم: زیهام رو رحرفش چشم نیا با
توش جواب پس  یهااتفاق یبرا یبه احدالناس ستمیخونه در رهن منه، مجبور ن نیکه ا ی. تا زمانیکنینه. اشتباه م -

 نییپا یسرت رو بنداز ،یکنیکه تظاهر به مثل اونا بودن م یریزو سربه بینج یآقاها بدم. شما هم بهتره االن مثل
 !ی. حاال هِریو بر

 گهیبودم اما د دهیدرست بود که ترس ،دیلرزیکه بهم وارد شده بود، م یخاطر استرسهام بهبود که هنوز دست درست
هفت  یبرا دیکس. همون وح چیرو خراب کنه؛ ه میزندگ تر کنه ودراز مشیپاش رو از گل دادمیاجازه نم کسچیبه ه

 بود. یپشتم کاف
 بود، گفت: دهیجمله از من، رنگش پر نیا دنیکه با شن فرهاد

 تظاهر؟ -
 زدم و به مسخره جواب دادم: یشخندین

 تِ، ظا، الف، هِ، رِ. ؟یدیآره. تظاهر. تا حاال نشن -
 کرد و گفت: زیرو ر هاشچشم

 رو؟منظورت  فهممینم -
من به حجاب،  یتوجهیخاطر برستوران به یکه تو یهست ی. تو همون آدمیفهمیم ،یبنداز تمونینگاه به موقع هی -

 .یبهم نگاه کن یو حاضر نبود یگرفتیور م ور و اون نیسرت رو ا
 زدم و گفتم: یپوزخند

تو انقدر  ه؟یچ یدونیتر مز همه مهم. ایریچشم ازم بگ دمیلحظه ند هیو  یساعته به من زل زد هیاالن نگاه کن  -
مرد معتقد دم  هیعنوان ازش به هیکه بق یلحظه فکر کردم، اون فرهاد هیبود که  یمن عاد دنیالعملت موقع دعکس

 کجاست؟ زنن،یم
نگاهش  داریمعن ی. با لبخنددمیو لختم کش ییخرما یموها یتو یجلو بازم کردم و دست یو مانتو شرتیبه ت ینگاه

کردم.  دایپ یدم در ورود ن،یزم یگشتم. اون رو رو میگردون دنبال روسر یهاها رو باال رفتم. با چشمردم و پلهک
اومدم. از  نییها پاآروم از پلهاز خونه خارج شدم و آروم ییرایتکوندمش و آروم سرم کردم. بدون نگاه کردن به پذ

 سمت خارج خونه گرفتم و رفتم.به دادم و راهم رو لشیتحو یشخندین شدمیجلوش که رد م
*** 
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 نیام
در اومدن. از جام به احترامش بلند شدم و نگاهم رو از دختر  یحالت عادهام بهاومدم و چشم رونیاز بهت ب باالخره

 شدنیم نییذهنم باال و پا یشدم. سواالت تو رهیخ نیگرفتم و به زم کرد،یکه در قلبم آشوب به پا م یاقهوهچشم
. باالخره صداش با لحن گرفتیذهنم شکل نم یتو یضحعالمت سوال وا چینقدر مبهم و گنگ بودن که هاما ا

 ش به گوشم خورد:چندان دوستانهنه
 مجد. یآقا نیخوش اومد -

درسته آدم رو بخورن. از لحنش  خواستنیبود که م ییهاو لحنش مثل آدم گفتیم ییآمدگو. کلماتش از خوشنیهم
 اومد،یسمتم مدرک کردن منظورش، سرم رو باال گرفتم و به اون که داشت به یده بودم. باالخره برادچار ابهام ش

صدر، که کنارش  زیم یمقابلم ول کرد و از رو یندلص یکالفه رو ،یاحرف اضافه چینگاه کردم. خودش رو بدون ه
 یهاستون ن،یثم تیپر از عصبان یتظار، صداان هیرو گرفت. بعد از چند ثان یارو برداشت و شماره میسیبود، تلفن ب

 مدرسه رو به لرزه در آورد. تیریاتاق مد
 رو بده به اون احمق. یفروزان! گوش -
نداره و احتماالً  یبه من ربط تیعصبان نیگفته بود، متوجه شدم که ا تیکه با عصبان نیجمله از زبون ثم نیا دنیشن با

 ش گوش دادم.مکالمه یبه ادامه یومن بدموقع سر راهش سبز شدم. با کنجکا
 ؟یدونیباور کنم تو نم یعنیشده؟  یچ یپرسیشده؟ تازه م یچ -
 ادامه داد: زد،یکه توش بغض و نفرت موج م ییصدا با
مثل  ،یشد کهیخور اون مرتنون ینه. بذار من بگم. از وقت ؟یاز ک یها؟ بگو لعنت ؟یفطرت شدانقدر پست یاز ک -

 هار! ؟یفهمیم. یخودش هار شد
 قرمز شد و با داد گفت: تیاز عصبان شافهیق یالحظه یبرا
سر خودش و اون  یرو رو یدوناون آشغال امیامروز م نیخفه شو فروزان! فقط خفه شو! به اون آشغال بگو هم -

 ؟یدی. شنکنمیخراب م ایلعنت
سرش رو به مبل  یمقابلش انداخت. باکالفگ زیم یرو قطع کرد و اون رو رو یجمله، احتماالً گوش نیاز گفتن ا بعد
 ن،یمعمول ثم ریو نگاهش احتماالً از رفتار غ کردیصدر که تا حاال ساکت به اون نگاه م یداد. باالخره صدا هیتک

 گفت: یمتعجب بود در اومد و با کنجکاو
 ن؟یشده ثم یچ -
بود،  دهیکه صدر پرس ی، بدون توجه به سوالداده بود هیهاش بسته بود و سرش رو به مبل تککه چشم یدر حال نیثم

 گفت: د،یباریکه ازش نفرت م یبا لحن
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 .کشمشی. منینگ کشمشی. مکشمیو مادر رو م پدریب یکهیروز اون مرت هیمن باالخره  -
 یداسمت در رفت. در که با صاز جاش بلند شد و به م،یکردیگردشده نگاهش م یهابدون اعتنا به ما که با چشم بعد

دختر چقدر پول داشت که تونسته بود،  نی، مگه اذهنم پررنگ شدن. سوال اول یبسته شد، سواالت تو یوحشتناک
ذهنم مرور کنم که در زده شد و کودک  یسوال دوم رو تو خواستمیدر مرکز شهر بزنه. م یامدرسه نیهمچ

 ناراحت و درهم وارد شد. یاافهیبا ق یازهیمزهیر
 ؟خانوم اجازه -

باشه، نگاه  ییسوم ابتدا ایکالس دوم  خورد،یدختر که بهش م روحیب یهاسوخته و چشمبه صورت آفتاب داشتم
 زده و نگران صدر به بچه گفت:هول یکه با صدا کردمیم
 . برو دختر گلم.امیمن هم االن م رونینه سارا. برو ب -

 . بااسترس از جاش بلند شد و گفت:زدیم ادیرو فر یگرانهاش نرو از دختر بچه گرفتم و به صدر دوختم. چشم نگاهم
 ن؟یمونیسر به خوابگاه بزنم. شما م هیمن  -
پاشو برو.  گفتیبود که انگار م ی. لحنش طورهیجور هیکه  ستین نیابروم ناخودآگاه باال رفت. انگار فقط ثم هی

 گفتم: شدم،یطور که از جام بلند مهمون
 شما. ی. با اجازهبرم دیبا گهینه. من د -

 دونمیسمت در رفتم. نمشد. از جام بلند شدم و آروم به رهیسالمت به من خلب نشوند و با گفتن به یرو یزورک لبخند
. ابروهام تو هم گره خورد و در رو باز کردم دیکش یمن بهش پشت کردم، نفس راحت یاون واقعاً، وقت ایمن توهم زدم 

سمت در سالن رفتم و و بعد از رد شدن از سالن بزرگ مدرسه، به دمرد ش کیبار یاهروهارفتم. از ر رونیو از اتاق ب
 یروبهرو گهیساختمون د هینگاه کردم. چرا موقع ورود متوجه نشده بودم که  یشتریبار بادقت ب نیشدم. ا اطیوارد ح

. سردر دمرفته بو یختمون اصلسمت سابه میکه همراه اون آقا مستق نیخاطر ابه دیها هست. شاساختمون کالس
بود که موقع ورود هم  یفوتبال نیساختمون نوشته بود: خوابگاه تقابل. جلوتر رفتم بعد از ساختمون خوابگاه، همون زم

سمت راست، متوجه دو کجا بود. با چرخوندن سرم به زد،یکه صدر ازش حرف م یبسکتبال نیبودم. پس زم دهید
من زوم شده بود، دست از نگاه  یمستخدم مدرسه که رو یرهیخنگاه  دنیشدم. با د اطیاون سمت ح گهیساختمون د

سمت در خروج بود، به ختهیدو زن به هم ر نیکه ذهنم هنوز از رفتار و گفتار ا یکردن به اون سمت برداشتم و در حال
 رفتم.
*** 

 دایش
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تر و راه رفتن رو برام سخت کردی. کمرم درد مراه رفتن نداشتم یهام کوتاه بودن و ناشدم. قدم یاصل ابونیخ وارد
وا داده بودم. دلم  گهیفرهاد خرج کرده بودم و االن د یاون ساختمون و جلو یوتولوپم رو تواِهِن یکرده بود. همه

 بیهام رو تو ج. دستنمیزم یآدم کره نیزتریبرانگکردم ترحمیکنم. حس م هیو به حال خودم گر نمیبش خواستیم
رو به خودم بدم، رد تماس  یکه زحمت در آوردن گوش نی. بدون ادیلرز بمیج یتو میزمان گوشوم کردم که هممانت

 یاانهیخاطر ترسوندن من، به طرز وحشبدبخت که به یاون گربه یافهیق ابون،یخ یتو یاگربه دنیرو زدم. با د
م به معده ش،پارهکهیشدن گربه و بدن ت زیآوحلق یصحنه یادآوریهام ظاهر شد . با چشم یشده بود، جلو پارهکهیت

 ابونیجدول کنار خ یم بود، باال آوردم. با عجز رومعده یرو تو ی. خودم رو کنار جوب رسوندم و هر چختیهم ر
دستم مچاله کردم.  یو دهنم رو پاک کردم. دستمال رو تو دمیکش رونیب فمیک یرو از تو ینشستم. دستمال کاغذ

نامعلومم  یندهی. حاال هم عالوه بر استرس، ترس از آگرفتمیاسترس م گذره،یم یکه ندونم دوروبرم چ نیااز  شهیهم
. اصاًل مبکن دیکار با یچ تیموقع نیا یاالن تو دونستمی. نمدمیفهمیبود. حال خودم رو نم ختهیروانم رو به هم ر

 .کردیم دیمن رو تهد یجورنیاومده بود و ام بود که ردم رو گرفته بود، تا خونه یک نیا دمیفهمینم
 یش کردم. شمارهبه صفحه یو نگاه دمشیکش رونیب بمیاز تو ج حوصلهیمانتوم، ب بیج یتو یگوش دنیلرز با

دوباره زنگ خورد. دوباره همون  یمانتوم بذارم که گوش بیج یرو تو یبود. رد تماس رو زدم و خواستم گوش بهیغر
و  دهینخراش یرو کنار گوشم گرفتم. صدا یگوشکه حرف بزنم،  نیکردم و بدون ا یبود! پوف شیریشماره بود. چه س

 به گوشم خورد. زد،یکه تو تن صداش موج م یشخندیهمراه با ن ،یزمخت
 ؟ی! کادوم رو دوست داشتیباالخره جواب داد -
 جواب دادم: دیترد با
 کادو؟ -
 :گفت زد،یکه تو کالمش موج م یخاص یبدجنس با
 گذاشتم. یادگاریکه برات  ی. همونگمیرو م یداشتنملوس و دوست یآره همون گربه -
برگشته بود. زبونم بند اومد و نتونستم بخت یحبس شد. منظورش اون گربه نهیسـ*ـ یحرفش، نفسم تو دنیشن با

 کلمه در جوابش بگم. هی یحت
 و با لحن سرخوشش گفت: کشدار

 الو؟ -
 گفتم: د،یلرزیکه م ییاومدم و با صدا رونیباز بهت  یکم باالخره

 ؟یهست یک -
 فرهاد، ادامه دادم: یهاحرف ریتحت تأث ،یبا مکث کوتاه و
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 ؟یخوایاز جونم م یچ -
 بلند شدم. ابونیجدول کنار خ یزمان از روهم و
 گفت: کرد،یم دادیو تمسخر ب شخندیکه توش ن یلحن با
 از جون تو؟ -

 ادامه داد: د،یرس ینظر متر بهتر و ترسناککه از قبل خشن ییمکث کرد و با صدا یکم
 .زایچ یلیخ -

 گفت: جانیکرد و با ه یامکث کشنده دوباره
 .امیکه سراغش م هیزیچ نی. نگران جونت هم نباش. آخرزیانگجانیخوب و ه یهاها دارم. برنامهبرات برنامه -
 :داد زدم یو با طلبکار دمیوسط حرفش پر طاقتیب

 ؟یهست یک -
 گفت: یاوقات تلخ با
کنم. پس انقدر قُدقُد نکن. بذار حرفم رو بزنم. حرفم رو  یپررو! من زنگ نزدم که خودم رو بهت معرف بچه نیبب -

 قطع نکن.
 ادامه داد: د،یسکوت من رو د یوقت
 نگرانش نباش. اد،یب تونهی. زنگ زدم بهت بگم، داداشت شب خونه نمگفتمیداشتم م -
که کنارم پارک شده  یدیرو به پرا مهیتک فتم،یکه ب نیآخرش ناخودآگاه پاهام سست شد. قبل از ا یجمله دنیشن با

 رفته بود، گفتم: لیکه از وحشت تحل ییبود، دادم. با صدا
 م؟یکرد کارتیمگه ما چ ؟یکار دار یبا داداشم چ ؟یخوایاز جونم م یچ -
دستم  یتو یبوق آزاد بود. با وحشت به گوش شد،یم دهیکه شن ییو تنها صداشده بود. تلفن قطع شده بود  رید اما
که به ذهنم  ی. تنها راهشدنینشسته بودم، رد م یاز سر بدبخت نیزم یبه من که رو تفاوتیب هانیشدم. ماش رهیخ
من ممکن  ینبود که پاوسط بود، مهم  انیشا ی. حاال که پامماجرا رو بگ یهمه سیبود که برم و به پل نیا د،یرسیم

سمت وجور کردم و راهم رو بهبود و بس. خودم رو جمع انیکه مهم بود، جون شا یزیماجرا باشه. تنها چ نیبود وسط ا
که  یبه گوشم خورد. درست وقت یشدن موتور کینزد یمحل بودم که صدا یکالنتر یگرفتم و رفتم. حوال یکالنتر

و برد که خب چون انتظارش رو نداشتم،  دیرو از دستم کش فیشدت کبه پشتم رو نگاه کنم، موتورسوار خواستم
 یسختشد و رفت. به دیناپد دمینشون بدم، از د یالعملکه بتونم عکس نیخوردم و بدنم درد گرفت. قبل ا نیشدت زمبه

 دنیکه با لرز دمیمالیمو کمرم از همه بدتر. کمرم رو  کردینشستم. تموم بدنم درد م روادهیپ یاز جام بلند شدم و تو
. دمینحس، از درون لرز یهمون شماره دنیو با د دمیکش رونیمانتوم ب بیج یرو از تو یگوش بم،یج یتو یگوش
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همون مردک  یخشن و عصبان یبرم که صدا یسمت کالنترزمان بهبالفاصله جواب دادم. خواستم بلند بشم و هم
 .اومدگوشم به ارتعاش در یحلزون یدوباره تو

 نره. ادتیکه تا آخر عمرت  ارمیداداشت ب نیسر ا ییشده بذار تا چنان بالاون خراب یپات رو تو -
 و باحرص داد زدم: وارناله

 آخه؟ یخوایاز جونم م یچ -
 بوق، جواب دل ناآرومم بود. قطع کرده بود. یدوباره صدا اما
 ! اَه!ی! لعنتی! لعنتیلعنت -

 واریرد شد، سرم رو به د لیموبا یکه از رو ینیرت کردم. بدون توجه کردن به ماشپ ابونیخ یرو تو یگوش زمانهم
 شد. ریهام سرازناخودآگاه اشک از چشم دش،یتهد یادآوریدادم. با  هیکه پشتم بود، تک یاخونه

رق ع سیهام از استرس خ. دستارنیسرش ب خواستنیم ییچه بال هایکجا بود. برادرم کجا بود. اون عوض انیشا
زور از جام از انواع سکته رو بزنم. به یکی جانیحجم از استرس، ممکنه که هم نیخاطر ابه کردمیشده بود. حس م

 نی. در ایچ کشتنشیمرگ، اگه م ،ینشستم، انتظار چی. به انتظار مکردمیکار م یچ دیبلند شدم. اصالً االن با
 نی. کاش حداقل اخوادیم یما چ ایمرد از من  نیلوم نبود اخودم رو ببخشم. اصاًل مع تونستمینم وقتچیصورت ه

 ذهنم رو آروم کنم. یتا بتونم کم دونستمیرو م
 ابونیکه وسط خ میگوش یسمت جنازهشمرده به یهاگرفتم و آروم از جام بلند شدم. آروم و با قدم واریرو به د دستم

رو  کارتممیطرف افتاده بودن، س هیکه هر کدوم  یقطعات گوش نینشستم و از ب نیزم یافتاده بود، رفتم. با زانو رو
راه افتادم  یاسمت همون خونهبرادرم بود. از جام بلند شدم و به هب دنیرس یمن برا دیام یتنها نقطه نیبرداشتم. ا
 .گشتمیبر م دیزده بودم. با رونیازش ب شیپ یکه ساعت

 یدستم رو رو دینه. با ترد ایبرگشته  انایک دونستمیزنگ بزنم. نم دیندارم و با دیمتوجه شدم کل دم،یدر که رس یجلو
 شد،یکه م یلحن نیتربه در زدم و ناخودآگاه با خشن یفرهاد، لگد یصدا یدوباره دنیبعد با شن یزنگ گذاشتم. کم

 گفتم:
 باز کن. -
 یحاضر نبودم پام رو توش بذارم. سع گهیشدم که قبل از تماس اون مردک، د یابالفاصله باز شد و من وارد خونه در

برسونم تا اگه اون مردک زنگ زد،  میمیقد یها باال برم و خودم رو به گوشسرعت ممکن از پله نیشتریکردم با ب
 دیرو زده بودن. من که کل فمیدوباره به در بسته خوردم. ک دم،یدر که رس یها باال رفتم. جلوبفهمم. باالخره از پله

هام فرهاد، ناخودآگاه دست یصدا دنیبرم که با شن دسازیمقابلم زدم و خواستم دنبال کل یبه در بسته ینداشتم. لگد
 رو مشت کردم.
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 به سرتاپام کرد و با شک گفت: یکل ی. نگاهسادیخودشون وا یپاگرد طبقه یتو رومروبه
 ؟یبازخاک یرفته بود -
 به اون چه مربوط بود. یول گفتیهام نگاه کردم. راست محرفش ناخودآگاه به لباس با

 مانتوم رو گرفت و گفت: نیکه آست نییها برم پااز پله خواستمیرو تو هم کردم و از کنارش رد شدم. م هاماخم
 در رو برات باز کنم؟ یخوایم -
 و تمسخر گفتم: شخندیو به ن سادمیپله وا نیاول یپشت در موندم. رو دیکجا فهم از
 .دسازینه کل ،یتو معلم دونمیمکه من  ییجاتا اون -
 براش باال انداختم و گفتم: ییهاش. ابروو زل زدم به چشم سادمیروش واپله باال اومدم و روبه هیاون  از
 ؟ینکنه دزد -

 ادامه دادم: د،یرسینظر مبه رانهیگکه مچ یبه سرم، با لحن یمکث کردم و با زدن فکر یکم
ما نذاشته  یخونه یاز کجا معلوم که خودت اون گربه رو تو ،یما رو باز کن ینهاگر انقدر برات راحته که در خو -

 ها؟ ؟یباش
 گفت: ظیهام زل زد. باغکرد و تو چشم زیرو ر هاشچشم

 کار رو بکنم؟ نیا دیبا یچ یبرا -
 رو کج کردم. سرم رو به راست کج کردم و گفتم: لبم
 .دیاز تو پرس دیبا گهیاون رو د -
 و گفت:زد  یشخندین

 مُفتن؟ یادیحرفات ز یکنیفکر نم -
 دادم و گفتم: شخندیهم جوابش رو با ن من
 تو. یحرفا ینه. نه به مفت -

 شدم. ریها سرازمهلت حرف زدن بهش بدم، با دست کنارش زدم و از پله کهنیبدون ا بعد
 شدمیداشتم کالفه م گهیفل در بود. دکه در حال ور رفتن با ق کردمینگاه م دسازیپاگرد نشسته بودم و به کل یگوشه

 در رو هل بده تا کامل باز بشه که از جام بلند شدم و ناخودآگاه گفتم: خواستیکه در رو باز کرد. م
 نه. -
 بهم کرد و گفت: ینگاه گنگ سازدیکل
 نه؟ یچ -

 گفتم: حوصلهیو ب خشک
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 .رمایتا من برم براتون پول ب نیصبر کن جانی. چند لحظه همیچیه -
 تکون داد و گفت: یسر
 باشه. -

رو که  یوارد اتاق خوابم شدم و پول ارم،یکه سرم رو باال ب نیوارد خونه شدم و در رو پشت سرم بستم. بدون ا باعجله
 هی یکه نگاهم رو حت نیبرداشتم و دوباره بدون ا زمیم یرو کیکوچ یچهصندوق یاز تو دادم،یم دسازیبه کل دیبا

سمت در رفتم و از خونه خارج شدم. پولش رو که حساب کردم، وارد خونه شدم و در به ارم،یکتم باال بحر ریذره از مس
 رو بستم.

 میمیقد لیو از توش موبا دمیکش رونیرو که داخل کمد بود، ب ییهام رفتم. کشوسمت کمد لباساتاقم شدم و به وارد
 نشستم. یاز طرف اون لعنت یر تماسرو توش انداختم و به انتظا کارتممی. سدمیکش رونیرو ب

خون خونه رو برداشته بود  ی. بودادمیو زمان فحش م نینبود. کالفه به زم یخبر ینشسته بودم ول یساعت هی حدود
 نییدهنم که احتماالً از استرس بود، بلند شدم و با سر پا ی. با احساس خشککردمیکم داشتم، احساس تهوع مو کم

بود،  یدر ورود یروسمت آشپزخونه که درست روبهبه لن،چرخش دور سا هیها و با ز پشت مبلاز اتاق خارج شدم. ا
 یآب قرمز دنی. با ددمیکش رونیرو که ب وانیگرفتم. ل خچالیسردکن آب ریبرداشتم و ز نتیکاب یاز تو یوانیرفتم. ل
 بازرو  خچالیسرعت در ا قرمز بود. بهچر نیشدم. ا رهیخ وانیگردشده به ل یهاپر شده بود، با چشم وانیل یکه تو

 نیزم هیچند ثان یآب از دستم رها شد و تو وانیل خچال،یظرف آب  یگربه رو یخون یپنجه یجا دنیکردم و با د
! قلبم انقدر تند ی. لعنتکردمیکرد. احساس ضعف م دنیهام ناخودآگاه شروع به لرزرو پر از آب و خون کرد. دست

آشپزخونه  واری. دستم رو به ددیچرخیداشت دور سرم م ای. دنرفتیم جیم انداخته بود. سرم چرا گنفسکه به نفس زدیم
که پر از آب و خون شده بود.  ینینشستم. همون زم نیزم یکم سُر خوردم و رودادم. کم هیگرفتم و آروم بهش تک

شد و  نیهام سنگچشم هویچرا  دونمی. نمفکر کنم زهایچ نیاز اون بودم که بتونم به ا ترحالیتر و بمن سست یول
 .دمینفهم یچیه گهیبعدش د

*** 
 نیام

 ییهامعادالتم کردم و دنبال سوال یبه جزوه ی. نگاهمیسال معادالت بودکالس نشسته بودم. منتظر استاد کهن سر
نگاهش کردم.  یسوالو  دمیسمتش چرخبه ارش،یدست ک یبودم تا دوباره بپرسم که با ضربه دهیکه نفهم گشتمیم

 با خنده گفت:
 دم در با شما کار دارن. یبز من رو نگاه نکن. خانوم محب نیع -
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با  نیسمت در کالس رفتم. ثمآروم از جام بلند شدم و به ن،یثم دنیتعجب نگاهش کردم. سرم رو چرخوندم و با د با
 فت:سالم کرد و گ سادم،یروش که وااز در فاصله گرفت. روبه یمن کم دنید
 ن؟یامروز تا ساعت چند کالس دار -

 نگاهش کردم و گفتم: باتعجب
 چطور؟ -

 ها کرد و گفت:کالس یبه راهرو ینگاه
 .نیمن بر یبه جا ن،یبرم سر کالسم. گفتم اگر شما کالس ندار تونمی. نمییبرم جا دیمن با -
 حساب و کتاب گفتم: یکم با
 .هیخال من امروز تا دوازده کالس دارم، بعدازظهرم -

 تکون داد و گفت: دییتأ ینشونهرو به سرش
 سر کالسشون؟ نیبر نیتونیدارم. البته نهمِ دو. م یاضیر هایبا نهم میخوبه. من ساعت سه و ن -

 زدم و گفتم: لبخند
 ه؟یچ تونیکه برنامه کالس نی. فقط بگستین یمشکل -

 گفت: کالفه
 .میبخرده عق هی. نیمبحث اتحادهاست. شما شروع کن -

 تکون دادم و گفتم: دییتأ ینشونهرو به سرم
 باشه. -

 داد و گفت: لمیتحو یلبخند
 ممنونم. فعالً. -
 خداحافظ. -
آدم  نیزتریعز ادیتو رو  یدختر، وقت نیا یافهیق دنیدادم. چقدر سخته، د رونیم رو بشدهکه رفت، نفس حبس نیثم

خاطر سکته، اون هم تو اوج شبه، به هیکه  اندازهیم یش مادرحسرت آغـ*ـو ادیتو رو  ی. وقتاندازهیم تیزندگ
هاش، قربون صدقه هاش،یهنوزه، حسرت مهربون کهکه هنوز هم  یهام از دستش دادم. مادرچشم یجلو ،یجوون
 .کردیم ینیهاش رو قلبم سنگپسرم گفتنشاه
 یعادت کرده بودم اما هنوز هم وقت دنشید به دنش،یاون مدرسه و هر روز د یماه کار کردن تو هیبعد  گهید البته

بهش  یخوب یلیعاشقشم اما باز هم احساس خ کردمیها فکر نممثل اون اول گهی. دزدیتر مقلبم تند دمش،یدیم
 خل شدم رفت. گهیداشتم. د
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 اومدم و وارد کالس شدم. رونیاز هپروت ب اومد،یسمت کالس مراهرو به یاستاد که از انتها دنید با
 مین و ازدهیکه راس ساعت  یبد بود. جور یلیخ ها،کشنبهی یکالس یسلف دانشگاه شدم. برنامه یاز کالس راه عدب

سالن  لیاست یهارفتم که ظرف یزیسمت م. االن هم که ساعت دوازده بود. در سلف رو باز کردم و بهشدیم مگشنه
همون  ییبود، جا بادمجونمهیکارت و گرفتن غذا که ق دنزبرداشتم و بعد از  یروش گذاشته شده بود. ظرف یغذاخور

 سالن نشستم و شروع به خوردن کردم. لیاوا
 !یتر. چه خبره؟ خفه نشآروم -

 دادم و گفتم: لشیتحو یوجورلبخند جمع ارش،یک دنیرو باال گرفتم و با د سرم
 .مردمیم یگرسنگضعف کرده بودم. داشتم از  یلیسر کالسم. خ سرههی میاز ساعت هفت و ن -

 م گذاشت وگفت:شونه یزد و کنارم نشست. دستش رو رو یچشمک
 اشتهات امروز بازتره. ییخدا -

 باال انداختم و گفتم: ابرو
 منظور؟ -
 باز شد و گفت: ششین

 اشتهات باز شده. یجورنیا ار،یکه با اومدن  یداشت یزیچ ،یدرد عشق دیگفتم شا -
 ردم و گفتم:هام رو تو هم کاخم ناخودآگاه

 .یگیچرت م یدار -
 زد و گفت: یشخندین

 داداش؟ یشیم یحاال چرا عصبان -
 گفتم: دیکردم و با تأک زیرو ر هامچشم

 .فهممیچون منظورت رو نم -
م رو سرشونه یفرض یهاکه داشت خاک یدر حال شخند،یتمسخر و ر یهاهیتو ما یرو باز کرد و با حالت ششین
 گفت: تکوند،یم
 .یریکن ازش فاصله بگ ی. سعدمیراجع به اون دختر نشن یخوب یهازیچ -

 . چشم تو چشمش کردم و گفتم:سادمیروش وابلند شدم و روبه یعصب
 ؟یگیم یچ یفهمیکرده؟ م رپاچیمغزت گ -
 گفت: یالیخیهام نگاه کرد و با ببه چشم یآورداد و با نگاه دلهره لمیتحو یشخندین

 .ستیتو مناسب ن یختر اصالً براد نی. اگمیخودت م یبرا -
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. نکنه... . نه گفتیم یچ گهید نیشده بودم. ا رهیخ رفت،یکه م یریکرده، به مسگردشده و مغز قفل یهاچشم با
 یدانشگاه رفت و آمد یتو نی. اصالً من که با ثمگفتیم ی. پس چدونهی. خودش هم مترهکیکوچ نیبابا اون از ثم

اون دختره،  یخصوص بعد از ماجرا. بهستمیها نبا خانوم تمن اهل معاشر دوننیود که همه مب نینداشتم. تعجبم از ا
 یادآوری. ناخودآگاه با میکالس شدهم ات،یپارسال دانشگاه که ترم اول سر کالس ادب یاضیر ی. ورودیترالن معتمد

دختر خودش رو سبک کنه و  هیکه  دشی! اصالً باورم نمشیریس یهم رفت. دختره یهام تواون دختر، اخم یماجرا
ها راجع به ارزش تمیاومده بودم تهران، تمام ذهن یپسر درخواست به قول خودشون رفاقت کنه. اصالً از وقت هیبره از 

 :گفتیکه اهلش نبود، م نیو با ا ذاشتیسرم مچقدر سربه دیسوال رفته بود. سع ریها زخانوم یهاو حرمت
 .گذروندمیم باهاش خوش یاگه من جات بودم، حساب ؟یرو بپرون یتوپ نیبه ا سیک ادیت مدل یجورممد! چه یوا -

« تر از دهنت حرف نزنگنده» یجانانه و جمله یگردن مسخره، دو تا پس یشوخ نیمن هم به ا یهر دفعه جواب
 بود.

 یاما سرما میفاصله داشت دیفته با سال جده هی باًیکه تقر نیاومدم. با ا رونیکور شده بود. بلند شدم و از سلف ب اشتهام
! ریخبه ادشیسرما! ما رو نداشت. ننه نیسرما قصد کوچ از سرزم. اصالً انگار ننهکردینم دییموضوع رو تأ نیهوا اصالً ا

اون پرورشگاه گذاشته بودم، با  یاول که تازه پام رو تو یبود. روزها پرورشگاه یتیترب یمرب ا،یروخاله یهاقصه
 شیرو پ تمیها شکا. اونقدر که بچهزدمیو مامانم رو صدا م کردمیم هیها تا صبح گر. شبزدمیحرف نم کسچیه

خودش رو بهم  کردیم یاون پرورشگاه استخدام شده بود، سع یکه تازه تو ایروپرورشگاه بـرده بودن. خاله ریمد
 کردمیم هیشب که داشتم گر هیباهاش حرف بزنم.  تمخواسیکنه. مهربون بود. دوستش داشتم اما باز هم نم کینزد

 دمیکردن کرد. تعجب کرده بودم. ازش پرس هیاومد و باال سرم نشست و با من شروع به گر کردم،یمامان مو مامان
 :دمیازش پرس ادمهیتعجب کردم.  یلیتنگ شده. خ امانمم ی. گفت دلم برایکنیم هیکه چرا گر

 ست؟ین شتیمگه مامانت پ -
 گفت: یمهربون با
 .میکن هیبا هم گر امیگفتم من هم ب ،یکنیم هیمامانت گر یبرا یتو هم دار دمیخدا. د شینه. مامانم رفته پ -
دوست شدم و خاله  ایرو. بعد از اون شب من با خالهمیکرد هیبغلش و با هم تا خود صبح گر دمیهمون موقع، پر ادمهی

از اون  یکی. ادیخاطر من ممن مطمئن بودم که به یول گفتیمون قصه مهمه یتو اتاق ما و برا اومدیهرشب م
افتادم. کاش  ایروخاله ادیشد که  یلبم نشست. اصالً چ یرو یسرما بود. ناخودآگاه لبخندکوچ ننه یها، قصهقصه

رفتم  رونیاز سلف ب .دمیرو باال کش رنگمیتونیکاپشن ز پیکاپشنم گرفتم و ز نییبتونم بهش سر بزنم. دستم رو به پا
 .دمیخوابیم یقبل از کالس کم دیسمت خوابگاه رفتم. باو پشتش از دانشگاه خارج شدم و به

*** 
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 نه. ولش کن. ولش کن. مامان! مامان! نزنش! نزنش! -
اهم نگ یکه به لباسم چنگ انداخته بود و با نگران دیشدم و به سع زیخمیجام ن یکه بهم وارد شد، تو یدیتکون شد با
 کرد و گفت: یپوف کنم،یکه دارم نگاهش م دید یوقت دینگاه کردم. سع کرد،یم
 ؟یخوب -

 یتو یمطمئن شدم، کس یآره تکون دادم. نگاهم رو دورتادور اتاق چرخوندم و وقت ینشونهحرف سرم رو به بدون
وقت بود  یلی. خداشتنینمچرا دست از سرم بر ،یبچگ یهاکابوس نیا دونمی. نمدمیکش ینفس راحت ست،یاتاق ن
 چهار سال.-به سه کینزد دیشا دم؛یدیخواب رو نم نیا گهیکه د
 بلند شد: دینگران سع یصدا

 ؟یی! کجانیالو! ام ــ
منظور نگاهش کردم. سرم رو به جیهاش که دور بازوهام گره خورده بود، کردم. سرم رو باال گرفتم و گبه دست ینگاه

 گفت: یمکث کوتاهبراش تکون دادم. با  ه،یچ
 ؟یندار یمشکل -

 رو باال انداختم. سرم
 نزنش. یگفتی. بعد هم میکردیمامان مش تو خواب مامانهمه ؟یدیدیم یخواب چ -

 تکون دادم و گفتم: نیرو به طرف سرم
 نبود. یمهم زیچ -

 و گفت: دیهم کش یهاش رو تواخم دیسع
 مهم نبود؟ یگین وقت ماو ،یسرت گذاشته بود یمهم نبود؟ اتاق رو رو -
 سر تکون دادم و گفتم: حوصلهیب

 نه. گفتم که مهم نبود. -
بار، آرامش رو ازم  کیحرف بزنه که هر چند وقت  یبیو غر بیعج یهاساعت از خواب هیحوصله داشت  یک
 .دونستمیخودم هم جوابشون رو نم یکه حت ذاشتیذهنم به جا م یعالمه سوال تو هیو  گرفتیم

 تکون داد و گفت: یسر
 .خبلهیخ -
 از جاش بلند بشه که گفتم: خواستیم
 ساعت چنده؟ -
 سه و ربع. -
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 از جام بلند شدم. زدهوحشت
 شد. رمیشد. د رمیخدا! د ای -
پل  ری. زرونیو از خوابگاه زدم ب دمیهام رو پوشزدم و بعد از شستن دست و روم، لباس رجهیاتاق ش ییدستشو سمتبه
 مترو شدم. یشدم و راه نیار ماشسو دخندانیس

 زده گفتم:. خجالتهیکفر یکه حساب دادیصدر، نشون م یبرزخ یافهیق دنیدفتر مدرسه شدم. د وارد
 سالم خانوم صدر! -

 هاش رو بهم دوخت و گفت:چشم یعصبان صدر
 ن؟یکرد ریقدر دسر کالس؟ پس چرا ان نیبر شونیا یبه جا نیقول نداد یمجد! مگه شما به خانوم محب یآقا -
 گفتم: د،یباریازش م یکه شرمندگ ییصدا با
 شرمنده خانوم! خواب موندم. -

 گفت: یکرد و حرص کینزد زیکارش نشست. خودش رو به م زیپشت م یصندل یو رو دیبرام چشم کش ناخودآگاه
 هم روش. گهید ساعت میساعت که معلم نداشتن، ن هیسر کالس.  دیبر ستیالزم ن گهید نیی. بفرماخبلهیخ -

 یطرزجوان مدرسه که به ریبه خروج مد ری. بلند شد و از اتاق خارج شد. متحدیرو عقب کش یهم دوباره صندل بعد
 بدم حاال. یرو چ نیبود. جواب ثم یبود، نگاه کردم. مشکلش چ امروز بداخالق شده یباورنکردن

 دنیکه با د ادینفسم جا ب یتا کم نمیبش زشیکنار م یادار یصندل یرو خواستمیصدر رفتم و م زیم سمتبه
بود. ناخودآگاه دستم رو دراز کردم و  نیثم یصدر، کنجکاو به شناسنامه نگاه کردم. شناسنامه زیم یرو یاشناسنامه

تر هام درشت شد. چهار سال از من بزرگتولدش خورد، چشم خیبرداشتم. نگاهم که به تار زیم یشناسنامه رو از رو

ساله  26که  اومدیاصالً بهش نم یعنیتر باشه. که از من بزرگ شدی. باورم نمشدیسال داشت. باورم نم 26بود. 
 نشستم. یصندل ی. شناسنامه رو سر جاش گذاشتم و رودونمینم اومد؛یهم بهش م دیباشه. شا

 رمیش دیاون روز که سع دمیهمفیتر باشه. حاال مازم بزرگ خواستمی. ته دلم نمگهیتر بود د. بزرگیحاال که چ خب
که  ی! هه! حق داشت. پس اون آماریبازبود. خاله یکرد و فرستادم تا باهاش حرف بزنم، منظورش از اون حرف چ

 باشه. یرستآمار د دیرسینظر نم. فعالً که بهیدرآورده بود چ دیسع
*** 

 دایش
تار بود. نفسم تنگ بود و  دمیچرا د دونمیادم. نمرو باز کردم. بدنم خشک شده بود. آروم بدنم رو تکون د هامچشم

آوردم و  نییسفت بود. چرا پاهام رو هوا بود. آروم پام رو پا رمیشده بودم. اصالً چرا انقدر ز یطورنیبدنم کوفته. چرا ا
 شیاز خشک یکردم با مالش کم یو سع دمیبه پاهام کش ی. دستادیبدر یاز خشک یخم و راستش کردم تا کم یکم
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. کردمیکار م یچ نجایطرف و اون طرف رو نگاه کردم. تو آشپزخونه بودم. من ا نیا یکم کنم. سرم رو چرخوندم و کم
. چرا دمیبه سَرَم کش یبودم. سرم رو چرخوندم که ناخودآگاه آخم هوا رفت. دست دهیدراز کش هاکیسرام یچرا رو

 !انیمن! شا ی! خدایاومد. وا ادمیخره که فکر کردم باال ی. کمکردیبود. چرا انقدر درد م سیخ
 واریآروم از جام بلند شدم. به کمک دگرفته بودم، آروم واریکه دستم رو به د یشدم. در حال زیخمیجام ن یتو یسختبه

 یبند کردم و با تعجب به جا ییرایپذ یمبل تو نیترکیشدم. دستم رو به نزد ییرایو وارد پذ دمیخودم رو جلو کش
با  زدن،یبرق م یزیکه از تم هاکیسرام دنیگرفتم و با د نییگربه نگاه کردم. کجاست. سرم رو پا یهالش یخال
تو خونه  یابهیتارم، دنبال آدم غر دیزدم و با همون د یکردم. ناخودآگاه چرخ یبررس یشتریدوروَبرم رو بادقت ب دیترد

 تم:دهنم چرخوندم و آروم گف ینبود. زبونم رو تو یگشتم اما کس
 نجاست؟یا یکس -

 تکرار کردم: تربلند
 نجاست؟یا یک -
 گفتم: د،یرسینظر مدار بهباالم، خش یخاطر تن صداهم به یکه از ترس دورگه شده بود و کم ییصدا با
 نجاست؟یا یگفتم ک -
 فرهاد به گوشم خورد: یکه صدا دمیترسیکم داشتم مکم گهید
 من. -
 .دمشیدیدرست نشده بود. تار م دمیاومد، نگاه کردم. هنوز د رونیزه ازش بکه فرهاد تا انیاتاق شا سمتبه
 سمت اتاقم رفتم. مهربون گفت:به وار،یاز کنار و به کمک د اطینگاه ازش گرفتم و آروم و بااحت تفاوتیب

 ؟یخوایکمک م -
نبود.  نیکم کنه، االن حالم اکم کردیم یها سعوپرتگفتن اون چرت یاگه همون اول به جا دیرو ندادم. شا جوابش
 و هول گفت: دیرس کمیکه نزد رفتمیسمت اتاقم موار بهپشتبه اون مربوط نبود. داشتم الک ادیحالم ز نیهرچند ا

 ببرمت دکتر. یتونیاگه نم ؟ینیراحت بب یتونیتهوع؟ م ؟یندار جهیبذار کمکت کنم. سرگ ؟یکنیکار م یچ -
اون  یبه خودش زحمت نداده بود که من رو از رو یبود، کنار زدم. حت دراز کرده سمتمرو که به ی. دستسادمیوا

دادم و نگاه ازش گرفتم.  لشیتحو یشخندی. نکنهیم یجا کنه، حاال اومده ابراز نگرانسفت جابه یهاکیسرام
 زمزمه کردم: نوه،که بش یآروم اما جور رفتم،یجلو م واریطور که به کمک دهمون

 .کنهینم ییرایازت پذ نجایا ی. کسیتو ندارم. بهتره بر یبه دلسوز یازیمن ن -
و در رو باز کردم. وارد شدم و پشت  دمیرو کش رهی. آروم دستگدمیتوجه به نگاه ماتش جلو رفتم. به در اتاق رس بدون

 یوضع رو نیبا ا یاگه کس یو روش نشستم. در حالت عاد دمیسمت تخت کشسرم، در رو روش بستم. خودم رو به
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برام نداشت. دستم رو دراز کردم و  یتیاهم نیترکیاالن کوچ یول دادمیدودمانش رو به باد م نشست،یتختم م
انتظار کشنده، همچنان ادامه داره.  نیا یعنی نینداشتم. ا یتماس چیکنار تخت برداشتم. ه یعسل یرو از رو لیموبا
 زدم: غی! جیلعنت

 !ایلعنت -
نظر کالفه به یکه کم ییشد. با صدا دایدر پ یفرهاد دوباره از ال یضربه به در خورد و بعد سروکلهبعد، چند  هیثان چند

 گفت: د،یرسیم
 یا. شمارهدهیجواب نم یخونه ول ادیب ست،یکجاست؟ چند بار بهش زنگ زدم، بگم حالت خوب ن انیشا یدونیم -

 که من دارم، نداره؟ ینیاز ا ریبه غ
پشت تلفن، حس کردم نفسم باال  کهیاون مرت یهاحرف یادآورینکنن. با  تشیاالن کجا بود. اذگرفت. برادرم  نفسم

 یکه نتون یی. خبرهایناگوار باش یمنتظر خبرها ،یدیام چیهی. بیباش چارهی. چقدر بده بکننیم تشی. اذادینم
ازش رو برگردوندم و  شیماه پکه چند  یهمون کس نبکنم جز صدا زد تونستمیکار م ی. االن چیریجلوشون رو بگ

 م بلند شد.ضجه یوجودش رو انکار کردم. ناخودآگاه صدا
 خدا! -
 یاز نظر من، کم دیبود و شا بهیکه غر یشد. بلندبلند و بدون توجه به حضور مرد ریهام سرازاشک از چشم لیبعد س و

 هم نامرد، خدا رو صدا زدم و التماس کردم.
 غلط کردم. برش گردون. -
 :زدمیو تکرار داد م دیتأک با
فروختم، به اون چه؟ من خودم رو به اون  طونیکردم، به اون چه؟ من خودم رو به ش تیخدا! من کردم. من خر -

به اون چه؟ به اون چه؟ به اون چه؟ اگه  فتم،یباهات درب تونمینامرد فروختم، به اون چه؟ من خر شدم، فکر کردم، م
 بده! شنجاتش بده! نجاتش بده! نجات ،یکه هست ینشونم بد یخوایم
 اومد و حالت زمزمه به خودش گرفت: ترنیی. صدام پاشدیتر مو گرفته رفتیم لیکم صدام تحلکم گهید
 . خدا نجاتش بده.ادیبرنم ینجاتش بده. از دستم کار -

شدن تختم، سرم  نییپابعد با احساس باال و  یندادم. کم یتیاما اهم دمیفرهاد رو شن یهاشدن قدم کینزد یصدا
 فرهاد کردم. یتو هَم و سوال یافهیبه ق یرو باال گرفتم و نگاه

 یاومده بود تو یجوربه حال خودم باشم. اصالً چه ذاشتی. چرا نمداشتیو دست از سرم بر نم رفتیچرا نم نیا
 خونه. در که بسته بود.
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زانوم گذاشتم و باحرص  یسرم رو رو شرهینگاه خ هام دوخته بود. آخرش کالفه ازرو به چشم شیمشک یهاچشم
 گفتم:

 ندارم. یاجیاحت چی. من به کمک تو هرونیمن برو ب یبرو. از خونه -
 بود. جیگ
 نجاتش بده؟ حرف بزن. یاومده؟ خدا از چ انیسر شا ییچه بال ؟یگیم یچ -

 جواب دادن به خودم ندادم. زحمت
 ؟یکنیم یبازشده؟ چرا لج یبا توام. بگو چ -

 یعصب باًیهام، تقرشد و با تکون دادن شونه ینخوردم. باالخره حرص یتکون نیترکیکوچ یهم جواب ندادم. حت باز
 و کالفه داد زد:

 با تواما! -
 جواب دادم: ادیهاش رو کنار زدم مثل خودش با فررو بلند کردم و بااکراه دست سرم

 ینه اندازه یدراز کن متی. پس بهتره پات رو اندازه گلستیمربوط ن چون به تو ؟یشنویبا من نباش. با من نباش. م -
 مردم. میگل

 م، راه خروج از اتاق رو نشون دادم و گفتم:هم با انگشت اشاره بعد
 !یهِر -

تخت و کنار دستم، ساکت شد. هر دو  یرو یگوش دنیبگه که با لرز یزیبهم کرد و خواست چ یضینگاه پرغ فرهاد
 گوشم گذاشتم و گفتم: یرو رو یگوش عیبود. سر بهی. غرمینگاه کرد یگوش یاده روافت یبه شماره

 بله؟ -
 خونش بمونه رو دستم. خوامی]...[ جمع کن. نم یبرو لَش داداشت رو از تو جاده -

 تخت افتاد. یاز دستم رها شد و رو یهام از وحشت گشاد شد. گوشکرد. چشم دنیشروع به خند بعد
تخت گرفتم و آروم از جام بلند شدم اما  یخودم نداشتم. دستم رو به گوشه یرو یکنترل چیو ه دیرزلیبدنم م تمام

گرفتم  واریافتادم. دستم رو به د نیزم یهم داشتم، با زانو رو شیپ یقیکه از دقا یخاطر ضعفنکردن. به یپاهام همراه
از جام بلند  تونستمیبودم که نم فیما اونقدر ضعا خواستمینم وسمتم دراز شد. کمکش ربه یامردونه یهاکه دست

تخت  ینشون نداده بودم که خودش دستش رو دور کمرم گرفت. بلندم کرد و دوباره رو یالعملبشم. هنوز عکس
 اومد، گفتم: یم رونیکه از ته چاه ب ییکه با صدا رونیاز اتاق بره ب خواستینشوند. م

 نرو. -
 کرد. هام نگاهسمتم و به چشم برگشت
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 .یبخور ارمیب یزیچ هی رمیم -
 بهتر بود. خوردم،یم کوفت

 دار و بلند گفتم:خش ییصدا با
 ]...[ . ی. فقط من رو ببر جادهخوامینم -

 . باالخره گفت:شدیباز و بسته م یماه نیهاش درشت شده بود. دهنش عبود. چشم یدستور لحنم
 اونجا؟ چرا؟ -

نتونستم ادامه بدم؛ چون سرم  یبهش کردم و از جام تا نصفه بلند شدم ول یاه بددادن نداشتم. نگ حیتوض یحوصله
بار فرهاد که تا  نیکه ا شدمیرفته بود. ناخودآگاه دست به سرم گرفتم و سر جام نشستم. دوباره داشتم بلند م جیگ

 گذاشت و من رو نشوند. هامونهش یسمتم اومد و دست روحاال فقط نگاهم کرده بود، به
 گفت: باحرص

 شده؟ یبگو چ -
 زدم: غیاز کوره در رفتم و ج گهید
 .رهیمیاون م ؟یفهمیبرم. م دیبا -

 گفتم: د،یلرزیو صدام م ختیریهام مگونه یهام روکه اشک یصدام رنگ التماس گرفت و در حال بعد
 ن.سرش آورد ییها چه بالاون آشغال ستی. معلوم نرهیمیتو رو خدا کمکم کن. اون م -

گذشته بود. االن فقط  یچند ساعت، چ نیا ی. برام مهم نبود که توکردمیپر از اشک بود و فقط التماس م صورتم
گشت. رد نگاهش رو گرفتم.  یزیاتاق چرخوند و دنبال چ یبرادرم مهم بود؛ فقط برادرم. نگاه سرگردونش رو تو

 سمتم انداخت.روش برداشت و بهرنگم رو از کرم یاتاق رفت. روسر یگوشه یسمت چوب لباسبه
 به موهام کرد و گفت: یبرش دارم که نگاه خواستم

 .رهیگیخون گربه، سَرتاپات رو م یبو گه،یساعت د هیتا  یجورنی. ایبهتره حداقل موهات رو بشور -
 گذاشت و گفت: یروسر یبگذرم که دستش رو رو تیاهمیب خواستم

 .یشیم ضیمر -
. ارمیدووم ب یادیکه سرم گرفته، مدت ز یخون یبو نیودم هم مطمئن نبودم بتونم با اگذرا بهش کردم. خ ینگاه

آب گرفتم. با شامپو  ریبود، رفتم و سرم رو ز انیکه کنار اتاق شا ییسمت روشوگرفتم و به واریمردد دستم رو به د
 دنیو نداشتم. بعد از آب کششستنشون ر یکوتاهشون کرده بودم؛ چون حوصله هایکه تازگ ییافتادم به جون موها

 یرفتم. وارد اتاق خودم شدم و روسر رونیو ب دمیچیرو برداشتم و دور سرم پ زیآو یکن روخشکدست یسرم، حوله
 حوله سرم کردم. یرنگم رو روکرم
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پاگرد  یوشدم. ت ریها سرازآروم از پلهسمت در رفتم و آرومفرهاد، به دنیبه دوروبرم کردم و با ند یسَرسَر ینگاه
 گفت: دیسمتم اومد. با تردخوردم که در فوراً باز شد و فرهاد به نیرفت و زم جیسرم گ نا،یا انایک یخونه

 حالت خوبه؟ -
 بهم انداخت و با مکث گفت: یشدم. نگاه بلند

 ؟یایخودت راه ب یتونیم -
 نیرنداشته بودم که داشتم پخش زمآره تکون دادم اما اصالً مطمئن نبودم. هنوز قدم اول رو ب یمعنارو به سرم

 آروم زمزمه کرد:بهم کرد و آروم ی. دستم رو گرفت. نگاه کوتاهشدمیم
 کجاست؟ انیبود زنگ زد؟ شا یشده؟ اون ک یچ یگی. چرا نمابونینه اون ب مارستانیب یبر دی. تو االن باایآروم ب -

 . با حرص گفتم:سادمیرو بستم و سر جام وا هامچشم
 .ستیحالم خوب ن ینیبیخدا بس کن. متو رو  -

 باال برد. میتسل ینشونهرو به دستش
 .ای. بخبلهیخ خب،لهیخ -
از تماسش گذشته  قهیبه ده دق کی. به ساعت نگاه کردم. نزدمیو راه افتاد میشد نیراه رو کمکم کرد. سوار ماش هیبق

 گفتم: اومد،یم رونیکه از ته چاه ب یی. با صدامیبود و تازه راه افتاده بود
 کشه؟یچقدر طول م -
 .قهیدق ستیب -

بشه. کاش سرم رو  ریکردم. با خودم فکر کردم نکنه د یالکرستیدهنم رو قورت دادم و شروع به خوندن آ آب
 .دمیبود، کش سیبردم و حوله رو از دور موهام که هنوز هم خ میروسر ریدستم رو ز یزاریفکر با ب نی. با اشستمینم
 سمتش برگشتم. نگاهم کرد و گفت:نگاه فرهاد به ینیسنگ با
 ره؟یمیداره م یک یبگ شهیحاال م -
 یصورتم رو م گرفتم،یکه استرس م یماه لعنت نیچند نینشسته بودم، فقط طبق معمول ا نیماش یتو یوقت از

 . پاهام از بس منقبضشون کرده بودم، درد گرفته بود.دمیمال
 ا بغض گفتم:روم کردم و ببه روبه ینگاه

 سرش آوردن. ییاون آشغاال چه بال دونمی. نمانیشا -
 یاما هر بار جاشون با قطرات لعنت زدمیصورتم روون شده بودن، کنار م یرو که رو ییهادراومد. اشک مهیگر دوباره

 .شدیپر م یاگهید
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 یابونیب یلیخ م،یرفتیکه م یریمس شدم. رهیرو خبهنگفت. من هم به رو یچیه گهیبهم کرد و د ینگاه کوتاه فرهاد
 ی. من حتآوردمیخودم نم یبودم اما به رو دهیبود. ترس ابونیش ببودن، همه دهیکه کش یکیبار یبود. جز جاده

شد و پارک کرد.  یابونیبا زدن راهنما وارد قسمت ب رهاد. باالخره فشمیم دیدارم تهد یاز سمت چه کس دونستمینم
به شماره کردم. جواب  یدستم شروع به زنگ خوردن کرد. نگاه یتو ینکرده بود که گوش رو خاموش نیهنوز ماش

 لحن ممکن گفت: نیتردادم. صدا با خشن
 ؟یبا خودت آورد هیک نیا -
 گفتم: دم،یجویو م کردمیدهنم م یکه ناخنم رو تو یحال در
 .مههیهمسا -

 :خونسرد گفت شه،یم یعصبان کردمیتصورم که فکر م برعکس
 .نیبش ادهیپ خبلهیخ -

 گفتم: دهیترس
 برادرم کجاست؟ -

 چهارستون بدنم رو لرزوند. ش،یطانیش یخنده
 شو. بگرد دنبالش. ادهی. پیکن دایبرادرت رو پ یکه بگرد نجایآوردمت ا -
 فت:بهم کرد و گ یمن، نگاه مهربون یافهیق دنیبااسترس به فرهاد نگاه کردم. فرهاد با د ،یقطع شدن گوش با
 . من هستم.ستین یزیخونسرد باش. چ -
بود. نفس  سادهیبود که پشتم وا یآدم نیبار و دوم نیدوم نیحال بودم. اخوش یلیچرا اما از وجودش خ دونمینم
 فرهاد به گوشم خورد: یشدم. صدا ادهیپ نیو از ماش دمیکش یقیعم
 .میبا هم بر سایوا -

 سمتم گرفت و گفت:به ی. شکالتسادیرو دور زد و کنارم وا نیماش
 .یبهتر ش دیشا ،یسیوا یتونیپات نم یرو بخور. رو نیا ایب -

 رو رد کردم و آروم گفتم: دستش
 بخورم. تونمینم -

 گفت: آورد،یکه دستش رو جلو م یبهم کرد و در حال ینگاه
 .ی. ضعف داریدنبالش بگرد یتونینم یجورنیا -

 دستش رو کنار زدم. دوباره
 .مخورینم -
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 دایرو پ انیشا دی. قدم اول رو محکم جلو گذاشتم. باشدینم دهید یزیچ یخاک ریرو دوختم. جز مسرو به روبه نگاهم
 رو بردارم که دست فرهاد مانع حرکتم شد. یقدم بعد خواستمی. مکردمیم
 .میبا هم بر سایوا -

 یبرا یاما نگران دمیترسی. ممیحرکت کرد بود، شروع به یکه احتمال وجود هر نوع موجود یابونیب یهم تو همراه
 .شدیفرهاد مانع سقوطم م یهابذاره. ضعف داشتم اما دست ریروم تأث یلیترس خ نیکه ا دادیاجازه نم ان،یشا
شده بود و ما  کیتار باًیبرگردم. هوا تقر تونستمیاما بدون برادرم که نم دمیترسیم شتریب میرفتیجلوتر م یچ هر
 ریبه مس زشدهیر یهابه فرهاد کردم که با چشم ی. نگاهمینیجلومون رو بب میتونستیم ل،یموبا یقوهزور چراغبه

 .دیترسینم یعنیشده بود،  رهیرو خروبه
 .دمیشنیاما صداش رو خوب م دمشیدینم درست

 ؟یکنیمن رو نگاه م یجورنیشده؟ چرا ا یچ -
 رو ازش گرفتم و آروم گفتم: نگاهم

 ؟ی. چرا با من اومدنیخطرناک یاونا آدما ؟یترسینم -
 کرد و گفت: یکوتاه یخنده

 .یراه رو تنها بر نیا یتونی. فقط فکر کردم نمدونمینم -
رو از  نمیوگشاد مانتوم رو گرفته. خواستم آستگَل نیهاست آستکه گرفتم. تازه متوجه شدم که ساعت نییرو پا سرم

 بکشم که محکم گفت: رونیدستش ب
 کن.ن -

اما باز هم بهش  دمشیدینم یوحسابسمتم چرخوند. درستنگاهش کردم. سرش رو به یرو باال آوردم و سوال سرم
 گفت: الیخیشد و ب مینگاه سوال ینگاه کردم. متوجه

اونا فقط  زنن؟یزنگ نم گهیحاال چرا د نجا؟یا یایساعت بهت زنگ زدن و گفتن ب نیچرا ا یدینفهم یعنی -
مراقب  یلیخ دیسرمون. با زنیتا بر گردن،ی. منتظرن. انگار دنبال فرصت مناسب منجایتو رو بکِشن ا خواستنیم

 تره.راحت المیخ یجورنی. امیباش
هام کرده بودم که حاال چشم هی. دو ساعت اول انقدر گراومدیم یتر گرفت. سوز سردمن رو محکم یمانتو و

از قبل من رو ترسونده بود.  شتریفرهاد ب یها. حرفرفتمیفرهاد م یاهو فقط دنبال قدم دیدینم یوحسابدرست
ها اتفاق نیا یحرف بزنم. کاش همه انیبا شا منرو بده تا  یدروغ گفته باشه؛ چون حاضر نشد گوش اروی دمیترسیم

 که بود، دنبال من بود. ی. اون هر کاومدیسرم فرود م یفرهاد مثل پتک تو یهاخواب بود. حرف
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 یشدم که فرهاد داشت با کس یزدوخورد یتازه متوجه سادم،یعقب پرت شدم. سر جام که وافرهاد به یهُل ناگهان با
دور کمرم گره شد  یکه ناگهان دست زدیشدت م. قلبم بهدادیانجام م دمش،یدینم یوحسابدرست یکیتار یکه تو

 .دیچیگوشم پ یزمان تووحشتناک هم ییگلوم گذاشت. صدا یرو رو یزیو خودش رو بهم چسبوند. جسم ت
 .ایاون دن فرستمشیاالن م نیبس کن. وگرنه هم -
هام شروع به دست نشست،یبدنش م یکه پشت سر هم احتماالً رو یضربات یآخ فرهاد و بعد صدا یصدا دنیشن با

 شد. یکرد. زخم دنیلرز
 زدم: غیکردم و ج دایصدام رو پ باالخره

 ؟یکارش دار ی! چیولش کن لعنت ن؟یخوایا ماز جون م یچ ن؟یهست یک -
 گفت: هیکرده بود، با کنا ریکه من رو اس یمرد

 .یاریسوپرمن رو با خودت ن نیو ا یایتنها ب یخواستینکن. م ریرجیج ادیز -
 خطاب به دوستش گفت: کرد،یتر مکه دستش رو دورم محکم یدر حال بعد
 .رهیبگ میتصم آقا تا براش شیپ میبسه. جمع کن لششو ببر -

 صداش رو آروم کرد و گفت: بعد
 وقته منتظرته. یلیکه آقا خ میبر -

گلوم  یرو شتریبکشم که چاقو رو ب رونیکرد. خواستم خودم رو از آغوشش ب دنیهم کنار گوشم شروع به خند بعد
 فشار داد و با خشونت گفت:

 .گهیرادرت؟ صبر کن دب شیپ یبر یخوای. مگه نمیبش یبکنم که زخم یمجبورم نکن کار -
 از اون سمت گفت: دهینخراش ییصدا

 .میآقا گفت فقط دختره رو ببر -
 .دیکرد که بدنم لرز یهیکر یبود، خندهکرده ریکه من رو اس یمرد

 .شهیم شتریب لمونیتیش خوان،یخاطر هم رو م نایاگه آقا بفهمه ا یآره ول -
 متعجب گفت: طرف

 خوان؟یخاطر هم رو م یدیاز کجا فهم -
 کرد و گفت: یاخنده

 .رهی. حتماً دلش گیاون هم نصف شب ن؟یدنبال ا فتهیپسره مگه مغز خر خورده راه ب نیاحمق! ا -
 .میکردیگوش م شد،یردوبدل م نشونیب یکه هر از چندگاه ییهاو به حرف میما ساکت بود یدو هر
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حرف  یتر از دلدادگبود. از همه مسخره یک برد،یم که ازش اسم یی. اون آقازدیحرف م یمنقطع شد. از ک هامنفس
که از سرم گذشته  ی. نفسم گرفت. فکرشدیم شتریدروغ مسخره ب نیخاطر ابه لشونیتیش دیمن و فرهاد. چرا با زد؛یم

 .اومدیبه سرمون م یچ کردم،یرو م کرشبود که ف یوحشتناک بود. اگه کار اون کس یادیبود، ز
 شده بود، با لبخند گفت: ریرگکه با فرهاد د یاون
 .تیمأمور نیبعد ا میبکن یوپاشختیچه ر یهستن. وا میگیاگه نباشن هم ما م ی. حتیگیآره راست م -
 و گفت: دیکه من رو گرفته بود، بلند خند یحرف، اون نیگفتن ا با
 گوش کنه. نایکه به حرف ا هیآره. ک -

 فرهاد در اومد: یصدا باالخره
 از جون... نیخوایم یاال؟ چآشغ نیهستیک -

 ش بلند شد:ناله یش تموم نشده بود که صداجمله هنوز
 کثافت! -
 حرص و نفرت گفتم: با
 ؟یکارش دار یولش کن. چ -
 زدم. غیکه من رو گرفته بود، ج یسرم توسط اون یمو انهیشدن وحش دهیکش با

 فرهاد بلند شد: ادیفر یصدا
 کثافت؟ یکارش کرد یچ -
 .نیایو راهتون رو ب نیبهتره خفه بش ن،یکتک بخور نیخوای. اگه نمنیزنیم زر یادیز -

 نگفت. یزیاما چ دیفرهاد به گوشم رس یعصبان یهانفس یصدا
 که من رو گرفته بود، خطاب به دوستش گفت: یاون
 م؟یرسیپس؟ دو ساعته چرا نم یرو کجا گذاشت نیماش -
 .میرسیخرده جلوتره. االن م هی -

. خواستنیها مکه اون میشد ییجا یهامون راهانداختن و بعد از بستن چشم ینیبعد، ما رو داخل ماش قهیدق پنج
 .کردنیصداش م« آقا»که به خون من تشنه بود و  میرفتیم یکس شیاحتماالً پ

اتاق هست  نیا یتو یاصالً کس دونستمیکه نم کیقدر تاربودم. اون کیاتاق تار هی یرو که باز کردن، تو هامچشم
 یفرهاد رو که مثل من به صندل ،یکیتار یعادت کرد و باالخره تونستم تو یکیهام به تارکه گذشت چشم ینه. کم ای

که  ی! فرهاد رو در حالهایشد. لعنت ریسراز هامچشمبدم. قطرات اشک از  صیبود، تشخ هوشیبسته شده بود و ب
 دهنم بسته بود، با اصوات نامفهوم خطاب کردم:
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 فرهاد؟ فرهاد؟ -
بزنم و  غیج تونستمی. برادرم کجا بود. کاش دهنم باز بود تا مختیبرادرم، دوباره حالم رو به هم ر ادیرو نداد.  جوابم

زود  یلیشد اما خ دهیسمت در کشباز شدن در، نگاهم به یباشه. با صدا فتادهیبراش ن یصداش کنم. خدا کنه اتفاق
 نکنه. تیذهام رو انور چشمجهت نگاهم رو منحرف کردم تا 

حبس شد. پس چرا  نهینفسم در سـ*ـ کرد،یم فایمن در گذشته، نقش همکار رو ا یکه برا یمرد یصدا دنیشن با
بار کدوم طلب  نیغارت کرده بود. ا بارکیرو که  زمیچ. همهخواستیم یاز من چ گهی. دکردیرو تموم نم یباز نیا

تموم شده اما انگار  زیچهمه مارستانیتخت ب یرو نشبا افتاد کردمی. فکر مرهیگاز من ب خواستیش رو منداشته
 کنه. یینماقدرت خواستیتخت هم م یاون از رو

 جون! دایبه! شبه -
موجود  چیه یش به روهـ*ـر*زه یهاآشغال به تمام معنا که چشم هی. زارمیشدت بمن از حسام به دونستیم اون
 .شدیبسته نم یاماده

 شدم. رهیبهش خ یعصب یهاچشم با
 گفت: الیخیب

اما  کنمی. حاال دهنت رو باز میکن رهیرو ذخ تیانرژ دیرو صرف اخم کردن به من نکن. با تی! انرژدایش لکسیر -
 نکن. غیجغیج
 یاز روشد. دستش رو دراز کرد تا چسب رو  رهیهام خخم شد و به چشم ی. آروم کمسادیروم وابهاومد و رو سمتمبه

 به گوشم خورد: تفاوتشیب یدادم. صدا لشیتحو یشخندیدهنم بکشه که صورتم رو چرخوندم. ن
 .یوتاز کنتوش تاخت یکه تو بتون ستین ییجا نجایا -

 رو کنار گوشم آورد و گفت: سرش
 !ی. خانوم شکارچیاطعمه هی. تو االن فقط دیوحمَقَر منه و فرمانده نجایا -
 کردم که با لبخند ادامه داد:و برنده نگاهش  زیت
 ؟یدونیمثل خودت م یاخوشمزه یهاهم که در مورد طعمه یقانونِ باز -
که اوج  ینامفهوم یسمت فرهاد که سمت چپم بود، گردوندم؛ صداهانامفهوم، سرم رو به یبلند شدن صداها با

 بود. دهیرو شن فیاراج نیبه هوش اومده بود. چقدر از ا ی. از کدنیکشیفرهاد رو به رخ م تیعصبان
 حسام دوباره گوشم رو آزُرد. یصدا

 .میآخ! حواسم نبود، مهمون دار -
 سمت من چرخوند و ادامه داد:رو به سرش
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 ماجرا. یهیسراغ بق میبعد بر م،یداشته باش شونیاز ا ییرایپذ هیچطوره اول  گمیم -
خم  یبه فرهاد نگاه کرد. کم یرچشمیاز باال و ز ،شیاشراف شهی. با ژست همسادیروش وافرهاد رفت. روبه سمتبه

که به شکمش زد،  یفرهاد قطع نشده بود که با لگد یناله یبه شکمش زد. هنوز صدا هوایب یاشد و بعد ضربه
چشم به فرهاد نگاه کردم.  یزده از گوشههام گرد شد و بهتصحنه چشم نیا دنیچپه شد. با د یفرهاد همراه با صندل

نداشت، بلند کرد. صورتش  کیجز موزائ یپوشش چیکه ه نیزم یاز رو شیسمت فرهاد رفت و اون رو با صندلحسام به
که  یایبودم. بانگران دهیرو با خودم به جهنم کش چارهیب نیدلم خودم رو لعنت کردم که ا یپر از خون شده بود. تو

 کوتاه به من کرد و گفت: یحسام نگاه سراغم اومده بود، به فرهاد نگاه کردم.وجدان بهعذاب خاطربه
 ؟ییداینامزد ش دمیشن -

 رو کج کرد و گفت: لبش
 ...یاز همکارا ش،یماه پ شیتا حدوداً ش دایش یدونستیم -
 لبخند به من نگاه کرد و ادامه داد: با
 ما بوده؟ آخ... یاحرفه -

 کرد و گفت: زیهاش رو رکرد و چشم یمکث مزخرف دوباره
 .هی. هنوز بهت نگفتم کار ما چنیبحواسم رو ب -

 یو شکل قلب رو زدیکه به من چشمک م یمکث کوتاه، در حال هیرو به کمرش زد و با لبخند و همراه با  دستش
 گفت: د،یکشیهوا م

 که بشه. یما کارمون تلکه کردن آدماست. حاال با هر روش -
 بهم کرد و گفت: ی. نگاه خونسرددیچرخ سمتمبه
 زدن داشته باشه؟ یبرا یحرف دیدهنش رو باز کنم، شا چطوره گمیم -

شده  رهیدرهم به حسام خ یاو با چهره صدایکند. اما فرهاد ب انهیدهنش رو وحش یو چسب رو سادیفرهاد وا کینزد
 بود.

من  ییکسا یم رو جلونداشته یدارم آبرو گهیبار د هیفکر کنم که  نیبه ا خواستیرو از فرهاد گرفتم. دلم نم نگاهم
 :دمیلب نال ری. خطاب به خدا زدمیاز دست م شناسن،یرو که م

 ؟یم رو قبول نکردکه توبه یگیاتفاقا بهم م نیبا ا یبدم؟ مگه توبه نکرده بودم؟ دار دیاشتباه رو چند بار با هیتاوان  -
 ؟یانقدر گناهکار بودم که نبخش یعنی

. خواستمینم گرانید شینفسم رو پ همه خرد شدن عزت نیا گهید خواستم،یشده بود. نم ریهام سرازاز چشم اشک
 .کردمیمرگ م یبار بود که آرزو نیچندم یبرا دونمیجرئت نداشتم برگردم و به فرهاد نگاه کنم. نم
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*** 
 نیام

من سالم کرد و  دنیآموزشگاه، وارد شد و با د خیمعلم تار ،یزمان خانوم اسدگذاشتم که هم زیم یرو رو شناسنامه
 گفت:

 خانوم صدر کجا رفتن؟ نیدونیم -
 یسر یاسد دنیبود، وارد شد. با د یچا وانیل هیکه تو دستش  یدر باز شد و صدر در حال دونم،یخواستم بگم نم تا

 تکون داد و گفت:
 شده زهرا؟ یچ -

پچ کرد. ر پچصدر خم شد و در گوش صد زیم یرو د،یرسینظر مدرهمش که نگران به یافهیبا اون ق یاسد خانوم
 زد. زیم یرو رو وانشیگفت که صدر کالفه ل یچ دونمینم
 .ادیاز دست ما برنم یکنه. کار یکار هی نی. منتظرم ثمدونمیخدا نم. بهدونمینم -

 :دمیافتاده بود. وسط بحثشون پر یها اتفاقبچه ی. برازدنیحرف م یبود. از چ یچ هیقض
 انجام بدم؟ یکار نمتویاومده؟ من م شیپ یمشکل دیببخش -

 گفت: زونشیآو یافهیمن سُر داد و با همون ق ینگاهش رو رو صدر
 نه. ممنون. -

 ادامه داد: یرو به اسد بعد
 .ادی. نگران نباش. اون حتماً از پَسش برمادیبهش گفتم. داره م -

 هیبعد از  نیهم خاطرهاشون بشم. بهصحبت یمن متوجه خواستنیبه هر دو کردم، مشخص بود که نم ینگاه
 ریرهاش کرده بودم، رفتم و بالفاصله از اتاق مد یاز مبلمان ادار یکی یم که روسمت کولهکوتاه، به یخداحافظ

. دیبه گوشم رس نیثم ینداشتم که صدا یچندان یفاصله یرفتم. با در خروج اطیسمت حمدرسه خارج شدم و به
 .زدیف محر زیدآمیتهد یداشت پشت در با تلفن و با لحن

. میما با هم قرار گذاشته بود ؟یپرونیجفتک م یزده به سرت که دار دینه. شا ایشده؟  ادیز تونجهیباز کاه و  ه؟یچ -
 که نرفته؟ ادتی

 مکث به گوشم خورد. یبا کم ش،زدهرتیطلبکار و ح یصدا
 ؟یکنیم دیتهد یحاال من رو به چ ،ی! تو پول اون قرارداد رو از من گرفتیلعنت -

 .دیمکث به گوشم رس یبا کم جوابش
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خان کارا رو حاال که هومن ی. نکنه فکر کردارمیدمار از روزگار خودت و جدوآبادت در م امی! میفروخت یغلط کرد -
 ؟یانجام بد یتونیم یبخوا یبه من سپرده، هر غلط

 جواب داد: دوباره
 .یدیتقاص کارت رو پس م ایزود نیمنتظر باش. به هم -

کرد و بعد سالم کرد.  یمن مکث دنیبا د نیرفتم. ثم رونیبرداشتم و در رو باز کردم. ب سادنیدست از گوش وا رهباالخ
 گفت: یخطاب به شخص پشت گوش

 .نمتیبیم -
 زدنیمدرسه مشکوک م نیا یهاآدم یرو از گوشش فاصله داد و ارتباط رو قطع کرد. امروز همه یبالفاصله گوش و

 .شتریه بدختر از هم نیو ا
 نظر گرفته بود، گفت: ریکه کامالً من رو ز یدر حال نیثم
 االن؟ نیسر کالس باش دیمگه نبا -
 رو نگاه کردم و گفتم: نیثم دیزده باالتر از افق دبدم. خجالت حیرو توض رکردید نیا دیرفته بود که با ادمی یوا
 .یبر خوادی. خانوم صدر گفتن نمدمیرس ریشرمنده، خواب موندم، د -
 باال انداخت و گفت: ییابرو نیثم
 ن؟یدیرس یاون وقت ک -

 گفتم: ناراحت
 .ستقهیده دق -

 هام دوخت و به طعنه گفت:رو به چشم نگاهش
 حساب کرد. شهیم یلیواقعاً رو کمک شما خ -
 مکث ادامه داد: با
 !نیبر نیتونیمونده باشه. م یکار گهیخب پس! فک نکنم د -
قدرها که من حساس شده بودم، مهم نبود اما من موضوع اون دیشا دونم،یغول بود. نممن هنوز فکرم مش اما
 .لنگهیکار م یجا هی کردمیموضوع بگذرم؛ چون فکر م نیراحت از کنار ا تونستمینم

 و هوا چرخوندم و گفتم: نیزم نیب فیرو بالتکل سرم
 م! با اجازه!واقعاً شرمنده -

 کردمیفکر م نیحرکت کردم. تو راه فقط به ا یاصل ابونیسمت خو به دمیچرخ تینهاعقب رفتم و در قدم عقب چند
که ذهنم زد، راه رفته رو با دو برگشتم و  یا. با جرقهی. اما چطورارمیموضوع درب نیسر از ا دیکه هر طور شده، با
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جا که همون نیثم دنیا د. بدمیدر کش یبه جلو یسرک وشدم  میقا وارید هیمدرسه، پشت  یکوچه یزنون تونفس
مدرسه، توجهم سمت  یجلو ینیماش سادنیزدم. هنوز نرفته بود. با وا یلبخند زد،یبود و با صدر حرف م سادهیوا

بندش در سمت وشلوارپوش از اون خارج شد. پشتکت یجلب شد. در سمت شاگرد باز شد و مرد درنگیسف نیماش
دو برابر  هاشونکلیکار داشتن. ه یها با کقلچماق نیاز اون خارج شد. ا یاگهیوشلوارپوش دراننده باز شد و مرد کت

و شروع به  سادیها وااون یروهم چند قدم جلو گذاشت و روبه نیرفتن. ثم نیسمت ثمبود. هر دو به یآدم معمول هی
 :دیچیگوشم پ یتو نیمافتادن. بالفاصله حرف ث راهشدن و  نیبعد، هر سه نفر سوار ماش یقهیحرف زدن کرد. چند دق

 .یدیتقاص کارت رو پس م ایزود نیبه هم -
 .نمتیبیم -

ها داشت. با رد کردن آدم دیتهد یتو ینفسدختر چه اعتمادبه نیکه به سرم زد، هنگ کردم. ا یاز فکر ناخودآگاه
 کردم. میچشمم خودم رو قا یاز جلو نیشدن ماش

*** 
بودم. موهام رو به  دهیرنگ پوشکم یآب نیو شلوار ج یمشک شرتیردم. تو به خودم نگاه ک سادمیوا نهیآ یروروبه

نفره کردم و به اتاق خواب مشترک شش یسرتاسر یرو تنم کردم. نگاه میاسرمه شرتییباال شونه کردم و سو
روم عالمت تأسف تکون دادم و آبه یبود. سر قپاش در هوا معل هیرفتم. طبق معمول  دیسمت تخت خودم و سعبه

 صداش کردم:
 !دی! سعدیسع -

خمـار  یهاهاش رو باز کرد. با همون چشمداد و چشم تیتکونش دادم. تا باالخره رضا شتریب ده،یجواب نم دمید یوقت
 شد و گفت: رهیبه من خ

 ه؟یچ -
 گفت: یسرعت سر جاش نشست و رو به من با نگراندفعه به هیدهن باز نکرده بودم که  هنوز

 ! باز خواب موندم؟خدا ای! یوا -
بود و نسبت به  یخنث دیسع ،یبود وگرنه در حالت عاد یاستاد نجف یرانهیگسخت نیخاطر قوانبه یرعادیترس غ نیا

 نداشت. یواکنش جد زیچ چیه
 م گرفته بود، گفتم:العملش خندهکه از عکس طورهمون

 .شهی. ساعت شستین ینه. آروم باش! خبر -
 گفت: ضینگاهم کرد و با غ تیگرد شد و با عصبان دیسع یهاگفتن ساعت چشم با
 شده؟ یینکنه باز دلت هوا ؟یکرد داریکه من رو االن ب یاَه! چه مرگت بود لعنت -
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 و گفتم: دمیسرش کوب یرو تو هم کردم. تو هاماخم
 پ.بِکَ ری. اصالً نخواستم. بگرمیموتورت رو ازت قرض بگ خواستمی! مدیسع ریگِل بگ -
 آلود گفت:طور خوابز شد و همونبا ششین

 . برو بردار.هیلباسرو چوب شرتم،ییسو یتو دشیبابا! حاال قهر نکن. کل خبلهیخ -
 تخت رها کرد و گفت: یخودش رو رو بعد
 حاال برو بذار بخوابم. -

 لب زمزمه کردم: ریرفتم و ز یسمت چوب لباسنشونه تأسف تکون دادم و بهبه یسر
 .شهیآدم نم نیا -
باعث شده بود  ن،یثم روزیمشرف به در مدرسه پنهان کردم. رفتار د یواریمدرسه، خودم رو پشت به د یکوچه یتو

ها نشون اون روزیهست. رفتار د یاما عقالن ستین یکارم اخالق دونمی. مرمیرو بگ میتصم نیکه مشکوک بشم و ا
باشه  یرقانونیبدونم. اگه کارشون غ دیمن نبا نظرشونهکه ب یزی. چکننیرو پنهان م یزیها چاون یکه همه دادیم
 هیخشونت  ی، بوپشت اون در نیثم روزیباور کنم اما لحن د خواستمی. نمآوردمیها سر در ماز کار اون دی. من بایچ

. کننیمن رو از من پنهو یزیمدرسه، چ نیا یبودم که همه تو دهیباور رس نیماه به ا هی نیا ی. تودادیکار رو مخالف
 .رفتیها به باد م. حتماً سر من هم همراه اونیچ کردنی. اگه کار خالف مآوردمیسر از کارشون در م دیامروز با

 یباز وار،ید یبرداشته بودم، رو نیزم یکه از رو ینه. داشتم با سنگ ای اومدیامروز باالخره مدرسه م دونمینم اصالً
که با  دمیکش یشدم. سرک میو خودم قا سادیهام از حرکت واد کوچه شد، دستکه وار ینیماش یکه با صدا کردمیم
 یساعت زودتر اومده بود. برا هیکار داشت.  یچ نجایا بحوقت ص نیشدم. ا رهیبا تعجب بهش خ نیثم نیماش دنید
 .یچ

 دیچیکوچه پ یتو رنگییآلبالو 206بوق  یشدم. صدا رهیبه جلو خ زشدهیر یهارو به دندون گرفتم و با چشم لبم
رفت و  نیثم نیسمت ماشاومد. به رونینسبتاً جوون مدرسه، در رو باز کرد و ب یکه منصور، بابا دینکش قهیو به دق

و دستش رو  دیکش رونیپاکت دستش بود، سرش رو ب هیکه  یبعد در حال هیداخل برد. چند ثان شهیسرش رو از ش
 تکون داد. نیثم یهوا برا یرو
در  هانیسر از کار ا دیمناسب ازش به راه افتادم. امروز با یاپشت موتور نشستم و با فاصله ن،یثم نیماش راه افتادن با
 .آوردمیم

*** 
 نیباز کرده باشه و ثم نیثم شیمشت من رو پ ،یمسافت طوالن نیا دمیترسیم گهیشده بود که د یطوالن ریمس انقدر

ترس برم  شد،یواردش نم ینیماش چیکه ه یخاک ریمس هیتو  دنشیچی. با پکنمیم بشیمتوجه شده باشه دارم تعق
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. رهیفاصله بگ یتا کم سادمیراه وا یخاک یشانه ی. کنار جاده تورفتمیقطعاً لو م رفتم،یداشت. اگه دنبالش م
س پا پ یذهنم اجازه یهاکه سوال نیتر ارهاش کنم. از همه مهم جهینتیهمه زحمت ب نیبعد از ا تونستمینم

 .دادنیبهم نم دنیکش
نرفته بودم که  یادیرفته بود، حرکت کردم. هنوز مسافت ز نیکه ثم یریکه گذشت راه افتادم و در مس قهیدق چند

وخاک شد. از کنار من رد شد و باعث بلند شدن گرد ادیبا سرعت ز نیپشت سرم شدم. ماش ییباالمدل نیمتوجه ماش
 یمچ پا ری. هنوز درگفتمیب یخاک نیزم یروبخورم و  نیبا موتور زمکه باعث شد  دیچیمن پ یسرعت جلوبه
روم، روبه یکلیمرد ه دنیشدم. سرم رو که باال گرفتم با د نیزم یرو یمرد یهیبودم که متوجه سا مخوردهچیپ

رم، به س یزیبرخورد چ یهام رو از فرد مقابلم نگرفته بودم که با صدابهم دست نداد. هنوز چشم یاحساس خوب
 هوش شدم.یشد و ب یچ دمینفهم
*** 

ها و پاهام رو با طناب بسته بودن و رو نداشتم. دست یکارچیهوش اومده بودم اما توان ه بود که به یاقهیچند دق
ولم کرده بودن. پشت گردنم  نیزم یپوشونده بودن و مچاله رو یزیهام رو با چدهنم رو هم چسب زده بودن. چشم

 ییباز شد. صداها مهیبودم که در تا ن ومدهیبود. هنوز با درد گردنم کنار ن دهیو سوزشِش امانم رو بر دکریشدت درد مبه
نفسم  کردم،یم بشیکه تعق یزن التِمهیخشن و ن یحبس کرد. صدا نهیوارد اتاق شد که نفسم رو تو سـ*ـ رونیاز ب

 حبس کرد. نهیسـ*ـ یرو تو
 ه؟یک نیدینفهم -

 بلند شد. شناختم،یکه نم یمرد یهدیو نخراش یجد یصدا
 .مشیدینه خانوم. ما تا حاال ند -
 گفت: یحوصلگیب با
 دردسر ندارم. ینباشه که اصالً حوصله سیپل دوارمیفقط ام -

 نیثم یصدا، صدا نینبود. ا یااون چه که مغزم رو مثل مته سوراخ کرده بود، باور کنم اما انگار چاره خواستینم دلم
 بود.
 نیثم یشد و بعد هم صدا دهیکش نیزم یکه رو یصندل یکه وارد اتاق شدن. اول صدا گفتیهاشون مقدم یصدا

 بلند شد:
 .نجایا نشیاریب نیبر -
 چشم خانوم. -
 شدن، احساس کردم. کیرو که نزد ییهاقدم و
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ام، با خشونت دست انداخت صد دنیازم خارج شد. با شن ینامفهوم یها، نالهاز اون آشغال یکیخوردن لگد از طرف  با
 کوبوند. یصندل هی یمن رو رو ،یکردن مسافت کوتاه یدور کمرم و بلندم کرد. بعد از ط

 .دیبودم، به گوشم رس دهیکه تا به حال از اون نشن یبا لحن متفاوت نیثم یصدا باالخره
 .پرسمیبار ازت م هیبار، فقط  هینفله!  نیبب -

 صداش گفت: یتو ینظر برسه و بعد با همون خشونت نهفتههب رگذاریکرد. تا حرفش تأث یمکث
 ؟یکردیم بیمن رو تعق یچ یبرا ؟یهست یبگو ک خب،لهیخ -

آخم رو در نطفه  یچسب دهنم با خشونت کنده شد. صدا ن،یدست ثم یسوالش، احتماالً با اشاره انیبا پا زمانهم
 .کردمی. کاش اشتباه مدمیدیرو نم جاچینوز بسته بود و ههام هخفه کردم و به گاز گرفتن لبم بسنده کردم. چشم

 بود: نیاز دهنم خارج شد، ا یکه با ناباور یاجمله تنها
 پس حدسم درست بود. -
العملش بفهمم. در سکوت به انتظار عکس یزیاز احساسش چ زنه،یکه حرف م یجز مواقع تونستمیپس نم دمشیدینم

 نشستم.
 تو؟ -
هام کنار رفت و صدا و پوشش چشم تیسمتم اومد و در نهابود که باشتاب به ییپا یصدا دم،یکه شن یزیچ نیاول

 .دیزمان بهم رسهم نیثم یزده و عصبانشگفت ریتصو
 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا -
 زدم و گفتم: یشخندین

 .نهیاتفاقاً سوال من هم هم -
 داد،یش رو پشت گوشش ماز مقنعه رونیب یکه موها یالبهم نگاه کرد و در ح ت،یسرخ از عصبان یهابا چشم نیثم

 گفت:
 احمق؟ یکردیم بیمن رو تعق یواسه چ -
از سکوتم کالفه شد  نیبگم تا به نفعم باشه. انگار ثم یچ دونستمیجواب سوالش فقط بادقت نگاهش کردم. نم در

 گفت: د،یکشیم دستش گرفته بود و هیرو با  مقهیکه  یآورد و در حال ورشیسمتم که به
 حرف بزن. -

 طورنیکه ا یدختر نیا دونستمینداشتم بزنم. من هنوز نم یسمت مخالف چرخوندم. حرفاز نگاهش، سرم رو به کالفه
 .هیو کل صورتش از خشم قرمز شده، واقعاً ک کنهیبا خشم به من نگاه م
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بهم  زشدهیر یهانگاهش کردم. با چشمنگاهش، بادقت  یو قفل شدن نگاهم تو نیشدن صورتم توسط ثم دهیکش با
 گفت: یشد و عصبان رهیخ
 .ایبفرستنت اون دن گمیم ای یزنیحرف م ای -
. کردیهاش نگاه کردم. رنگ نگاهش انگار با نوع حرف زدنش فرق مجواب من باز هم سکوت بود و نگاه. به چشم اما
که  یلحظه از فکر هی. کردیهاش خواهش مبا چشمتر از صداشه. انگار نگاهش مهربون کردمیچرا حس م دونمینم

زد. از کوره در رفت و  یشخندیبه خودش گرفت و ن نیمبه سرم خطور کرده بود، به خودم و افکارم پوزخند زدم که ث
 گفت:

 !یحرف نزن. اِب خب،لهیخ -
 محکم گفت: نیبود، جلوتر اومد. ثم سادهیوا نیتر از ثمعقب یکه کم مرد

 که انگار از اول نبوده. نیکن ستشینهسرب یجور هی -
 تکون داد و گفت: یسر الیخیهم ب مرد

 چشم خانوم. -
ش رو که دستش بود، اسلحه سادهیپام وا یجلو قاًیچند قدم عقب رفت و مرد باز هم جلو اومد. مرد که حاال دق نیثم

 ستینسربه جانیمن رو هم کردم،ینم یر. اگه کابردمیم یگذاشت. تازه داشتم به وخامت اوضاع پ مقهیشق یبود، رو
 .کردنیم

مگس بکشه.  خوادیکه انگار م کردینگاه م یمرد نگاه کردم. جور تفاوتیب یدهنم رو قورت دادم و به چهره آب
 قرار نداشت، داد زدم: نهیسـ*ـ یگذاشت، قلبم از شدت استرس تو مقهیشق یاسلحه رو که رو

 برداره. مقهیاز رو شق. بگو اسلحه رو گمی. مگمیم -
 .کردیم یقراریاما قلبم همچنان ب دمیکش ینفس راحت نیثم یصدا با
 راحتش بذار. -
 .سادیپشت من وا ن،یثم یبرداشت و با اشاره مقهیشق یش رو از رواسلحه نامیمرد اِب ن،یحرف ثم نیا با
 شده گفت: زیر یها. دست به کمر زد و با چشمسادیروم وااومد جلو و روبه نیثم
 .شنومی. مخبلهیخ -

 گفت: دواریش رو باال آورد و تهددهنم باز نشده بود که انگشت اشاره هنوز
 .زارمیگو بدروغ یکه من از آدما یحواست باشه دروغ نگ -

*** 
 دایش
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 باال انداخت و با پوزخند گفت: ییابرو حسام
 ؟یکنینگاه م یجورنینامزد تو توزرد از آب در اومده، من رو چرا ا ه؟یچ -

جلب  یبلند شد، توجهش به گوش شیکه از گوش یینشده بود. با صدا جادیش اچهره کیمیتو م یرییتغ چیاما ه فرهاد
 کیکه در  یور خط... اون ور خط پدرام بود. همون کسو اون هیریتماس متوجه شدم که تماس تصو یشد. با برقرار

اعلم. ماجرا شده بود، اهلل نیوارد ا یجورچه رامبودم. اما پد دهیکشرو به گند  شیزندگ یساعت همه کیروز و 
لبم نشست. حق داشت، نداشت؟  یرو یدر انتظارم باشه. پوزخند تونهینم یپدرام، اتفاقات خوب یبا مداخله دونستمیم

 نداشت. دیداشت، شا دیشا
 .دیچیاتاق پ یام تومزخرف پدر ی. صداکردمیها گوش ماون یبود و به مکالمه نییپا سرم

 سالم. چه خبرا؟ -
 کرد و گفت: یاز سر بدجنس یاخنده حسام

 با نامزدش. ؟ی. حاال بگو با کنجاستیخوش! دختره ا یخبرا -
 از خنده گفت: ییهاهیماش به گوشم خورد. با تهزدهمبهوت و شگفت یصدا

 ؟یحسام؟ حالت خوبه؟ تب ندار یگیم ینامزد؟ چ -
 بهم زد و گفت: یداد. چشمک لشیتحو شمزهیلوس و ب یهااز همون خنده حسام

 ؟ینیبب رمیبگ یخوایجون داداش. م گمیم یجد -
 .دیبه گوشم رس شزدهجانیه یصدا

مشتلق درست  هی ،یتره. اگه راست گفته باشجذاب نم،یبیخودش رو م امیاونجام. م گهیساعت د هی. تا خوادینه نم -
 حسام. دمیبهت م م،یتوافق کرد که یاز اون شتریب ،یو حساب

 .دی.حسام هم باهاش همراه شد و خنددیچیاتاق پ یش توقهقه یصدا بعد
داشت.  یفیها و پاهام لرزش خف. دستدیکوبیشدت مبه نهیسـ*ـ یپدرام، قلبم تو یدهایتهد نیآوردن آخر ادیبه  با

دَوَران درآورده بود. به فرهاد نگاه کردم. داشت در سکوت مغزم رو به  فته،یچه که قرار بود، برام اتفاق ب از اون ینگران
 نه. ایرو که حسام ازم کرده بود، باور کنه  یفاتیتا توص کردیفکر م اشتد دیشا دونم،ی. نمکردیمن رو برانداز م

طر درد شده بودم. درد کمرم هم به خاباالخره تماس رو قطع کرد و رفت اما من از شدت استرس دچار معده حسام
 دنیو ترس از د انیشا یبرا یبود. نگران دهیتر شده بود و نفسم رو برکه از صبح به خودم آورده بودم، بد ییفشارها

افکار من رو به مرز  نیبه دل گرفته، من رو از پا در آورده بود. مجموع ا نهیاز من ک یادیز دونستم،یکه م یمرد
لب خدا رو صدا  ریکنم. ز هیماه گر اوضاع باعث شد، بعد از پنج نیا یندهیرسونده بود. باالخره ترس از آ یوونگید
 نجات بده. یبدبخت نیتا من و برادرم رو از ا کردمیو التماس م کردمیم



 

 

239 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 بلند شد: دهندهیفرهاد دلدار یصدا
 .یکنیسکته م ،یبر شیپ یجورنیآروم باش. ا -
 زدم: غیج
 نیا دارنیم برم. حداقل دست از سر مردهخورهیم به دردشون نممرده گهیکاش سکته کنم. کاش سکته کنم. د -

 !یکجاست؟ حسام! لعنت انیداداشم رو؟ شا یکرد کارشیآشغاال. حسام! حسام آشغال! بگو داداشم کجاست. کثافت چ
 بشنوه. خواستینم ای دیشنیمن رو نم یصدا کسچیبود. انگار ه دهیفایب

 فرهاد بلند شد: نیغمگ یصدا
 .میبکن میتونیکار م یچ مینیبب می. بذار فکر کنیرسینم ییکارا به جا نیکن. با ا بس -

جز  ی. چه کارمیبود یکلفت آهندر گردن هیبدون پنجره با  یمتراتاق دوازده هیرو دورتادور اتاق چرخوندم. تو  نگاهم
 دیرسینظر مزدم. به ی. پوزخندزدمیم یخودم رو به در آهن ،یبه صندل بسته یهابکنم.مثالً با دست تونستمیم هیگر

 کردن. یکیبهو پدرام دست دیبار وح نیا
 یهاکیساعت شده بود. خودش بود. نگاهم رو به موزائ هیکرد. چه زود  دنیباز شدن قفل در، تمام بدنم شروع به لرز با

بدنم رو به لرزه  یهاستون شنهیو لحن پرک زیانگنفرت یهاش و باالخره صداقدم یکف اتاق دوختم که صدا دیسف
 در آورد.

 شه؟یما دلمون برات تنگ م یگیخانوما؟ نمخانوم یخانوم! کجا بود دایبه! شبه -
. موهام سادیروم واگرفت. جلوتر اومد و روبه تی. باالخره صداش رنگ عصبانزدیتک کلماتش موج متک یتو تمسخر

 . سرش رو جلو آورد و کنار گوشم گفت:دیکش یکم دست گرفت و یرو که آشفته دورم رها شده بود، تو
 ؟یسر من آورد ییچه بال یدونیم -

 هاش از خشم و نفرت قرمز بود، گفت:که چشم یبلند در حال ییرو ازم فاصله داد و با نفرت و با صدا سرش
 ؟یدونیآره؟ م -

 کیدوباره سرش رو نزد داد،یر مکه دستش رو پشت گردنم گذاشته بود و فشا یحرف زدن بهم نداد و در حال فرصت
 کرد. در گوشم با نفرت زمزمه کرد:

 و مادر! پدریکثافتِ ب یم رو کشتبچه -
 شده بودم. نیجن هیشد. من باعث مرگ  ریهام سرازحرفش از درون پودر شدم. قطرات اشک از چشم نیا با
و پدرم االن تُف هم  دنیم فهمرد. تموم خانوادهرو به هم زد و دو ماه بعد مُ مونینامزد انایزنم ازم طالق گرفت. ک -

 چه برسه به پول. اندازهیتو صورتم نم
 شد و گفت: رهیهام خبه چشم شیوحش یهاچشم با
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 .رمیگیازت م ،یرو که ازم گرفت ییتک آرزوهاانتقام تک -
 شمرده گفت: شمرد،یطور که با دست مدستش رو باال آورد و همون بعد
 م رو و پولم رو.م رو، خانوادهعشقم رو، بچه -

سمت فرهاد بودن. سرش رو به شیپارچه آت هی شیخاکستر یهاهاش نگاه کردم. چشمرو باال بردم و به چشم سرم
 گردوند و خطاب به من گفت:

 .نجاستیحالم که نامزدت اخوش -
 زد و ادامه داد: یپوزخند

 جون! دایبراتون دارم ش یخوب یهابرنامه -
 رونیکردن ما، از اتاق ب شخندیهوا تکون داد و چند قدم عقب رفت. بعد از ر یچند بار تو دیعالمت تهدهرو ب دستش

کرده بودم خودم رو نگه دارم.  یسع زد،یکه حرف م یرو فوت کردم. تمام مدت منهیشده در سـ*ـرفت. نفس حبس
که باهاش بودم، متوجه شدم که اون  ی. زماندهیم زارشونآ شتریب نه،یبب گرانید یضعف رو تو یپدرام وقت دونستمیم
 .هیروان هی

 فرهاد افکارم رو کنار زد: یصدا
 .یهست یانگار آدم خطرناک -

 زدم. یبود. پوزخند تفاوتیسمتش چرخوندم و نگاهش کردم. نگاهش برو به سرم
 بدبختم. شتریخطرناک؟ من ب -

*** 
 نیام
 م؟یحرف بزن یخصوص شهیم -
 هام دوخت و گفت:رو به چشم شینگاه جد نیاتاق تنها گذاشت و رفت. ثم یمرد ما رو تو ن،یدست ثم یاشاره با
 خب؟ -

راستش رو  ای دادمیم بشیفر دی. بارمیبگ یدرست میتصم تونستمیهم فشار دادم. هنوز هم نم یرو رو هامچشم
من  یهر کس جا دیشا دونم،یم. نمو با توکل به خدا راستش رو گفت دمیکش یقی. نفس عمتونستمی. نه، نمگفتمیم

 .تونستمیاما من نم کردیتر رو انتخاب مبود، راه مطمئن
 دیرو تهد ییآقا هی نیکه داشت دمیحرفاتون رو پشت در مدرسه شن روزیبود بهتون مشکوک شده بودم. د یچند وقت -

 .کنمیدارم کار م یک شیواقعاً پ نمیبب خواستمی! منیکردیبه مرگ م
 .کردینگاهم م زشدهیر یهاا چشمب نیثم
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 باز شد و همون مرد، مسلح وارد شد. در
 خانوم! نیببخش -
 به مرد کرد و گفت: ینگاه چپ نیثم
 ؟یاب هیچ -
 خانوم، آقا زنگ زدن. -
 سمت مرد برگشت و گفت:سرعت بهبه نیثم
 که؟ یامروز بهش نگفت یاز ماجرا یزیچ -

 فت:گ دیشد و با ترد رهیمتعجب بهش خ مرد
 خانوم؟ گفتمیم دینبا -
اتاق  یبهش زد که صداش تو یمحکم یلیس ،یو در کمال ناباور سادیروش واسمتش رفت. روبهبه تیباعصبان نیثم
 بعد باحرص گفت: یاهی. ثاندیچیپ
 ه؟یتو ک سیاحمق! رئ -

 داد زد: د،ینشن یجواب یوقت
 با توام. -

 گفت: د،یرسینظر مبه دهیکه ترس یدر حال مرد
 شما. -
 ی. عصباندیسمت خودش کشرو گرفته بود، به شقهیکه  یمرد برد و در حال راهنیسمت پدستش رو به هوایب نیثم

 داد زد:
بره.  ادتیهم  دنینفس کش کنمیم یآخرت باشه وگرنه کار ی. دفعهیدیآمار من رو به آقا م یکنیپس غلط م -

 ؟یدیشن
 مرد کوبوند و با خشونت گفت: ینهیسـ*ـ یدستش رو رو نی. ثمگفتینم یزیانداخته بود و چ نییسرش رو پا مرد

 ؟یدیگفتم شن ؟یمگه کر -
 بالفاصله سرش رو تکون داد و گفت: مرد

 بله خانوم. -
 رفت و گفت: یاغرهچشم نیثم
 چشمام گمشو. یحاال از جلو -

 بشه، گفت:که خارج  نیسمت در رفت اما قبل از اتکون داد و بالفاصله به یسر مرد
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 .نجایا انیم گه،یساعت د هیخانوم! آقا گفتن تا  -
سمتم اومد سمت من چرخوند. من هم نگاهم رو بهش دوختم. بهرو به شینگاه برزخ نیرفت. ثم رونیهم از در ب بعد

 گفت: داد،یتأسف تکون م ینشونهکه سرش رو به یو در حال
 !یپسر احمق هیتو... تو  -

 گفت: زشده،یر یهاو با چشم دواریز کرد و تهدسمتم درارو به دستش
 نه؟ ،یشد ری. از جونت سیبرام دردسر درست کرد یجورچه نیبب -

دادم و با  لشیتحو یبود! ناخودآگاه پوزخند یکردم به اعصابم مسلط بشم اما چه کار سخت یرو بستم و سع هامچشم
 نفرت گفتم:

 .یخالف کار هیپس شَکَم درست بود. تو  -
 داد و با طعنه گفت: لمیتحو یکج یخنده

 بهت! نیآفر خب،لهیخ ؟یراز بزرگ رو کشف کرد نیبهت دادن که ا کیزینوبل ف یزهیاالن جا ؟یخب که چ -
 که پر از انزجار بود، گفت: ی. کنار گوشم و با لحنسادیرو دور زد و پشتم وا میصندل

 .گمیبپرس. بهت م ؟یبدون یخوایم یچ گهید -
 سمتش کج کردم و گفتم:رو به سرم

 ؟یاریها مسر اون بچه ییچه بال یتو دار -
 گفت: شخندیبهش وارد شده باشه، با ر یحرفم، انگار شک عصب نیا با
 تر از مادر؟مهربان یهیدا ی! شدیآخ ؟ییهااالن تو نگران اون بچه یعنی نیآهان. ا -
جمله من رو  هیبا گفتن  تیشدن. در نها یبا بغض قات هاشکم خندهکرد اما کم دنیجمله شروع به خند نیگفتن ا با

 به فکر فرو برد.
 .کنهیمن، اونا رو درک نم یکس به اندازه چیمطمئن باش ه -

 داد و گفت: لمیتحو یپاک کرد. پوزخند کردن،یم ییصورتش خودنما یرو که رو هاشاشک
ادا  یبرات مهمه؟ نه. تو هم دار شونندهیآ یلیخ سوزه؟یدلت براشون م یلیخ ؟ینگرانشون یلیخ یفکر کرد -

سوزناک، راهشون رو  یجمله هیو با  رنیگیم یادگاریها عکس بچه نیکنار ا انیکه م گهید یایلی. مثل خیاریدرم
رو باهاشون  یچ ؟یکار کرد یها چبچه نیاَمثال ا یبرابگو تا حاال  ؟یستین یجورنینه؟ تو ا یگی. مرنیو م کِشَنیم

تا حاال سر  ؟یکرد یتا حاال باهاشون زندگ ؟یدیتا حاال باهاشون خواب ؟یتا حاال باهاشون غذا خورد ؟یشد کیشر
 ؟یکمکشون کن یکن یو سع یاریسر درب شونیاز زندگ یتا حاال فکر کرد ؟یدیرو پرس شونیکیکالسات احوال 
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جانب بهحق یبا لحن د،یسکوتم رو د یقتکارها رو نکرده بودم. و نیاز ا کدومچینداشتم که بدم. من تا حاال ه یجواب
 گفت:

 .سوزهیپس به من نگو که دلت براشون م -
 نوبت من بود که پوزخند بزنم. حاال

من رو  ست؟یو سوءاستفاده ن ییاصالً هم که قصدت سودجو ه؟یواقع تیتو دلسوز ؟یاریتو ادا درنم یعنیآهان.  -
 ؟یاحمق فرض کرد

 نفرت گفتم: با
اونا نداشته.  یاز زندگ یمنم دست کم یاونا نکردم اما زندگ یتا حاال برا یکه گفت ییکارا نیاز ا دومکچیمن ه دیشا -

 .یکنیها سوءاستفاده ماون بچه تیاز وضع یدار شتر،یتلنبار کردن پول ب یکه برا یپولداربچه هیاما تو... تو 
 زد. پوزخند

تو چه  ؟یدیو خواب یاون پرورشگاه خورد یتو یسالگهجده از اونا نداشته؟ تو که تا یدست کم تتیتو؟ تو وضع -
تو آشغاال  یکردنش مجبور بش ریس یکه برا یاز شکم یفهمیخواب؟ چه م یاز نداشتن جا یفهمیچه م ؟یفهمیم

که  نیخاطر اتا حاال به ؟یدیخواب ابونیخ یرفتن به مدرسه؟ تا حاال زمستون تو یاز آرزو یفهمیچه م ؟یبگرد
 ؟یم بوده، کتک خوردفروشت ک

 گفت: رفت،یلحظه تن صداش باالتر مبهکه لحظه یصورتم خم شد و با نفرت در حال یاومد. رو جلوتر
چه  یدونیم ه؟یمادرشون ک ه،یباباشون ک ستیندارن؟ معلوم ن تیمدرسه اصالً هو نیا یهاچند تا از بچه یدونیم -

اظهار  ،یدونیازش نم یزیکه چ یو در مورد کس یبهتره خفه ش. پس یدونینه. نم ؟یهست یک یندون هیدرد بزرگ
 .ینظر نکن

 سمتش گردوندم و گفتم:رو به سرم
 م؟یمن پرورشگاه یدونیاز کجا م -

 باال انداخت و گفت: یاشونه
خاطر هب دونمی. میچرا به تهران اومد دونمیم یم راهت بدم؟ من حتو نشناخته تو مدرسه دهیند ینکنه انتظار داشت -
 .یاخراج شد تیاز کار قبل یچ

 گوشم زمزمه کرد: کنار
 .یوکارکسیب دونمیم -

شده بود که با باز شدن در، نگاهمون به اون سمت  یطوالن نمونیبحث نداشتم. سکوت ب نیا یبه ادامه یاعالقه
 شد. دهیکش
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 خانوم! -
 .دیکش یقینفس عم ،یاب دنیبا د نیشدم که ثم متوجه

 شده؟ یچ -
 گفت: نیبهم کرد و بعد رو به ثم ینگاه مردد دمر
 باالخره حرف زد. الدیخانوم م -
 زد و به مرد گفت: یجمله، پوزخند نیا دنیبا شن نیثم
 کرده که حاضر شده انقدر کتک بخوره. یبا خودش از اول چه فکر دونمینم -

 من داد و گفت: لیتحو ی. پوزخنددیسمت من چرخبه نیثم نگاه
 .یریدرس عبرت بگ بهتره ازش -

 به مرد اشاره کرد و گفت: بعد
 پاهاش رو باز کن. ایب -

دو تا پاش نشست و پاهام رو که با طناب بسته بود، باز کرد و بالفاصله  ی. روسادیپام وا یسمت من اومد. جلوبه مرد
 بلند شد.

 بهم کرد و رو به مرد گفت: یالیخینگاه ب نیثم
 .ارشیب -
 بله خانوم! -

نگاهم رو دورتادور  م،یرفت رونی. از در که بمیراه افتاد نیبلند کرد و پشت سر ثم یصندل یمن رو از رو لهبالفاص
دوختم. به ذهنم  م،یرفتیکه م یریمس یمتروکه باشه. نگاهم رو به انتها یکارخونه هیکه  دیرسینظر مچرخوندم. به

 یکلفتمرد گردن کلیبعد در باز شد و ه هیضربه به در زد. چند ثانن چند یثم ،یبه در آهن دنیانبار باشه. با رس دیشا دیرس
وارد اتاق شد و پشت سرش  نیسرعت در رو باز کرد و از سر راه کنار رفت. ثمبه نیثم دنیشد. با د انیدر نما یجلو

 به من کرد و بعد رو به مرد گفت: ی. نگاهمیما وارد شد
 .الدیکنار م نیکن زونشیآو -

که سمت راست انبار بود، حرکت  یسمت درکه من رو گرفته بود، به یر تکون داد و با اشاره به ابس عانهیمط مرد
 مونده. استفادهیکه ب هیادیانبار پر از خار و خاشاک بود و معلوم بود مدت ز نی. زممیکرد

و  یمتراتاق شش هیاز سقف  هوشیکه ب دمیرو د یروم چشم دوختم. مردروبه یباز شدن در، باوحشت به صحنه با
م معده اتیخون، ناخودآگاه تمام محتو یلُختش پر از خون بود. با استشمام بو یشده بود و باال تنه زونیمخروبه آو
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م باال آوردم و مقدار بسته یهادست یرو تو شیکه به خودم بجنبم، مقدار نیدهنم حس کردم که قبل از ا یرو تو
 .ختیر نیرو هم رو لباسم و زم شیادیز

 زد و گفت: یپوزخند نام،یاِب مرد
 .ینکن سیبپا خودت رو خ -
که  یبه هر نحو خواستینفس افتاده بودم. دلم مکردن. از حرص به نفس دنیحرف هر دوشون شروع به خند نیا با

 تمیکه عصبان یزیناچار به نگاه تها بود. پس بهاما االن دور، دور اون امیکه به سرم آوردن، در ب ییشده از خجالت بالها
رو شدم. مرد نگاهش رو دورتادور اتاق روبه دونستم،یاسمش رو نم هک یاکتفا کردم. با پوزخند مرد داد،یرو نشون م

رو برداشت، برعکس کرد و روش نشست. رو  یسمتش رفت. صندلبه یصندل دنیچرخوند و با د لهیاز وس یخال باًیتقر
 گفت: ییبا اشاره به جا یبه اِب

 هستم. گولیژ نیببندش. من هم مواظب ا اریاونجاست. برو ب طنابا -
 و رو به من گفت: دیکش رونیاسلحه رو از پشت کمرش ب بالفاصله

 .یسوراخت کردم. حاال خود دان ،یتکون بخور -
نداشتم، سر جام  دنیاسلحه جرئت نفس کش دنیبالفاصله من رو رها کرد و دنبال طناب رفت. من هم که با د یاِب
 و تکون نخوردم. سادمیوا
پاش گذاشت  ریز یاهیشدم. بالفاصله چهارپا رهیبا طناب برگشت. آب دهنم رو قورت دادم و بااضطراب بهش خ یاِب

بهم کرد  الیخیب یاومد. نگاه نییپا هیشده بود، رد کرد و از چهارپا زونیکه از قبل، از سقف آو یاو طناب رو از حلقه
 و گفت:

 جلو. ایب -
شده بود، کردم و  هوشیکه خورده بود، ب ییهاخاطر کتکبود و احتماالً به زونیکه از سقف آو یبه مرد جوون ینگاه

. سادیروم واسمتم اومد. روبهزد و به یش گرفته بود، پوزخندالعملم خندهکه انگار از عکس یچند قدم عقب رفتم. اِب
شد  تردیهام شددست ز کرد. با باز شدن دستم، سوزش مچشده دور دستم رو بابسته یهازد و طناب یلبخند رو مخ
رو از تنم  شرتیحرکت، ت هیگرفت و با  شرتمیت نییپا یاز درد جمع بشه. دستش رو به گوشه مافهیو باعث شد ق

 هاش دوختم و گفتم:مچ دستش رو گرفتم و چشم تو چشم ی. عصبدیکش رونیب
 ؟یکنیم یدار یچه غلط -

 بهم زد. یاجانانه یلیکه زحمت جواب دادن به خودش بده، س نیدون ازد و ب یپوزخند
 دست داشت، بهش نگاه کردم. به که اسلحه یمرد یصدا با
 بهت بفهمونم؟ یالزمه عمل ؟ییکجا یدیکه هنوز نفهم نیتو مثل ا -
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 اشاره کرد. یش رو تکون داد و به مرد زخماسلحه و
مرد بلند  انعطافیخشن و ب یبود، نگاه کردم. صدا زونیکه از سقف آو یمرددهنم رو قورت دادم. ناخودآگاه به  آب
 شد:

 . زود باش برو باال.یبریم رو سر محوصله یدار گهید -
رو برداشت. جلو  یصندل ی. اِبسادمیباال رفتم و روش وا هیمرد بود، از چهارپا یاسلحه یکه نگاهم رو یدر حال ناچار

 یدر حال تیاومد و درنها نییهام رو از باال با طناب بست. پارفت و دست یصندل ی. روادسیوا هیاومد و کنار چهارپا
ها، فشار شدن دستم توسط طناب دهی. با کشدیپام کش ریه رو از زیچهارپا کرد،یم دادیهاش بچشم یکه تمسخر تو

 وارد اتاق شد. نیلحظه، در باز شد و ثم نیروم چند برابر شد. هم
 یاسفناک تیشدم. وضع رهیخ شیاقهوه یهاو به چشم ختمیهام رچشم یرو تو تمیعصبان یبه اتاق، همه نیورود ثم با

 یهاتیجزء اولو تیانسان د،یرسینظر نمافتاده بودم که به ییهاآدم ریبودم و گ زونیاز سقف آو یبود. با دو دست زخم
هام گرفت و به نگاهش رو از چشم تفاوتیفاصله بشد و بال رهیخبهم  هیهم در حد چند ثان نیباشه. ثم شونیزندگ

 نگاه کرد. با اشاره به پسر گفت: یاِب
 .هوشهیآشغال که ب نیخب؟ ا -

 جواب داد و گفت: یاِب یکرد و به جا ینیریمرد خودش یکی اون
 خانوم؟ میاریبه هوشش ب نیخوایم -
 قبول کردن تکون داد و گفت: ینشونهسرش رو به نیثم
 سام!زود باش  -
 یگوشه یبیمن بود. پوزخند عج یروروبه قاًیاتاق بود، رفت و روش نشست. دق یکه گوشه یسمت صندلبه نیثم

و  سادیبرگشته وامرد بخت یروسطل آب دستش بود، وارد اتاق شد. روبه هیکه  یبعد سام در حال یاقهیلبش بود. دق
 .اومدهوش  به یفیضع ادیکرد. مرد با فر یمرد خال یسطل آب رو رو

کم داشتم . کمدیرسینظر مبه یرحمیدختر واقعاً آدم ب نیشده بود. ا رهیافتاد که با پوزخند به مرد خ نیبه ثم نگاهم
 گفت: رفت،یسمت مرد مکه به ی. از جاش بلند شد و در حالدمیترسیازش م

 بگو کجان؟ -
 ممکن و منقطع گفت: یداتن ص نیترنییحرف زدن نداشت، با پا یبرا یکه انگار جون مرد

 .یری... پسشون بگیتونی. اما... نمگمیبهت... م -
 حرف، بااکراه گفت: نیا دنیبا شن نیثم
 دهنت رو باز کن. -
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 نفس افتاده بود، گفت:که به نفس یکرد و در حال سرفه چندتا
 .ستنین رانی. ایفرستادمشون... دب -
ها اون رو داغون جمله نیا دنیقب رفت. کامالً مشخص بود که شنحرف، ناخودآگاه چند قدم ع نیا دنیبا شن نیثم

 گفت: داد،ینشون م جاهیرو  تشیبودن و عصبانکه شکه ییکرده. با صدا
 خرمشون؟یمگه نگفتم خودم ازت م شون؟یفروخت ی! به کیلعنت -

 اتاق رو به لرزه در آورد. یهاستون ن،یثم غیج یصدا
 ؟یمگه کر شون؟یفروخت یبه ک -
 دهن باز کرد و گفت: یسختبه الدیم
 ... فروختم.ینیمع یهابه نوچه -
 رفت و گفت: یسمت اِبنفس افتاد. بهحرف، انگار که راه نفسش رو بسته باشن، به نفس نیا دنیبا شن نیثم
 ت رو به من بده.اسلحه -
 د. گفت:جا کردستش جابه یاسلحه رو گرفت و تو نیگرفت. ثم نیسمت ثماسلحه رو به یاِب
. سام تو هم باهاش یکنیو به خوابگاه منتقل م یکنیاون دخمه رو جمع م یتو موندهیباق یهابچه یری! میاِب -

 برو.
 اعتراض سام بلند شد: یصدا

 .میتنها بذار نجایکه شما رو ا شهیخانوم نم یول -
 زد: داد
 .نی. زود باشنیبر -

نگاه  نیبعد اتاق رو ترک کردن. با خارج شدن اون دو تا ثم یاهیو ثان مرددشون رو به هم دوختن یهانگاه یو اِب سام
 .الدینام مبه یروش دوخت؛ مردبهرو یوحشتناکش رو به مرد زخم

 زد: ادیفر تیسمتش گرفت و با عصبانرو به اسلحه
 چرا؟ -

حبس شد. طناب رو با  نهیسـ*ـ ینفسم تو ن،یزم یرو الدیم یگلوله و افتادن جسم زخم کیشل یبا صدا بالفاصله
بهش زد و  یلگد نینداشت. ثم یحرکت چیه یبرا یانقدر کتک خورده بود که توان الدیگلوله پاره کرده بود. م کیشل

 بانفرت گفت:
 ؟یکنیپس چرا انقدر بهشون ظلم م ؟یآدما بزرگ نشد نیمگه با هم ؟یآدما نبود نی! مگه خودت از همشرفیب -

 رو؟ ییکذا یرفته اون روزا ادتیچرا 
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 ادامه داد: نینداد که ثم یجواب
با  یخوایاون آشغال رفت به درک. حاال م ؟یکنیرفتار م پدرومادریکه مثل خودت بودن مثل اون ب ییچرا با آدما -
که  یمگه پول م؟یمگه من و تو با هم قرارداد نبست ؟ییکه حاال مالک اون بدبختا ؟یرو ثابت کن یکارا چ نیا
 بهت ندادم؟رو  یخواستیم
 تکه جواب داد:آروم و تکه الدیم
... اونا رو تونستمیعقب مونده. من نم ی. نه اون... دخترای... دادیرو که... به مدرسه برد ییپول؟ تو... پول... اونا -

ن، بدنشو ی. حداقل اعضای... که بابتشون پول بدخوردنی. به درد تو هم نمخوردنینگه... دارم. اونا به درد من نم
 .خورهی... میکیبه درد 

تر از حد معمول شده بود. هام بلندنفس ی. صدازدیحرف م یاون مرد، نفسم گرفت. اون از چ یهاحرف دنیشن با
 مرد چقدر پست بود. نیسرم خراب کرده بود. ا یرو رو ایها دنحرف نیا دنیشن
 بانفرت گفت: نیثم
 کند. شهیاز ر دیکه با ی. علف هرزیعلف هرز هیتو  -
دلش خنک نشده بود؛ چون  نیاتاق بلند شد و اون مَرد مُرد. انگار ثم یگلوله، تو کیشل یکه صدا دینکش قهیدق به
داد.  هیرفت و بهش تک واریسمت د. بهدیکوب واریاسلحه رو به د تیکرد و درنها یبدنش خال یخشاب کامل رو تو کی

بود، کردم. هضم  ریخون که از بدنش سراز یایبه در ینگاهشد.  رهیروش بود، خکه روبه الدیدر سکوت به جسد م
 نیزم یسمتش نگاه کردم. روبه ن،یثم یگرفته یسخت بود. با صدا یادیلحظه افتاده بود، ز نیکه تا به ا یاتفاقات

 شده بود. رهیخ الدیم ینشسته بود و به جنازه
 بدبخت بودم. اد،یم ادمی یاز وقت -
 زد و ادامه داد: یشخندین

. دونمیراجع به پدر و مادرم نم زیچچیسن ه نیکار بزرگ شده. تا امشت خالف هی نیکه ب پدرومادر،یب یبچه هی -
دور خودش جمع کرده بود تا  وکارکسیب یعالمه بچه هیفروش بود و دست کردم،یم یزندگ ششیکه من پ یآدم

که اون  ییگرفته بود. از اونجا یاز ک ایآورده بود  کجامن رو از  دونمینم یکنن. حت یبراش کار کنن. درواقع حمال
 زیآودست نیما رو با هم کهیاون مرت ن،ینداشتن و معلوم نبود پدر و مادرشون ک یونشون درست و حسابها هم نامبچه

. مینزن آورد،یکه اون مردک سرمون م ییاز بال یو حرف میاعتماد نکن یکه به کس شدیباعث م نیو ا ترسوندیم
من کتک  یجا شهیو اون هم میرفتیکارا در م ریبا هم از ز شهیمن تو اون دوران بود. ما هم یدوست کودک الدیم
 .میاتفاق باعث شد ما از هم جدا بش هیمن بود اما  ی. تنها دوست کودکخوردیم

 گفت: یاشک یهاکرد. با چشم یهام نگاه کوتاهرو باال گرفت و به چشم سرش
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 بکشمش... اما اون... اون... مخواستیمن نم -
 نشست. الدیکل اتاق رو پر کرده بود. جلوتر رفت و کنار جسد م شهیگر یصدا

*** 
 دایش
 نمییفشار پا یخاطر سابقهنخورده بودم و به ییها بود که غذا. حالم خوب نبود. ساعتآوردمیکم داشتم کم مکم گهید

 یسکوت گرفته بود و حرف یشدنم نمونده بود. فرهاد هم که روزه هوشیبه ب یزیکمردرد چندروزه، چ نیو ا روزیاز د
. با نهیبیهام درست نمچشم کردمیرو باال بـرده بود که حس م بودکه روم  یایقدر فشار رواناون یخبری. بزدینم

 شد. دهیسمتش کشفرهاد نگاهم به یصدا
 حالت خوبه؟ -

 نه تکون دادم. ینشونهرو به سرم
 بده، گفت: یبهم دلدار کردیم یکه سع یحال در
 نجاتت بدم. نجایاز ا دمی. قول مگهیکم د هیفقط  ؟یکم تحمل کن هی یتونیم -
 یدر جوابش بگم؛ پس سکوت کردم. اما باز هم صدا یچ دیبا دونستمیحال پوزخند زدن هم نداشتم. نم یحت گهید

 فرهاد بلند شد:
 .یخودت رو بزن به بدحال -

 گفت: یجوابش سکوت کردم، با کالفگ در دید یوقت
 ؟یکن داینجات پ یخوایمگه نم -

 هم جوابم سکوت بود. باز
 گفت: ضیباغ
 .میریبا تو، بم نایا ینهیاز سر ک دیوگرنه شا میکن یکار هی دیبا توام! با -

 .شناختمشیخودم نم یبود که حت بیکه از گلوم خارج شد، انقدر برام غر ییصدا
 .ذارمینم رونیب نجایم پام رو از امن بدون برادر -
 گفت: دوارانهیام
 .کننیم داشی. اونا حتماً پسیپل شیپ میریم نجایاز ا -

 نه تکون دادم و گفتم: ینشونهرو به سرم
 .رمیبدون اون نم -

 .دیبه گوشم رس شیعصبان یصدا
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ازش  یاست. هر کار خوردهاون آدم زخم. یفتیخطر مبه یبمون نجایاگه ا یکه فراموش کرد نیمثل ا ؟یاوونهیتو د -
 ؟یشنو یم م،یبر نجایاز ا دی. باادیبرم

 یفرهاد عصبان ی. صدایهرکار کردم،یم یبرادرم هر کار یشدم. من برا رهیجلوم خزدم و بدون جواب به یپوزخند
 .دیبه گوشم رس

 فشونیانتقام کث یتا طعمه یبمون نجایا یخوایم کرد؟یم دیتهد یداشت من و تو رو به چ یدیاحمق! نفهم یدختره -
 ؟یباش

 گفتم: کوتاه
 .ستیبرام مهم ن -

که  یحرفم، در بهت فرو رفته بودن. کم نیخاطر اکه به ییهاهاش دوختم. چشمرو به چشم احساسمیگنگ و ب نگاه
 از بهت خارج شد، باحرص گفت:

 حماقته، بفهم. نینه. ا ؟یکنیم یفداکار یدار یکنیفکر م -
نزنه. کاش بذاره به درد  یساکت بشه و حرف م،یاتاق حبس بود نیا ینصف روز که تو نیلحظه آرزو کردم مثل ا هی

به من و  یاتاق قفل شد. حسام بود. وارد اتاق شد و نگاه گردش یدر آهن یهام رو. با باز شدن در، چشمرمیخودم بم
 خطاب به من گفت:و  سادیروم واسمتم اومد. روبهفرهاد کرد و با لبخند به

تو  ییزایچ طورنیا هیکارا رو داشته باشه اما انگار  نیوجود ا کردمی. ازش خوشم اومد. فکر نمیدار یبرادر زرنگ -
 خودش داره.

کار کرده.  یها چاون یبرا انی. شازنهیحرف م ی. داره از چکردمیکرد. گنگ نگاهش م دنیشروع به خند بعد
 گفت: شییشد و با لبخند کذا رهیهام خ. به چشمهیمنظورش چ

 باهات حرف بزنه. خوادی. مششی. گفته ببرمت پنجاستیا دیوح -
. دینه تکون داد. حسام رد نگاهم رو دنبال کرد و به فرهاد رس ینشونهبه نگاه نگران فرهاد خورد. سرش رو به نگاهم
 داد و گفت: لشیتحو یپوزخند

 .ادیاز دست تو برنم یهم کار مشیبخور میخوا. البته اگه بمشیخورینگران نباش! نم -
سمتم اومد و طناب . بهکردنیترسناکش م ت،یجذاب نیکه در ع ییها. از همون خندهدیهم به حرف خودش خند بعد

 بسته شده بود، باز کرد. پاهام رو هم باز کرد و گفت: یدورم رو که به صندل
 .فتیراه ب -
 بلندم کرد و گفت: یصندل یزور از روکون نخوردم. دستش رو پشتم گذاشت و بههم از جام ت متریلیم هی یمن حت اما
 .فتیراه ب -
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هم ترسناک؛  یمتروک و کم یخونه هی م،یهست یمیقد یخونه هی یمتوجه شدم که تو م،یاومد رونیاتاق که ب از
. شدنیم دهیکه سراسر خونه د ییهاشده بودن و تار عنکبوت اهیخاطر گذر زمان سکه به یگچ یوارهایبا د یاخونه

 زد. در. میسادیوا یدر یروبهبود. رو یالهیاز هر وس یخونه، خال
 تو. نیایب -
. دمیترسیتموم اون خاطرات وحشتناک ازش م یتنم راست شد. هنوز هم به اندازه یموها د،یوح یصدا دنیشن با

 :لعنت به من! لعنت به اون! حسام در رو باز کرد و در گوشم گفت
 برو تو. -

رو تو خودش جا داده بود، نگاه کردم.  دیوح اط،یرو به ح یاتاق، کنار پنجره یکه گوشه یاتاق شدم. به تخت وارد
 .دیچیگوشم پ یتو زشیانگنفرت یمرد متنفر بودم. صدا نیچقدر از ا

 .نیبش ایب -
 باشم. صفتیاون مرد ب میتسل خواستمیمن تکون نخوردم. نم اما
 برات قصه بگم. خوامی. منیبش ایب -

 لبم نشست. یناخودآگاه رو یپوزخند
 ؟یبرام قصه بگ نجایو ا میاریکه حاال ب یدرآورد یبازیهمه وحش نیا -
 .دیدارش به گوشم رسغم یاما صدا دمیدیصورتش رو نم قیدق
 راست.ماج نیا یوبانکه باعث یطلبکار باش ی. تا از کسیخوریم یاز کجا دار یبدون دیتو با -
 به حرفش طلبکار داد زدم: توجهیب

 کجاست؟ انی. بگو شاستیبرام مهم ن -
 گفت: تفاوتیب

 تموم شده. حالش خوبه. نگران نباش. یباز نیا یتو انینقش شا -
چرا  دونمیسر برادرم آورده. نم ییچه بال ایرفت. نقشش تموم شده! خدا جیحرفش، ناخودآگاه سرم گ دنیشن با

که از هوش برم  نیحسام مانع افتادنم شد و قبل از ا یهاکه دست افتادمی. داشتم مرفتیم یاهیهام داشت سچشم
 :دیصداش به گوشم رس

 آقا غش کرد. -
 هام رو باز کردم.دادوهوار حسام، چشم یصدا با
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ضمانت خاطر به ،یکشی! اگه االن هنوز نفس مدیوح یاسوخته یمهره هی گهی. تو االن دیدونیخودت هم م -
که  یبعد از گند ا،ییباال یگروه به خواسته نیا دیجد سیچون رئ ار؛یرو در ن سایرئ یمن ادا یسوگنده. پس انقدر برا

 منم. ،یباال آورد
 .دیوسط حرفش پر تیباعصبان دیوح
 .دمدایکه من م یدیرو انجام م یهمون کار اییباال یبدون اجازه یرفته. تو هم االن دار ادتیکه  نیمثل ا -

 .دیبه گوش رس داد،یتمسخر م یحسام اومد و بعد صداش که بو یشینما یخنده یصدا
جا بهرفته چقدر پول جا ادتیکه  نیخان! مثل ا دیوح رسهیتو نم یبه پا تیسوءاستفاده از موقع یتو کسچیه -

... براش دایش نیهم ؟یدی کشو پوالشون رو باال یبفهمن. چقدر از آدما سوءاستفاده کرد اییکه باال نیبدون ا یکرد
. هر یبهش نداد ومد،یش مالزحمهعنوان حقکه به ییپوالقرون از  هی یباال اما حت یو فرستاد یپرونده درست کرد
 .یکردیکه فکرش هم نم یکس یلهیوسبال سرت اومد. اون هم به نیو ا یچند باالخره لو رفت

 .کردمیگوش م د،ومیم یکه از اتاق کنار ییبه صداها یناباوربا
 گفت: یاومد. عصب دیپوزخند وح یصدا

 .یمن نذار یواسه خودت خوب شد. بهتره تو جا پا ،یرو مرور کرد نایا -
 حسام اومد. تفاوتیب یصدا

 ،یکرد فیکه داستانت رو تعر نیامثال سوگند رو بخورم. بعد از ا یکه گول عشق قالب ستمیمن مثل تو احمق ن -
 . پس خوب حواست رو جمع کن.فتهیبرات ن یاتفاق بد دمیوگرنه قول نم یکشیم رونیا بماجر نیپات رو از ا

 توجهم رو جلب کرد. د،یو پرتمسخر وح یشینما یخنده
رو  یثروت یخوایحاال م دم،یبه چنگ آوردن ثروت اون زحمت کش یبرا یمن کل ؟یزرنگ یلیخ یهه! فکر کردهه -

 .ذارمی. من نمیریازم بگ ختم،یر جمع کردنش برنامه یکه چند ساله برا
 پوزخند حسام بلند شد. یصدا

 ؟یمن بکن هیعل یتونیم یچه کار ؛یتخت افتاد نیا یکه رو یگوشت کهیت هیمثالً؟ تو  یبکن یخوایم یچه غلط -
 دیبا ،ینینب یبیآس یخوای. اگه مچرخهیداره به کام من م ایاالن دور، دورِ منه. دن گهی. تموم شد. ددیتموم شد وح

 .یبکش رونیب هیقض نیپات رو از ا
شکمم  یبلند شدم و نشستم. پاهام رو تو دهیصداها انقدر قابل فهم نبودن که بتونم بشنوم. آروم از حالت خواب گهید

تار  دمیاما هنوز هم د دمیبا دست مال یکم د،یدیهام رو که تار مهام، پاهام رو قفل کردم. چشمجمع کردم و با دست
قلبم  یبدم. از طرف یرو سروسامون مختهیرهمافکار به دیزانوهام گذاشتم تا شا یشدم و سرم رو رو الیخیب بود.
خاموش  ونیزیبلندش، آرامش رو ازم گرفته بود. سرم رو بلند کردم و به تلو یو صدا دیکوبیم نهیسـ*ـ یشدت توبه
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 یمتراتاق دوازده نیا لیتنها وسا ،یخاک رنگییمویل یکاناپه نیو ا ونیزیرو نصب بود، زل زدم. تلوروبه وارید یکه رو
 یرعشه هیباز شدن در، بدنم دچار  یها و پاهام هم سرد بود. با صداو دست رفتیم جیسرم گ یبودن. هنوز کم
 باطل! الیخ یخالص بشم اما زه هایاسترس و نگران نیتا از ا مردمیلحظه آرزو کردم کاش م هیمحسوس شد. 

 .ایاشو بپ -
توان مقاومت  گهیبود، ناخواسته از جا بلندم کرد. دنبالش راه افتادم. د سادهیدر وا یحسام که در آستانه یدستور لحن

کنم اما  دایهمه عذاب نجات پ نیاز ا دیخودش غرق کنه تا شا ینابودگر، من رو تو انیجر نیا خواستمینداشتم. م
االن کجاست و  دونستمیاون هم برادرم بود. فقط اگر م کرد،یدودل م انیجر نیغرق شدن در ا ینفر من رو برا هی

 رمیتا بم زدمی. انقدر مکردمیخودم رو خالص م وار،یسرم به د دنیدر لحظه با کوب دیداشتم، شا نانیاطم تشیبه امن
 اما حاال... .

داخل اتاق هل داد و در رد و من رو بهبودم. حسام در رو باز ک یاگهیخودم که اومدم همراه حسام پشت در اتاق د به
سکوت، باالخره لب  قهیدادم. بعد از چند دق هیکردم و به در تک دیبه تخت وح یرو پشت سرم بست و قفل کرد. نگاه

اما انگار  خواستمیکه نم یاون نشونده بود. راز یسال بود، من رو به عزا نیبرداره که چند یباز کرد تا پرده از راز
 .دمیشنیم دیبا

 منعکس شد. لهیاز وس یاتاق خال یتو د،یوح احساسیب یصدا
 هی. بازش کردم. یمیدفتر قد هیکردم،  دایدفتر پ هیکه  گشتمیم یزیانبار خونه دنبال چ یتو شیچهار سال پ -

تر دخ هیخاطرات مادرم. برام جالب شد. شروع به خوندن کردم. اوالش خوب بود.  یخاطرات بود؛ دفترچه یدفترچه
معلمش اما هر چقدر جلوتر  یتا دماغ گنده ستشدو ی. از عروسنوشتیدفترش م یتو زیچساله که از همههفده

کردم، اونقدر دفترچه رو خوندم که  دایکه اون دفترچه رو پ یسالکی نیا ی. توکردیتر ممن رو شوکه رفت،یم
ها دوباره با مرور اون جمله سوخت،یدلم برات م و اومدیوجدان سراغم مخطش رو حفظم. هر وقت که عذاببهخط

 رو بگم. یعباس صمدحاج ینامرد یبرات قصه خوامی. حاال مافتادمیو به جونت م کردمیمخودم رو کوک 
 و از قول مادرش شروع به حرف زدن کرد. دیکش یقی. نفس عمدیکش یارو با لفظ مسخره یحاج

 یکم دیتا شا سمیجا بنو هیرو  نایا دیبا سم،یبنو دی. بازنهیم رونیب نهیز سـ*ـ! قلبم داره امزدهجانیچقدر ه یوا»
. ستیمون. انگار با حامد کار داشت. بهش گفتم که حامد نبخوابه. امروز بعدازظهر پسرخاله اومده بود خونه جانمیه

 از تعجب باال انداخت و گفت: ییابرو
 گذاشته؟خونه تنها  یحامد تو رو تو ست؟یخونه ن یکس -
 انداختم و کوتاه جواب دادم: نییمعذب سرم رو پا شرهینگاه خ از
 بله. -
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 گفت: کرد،یاطراف نگاه مکه به یو در حال دیش کشنداشته شیبه ر یدست
 .یسادیتو. زشته دم در وا می! برخبلهیخ -
 یکس ینداره وقت یشکردم بهش بفهمونم صورت خو یسع یهام از تعجب گرد شد. هر چحرف چشم نیا دنیشن با

فکر نکنم  نیکردم به ا یو سع دمیکش یقینبود. نفس عم بهیروم نشد. اون که غر یعنیتو، نتونستم؛  ادیب ستیخونه ن
بندازمش. حتمًا  رونیکه از در خونه ب تونستمینمکه اگه بابا بفهمه، ممکنه از دستم ناراحت بشه. خب مهمون بود. 

کردم و پشت سر عباسِ خاله که داشت  یها خودم رو راضحرف نیدر بمونه. با همکه پشت  شهیداره، نم یکار واجب
 نشست و گفت: اطیح یتو ،یتخت چوب یراه افتادم. رو کرد،یم یرو ط اطیطول ح

 تو. نیی. شما بفرمامونمیمنتظر حامد م جانیمن هم -
 و با خجالت گفتم: یآرومبهش به خطاب

 تو. دم در بده. نییبفرما -
 شد و گفت: رهیهام خبه چشم د،یخندیکه م ییهاها رو نشون دادم. سرش رو بلند کرد و با چشمدست پله با و
من  یبرا یچا هی. فقط اگه امکان داره، شهیبفهمن، براتون دردسر م دیجا هم اگر آقاحم نیتا هم شمینه. مزاحم نم -
 م.ولَوَردهلِه یبُدو داشتم که از خستگ. از صبح انقدر تو بازار بُدونیاریب

پر آب  ییشوظرف یرو تو یها باال رفتم. وارد خونه شدم. به آشپزخونه رفتم و کترگفتم و بالفاصله از پله یچشم
 یکنار گاز ضرب گرفته بودم و منتظر جوش اومدن آب بودم که با صدا نتیکاب یاجاق گذاشتم. رو یکردم و رو

 یهارفتم. بعد از گذر از راهرو، از پله رونیو دوباره سر کردم و از آشپزخونه بچادرم ر زد،یعباسِ خاله که من رو صدا م
 .سادمیروش واشدم و روبه ریسراز وونیا

 ن؟یمن رو صدا کرد -
 گفت: یاسابقهیب ییروبلند شد و با کم یتخت چوب یرو از
 بگم. یچطور دونمیبهتون بگم، فقط نم یزیچ خواستمیبله. م -

رو سوراخ کرده بود، از  اطیکف ح یهاکی. اون هم که نگاش موزائکردمیبودم و نگاهش م سادهیواسرپا  طورهمون
 یزد و در حال یحیزمان لبخند ملکه هم میتوچشم شدلحظه سرش رو باال گرفت و چشم هیبس بهشون زل زده بود. 

 وار گفت:نکرد نگاهش رو بدزده، زمزمه یسع گهیکه د
 ؟یجاش رو برام پر کن یتونیم داره، مملکه ک هیدلم  یخونه -
بعد که  هیکلمه خشک شده بودم. چند ثان یواقع یمعناشدم. به رهیگردشده و دهن بازمونده بهش خ یهاچشم با

باال رفتم و خودم رو داخل خونه  یکیها رو دوتاهاش فرار کردم و پلهچشم یحرفش برام واضح شد، از جلو یمعنا
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 دیکوبیم انهیوحش نهیسـ*ـ یکردم. قلبم تو موشخا د،یجوشیرو که داشت م یه شدم و کترانداختم. وارد آشپزخون
 دوستم، افتادم که گفت: ده،یحرف فر ادی. دیلرزیهام مو دست

 .یبراش مهم یلیخ که یعنی نیا پرسه،یاول نظر تو رو م ،یخواستگار ادیکه ب نیمرد قبل از ا هی یوقت -
که به هم  اطیدر ح یو خشکشون کردم. با صدا دمیعرق شده بودن، به چادرم کش سیرو که از خجالت خ هامدست

شده  رهیحامد که متعجب به عباسِ خاله خ دنیسمت پنجره رفتم. با دو به دمیپر ییرایسالن پذ یزده توخورد، شتاب
 رهینشستم و به در خ نیزم یبه آشپزخونه برگشتم. رو هبود، آب دهنم رو قورت دادم و از پنجره فاصله گرفتم و دوبار

 «سمت در رفتم.سرم مرتب کردم و به یاز جام بلند شدم و چادر رو رو کرد،یحامد که من رو صدا م یشدم. با صدا
*** 

 نیام
بدبخت مثل من که  هیمقتول و  یبرا هیقاتل در حال گر هی ن،یزم یپرخون رو یجنازه هیبود.  یامسخره یصحنه

کتف و کمرم رو نداشتم. با  یتحمل درد تو شیگنجا گهی. دکردیبود. کتف و کمرم درد م زونیاز سقف آو ساعت هی
هاش بلند شد و اشک نیکه باعجله از زم نیبه ثم یجکاورو صدا زد، افکارم رو کنار زدم و با کن نیکه ثم یمرد یصدا

 ه رو دم حجله بکشه بهم کرد و گفت:گرب خواستیاصطالح مکه به شیجد یهارو پاک کرد، نگاه کردم. از اون نگاه
 ؟یدی. فهمیکنیم دییمن گفتم تأ یو هر چ یکنیدهنت رو باز نم ،یزنده بمون یخوایاگه م -

 یدر باز شد. قامت مرد ده،یسمت در رفت که هنوز به در نرسچند قدم به نیباشه تکون دادم. ثم ینشونهرو به سرم
 ینگاه کرد و با ابروها نیکرد. بعد به ثم یجنازه مکث کوتاه یوند و روظاهر شد. نگاهش رو دورتادور اتاق چرخ

 تکون داد و گفت: نیطرفخنده، سرش رو به یهم چاشن یباالرفته و کم
 دختر؟ یچه کرد -
 زد و گفت: یتلخند نیثم
 احسان؟ یکنیکار م یچ نجایا -

 به من کرد و گفت: یینگاه گذرا احسان
 گنیمگس که م نیا نمی. اومدم ببیهات زنگ زد گفت که مگس داشتاز نوچه یکیکه  نمیاومده بودم آقا رو بب -
 .یافتادیبه دردسر م یحساب اومد،یکه اگه خودش م یدونیآقا اومدم. م یو البته جا هیک
 به من کرد و گفت: یازمان نگاه فاتحانههم و
 کرده؟یم بتیتعق یواسه چ یدینفهم -
 کرد و گفت: بهم یتفاوتینگاه ب نیثم
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 کردهیم بمی. امروز تعقشدیم چمیبود پاپ یآوردم. ازم خوشش اومده بود. چند وقت یرینص یکه جا هیدیمعلم جد -
 ها گرفتنش.که بچه یکنه واسه خواستگار قیکه مثالً درموردم تحق

بهم کرد و  ینگاه بد حالش رو گرفته بود، نیثم یهاها رو از کجاش در آورده بود. احسان که انگار حرفحرف نیا
 گفت:

 ؟یتونیبره، م یرو ولش کن نیا یتونیتو که نم ا؟یاون دن یبفرست الد،یپسره، م نیهم کنار ا نیچطوره ا گمیم -
 بهم کرد و گفت: یینگاه خنثا نیثم
 نگرفتم. می. هنوز تصمدونمینم -

 گفت: یعصب احسان
 ؟یکنیم یشوخ -
 فت:تکون داد و گ نیطرفسرش رو به نیثم
 نوچ. -

 گفت: زشدهیر یهاگذاشت و با چشم نیثم یبرد. دست رو شونه نیرو از ب نیخودش و ثم نیب یفاصله احسان
 نکنه... نمیبب -
احسان نگاه کرد و  یهاباالانداخته به چشم یکه انگار بهش برخورده بود، دست احسان رو کنار زد. با ابروها نیثم

 رد و گفت:باال آو دیعالمت تهددستش رو به
 نیاز ا شتری. پس ببندمیهست، پا نمونیکه ب ییوقراراکه من به قول نیاوالً که با مافوقت درست حرف بزن. دوم ا -

 مزخرف نگو.
 ها قرار بود با هم ازدواج کنن.! اونوقرارقول

هاش و چشم سادیوا رومسمتم اومد. روبهو به خودش گرفت. به دیدادم که احسان د یجواب خودم رو با پوزخند خودم
 کرد و طلبکارانه گفت: زیرو ر

 ؟یریتر از موعد بمزود یخواینکنه م ؟یعوض هیچ -
 ش گذاشت و گفت:شونه یشد. دست رو کیاز پشت به احسان نزد نیثم
 بس کن. اگه قرار بود بکشمش تا حاال کشته بودم. -

 کرد و گفت: گردشده، نگاهش یهابرگشت. با چشم نیسمت ثمزده بهبهت احسان
 ؟یکارش کن یچ یخوایپس م ؟یچ یعنی -
 وار گفت:سمتم اومد و زمزمهبه احسان، به توجهیب نیثم
 متأسفم! -
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 عقب برگشت و به احسان گفت:شد. به شتریحرف تعجبم ب نیا دنیشن با
 .میریگینم میباره تصم نیما در ا -

 فکرگفت:به من انداخت و مت یکرد و نگاه زیهاش رو رچشم احسان
 گذره؟یتو سرت م یچ -
 گفت: یادر، خطاب به احسان با لحن هشدارگونه کیسمت در رفت. نزدو به دیبدون جواب، راهش رو کش نیثم اما
آخرت باشه  یت رو جمع کن برو سر کارت. دفعهکوزهببرنش. تو هم کاسه انیها ببچه گمی. مستیبه تو مربوط ن -

 .کنمیرو نم یارابـ ـطه چیبعد مراعات ه ی. دفعهیکنیدخالت م ست،یکه بهت مربوط ن یتو کار
 جمله، در رو باز کرد و از اتاق خارج شد. نیبا گفتن ا و

 خواستیدلش م یلیاحسان که خ ن،ی. با رفتن ثمرمیگذشته بود. حداقل قرار نبود بم ریخ. فعالً بهدمیکش یقیعم نفس
 هام دوخت و گفت:رو به چشم شینگاه برزخ تونست،یاما نم هاریرو سر من ب دهیکه شن ییهاحرف یتالف

 .نمتینب گهیکن د یسع -
لحظه بهکتف و کمر که لحظه یهیدر ناح یرفت. حاال من مونده بودم و درد نیو پشت سر ثم دیراهش رو کش و
 .شدیم شتریب

که  دادمیم یدواریهر لحظه به خودم امبه دو ساعت بعد، در اتاق باز شد و دو مرد قلچماق وارد شدند.  کینزد دیشا
انقدر نگران باشم اما  ستیببرن پس الزم ن ییها اومدن تا من رو به جادستور مرگ من رو صادر نکرده و اون نیثم
از اون  دیرسینظر مداشت و به یارهیاز مردها که پوست ت یکی. شدیم شترینداشت و هر لحظه اضطرابم ب یادهیفا
 بشیرو از ج ییطالدسته یبیج ی. چاقوسادیروم واسمتم اومد. روبههم داشت، به یباشه و قد بلند ترقلچماق یکی
 کیلبش نشست، سرش رو بهم نزد یوروم رورنگ دنیخاطر پرکه به یروم گرفت. با پوزخندو روبه دیکش رونیب

 و گفت: کرد
 نترس. -

 کیمرد نزد یکیپخش شدم. اون  نیزم یاره شدن طناب روچاقو رو باال گرفت و طناب رو پاره کرد. با پ زمانهم
هام گذاشت. بعد بالفاصله چشم یهم رو یبندبند بست و چشمهام رو از پشت با دستشد. پشتم نشست و دست

 و زمختش گفت: دهینخراش یبلندم کرد و هُلم داد جلو و با صدا نیزم یباقدرت از رو
 .کنمیم تپارهکهینه که با چاقو ت. هـ*ـوس فرار هم به سرت نزفتیراه ب -
م باالتنه یتو یوحشتناک یبلند، سرما یهام، به اجبار راه افتادم. با باز شدن در با صداسر شونه یفشار دستش رو با
. چرا خوردیهام از سرما به هم م. تمام بدنم لرز گرفته بود و دندونبردنیها بدون توجه من رو جلوتر ماما اون دیچیپ

 در هوا سرد شده بود.انق
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در روشن بود، مواجه شدم. با هُل  یکه جلو ینیماش یباز شدن در و چند قدم جلو رفتن، با صدا یاز صدا بعد
وَن باشه، پرت شدم. با بسته شدن  دیرسینظر مکه به ینیداخل ماش تعادلیکه من رو گرفته بود، ب یمرد یانهیوحش

 ،یمعمول یهاوَن نسبت به وَن نیبودم که ا شدهراه افتاد. متوجه  نیمرد، ماش« حرکت کن» یو صدا ییدر کشو
 شونیکی ینبود. صدا یایصندل چیاز ه ینشسته بودم و خبر نیکف ماش قاًیداره، چون من دق یصندل یتعداد کمتر

 بلند شد و گفت:
 .نیدراز بکش کف ماش -

 نشست، شوکه شدم. منهیسـ*ـ یقفسه یکه رو یوزن ینیکه هُلم داد و سنگ ینکردم. با دست توجه
 .دیچیگوشم پ ینحسش تو یصدا

 .یباش یکنگوشحرف ی. بهتره بچهیبا ما لج کن ستیخوب ن تندهیآ یبرا -
روز بدون لباس  هیکه  کردمیفکرش هم نم وقتچیبکنم. ه تیوضع نیمقابله با ا یبرا تونمیکار م یچ دونستمینم
لب  ریخودم زدم و ز یبدبخت ینشونهبه ی. پوزخندننیروم بش یصندل هیو مثل  شهر بگردوننم نیا یهاابونیخ یتو

 گذشتن. ریخبه دیکردم، به ام یالکرستیشروع به خوندن آ
 از مردها بلند شد: یکی یضربان گرفت. صدا شتریون، قلبم ب ستادنیا با
 اکبر در رو باز کن. -

رو از  شینیو بعد از باز شدن در، باالخره سنگ سادیوا نیاره ماش. دوبمیشد ییدوباره حرکت کرد و ما وارد جا نیماش
سمت جلو هلم که به یزمان در حالانداخت. هم رونیب نیبلندم کرد و من رو از ماش انهیبدنم برداشت. وحش یرو
 گفت: داد،یم
 زود باش. -
 .سادمیوام، داشته شدن شونه . با نگهمیبود، راه مورد نظر رو رفت یهر زور و زحمت با
 باز کن در رو. -
 گفت: یوحش ییسمت جلو هلم داد و مرد با صداباز شدن در، به یصدا با
 برو تو. -

بودم،  یروان یهاکه خسته از کشمکش یبسته شدن در اومد و من در حال یقدم که رفتم، پشت سرم صدا چند
و منتظر شدم. منتظر  دمیکش یدر اومد. آه یصدا کز کردم و در خودم فرو رفتم اما برخالف تصورم دوباره یاگوشه

صورتم نشست و  یرو یشد. دست ترکیزدو ن کیپاها نزد یکابوس نجات بده. صدا نیمن رو از ا دیکه شا یکس
 رهیزده به من خبهت یهاکه با چشم سالهیاوخوردهپنجاه دیشا یبند رو از صورتم برداشت. با مردبالفاصله چشم
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 یناراحت بود. مرد دستش رو دراز کرد و رو یزیخورد که انگار از چ ینیم. نگاهم از پشت به ثمرو شدشده بود، روبه
 گذاشت. مهبرهن یهاشونه

 .زنهیپسر هرمز؟ آره. صورتت باهاش مو نم ؟ینی! تو... تو محمدامشهیباورم نم -
 بود. یمرد ک نیشدم. ا رهیاسم پدرم، ناباور بهش خ دنیشن با

*** 
 دایش

 یعموحنانه خواستگاربابا از زن یعنی. گهیداره م یچ دمیفهمیشده بودم. نم رهیخ دیوح یرهیت یهابه چشم زدهبهت
 و مخالتفتش رو همراه با پوزخند اعالم کردم. کردیکرده بود. امکان نداشت. ذهنم قبول نم

 .یگیمزخرف م یدار -
 گفت: ،کردیطور که به سقف نگاه مزد و همون یپوزخند متقابل دیوح
 بوده باشه؟ شیزندگ یتو یاگهیقبل از مامانت، کس د شهینم یعنیچرا باورش برات سخته؟  ه؟یچ -

بوده. نه؛ امکان  یاغهیمامانش ص یعنی. ستین یاگهیجز اسم مامانم، اسم دش بهشناسنامه یاما تو گـهیم راست
 .کردینگاهم م رهیکه خافتاد  دی. نگاهم به نگاه وحستیدرست ن یزیچ هیوسط  نینداره. ا

 :دمیجواب پرس دنیفهم یبرا ریقدم جلو رفتم و ناگز چند
 شد؟ یخب، بعدش چ -

 شده بودم. دست خودم نبود. کنجکاو
بعد،  ی. کمدمیخورد، از جا پر واریدر که باضرب به د یشدم و منتظر نگاهش کردم. اما با صدا دیوح کیقدم نزد چند

بازوهام  یحبس شد و از اضطراب حضور اون، حت نهیسـ*ـ یجا خشک شدم. نفسم توداد پدرام، در یصدا دنیبا شن
 شد: ندپدرام که خطاب به حسام بود، بل یعصبان ی. صدازدیهم نبض م

 ؟یزرنگ یلیخ التیخبه ؟یذاریسر من کاله م گهیحاال د یعوض یکهیمرت -
 هول حسام اومد. یصدا

 ؟یهست یشده مگه؟ چرا انقدر عصبان یچ -
 دادِش کل خونه رو برداشت. یصدا

 اون برادر آشغالش کجاست؟ ؟یکار کن دیوح یکه برا یریگی. از من پول مارمی. پدرت هم در ممیآره عصبان -
 .دیحسام طلبکار به گوشم رس یصدا

 کجا بود بابا! دیمن اون رو کجا فرستادم؟ وح ؟یتوهم زد -
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پا گذاشته بودم در خونه. به کنم؟یبه حال خودتون ول م نجایو اتو و اونا ر یزر مفت نزن حسام! نکنه فکر کرد -
شده.  بیغ یسوزشیاون پسر بعد آت ی. از طرفجاستنیشده. االن هم همخراب نیا یرو آوردن تو دیکه وح دنید
 .یخوریدوطرفه م یکه دار نیا یعنی ؟یچ یعنی نایا

 یپدرام تو یشد. صدا دهیکه کوب یدر اتاق یبندش صداآخ حسام و پشت یخوردن اومد و صدا نیزم یصدا زمانهم
 گوشم اکو شد.

 شده. بیغ یسوزشیبعد آت انیشا -
شده چه خبر بود که به من خراب نیا ی. توسادمیاز حرکت وا واریتر. با برخورد به دقدم عقب رفتم، عقب، عقب چند

 گهیشدن چند در د دهیکوب یداشت. صدا یبطبه برادر من چه ر یسوزشیآت نیگرفته بود. ا شی. کجا آتگفتنینم
 نی. آب دهنم رو قورت دادم. ارمیوحشتناک بگ یجواببپرسم و  یسوال دمیترسیبودم. م دیتوچشم وحهم اومد. چشم

پناه بردم. با باز شدنش به چارچوب در نگاه  وارید یبه گوشه م،یکه ما توش بود یشدن در اتاق دهیکوب یبار با صدا
 همب ی. جلو اومد. لبخند کجکردیبه لب داشت، وارد اتاق شده بود و به من نگاه م یکه پوزخند یدر حال کردم. پدرام

 اتاق رو پر کرد. یپر از نفرتش فضا یکه سمت راست اتاق بود، رفت. صدا دیسمت تخت وحزد و به
 کنم؟ میحاضرم باهات تقس دم،یدر دنبالش دورو که پنج ماه دربه یبهت گفته شکار یها؟ ک ؟یگفته زرنگ بهتیک -

 ش به من بود، گفت:که اشاره یبه من کرد و در حال یافاتحانه نگاه
انتقام من  قیال تتیوضع نیاز تو بگذرم چون با ا خواستمیرو که سر من آورده، بده. م ییتاوان بال دیدختر با نیا -

 .یگردیکه خودت دنبال دردسر م نیاما مثل ا ینبود
در دنبال من گشته گفت. پنج ماه بود که دربه یکرد. چ دنیهام شروع به لرزدست د،یسمت من چرخکه به نگاهش
 بلند شد: دیوح یبزنه، صدا یکه حرف نیاما قبل از ا دیسمت من چرخبود. به

 .یستین کارهنیدست بردار. تو ا -
 باتمسخر ادامه داد: و
 ؟یباور کنم انقدر احمق یعنی -

 برگشت. دیسمت وحداد و به لمیتحو یاگهیمن شده بود، پوزخند د یدگیپرکه متوجه رنگ پدرام
دراز زبون یاون پسره یبهم بگ دیاما قبلش تو با دمیتوپ چ یبرنامه هی شهیپعاشق یتو و اون پسره یبرا -
 کجاست؟ تیخاصیب
اطرافم به ی. نگاه سرسرکردمیگاه مبودم و ن سادهیشلغم وا نیها نگاه کردم. چرا عاون یریدرهم به درگ یهااخم با

به در باز  یخرد کنم. نگاه شهیریمردک ب نیسر ا یتو دادیکه جون م یلباسنبود. جز چوب یخبر چیه باًیکردم. تقر
دراز کردم.  یلباسسمت چوببود، برداشتم و دستم رو به یلباسبسمت راستم که چوبه یکوتاه یهااتاق کردم. قدم
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. پدرام هم که دمیسرش کوب یسمت پدرام حمله کردم و چوب رو توسرعت بهبه ،یلباسم دور چوببا گره شدن دست
 هوشیبه سرش وارد شد. ب یمحکم یموقع، ضربهخاطر عدم واکنش بهسمتم برگشته بود، بههام بهقدم یبا صدا

چند قدم جلو رفتم و  دهیترسشد،  ریکه از سرش سراز یخون دنیشد. با د ریافتاد و خون از سرش سراز نیزم یرو
 یسمت در ورودو به دمیکش یغیج دهیحسام، ترس جونیجسم ب دنیسمت در رفتم. با وارد شدن به هال، با دبه
 .دمیدو

 یدر آستانه یکلیهیقو یسوختهاهیمرد س یساختمون تا خواستم در رو باز کنم، در باز شد و چهره یدر اصل یجلو
رو که من عقب رفته  یدرهم چند قدم یهاو چند قدم عقب رفتم. مرد با اخم دمیس کشاز تر ینیدر ظاهر شد. ه

 گفت: یهم کرد و عصب یهاش رو توبودم، جلو اومد و اخم
 در خدمتتون. میباش ؟یسالمتکجا به -

. قلبم روم انداختمهم به مرد روبه یو نگاه یبه در ورود یچرخوندم و نگاه شکلیرو دورتادور سالن مربع نگاهم
کرده بود و  دنیهام شروع به لرز. دستزنهیم رونیب منهیحاال از سـ*ـ نیهم کردمیکه احساس م زدیانقدر تند م

دستش در  ریهر جور شده از ز خواستمیرو جمع کردم. م رکزمزور تمام تمخاطر استرس، تار شده بود اما بهبه دمید
 برم.
 بهم کرد. پوزخند زد و گفت: ینگاه مرد

 .یبر رونیخونه ب نیاز ا یتونی. تو نمسادهیدر آدم وا یزور نزن، جلو خودیب -
بهم کرد و  یشدم، نگاه پر از تمسخر دیو نا ام دمینشون نم یواکنش دیحرف وا رفتم. مرد هم که د نیا دنیشن با

و پدرام بودن برد. با  دیکه وح یسمت اتاقو به دیرو پر کرد. دستم رو گرفت. با خودش کش نمونیب یچند قدم فاصله
شده از نفرت بهش منقبض یلبش، با صورت یگوشه کردهجاخوش شهیکه به در بود و پوزخند هم دینگاه وح دنید

 نیسمت پدرام که خوناز دستم ساخته نبود. سرم رو به یکارچی. هدیلرزینگاه کردم. تمام بدنم از حرص و ترس م
پدرام نشوند. دستش رو دور گردنم حلقه کرد  جونیو کنار جسم ب دیمن رو کش افتاده بود، گردوندم. مرد نیزم یرو

 فشار داد و گفت: نییسمت پارو به رمو س
 گردنت رو شکستم. ،یبخور یتکون اضاف -

 یاز زنده بودن پدرام مطمئن شد، دستش رو تو ینه. وقت ایست زنده نهیپدرام گرفت تا بب ینیب یدستش رو جلو مرد
 زمان داد زد:و هم دیکش رونیاز اون ب یدیکلکرد و دسته پدرام بیج
 بهروز! بهروز! -

 . باتعجب گفت:دمشیکه چون من پشتم بهش بود، ند یشخص یاومد و بعد صدا ییهاقدم یصدا اول
 وضع افتاده؟ نیبله؟ اِ؟ پدرام چرا به ا -
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 زد و گفت: یپوزخند مرد
 فرار کنه. نجایاز ا تونهیست. فکر کرده مگل دخترهدسته -

 سمت بهروز پرت کرد و گفت:به شگهیرو با دست د دیکل مرد
 .یاتاق آخر -

 یبهروز اومد و دست یپا یگردنم برداشته شد. بعد هم صدا یدست مردک از رو ینیجمله، سنگ نیبا گفتن ا زمانهم
 کرد. سادنیچپم گره شد و من رو وادار به وا یکه دور بازو

 که داشتم کرد و رو به بهروز گفت: یامن و وضع آشفتهبه  ینگاه کوتاه مرد
 . اون پسر رو جمعش کن.ارمیدکتر ب رمیمن م -
 گردنم گذاشته بود، راه افتادم. یبهروز که چاقوش رو رو یصدا با
 .فتیراه ب -

رو سفت گرفته بود م . شونهمیبود، رفت یکیتار یسمت چپ که راهرو. بهمیرفت رونیاز مرد راه افتادم. از اتاق ب جلوتر
داخل اتاق هل داد. . در رو که قفل بود، باز کرد و من رو بهسادیدر وا هی ی. باالخره جلوکردیم تمیسمت جلو هداو به

 زد و گفت: یپشت سرم وارد اتاق شد و در رو قفل کرد. متعجب نگاهش کردم که پوزخند
 تخت دراز بکش. یبرو رو -
. ناخودآگاه چند قدم ازش زدیم رونیهام داشت از حدقه بحبس شد. چشم نهی*ـسـ یحرف، نفسم تو نیا دنیشن با

 داد و گفت: لمیتحو یابهم کرد و لبخند گنده یدور شدم. بهروز نگاه معنادار
 باهات ندارم. یببندمت به تخت. کار خوامینترس. م -
که به حرفش اعتماد نداشتم اما  نیبا ا .اوردمیخودم ن یشدم اما به رو یکرده بود، عصب شخندیکه من رو ر نیا از

تخت  هیخودم شر درست نکنم. دورتادور اتاق رو نگاه کردم اما جز  یکردم به خودم مسلط باشم تا برا یسع
سرش و خودم رو از دستش نجات بدم. اتاق  یواتاق نبود تا بلکه بزنم ت یتو یاگهید زیوداغون و طناب چدرب

تخت نشستم و با  یکردم و رو یرو که تا تخت فاصله بود، ط یبود. چند قدم کیتار اًبیخاطر نداشتن پنجره تقربه
 گهید یداشتم، باعث شده بود نسبت به دخترها دیکه از روابطم با وح یبه بهروز نگاه کردم. خاطرات بد دیترد

 رو که کنار افتاده بود، برداشت. یباشم. بهروز جلوتر اومد و طناب رتر و ترسوتحساس
 بخواب. -

ها و پاهام رو به تخت من، بهروز با طناب دست دنی. با دراز کشدمیهاش کردم و آروم دراز کشبه چشم یارهیخ نگاه
 محکم بست.

 گفتم: اطیآخر رو که زد، خطاب بهش بااحت گره
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 افتاده؟ یبرادرم چه اتفاق یبرا یدونیتو م -
 بهم کرد و گفت: یتفاوتینگاه ب بهروز

 داده. یاون رو فرار یسوزشید آتبع دینه. وح -
 گفتم: یخبریاز ب کالفه

 ؟یبه من هم بگ شهیم ه؟یچ یسوزشیآت انیجر -
 .شدمیم وونهیداره که برام بسوزونه، بسوزه و جوابم رو بده. واقعاً داشتم د یبگم که اگه دل یکردم جور یسع

 گفت: لکسیر یلیگه، خالتماسش کنم تا ب یکل دیبا کردمیبرخالف تصورم که فکر م بهروز
 نی. تا اکردیقبول نم انیبکشه. شا شیهاش به آترو با تموم آدم تونیپدر یخواسته بود که خونه انیپدرام از شا -

باور نکرد. پدرام اول با  انی. اولش شافروشهیبدن م یباند قاچاق اعضا هیو به  دزدهیکرد تو رو م دشیکه تهد
 ،یقبل یزیربار نرفت، به دستور پدرام با برنامه ریز انیشا یقتبهش هشدار داد اما و یفروشینیریش یترسوندن تو جلو

و از دسترس  میتا معطلش کن میو بعدش هم براش مسافر فرستاد یبهش زنگ بزن یرو ازش زدن تا نتون شیگوش
 یو باهاش ط مینگ زدبه خونه رفت، ز ی. شب وقتنجایا متیو کشوند میتو خارج بشه. بعد اون برنامه رو سرت آورد

 انیبه باند قاچاق اعضا. اون هم باالخره قبول کرد. شا متیفروشیانجام نده، م م،یخوایرو که م یکه اگه کار میردک
شده و ما  بیغ انیهاش دود شدن و به هوا رفتن اما از صبح شاامروز صبح کار رو تموم کرد و اون خونه و آدم

 کرده. دیستور وحکه حسام به د هیکار نیا میدونیم
. افتهیحاال قلبم از شدت فشار از کار م نیکه هم کردمی. حس مشدیتپش قلبم بلند و بلندتر م یش صداهر کلمه با

هام، اشک از چشم یقطره نیشدن اول ریبودم، قرمز و پراشک شده بود. با سراز دهیکه شن یکلمات یهام از دردناکچشم
بهروز  یها. کلمات و جملهکردنیم سیسر هم صورتم رو خ . قطرات اشک پشتکم پرتر و پرتر شدنهام کمچشم

اون »، « به باند قاچاق اعضا متیفروشیم». دیکوبیسرم م یروزهام رو تو نیا یو شوربخت شدیذهنم اکو م یتو
 « .کار رو کرده نیا انیشا»، « خونه و آدماش دود شدن و رفتن هوا

نجات  یزنده سوزونده بود براآدم کشته بود. پدر و مادرش رو زنده انیبود. شا هضمقابلریبرام غ دمیشنیچه که م اون
مردن دو تا آدم که  یتر از زنده موندن به بهاوحشتناک یپسر. چ هی یتر از کشتن پدر و مادر براوحشتناک یمن. چ

هنوز هم قراره بفروشه.  دمیبفروشه. شا من رو به باند قاچاق اعضا خواستیباشن. پدرام م مهرتیاز قضا پدر و مادر ب
 بود که سرم نازل شد. ییچه بال نیا کردم،یرو م میچرا. داشتم زندگ ایچه خبره. خدا نجایا ایبرادرم کجاست. خدا

 دورگه و گرفته شده بود، گفتم: ه،یکه از وحشت و گر ییصدا با
 .نمشیبذار بب -
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 یکه کنارم رو یداد و در حال لمیتحو یبود، پوزخند سادهیمن وا یهاهیگر یرو به تماشا یاقهیکه چند دق بهروز
 گفت: نشست،یتخت م

 ش؟ینیبب یخوایم -
کنار  خورد،یگوشم م یهاش به اللهکه نفس یصورتم خم شد و در حال یرو یزمان کمشد. هم رهیهام خچشم به

 گوشم گفت:
 دختر! یوپل کردشل یهم که زد سی. رئاجازه بده سیرئ دیبا ،ینیبب یکه اون رو بتون نیا یبرا -
 زدم: ادیصورتش فر یتو یلیسرم رو ازش فاصله دادم و با نفرت و بغض، دردم رو مثل س شد،یکه م ییجا تا
 یآدما با آرامش کنار هم زندگ د،یرو به گند نَکِش ایاگه امثال شماها دن ؟یفهمیحقشه. م یحقشه. اون نامرد عوض -
 که ... نیهست ییاها الشخورا. شماها... شمکننیم

 صورتم نشست. یرو یاجانانه یلیم رو تموم نکرده بودم که سجمله هنوز
 :دیکش ادیبلندم کرده بود، با خشونت فر یتخت کم یکه از رو یرو گرفت و در حال شرتمیت یقهی بالفاصله

. پس مواظب حرف دمیمانت رو به باد مو دود شمیاون وقت سگ م ،یدختر. که اگه پاره کن یبهتره افسار پاره نکن -
 زدنت باش.

 زدم: ادیدردم رو فر یشدم و با گستاخ رهیصورتش خ یتو
 ؟یدیمواظب حرف زدنم باشم؟ دودمانم رو به باد م -

 رو قورت دادم و با نفرت گفتم: بغضم
 واسه از دست دادن ندارم. یچ چیه گهیمن د -

 گفت: یتفاوتیتخت رهام کرد و با ب یداد و رو لمیتحو یامسخره یقهقه بهروز
 . نامزدت...یینجایکه هنوز ا یدار -
 !یوسط فرهاد شده بود قوز باال قوز. لعنت نیا

 سرم انداختم و گفتم: ی. کالفه صدام رو رودمیوسط حرفش پر باحرص
 ه؟یچ اون بدبخت فقط من رو رسوند. نامزد ت؟یبه خر دیخودتون رو زد ای نینامزد؟ کدوم نامزد؟ خَر -
 طعنه گفت: با
 جداً؟ اما اون خودش گفت که نامزد تو هست. -

هم عقل از سرش  دیواسه من دردسر درست کنه. شا خوادی. مستوونهیپسر د نیشدم. ا رهیبه بهروز خ زدهبهت
 .زنهیم یدست هیبهروز داره  دیزده. شا یحرف نی. چرا همچدهیپر

 زدم و گفتم: یپوزخند
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 .یگیمزخرف م یدار -
 سمتم گرفت و گفت:انگشتش رو به دیبا تهد داد،یکم تحملش رو از دست مکه کم بهروز

کار ما با  ؟یدیفهم ،یرینم رونیزنده ب نجایم که سر بره، از ادختر. حوصله یبریم رو سر محوصله یکم دارکم -
. حاال اگه کنمیباغ چال م نیهم یوت رو ت. و جنازهکشمتیم ،یزِرزِر کن یادیپس اگه ز افتهیتو هم راه م یجنازه

 .یرینکن که بم یحداقل کار ،یکن دایبرادرت رو پ یخوایم
 م گذاشت و فشار داد و گفت:چونه یهام رو کنار زد. دست روشونه یرو یفرض یهارو رها کرد و خاک مقهی
 ؟یفهم شد ریش -

 فشار داد و با حرص گفت: شتریم رو بچونه دم،یجواب نم دید یوقت
 ؟یدیفهم -
 قورت دادم و دهنم رو باز کردم گفتم: دهاشیهاش و تهدنفرتم رو از حرف زحمتبه
 آره. -

 زد و گفت: پوزخند
 خوبه. -

 اتاق رفت. بعد از باز کردن در از اتاق خارج شد. یسمت خروجم رو ول کرد و بهچونه بالفاصله
با  ها،یدیها و نا امشکست یبا همه هاش،یبدبخت یهمه با ماتش،ینامال یبا همه ی. زندگدمی. واقعاً ترسدمیترس

حاال کنارش بودم و  خواستی. دلم ممیکردیم یزندگ یبود که در کنار هم به خوش یشده بود. کس یبرادر رنگ
 دیخدا من االن با ینداره. ا یماجرا روزگار خوش نیمن! مطمئن بودم که بعد از ا یچارهی. برادر بدادمیم شیدلدار

 زدم: غی. جسروپایب ییهادست آدم ریشده و اسخراب نیا یبدم اما حاال کجام. تو شیکنارش باشم، دلدار
 ن؟یکار کرد یآشغاال! نامردا! برادرم رو چ -

. شهیبلند م دیپا شده، دوباره از گور وح که به یشیکرد که آت یادآوریشد، بهم  ریهام سرازکه از چشم یاشک یهاقطره
. رهیکه بخواد از من انتقام بگ شناختمیرو نم بود، حاال پدرام دهیراه نکش نیمن رو به ا زیچهمهیمردک باگر اون 
 :گفتیو م زدیم ادیفر ونیدرمیکیوجدانم 

 .یدیتاوان پس م یو حاال دار ی. تو طمع کردیتو هم مقصر -
 وجدانم رو بلند دادم. داد زدم: جواب

بود.  یبندوباریو ب گهید یباز هم دنبال دخترا یشرمیا زن گرفته بود و با وقاحت و بنه. مقصر خودشه. اون دو ت -
 یدهیبه ارث رس یبه دست آوردن پوال ی. براداشتیبرنم هاشیکاراما دست از کثافت هیعاشق ساق کردیادعا م

طردش کردن،  اشیکارافتخاطر کثش بهخانواده ای دهش رو از دست دابود. پس اگه بچه دهیدخترعموش نقشه کش
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و دنبال  کردیرو م شیکارا زندگ نیا یاگه بعد از همه یاتفاقا فقط خودشه. حت نینداره. مقصر ا یبه من ربط
 .افتادیش نماتفاقا واسه نینبود، ا یکارکثافت
 :گفتیم وجدانم

تو  یکارا شیآت یت توخانواده نبود و تتیوضع نیاالن ا ،یخوردیرو نم هایتو اگه اون روز اون کوفت ؟یتو چ -
 .سوختنینم
 اونا رو بسوزنه. ششیکه حاال آت اومدیبالها سرم نم نیخفه شو! خفه شو! اونا هم مقصرن. اگه کنارم بودن ا -
قاتله. قاتل پدر و مادرش. فکر  هیبود؟ اون حاال  دیتو با وح یانهیروابط مخف یاونم مقصره؟ اون کجا ؟یچ انیشا -
 ونه؟آس یکنیم
 !ایشد. خدا شتریدردم ب انیاومدن اسم شا با

 زدم. ضجه زدم: داد
 خدا! -
 ها رو فحش دادم.زدم. داد زدم. خدا رو صدا زدم. اون غیج شد،یکه م ییجا تا
رو  دیها زار زده بودم و التماس کرده بودم که بذارن وحکه ساعت دونمیچند ساعت گذشته بود، فقط م دونمینم
چقدر گذشت که در  دونمیجوابم رو نداد. نم یکارش کرده اما کس یچ دیبرادرم کجاست و وح دمیفهمیم دی. بانمیبب

 یآورد و رو ترکیرو نزد زشیانگ. وجود نفرتسادیتختم وا کیوارد اتاق شد و نزد شدهیچیباز شد و پدرام با سر باندپ
هام رو پاک کنه که آورد. خواست اشک سرخ و متورمم کرد و دستش رو جلو یهابه چشم یتخت نشست. نگاه

 جهت مخالف گردوندم و نذاشتم به صورتم دست بزنه.صورتم رو به
 گفت: د،یخوب خند یکرد. وقت دنیواکنشم شروع به خند دنید با
 نیا ینه. برا اد،یخوشم م ختتیکه از ر نیا ینه برا ؟یشیتر مچقدر برام جذاب ،یکنیم هیگر یوقت یدونستیم -

 .برمیهات لـ*ـذت مها و التماسضجه دنیو شن دنید که از
 یهاهاش با نفرت نگاه کردم. گلولهبهم نگاه کرد. به چشم دن،یدرخشیکه م ییهاصورتم خم شد و با چشم یرو

 گفت: شیشگیدرآر همبا لبخند حرص د،یرو که د مرهیبهم بود. نگاه خ رهیهاش خوسط چشم یخاکستر
 سوختن و جزغاله شدن. شیآت یپدر و مادرت به همراه اون بچه تو د؟یانتقام من هم رس باالخره موعد یدید -

 گرد شد. کدوم بچه. هامچشم
 زد و گفت: یپوزخند

به  یکرده بود دایداداش پ هی ایمامانت هَوو آورده بود. تازگ یکه بابات برا نی. مثل ایدونینبود تو نم ادمیآهان.  -
 .نیاسم شرو
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 گفتم: یعصب
 چرند نگو. -

 .کردمیرو باور نم اتشیبدتر شده بود. چرند حالم
 رو بهم دوخت. پوزخند زد و گفت: شیلعنت یهاباال انداخت و چشم یاشونه

 بهت ثابتش کنم. تونمیاما من م یتره باور نکنبرات راحت -
 تخت کوبوندم و داد زدم: یهاخودم رو به کناره قراریحدقه گرد شد. ب یتو هامچشم

 .یکن وونهیحرفا د نیمن رو با ا یخوای! تو... تو مفیدروغ کث هیدروغه.  -
 .کردیم میاون خونه بوده، داشت روان ینوزاد تو هیکه  نیا فکر

 و گفت: دیرو ازم فاصله داد. بلند خند سرش
 فکر کن. یهرجور دوست دار -

راه نفسم رو بند آورده بودن. با زدن  ییایخولیبه سقف زل زده بودم و سر جام خشک شده بودم. افکار مال مبهوت
 خدا! ایباشه.  انیشا ی... بچهیبچه دیبه سرم شوکه شدم. مهناز. اون... اون با یفکر

م، من و عشق . من و گذشتهختنیریصورتم م یرو اجازهیکرده بودن و ب دایهام راه خودشون رو پاشک گهید
پدر شده بود و در همون سن  یسالگنوزده ی. تومیساله آورده بودنوزده برادر نیم و من و حماقتم چه بر سر امسخره

رو  یمگس نبود. حاال پسر کیمن قادر به کشتن  ی. برادر احساساتشدیم وونهید انیمن شا یش. خداقاتل بچه
ا مهم نبود. هنسبت نیاز ا کدامچیرو کشته بود. ه مهرشیکشته بود که از گوشت و استخون خودش بود. پدر و مادر ب

 من آدم کشته بود. یخاطر زندگاون به
 دوباره گوشم رو آزار داد. صفتوونیمردک ح یصدا

 حاال نوبت نامزدته. -
 بشم. یاگهیباعث مرگ کس د خواستی. دلم نمنه
 کرده زمزمه کردم:بغض اومد،یدر نم هیخاطر گرکه به ییصدا با
دست از سرش بردار. اون بدبخت  ،یپرستیم یو رو به جان هر ک. دست از سرش بردار. تستیاون نامزد من ن -

 .ستیوکار من نکس
 زد و گفت: یپوزخند پدرام

 .دهیما رو د یاگر نامزدت هم نباشه، که هست، اون همه یحت -
 کرد و بهروز رو صدا زد: یمکث کوتاه بعد
 بهروز! -
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 اهر شد.چشمم ظ ینحس بهروز که جلو ریاومد و بعد تصو ییهاقدم یصدا
 بله؟ -

 زد و گفت: یپوزخند
 .میدار یرو نشونش بده، فکر نکنه باهاش شوخ لمای. فاریتاپ رو باون لپ -

تاپ رو باز کرد و تاپ به دست وارد اتاق شد. لپبعد لپ یاقهیتکون داد و بالفاصله از اتاق خارج شد. دق یسر بهروز
قلچماقه که موقع  یکیاون رو مقابل من گذاشت. حسام و اون  تاپ ور رفت و باالخرهبا لپ یکنار تخت نشست. کم

داشت مثل مار  چارهی. بدیچکی. خون از سر و صورتش مچارهیفرار جلوم رو گرفته بود، افتاده بودن به جون فرهاد ب
 نفسم رو به شماره انداخته بود. لم،یف یتو ادهاشیفر ی. صدادیچیپیبه خودش م

 داد زدم: زدهوحشت
 ها؟یروان نیرش کردکا یچ -

 هشدارگونه گفت: یتاپ رو بست و با حالتپدرام در لپ بالفاصله
 .یگیم ی! حواست باشه چیهِ یهِ یهِ -

بهروز رو اشغال کرده بود، دستش رو جلو آورد و  ی. پدرام که حاال جاسادیتاپش عقب وااز جا بلند شد و با لپ بهروز
 و گفت: دیهام دست کشاشک یرو
 چقدر خرج کردم؟ دم؟یاشکا و التماسات چقدر نقشه کش نیا دنید یبرا یدونیم -

 گفتم: یزدم و با گستاخ یپوزخند
 .گردونهیرو برنم یکه خرج کرد ییمن پوال ی. اشکایبه کاهدون زد -

 کرد. دنیبه خند شروع
 برگردوند. دیشا ؟یدونیاز کجا م -

 !یروان . مردکشدیم نییاز حرص و نفرت باال و پا منهی*ـسـ
 زد. روش رو برگردوند و خطاب به بهروز گفت: یالبخند گنده د،یپر از نفرتم رو که د نگاه

 نه. ایحسام بهوش اومده  نیبرو بب -
 تاپ رو به پدرام داد و رفت.گفت و لپ یچَشم بهروز
 گفت: داد،یحقارت م یکه بو ینگاهمیتاپ رو باز کرد و با نلپ پدرام

 نوشتن؟ یاز امروز چ مینیبب م،یبزن یخبر یتایبه سا سر هیچطوره  گمیم -
 :دیچیاتاق پ ینحسش دوباره تو یلحظه سکوت بود و بعد صدا چند

 .نیبب ایرو گذاشتن، ب یسوزشیآت لمیرو! ف نجایا -
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 بودم. رهیتاپ خلپ توریمان یشد. ناباور و درمونده به صفحه دیامنا دهامیتموم ام لم،یپخش شدن ف با
داد  ی. صدااهیو در س یمشک ینمادوطبقه با سنگ یکلنگ هیمون کوچه بود. خونه، همون خونه بود؛ ه کوچه،
قرمزرنگ حرکت  یهاکه با لباس ینشانآتش یمأمورها یبودن، صدا سادهیکه دور نوار قرمزرنگ وا هاهیهمسا

. باورم شد و قلبم شدیشت باورم مدا کممدرهم شده بود. ک ینشاناورژانس و آتش یهانیماش ریآژ یو صدا کردنیم
 اریاختیقلبم گرفت. ب یکسیب یبرادرم گرفت. از سرما یپناهیو نفسم از ب دمیآتش سوخت. د یها توهمراه اون

ها و پاهام و از حصار طناب آزاد کنم کردم دست ی. سعدمیطرف تخت کوب طرف و اون نیزدم. خودم رو به ا ادیفر
 .دینرس ییفحش دادم. کارم به جازدم.  دنتونستم. دا یول

*** 
 نیثم
هاش شدم. چقدر چشم رهیسبزش خ یهاپام انداختم و به چشم یبزرگ نشستم. پام رو رو سیرئ یرومبل روبه یرو
 س،یهرمز، برادر رئ هیشب شتریب نیبود اما ام هیصورتش هم شب یکه دقت کردم، حت شتریبود. ب نیام یهاچشم هیشب

 رقابلیشباهت غ نیعمارت بود، ا یسالن اصل وارید یکه از هومن و هرمز رو یمش اما عکس بزرگبود دهیبود. من ند
 یگروه، هر کس نیا ی. به حکم نانوشتهگذرهیخان متو سر هومن یدوست دارم بدونم چ یلی. خدادیانکار رو نشون م

. احساس رهیپسر بم نیا خواستمینماما من  شدیکشته م کرد،یم یو فوضول گذاشتیکه پاش رو از حدش فراتر م
که  ادمهیبهم دست داد.  دمش،یدانشکده د یکتابخونه یکه از همون بار اول که تو یداشتم. احساس هشب یبیعج

 یلیخ شدیباعث م شیداشت و سادگ یمهربون یافهیخاطر شباهتش به هرمز، بهش زل زده بودم. قبه قهیفقط چند دق
 سیکه رئ یکه متوجه بشم اون شخص دبود، باعث شده بو سیرئ هیصورتش که شب یرفراحت بهش اعتماد کنم. از ط

رو از دست  شهیحاشیآروم و ب یزندگ خواستمیکه نم یی. اما از اونجانهیپسره، ام نیهم گرده،یهاست دنبالش مسال
 یجورچه افتهیم ادمی یتسمتم اومد. هنوز وقمن خودش به یکه در کمال ناباور نینگفتم تا ا یزیچ سیبده، به رئ

 .دمیخند یاون روز کل ادمهی. رهیگیم مخنده رد،ک یازم خواستگار
 :دیشد که هومن خان پرس یسوال شجهیلبم نشست که نت یرو یلبخند ناخودآگاه

 ن؟یثم یخندیم یبه چ -
 باال انداخته گفتم: یرو جمع کردم و با ابروها مخنده

 پدرجان! نیکنیحکم م یتون چبرادرزاده یشما برا زدمی. داشتم حدس مستین یخاص زیچ -
 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 .میو اون رو وارد باند کن میبهش اعتماد کن میدارم تا بتون ییفکرا هی -
 پام گذاشتم. خطاب به اون که جلوم نشسته بود،گفتم: یشدم و دستم رو رو لیجلو متمابه یباال انداختم. کم ابرو
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 ؟ییچه فکرا -
 جمع کرد و گفت: یرو کم شافهیق
 .میجامعه رهاش کن یتو میاز ما باشه تا بتون یجزئ دی. اون بامیبهش اعتماد کن یراحتبه میتونیمه اما ما نمبرادرزاده -

 ضرب گرفته بودم، گفتم: یمبل سلطنت یدسته یکه با دستم رو یکردم و در حال زیرو ر هامچشم
 ه؟یشما چ شنهادیخب، پ -
 گفت: الیخیداد و ب هیمبل تک یپشت به
 آدم بکشه. میمجبورش کن دیبا -

. موهام رو که دهیبه خرج نم تیهاش خالقکردن راه حل دایپ یتو ینگاه کردم. با خودم فکر کردم چرا کم بهش
نبود.  یاگهیراه د گفتینبود. درست م دیها از اون بعحرف نیا دنیچشمم رو گرفته بود، پشت گوش زدم. شن یجلو

. سرم رو تکون یچ کردیقبول نم نیکه اگه ام ودب نیآروم باشم. اون هم ا ذاشتیفکر نم هیپس سکوت کردم اما 
ها دنبالش گشته بود. حتماً راه که سال ی. همون نور چشمگهیش بود دبگذرم. برادرزاده تفاوتیکردم ب یدادم و سع

و مطمئن به گوش  یقو کردمیم یسع شهیکه هم ییو با صدا مبل بلند شدم ی. آروم از روکردیم دایپ یاچاره
 گفتم: ه،برس گرونید
 .کنمی. من فقط اوامرتون رو اجرا منیهرجور شما صالح بدون -

 تکون داد و گفت: یسر
 رو بفرسته عمارت. یکیخوبه. پس به احسان بگو  -
 هم کردم و گفتم: یهام رو تواومدن اسم احسان اخم با
 بله. -

 زد و گفت: یاقهقهه مافهیق دنیبا د انخهومن
 ؟یخلقدختر؟ باز چرا کج هیچ -

 خلق! معترض گفتم: کج
 .کنهیمن دخالت م یداره تو کارا یادیپسر ز نیپدر اما ا خوامیمعذرت م -

 و گفتت: دیهم کش یتو یشیهاش رو نمااخم خانهومن
 شه.شوهرت با یزود. مثالً محرمته. قراره بهایباهاش راه ب -

 زدم و گفتم: یپوزخند
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و مرئوس  سیرئ یوصلت، جا نیبا ا ادیتو کارام دخالت کنه. خوشم نم ادیاتفاقاً چون قراره شوهرم باشه، خوشم نم -
. ادیازش خوشم نم ادیکه ز نیدونی. مزیچهمه ریز زنمیپدر جان وگرنه م نیرو بهش گوش زد کن نیعوض بشه. ا

 داره. یاما تحمل من هم حد کنمیخاطر شما تحملش مفقط به
 و گفت: دیبلند خند شه،یم یعصبان کردمیکه فکر م نیبرخالف ا خانهومن

 نشو. یدختر! عصبان خبلهیخ -
 بهم کرد و گفت: یپرمحبت نگاه

 منه. هیدوسْت دارم که انقدر اخالقت شب یلیخ -
 گفتم: یدادم و با کنجکاو لشیتحو یوجورجمع لبخند

 ؟نیگفت یچ نیبه ام -
 داد و گفت: هیمبل تک یپشت به
 رو. قتیحق -

 ش کردم و گفتم:به چهره یقیدق نگاه
 حرفاتون رو باور کرد؟ -

 سر تکون داد و گفت: متأسف
 نه. -

 گفت: زد،یم نهیکه دست به سـ*ـ یکرد و در حال یخنده زدم. اخم ریز ناخودآگاه
 ؟یخندیچرا م -

 وجور کردم و گفتم:رو جمع خودم
 نصف کرده باشن. نیکه از وسط با ام نیمونیم یبی! شما مثل سبهیعج یلیآخه خ -

 زد و گرفته گفت: یجونیهم لبخند ب خانهومن
باباش  کنهیمن عموشم. فکر م شهیکه باورش نم نهیهم ی. براسهیمامانش بهش گفته پدرش پل گفتیم یآره. ول -
 .سهیپل

 گفتم: یناخودآگاه باال رفت. فکر ابروهام
 .نیباور کنه شما عموش دیل بااو -

 گفت: تفاوتیب خانهومن
 .کنهی. اون موقع باور مدمینشونش م برمیهرمز رو م یبار که برم، شناسنامه نیا -

 تکون دادم و گفتم: یسر
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 من برم. ن،یندار یاگه کار -
 به من کرد و گفت: ینگاه

 نه. برو. -
ها باال گرفتم و داشتم از پله رنگییطال یهادستم رو به نرده ،یاز سالن خارج شدم. سمت چپ سالن اصل بالفاصله

 رونیرو ب میکردم و گوش نمیشلوار ج بیج یو دستم رو تو سادمیجا وابلند شد. همون میزنگ گوش یکه صدا رفتمیم
 دادم: واببالفاصله نگران ج ،یگوش یرو یاسم اِب دنی. با ددمیکش
 ها نشد؟از بچه یخبر ؟یشد اِب یچ -
 ندادن. ینیها رو به معبچه گنیاما م میرو گرفت ینیمع یهاچرا خانوم. نوچه -

 صدام باال نره، گفتم: کردمیم یکه سع یدر حال یو عصب زدهرتی. حسادمیپله واراه یتو جاهمون
 کارشون کردن؟ یپس چ ؟یچ -
 مِن گفت:کرد و با مِن یمکث نسبتاً طوالن یاِب
 دادن.... آقا... احسان لیتحو -
 گفتم: زد،یدودو م رتیکه از ح ییهاچشم با
 ؟یچ -
ها که پله یکردم و در حال زیاسم احسان گرد شده بود، ر دنیهام رو که از شندر حال انفجار بودم. چشم تیعصبان از

 گفتم: رفتم،یرو باال م
 ینکن ینیریحواست باشه خودش . در ضمننمشیبب یشگیوپابسته تو انبار همدست گه،یتا دو ساعت د خوامیم یاِب -

 آسمون به حالت زار بزنن. یکه مرغا ارمیبه سرت ب ییبال ،یکه اگه بکن
 گفت: تیکرد و در نها یسکوت کوتاه یاِب
 بله خانوم! -

سمت اتاقم رفتم. تو باال به یبه طبقه دنیلبم نشست و تماس رو بالفاصله قطع کردم. با رس یگوشه یکج لبخند
سمت چپ، اتاق من بود. در رو  یتا در بود؛ سه در سمت راست و سه در سمت چپ. اتاق وسط شیدوم، ش یطبقه

 ونیهام رو باز کردم. از مرفتم و در کمد لباس د،بو یبزرگ یواریسمت راست که کمد دباز کردم و وارد اتاق شدم. به
و سَرَم کردم  دمیکش رونیهام بشال نیاز بهم  یمشک ی. شالدمیرو برداشتم و پوش رنگمیمشک یهام، پالتوانبوه لباس

 م،یکردیموگو خان گفتکه با هومن یسالن یشدم. از جلو ریها سرازرفتم. از پله رونیاز اتاق ب فم،یو بعد از برداشتن ک
 سمت در عمارت برم که با صداش مانع از ادامه حرکتم شد.به خواستمیرد شدم. م

 کجا دختر؟ -
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. با لبخند کردیوجوگرانه نگاهم رو رصد مسبزش جست یهاشدم. چشم رهیصورتش خبرگشتم. به  سمتشبه
 گفتم: یامهیوننصفه

 .گردمیبدم. زود برم یرو گوشمال یکی دیبا -
 یمشخص شد. ابروها شتریش، بخط خنده یرو یهاداد که چروک لمیتحو یامهیونخودم لبخند نصف مثل

 گفت: یتر کرد. با کنجکاورنگپر شیشونیپ یرو یهاش چروکباالانداخته
 شناسم؟یهست؟ من م یک -
 .یخان هم از کار احسان باخبر باشه چلحظه از ذهنم گذشت که اگه هومن هی

 :دمیپرس شکدوبه
 که من ندونم؟ نیبه احسان داد یدیجد تیپدرجون؟ شما مأمور -

 یهابیج یهاش رو توه باال رفته بود، دستچپش ناخودآگا یمن ابرو یمقدمهیو ب ییهویکه از سوال  خانهومن
 شلوارش جا داد و مشکوک گفت:

 چطور؟ -
 گفتم: تفاوتیدادم و ب لشیتحو یزورک لبخند

 روزا سرش شلوغه. نیا رسهینظر م. بهیچیه -
خان هومن میها بدون دستور مستقداشت. اصالً اون بچه یبستگ طیگروه، به شرا یپزشک باند بود و کارش تو احسان

کار رو بکنه. پس  نیخان ابدون اطالع هومن تونستی. چرا مغزم رو به کار ننداختم. نمخوردنیبه چه درد احسان م
بفهمم. دستم رو مشت  دی. بادونمی. نمرفتیم یآب ریزهم احسان داشت  دی. شازنهیقولش م ریخان داره زهومن

 خودم رو حفظ کنم. یکردم خونسرد یکردم و سع
 بهم کرد و گفت: یقینگاه دق نخاهومن

 !نیرو بزن ثم تیحرف اصل -
 هاش گفتم:چشم یبه سبز رهیو خ سادمیخان واهومن یرورفتم. روبه جلوتر

مونده که تحت پوشش گروه کار عقب یهام بهم گفت که چند تا از بچهمدرسه یهااز بچه یکی ش،یروز پ چند -
 . گفت...دمیکش رونیزبونش ب ریاتفاق رو از ز نیا لیدل شدن. سرپرستشون رو گرفتم. بیغ کردن،یم

 االنه که از حرص بترکم. نیهم کردمیبدم. حس م حیتوض تونستمینم نیاز ا شتریلحظه مکث کردم. ب چند
 کردم و با بغض گفتم: یچیحرف رو ق ادامه

 کنن؟یکار م یاحسان چ شیها االن پبابا! اون بچه -
 هام زل زد و گفت:به چشم تیهاش تو هم رفت. با جدمن، اخم یهاحرف دنیبا شن خانهومن
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 به تو نداره. یارتباط نیبانده. بنابرا یتو تو اراتیخارج از اخت هیقض نیا -
 زدم و گفتم: یپوزخند ناخودآگاه

هان از من بدونم پن خوامی. حاال من منیدیکش رونیمن ب اراتیاخت یرفته شما اونا رو از حوزه ادتونیکه  نیمثل ا -
 ن؟یبکن نیخوایکار م یبا اونا چ

 گفت: تفاوتیب خانهومن
 اون مدرسه نبودن. یتو نبودن؛ چون تو اراتیاخت یحوزه یاونا تو -

اگه نخواد جواب  دونستمیها رفت. با نگاه دنبالش کردم. مسمت پلهمن رد شد و به یاز جلو یحرف چیهم بدون ه بعد
 دونستمیکرده بودم. م یگوشش. تا االن هم گستاخبهبزرگ بود و من غالم حلقه سیاون رئبکنم.  تونمینم یبده، کار

سراغ احسان.  رفتمیم دی. پس حاال بارهیگیم دیند یرو گاه هامیادبیو ب هایکه به من داره، گستاخ یاخاطر عالقهبه
 زنگ زدم. یو بالفاصله به اب دمیکش رونیب فیک یرو از تو لمی. موباارمیبه حرف ب یاون رو با شِگِرد تونستمیم دیشا
 بله خانوم؟ -
 که گرفته بود، گفتم: ییصدا با
 ؟یکار کرد یچ -
 .رونیب انیمنتظرم ب مارستانن،یب یهنوز تو -

 و گفتم: دمیکش یپوف
 . برنامه کنسله، برگرد.خوادینم -

 پشت هم برداشت.رو قطع کردم و به احسان زنگ زدم. بعد از چند بوق  یگوش بالفاصله
 جانم؟ -

 تو خودم سراغ داشتم، گفتم: شهیکه هم یتیش با جدخوارانهلحن منعطف و پاچه برعکس
 .نمتیبب خوامیم -
 گفت: یشوخ یهم با چاشن یطلبکار و کم یلحن با
 ما تنگ شده؟ یچه عجب! خانوم دلشون برا -

 شدم و آروم گفتم: الیخیرف بکشم، بازش ح خوامیکه م نیا یادآوریبارش کنم که با  یمتلک خواستم
 ؟یوقت دار -

 خاص خودش گفت: یبا مهربون احسان
 .شهیشما هم یبرا -
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 هیچند ثان شجهیرو ببندم، نشد که نشد. نت شمیباز شد. هر چقدر تالش کردم ن شمیاز لحن و صداش ن ناخودآگاه
 سکوت بود و بعدش بالفاصله دوباره خودم رو جمع کردم و گفتم:

 دنبالت. امیم شه؟یتموم م مارستانیب یکارت تو یک -
 گفت: د،یرسینظر مزده بهکه ذوق ییصدا با
 ! امروز سر خانوم خوشگل من به کجا خورده؟هیبازار لیبه! چه تحوبه -

 لبم نشست و گفتم: یرو یکج لبخند
 .مارستانیب امیب شه،یکارت تموم م ی. بگو کزیزبون نر -

 کرد و گفت: یبلند یخنده
 .شهیکارم تموم م ازدهیساعت  -

 رو قطع کنم که گفت: یگفتم و خواستم گوش یآهان
 .زمیمواظب خودت باش عز -

 ی. نگاهدادینگاه کردم. ساعت نه شب رو نشون م میرو قطع کردم. به ساعت مچ یکه جواب بدم، گوش نیا بدون
سرد و مسلحش رو نداشتم.  شهیهم یاهآدم دنیو د یعمارت کوفت نیا یموندن تو یبه اطراف کردم. حوصله

 عمارت رفتم. یسمت خروجبه
از دستم  یاما کار سوختیدل بدجور مپسرک ساده نیا یشد. دلم برا دهیسمت انبار کشدر ناخودآگاه نگاهم به یجلو
چاله نجات جونش، از  یرو فاش کنم و برا تشیتا مجبور نشم هو کردینم بیمن رو تعق وقتچی. کاش هاومدیبرنم

 به چاه بندازمش.
رو  نگیباغ، راه پارک یشدهفرشسنگ ریاومدم. از مس نییعمارت پا یچیمارپ یهارو از انبار گرفتم و از پله نگاهم

رو باز کردم و بعد از روشن کردن  نمیداخل عمارت رفتم. در ماش یشدهپارک یهانیسمت ماشگرفتم و به شیپ
که بدونم  نیاز عمارت خارج شدم. بدون ا موت،یدر با زدن ر یکردم. جلو عمارت حرکت یسمت خروجبه ن،یماش

 دیخر یکه برا یوآمد بود. نگاهم به مردمشلوغ و پر رفت هاابونیتهران راه افتادم. خ یهاابونیخ یتو رم،یکجا دارم م
که حواسم به جلو بود،  طورهمون م،یزنگ گوش یراه افتاده بودن، همراه با پوزخند بود. با صدا ابونیخ یتو دیع

 و جواب دادم: دمیسبزرنگ کش کونیآ یرو ن،یاسم نگ دنی. با ددمیکش رونیب فمیک یرو از تو میگوش
 بله؟ -

 .دیچیگو پبلند یو نگرانش تو یاسترس یصدا
 شدن؟ یها چباالخره بچه یدیفهم نمیبب خواستمیسالم. م -
 به پشت سرم کردم و گفتم: ینگاه نهیآ یتو از
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 .گمیشد بهت م یه. خبرن -
 ...یراست -
 انداختم. یصندل یرو قطع کردم و رو یگوش ،یاحرف اضافه چیمجال حرف زدن بهش ندادم و بدون ه اما

که در حال  یفروشدست یهابچه ی. نگاهم ناخودآگاه روسادمیچهار راه وا یقرمز توبعد پشت چراغ یقهیدق چند
. بغض زدیکه داشت تندتند م دمیشنیقلبم رو م یبودن، زوم شد. صدا هیهاشون به بقفروختن جنس یتالش برا

هام، ناخودآگاه اشک از چشم یقطره نیاول دنیککرده بود. با چ دنیفرمون شروع به لرز یهام روکرده بودم و دست
 تر کرد.که حالم رو از اون چه که بود، خراب دنیچیسرم پ یتو ییصداها

 «.یدیگند کشرو به نمیماش یشهیبرو دخترک مزاحم! ش ایب»
 .زدیخودم تو گوشم زنگ م یهاالتماس یصدا

 پول نون. هی یدو روزه غذا نخوردم. اندازه ن،یبهم بد یزیچ هیتو رو خدا  آقا»
 .زنمیم خیوجودش دارم  یمرد باعث شد احساس کنم، از سرما روحیب یصدا

 «کنار. نیبز شد. برو از جلو ماش. چراغ سنمی. برو اون ور ببیبه من چه که نخورد -
 .دیچیپیخودم بود که تو سرم م یهاالتماس ی. باز هم صدادیاشک چک یقطره نیدوم

 گل ازم بخر. هی! آقا! تو رو خدا! تو رو خدا آقا»
 «حواله کنه. ما وضعمون از تو بدتره. گهید یرو جا تیبرو دختر. خدا روز -

چشمم رژه  یرو که داشتن جلو یکردم خاطرات یورتم کنار زدم و سعص یشدت از رواشک سوم رو به یقطره
 نیسرعت از ماشانداختم و به داد،یکه عدد شصت رو نشون م یو رانندگ ییبه چراغ راهنما یمحو کنم. نگاه رفتن،یم
 رفتم. پشت چراغ داشت، یهابه راننده هاشدر فروختن گل یکه سع یاسالههشت-سمت دختر هفتشدم و به ادهیپ

 .اومدیدختر بچه م یصدا
 ش رو بخر بده به خانومت.دونه هیست. نگاه کن چقدر قشنگن. . به خدا گالم تازهگهیآقا بخر د -
بره که چند  یاگهید نیسمت ماشخواست به دی. دختر ناامدیرو باال کش شهیدختر ش یهامرد بدون توجه به حرف اما

 و صداش زدم: سادمیوا شیقدم
 نوم؟دخترخا -

 زده گفت:بهم زد و ذوق یاسمتم برگشت. لبخند گندهبه دختر
 ؟یخوایخانوم گل م -

 زدم و گفتم: یزورک لبخند
 چند؟ یاآره. دونه -
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 گفت: آورد،یداشت بال در م یحالکه از خوش دختر
 به شوهرتون. نیبد هیهد نی. بخردمیتر از مغازه مسه تومنه. ارزون یاخانوم شاخه -

 بهش زدم و گفتم: یامهیونصفهن لبخند
 باشه. -

 رو نوازش کردم و گفتم: صورتش
 که من تنها نباشم؟ میبا هم بر یایشام بخورم. تنهام، م رمیمن دارم م -

 نه تکون داد و گفت: ینشونهبه یسر دخترک
 رستوران. امیمن پول ندارم ب -

 لبم نشست و آروم گفتم: یتلخ رو یلبخند
 ؟یدیحاال افتخار م ،یو مهمون من باش یبه من افتخار بد کنمی. من دارم از شما دعوت ممزیعز ستین یازین -

 زده گفت:ذوق دخترک
 واقعاً؟ -

 هم گذاشتم و لبخند زدم. یرو رو هامچشم
 واقعاً. -

 !اهیس یهاسرنوشت یناعادالنه یچرخه نیخاطر تکرار ابه هیگر خواست؛یم هیگر دلم
 مونده بود. هیکردم، دوازده ثانبه عدد چراغ  ینگاه

 زدم و گفتم: یلبخند
 ها. شهیاالن چراغ سبز م م؟یبر -

 تکون داد و گفت: یسر
 خاله! میبر -

 یلبخند برام درد نیبود، ا نیو دروغ یکه لبخندم مصنوع شهیلبم نشست. برخالف هم یرو یواقع یلبخند ناخودآگاه
 ها رو دوست داشتم.بچه یاینداشت. اون من رو خاله صدا زد. چقدر دن

 گفتم: یابه اون با ذوق کودکانه رو
 ؟ینیبیرو م دهیسف نیاون ماش -

 تکون داد. گفتم: سر
 پس بدو تا چراغ سبز نشده. -
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 یصدا دنینشوندمش. با شن نیبالفاصله در رو باز کردم و داخل ماش ن،یبه ماش دنی. با رسمیدیدو نیماش سمتبه
رو روشن کردم  نیبوق و ناسزاها، ماش نیسمت در سمت راننده رفتم و در بالفاصله بهپشت سرم، ب یهانیبوق ماش

 و راه افتادم.
 به دختر که در حال نگاه کردن به دور و اطرافش بود، کردم و گفتم: ینگاه م،یچهار راه که دور شد از
 ه؟یاسمت چ نمیخب، بگو بب -

 کرد و گفت: هیش رو بهم هدگنده و کودکانه لبخند
 ست.اسمم سمانه -

 زدم و گفتم: یلبخند
 اسمت هم مثل خودت قشنگه. -

 بهم کرد و گفت: یازدهنگاه ذوق سمانه
 واقعاً؟ اسمم قشنگه؟ مامانم انتخاب کرده. -

شده بود. لبخند  رهیانتخاب کرده بود. نگاهم به دخترک افتاد که باذوق به من خ یقلبم گرفت. اسم من رو ک ناخودآگاه
 دادم و گفتم: لشیتحو یزور

 .یدار یاقهیسلقشنگه! مامان خوش یلی.خزمیآره عز -
 زمان با شوق گفت:کرد و هم دییبا سر تأ سمانه

 .یلیخ -
بود.  یلبم نشوند. مادر من ک یرو رو یکه موقع حرف زدن در مورد مادرش داشت، لبخند تلخ یهمه ذوق و شوق نیا

. دوباره به سمانه نگاه کردم که به دمیپرسیسخت از خودم م یهاواللبم نشست. چقدر امروز س یرو یپوزخند تلخ
 شده بود. خطاب بهش گفتم: رهیخ رونیب

 ؟یبخور یشام چ یدوست دار یراست -
 به من نگاه کرد و گفت: دوباره

 من انتخاب کنم؟ -
 صورتم نشست. یرو یمهربون لبخند

 !زمیآره عز -
 و گفت: دیهاش رو به هم کوبدست دختر

 آخ جون! -
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دست در دست سمانه،  ن،یکردم و بعد از پارک ماش دایپارک پ یرو برا یابه رستوران موردنظرم، گوشه دنیرس با
. در کردمیتوش احساس آرامش م شهیبود که هم یکیو کوچ کی. رستوران شمیرستوران رفت یسمت در ورودبه
 رستوران رو باز کردم و رو به سمانه گفتم: یاشهیش
 !زمیو عزبرو ت -

سمت خودش جلب کرد. لبخند که توجه همه رو به دیکش جانیاز سر ه یغیبا وارد شدن به رستوران، ج سمانه
م بردم و نشوندمش. سمانه موردعالقه زیسمت مو به دمیدستش رو کش ارم،یکه به روم ب نیزدم و بدون ا ینامحسوس

زده بودن و ذوق شیمشک یهابودم. چشم رهیخبه اون  یو من با خونسرد کردیدور و اطرافش رو نگاه م جانیبا ه
 گرفتن سفارش صداش کردم و گفتم: ی. با اومدن گارسون رستوران، براآوردنیلبخند رو به لبم م

 ؟یخوریم یچ یبگ شهیسمانه جان! م -
 گفت: کرد،یمکوچولوش رو به دهن گرفته بود و فکر  یهاطور که انگشتنگاهش رو از اطراف گرفت و همون سمانه

 اوم... کباب خوبه؟ -
 که از قلبم بلند شده بود، گفتم: یبه صورتش زدم و با محبت یگرم لبخند

 .هیعال ،یشما انتخاب کن یمعلومه که خوبه. هر چ -
 گفتم: شد،یم نفوذرقابلیها مغرور و غموقع جورنیکه ا یرو به گارسون کردم و با لحن بعد
 برگ با مخلفات. خیس هی ،یسلطان خیس هیه، جوج خیس هیکباب،  خیس هی -

 بهم کرد و گفت: یگفت و رفت. سمانه نگاه یبالفاصله چشم مرد
 م؟یبخور یجورهمه غذا رو چه نیخاله! ا -

 دادم و گفتم: لشیتحو یلبخند
 خاله. نگران نباش. میخوریم -

 سمت من جلب شد.همن توجهش ب یشد که با صدا رهیاطراف ختکون داد و دوباره به یسر دختر
 شه؟یمامانت ناراحت نم شه؟ینگرانت نم یخونه، کس یبر ریسمانه اگه د -

با  کرد،یپنهان م رنگشیصورت یروسر ریفرش رو ز یکه موها یگرفته شد و در حال یسوالم کم دنیاز شن سمانه
 گرفته گفت: یحال
 .ستیخونه منتظر من ن ینه. کس -
 تم:باالرفته از تعجب گف یابروها با
 پس مامانت؟ -

 انداخت. نییناراحت سرش رو پا سمانه
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که واسه  میندار یخب ما پول یعمل بشه ول دیافتاده. دکترا گفتن با مارستانیب یو گوشه ضهیمامانم چند وقته مر -
 .میعمل بد
 رو به لبم گرفتم و گفتم: دندونم

 ؟یچ مهیب -
 تکون داد. نیطرفه بهن ینشونهش رو بهم دوخت و سرش رو بهمردهدل نگاه

 .دادیم یرو ک مارستانینداشت. پس پول ب مهیب مادرش
 گفتم: ناباور

 ده؟یم یمادرت رو ک مارستانیپس حاال پول ب -
 در هم رفت و گفت: هاشاخم

 که پول عمل مامانم رو بده. کنمی. دارم براش کار مفروشمیکه براش گل م ییآقا -
 ناخودآگاه تو هم رفت. اخمام

 ؟یریگیتو واسه کارت دستمزد نم یعنیس پ -
 رو به دو طرف تکون داد و گفت: سرش

 نه. -
 کردم و کنجکاو گفتم: زیرو ر هامچشم

 ؟یریتو مدرسه م نمیبب -
 گفت: شد،یگرفته م شتریکه هر لحظه ب ییتکون داد و با صدا نیطرفدوباره سرش رو به سمانه

 نرفتم. هگیشد، د ضیمامانم مر ی. از وقترفتمیم -
اشتهاش رو کور نکنه. گارسون غذاها رو  شیزندگ یدادم سکوت کنم تا تلخ حیاومدن گارسون ساکت شدم و ترج با
که به غذاها  یبه سمانه کردم و در حال یو رفت. نگاه دیکوتاه راهش رو کش میتعظ هیگذاشت و بعد از  زیم یرو

 گفتم: کردم،یاشاره م
 ؟یکنیخب. از کدوم شروع م -
سمت ش رو بهانگشت اشاره کرد،یکه انگشت به دهان بـرده بود و فکر م یبهم کرد و در حال ینگاه کوتاه مانهس

 بشقاب کباب برگ گرفت و گفت:
 .نیا -

 گفتم: ذاشتم،یکه بشقاب رو جلوش م یزدم و در حال یلبخند
 خب پس. بزن تا سرد نشده. -
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رو  شیاکباب رو مقابلم گذاشتم و با چنگال تکهبشقاب جوجه کرد و شروع به خوردن کرد. من هم یتشکر سمانه
 کندم و شروع به خوردن کردم.

 کباب برگ رو که تموم کرد، رو بهم گفت: خوردن
 خوشمزه بود. یلیخاله! خ یمرس -

 گذاشتم و خندان گفتم: زیم یرو رو چنگالم
. در ضمن کبابت یبخور ریدل س هی یتونینوز مکه ه ینیبیم ،یبنداز زیم یرو ینگاه به غذاها هی ینوش جان! ول -

 .یهم هنوز نخورد
 بهم کرد و گفت: ینگاه متعجب سمانه

 بخورم؟ تونمیم -
 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 .یتونیالبته که م -
 بشقاب کباب رو مقابلش گذاشتم و گفتم: و
 نوش جان! -

شد، با هم از  ریکه س نیخوردنش نشستم. بعد از ا یبا اشتها بشقاب کبابش رو هم خورد و من هم به تماشا سمانه
 رو بهش گفتم: م،یکه رفت ی. کممیشد نیرستوران خارج و سوار ماش

 وقته. ریبگو برسونمت. د ؟یکنیم یکجا زندگ -
 زد و گفت: یازدهلبخند خجالت سمانه

 .رمیچهارراه. خودم م نینه. من رو برسون -
 فتم:بهش کردم و گ یهیاندرسفعاقل نگاه

 .ستیهم که تنت ن یوحساب. لباس درستیزنیم خیهوا سرده دختر!  -
االن از سرم  نیشد، حس کردم هم یش کردم. سکوت سمانه که طوالنورورفته و پسرونهبه ژاکت رنگ ینگاه و

 دم.سکوت رو لمس کرده بو نیاز دونستن، من ا شتریب یحت ه؛یسکوت چ نیا یمعن دونستمی. من مشهیبخار بلند م
 و گفتم: دمیسمتش چرخپارک کردم و به یارو گوشه نیماش

 سمانه؟ یخوابیشبا کجا م -
 ش گذاشتم و تکونش دادم.شونه یکه نداد، دستم رو رو جواب
 هام دوخت و گفت:نگاه مظلومش رو به چشم سمانه

 .خوابمیوقتا هم تو پارک م یمامانم. بعض شیپ مونم،یم مارستانیب یتو یمکیوقتا قا یبعض -
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که با عمق وجودم  یبرام دردناک بود و هست. درد شهیهم دنشیمن سخت نبود. محال نبود اما شن یبرا حدسش
 یدخمه یتو دادیمن، اجازه نم هیتنب یرو که اون مردک برا ییهاشب آوردمیم ادیذهنم به  ی. توکنمیدرکش م

که بارها دنبالم کرده بودن و من در  ییهااز سگ یفرار و شدمیم هاابونیخ یمحقرش بخوابم و اون وقت من آواره
 دهیکشنم یهاچمن یها سرم رو رو. شبدمیدویو م کردمیم هیاون سرما نداشتم، گر یتو دنیدو یبرا ییکه نا یحال

من  یمتوجه یکنم که کس دایخواب پ یرو برا ییجا کردمی. چقدر تالش مدمیلرزیو تا صبح از سرما م ذاشتمیم
از نفوذ  وارهاید نیا دیتا شا بردمیپارک پناه م یتو یعموم ییبه دستشو آورد،یهوا بهم فشار م یسرما ینشه. وقت

 حیجمله رو توض هیها اون ساعت تونستمیجمله گفته بود اما من م هیکنن. اون  یریهام جلوگسرما به استخون شتریب
 یعاد یزیمن چ یها بود که برااما سال شهیم یدعا زیچمهه شهیصورتم کنار زدم. هم یهام رو از روبدم. اشک

دختر  نی. هر روز سروکارم با امثال اکردمیها تالش مآدم نیا یبهتر کردن زندگ یبود که برا ینشده بود. چند سال
 .شدیهم نم وقتچینشده بود. ه یبود اما باز هم عاد

 ؟یکنیم هیخاله گر -
 یرو یلبخند ه،یگر نیبود که ب یوزارهیگر یسرخ شده بود و اون هم آماده من هیگر دنیسمانه با د یهاچشم

 هام رو پاک کردم وگفتم:صورتم نشوندم. اشک
 .یتا هر وقت که دلت خواست، توش بمون یتونیخوب سراغ دارم که م یجا هیسمانه! من  -

 برق زد و گفت: یهاش از خوشحالچشم سمانه
 واقعاً خاله؟ -

 کردم و گفتم: نییمثبت بودن جوابش باال و پا ینهنشورو به سرم
 اونجا؟ یبر ی. دوست داریبخواب یتونیهم م ،یدرس بخون یتونیهم م دن،ی! اونجا هم بهت غذا مزمیآره عز -

هم قفل  یهاش رو تو. آروم دستدیحالش رو گرفت و بادش خواب یزیحال شد اما بالفاصله انگار چاول خوش سمانه
 کرد و گفت:

 بمونم؟ تونمیاگه درس نخونم، نم ن،یگیکه شما م ییدرس بخونم. اونجا تونمیکار کنم. نم دیاما خاله! من با -
 هاش نگاه کردم و با لبخند گفتم:به چشم یسمانه بردم و سرش رو باال آوردم. با مهربون یچونه ریرو ز دستم

 میری. بعد هم ممیدیو پول عمل مامانت رو م مارستانیب میری. االن با هم میکار کن ستیالزم ن گهی! تو دزمیعز -
 ؟یبر ی. حاال دوست دارگمیکه بهت م ییاونجا

 و گفت: دیهاش رو به هم کوبدست یحالباخوش سمانه
 دوست دارم. یلیمعلومه خاله! خ -
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زور از خودم عد بهب یکرد. کم دنمیآغوشم انداخت و شروع به بوس یو خودش رو تو دیکش یحالاز خوش یغیهم ج بعد
 کنان گفتم:دورش کردم و خنده

 مارستانه؟ی. بگو مامانت کدوم بشهیم ریدختر. د گهید نیبش -
 گفت: جانیدفعه با ه هی کرد،یکم داشت فروکش مکم جانشیکه ه نیا با
 ]...[ . مارستانیب -
 نیماش تالیجیبه ساعت د یم. نگاهقرارم باهاش افتاد ادی کرد،یکه احسان توش کار م یمارستانیاومدن اسم ب با

رو روشن کردم و  نیگفتم و ماش یساعت از قرارمون گذشته بود. آخ می. ندادیرو نشون م میو ن ازدهیکردم. ساعت 
 بهم کرد و گفت: یاراه افتادم. سمانه نگاه کنجکاوانه

 شد خاله؟ یچ -
 دادم و گفتم: لشیتحو یلبخند

 .ستی. مهم نزمیعز یچیه -
رو برداشت و  یاحسان رو گرفتم. بعد از سه بوق، باالخره گوش یبرداشتم و شماره نیداشبورد ماش یاز رو رو یگوش
 .دیچیپ یگوش یش توخسته یصدا

 ؟یخانوم یخانوما! به ساعتت نگاه کردبه! خانومبه -
 کردم و گفتم: یخواهاحسان پررو بشه اما معذرت خواستمیکه نم نیا با
 .امیدارم م کم،یمن نزد ؟یمارستانیبشه. حاال ب طورنیا خواستمیعاً نمبود. واق یاتفاق -

 غر بزنه، مهربون گفت: کردمیکه فکر م نیبرعکس ا احسان
 . منتظرتم قشنگم!مینیشیباز هم م م،ینشست ادیز اری. ما به انتظار زمیاشکال نداره عز -

 کلمه خالصه کردم و گفتم: هی یجوابش رو تو هم لحن پر از عشق و محبتش، لبخند رو به لبم آورد اما باز
 پس فعالً! -

 مارستانیب کیبعد نزد یقهیشهر راه افتادم. ده دق یهاابونیخ یرو قطع کردم و با حداکثر سرعت ممکن تو یگوش
در  یکه ساعت مالقات نبود، جلو ییاز اونجا یول میرفت مارستانیسمت بپارک کردم و دست در دست سمانه به

 گفت: زونیآو یاافهیکردم که سمانه با ق ی. پوفمیمانعمون شد و نذاشت تو بر نگهبان
 خاله؟ میکار کن یحاال چ -

 زدم و گفتم: یلبخند
 .دهیکارا رو انجام م یفردا عمواحسان همه گمیاشکال نداره خاله. م -

 هاش از تعجب گرد شد و گفت:چشم سمانه
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 ؟یک -
 گفتم: دم،یخندیکه م یش کردم و در حالاز تعجب شدهگرد یهابه چشم ینگاه

 کنم. هیتا بهش هد یکه گال رو داد ی. همونگهینامزدمه د -
 حال گفت:خوش سمانه

 کنه؟یکار م نجایواقعاً؟ خاله نامزدت ا -
 و گفتم: دمیبه سرش کش یزدم. دست یلبخند

 .ادی. صبر کن بهش زنگ بزنم بگم بزمیآره عز -
چند ماه، پر  نیو بهش زنگ زدم. باالخره جواب داد. صداش مثل تمام ا دمیکش رونیب مانتوم بیج یرو از تو یگوش

 شوق بود.
 جانم؟ -
 م رو بستم و گفتم:بازشده مهیتا ن شین

 .نییپا ایباال. ب امیب دنیاجازه نم ینگهبان ونی. آقانمییمن پا -
 گفت: یمهربون با
 .امیصبر کن، االن م قهی. چند دقزمیباشه عز -

 خودش جمع شده. یرو که قطع کردم، متوجه شدم سمانه از سرما تو یگوش
 رو تو دست گرفتم و گفتم: شیکوچک یهاقدش کردم. دستزانوهام نشستم و خودم رو هم یرو
 ؟ینیبش نیتو ماش یبر یخوایم -

 مظلومانه سرش رو باال گرفت و گفت: سمانه
 .نمیبرم مامانم رو بب خوامینه. م -

 لبم نشست. گفتم: یرو یتلخ لبخند
 باال. یریم میریگیاجازه م اد،ی. بذار عمو بخبلهیخ -

 شد. دایاحسان پ یتا باالخره سروکله میسادیوا ینگهبان یجلو منتظر
 شد و گفت: رهیهام خو مهربون به چشم سادیوا رومروبه

 هوا سرده. ؟یسادیوا نجای. چرا ایموندیم نیتو ماش -
که من بخوام به وجودش اشاره کنم،  نیبود. اما سمانه قبل از ا دهیسمانه رو ند یطمئنم حتدوروبرش نبود. م یمتوجه

 تر بشه.احسان از اون چه که بود، ستاره بارون یهاابراز وجود کرد و نذاشت چشم
 ن؟ییعمودکتر شما -
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 بود. نیریدختر چقدر ش نی! ایداشتن! چه لفظ دوستعمودکتر
. بعد نگاهش به سمت من برگشت و دیسمت سمانه چرخرد شده بود، نگاهش بههاش از تعجب گکه چشم احسان
 گفت:

 ؟یرو تو راه شکار کرد بایو ز یوجبمین یکوچولوخانوم نیا -
از دخترها بدرخشه  یلیمثل خ تونستیدختر هم م نیا داد،یاجازه م دهیژول تیو وضع فیکث یهالباس نی. اگر اآره

که به  یخاطر شعوربار، فقط به نیاول یبرا دیبه احسان زدم. شا ی. لبخنددیرسینظر نمبه بایها زلباس نیا یاما تو
 خرج داده بود.

 بگه که گفتم: یزیزد و خواست چ یترعیکرده بود، لبخند وس یاگهیکه از لبخند من برداشت د احسان
 ندش؟یبب شینم ببرخواهش ک شهیمامانش تنگ شده. م ی. دلش براهیبستر نجایجون امامان سمانه -

 باال انداخت و گفت: ییابرو احسان
 رو چشم ما جا داره. خانومنیچشم. حرف ثم -

 .شمیکالفه م وقتشیوبوقت یهایخوارپاچه نیچقدر از ا یکردم و کالفه فکر کردم گاه یپوف
 سمت سمانه دراز کرد و گفت:قد سمانه بشه. دستش رو بهدو پا نشست تا هم یرو احسان

 کوچولو!خانوم میبر ایب -
 بهم کرد و گفت: یدست احسان جا داد. احسان نگاه یتو کرد،یطور که به من نگاه مدستش رو همون سمانه

 .میگردیبمون. ما برم نجایا -
 مخالفت تکون دادم و گفتم: ینشونهبه یسر
 رو اونجا پارک کردم. نی. ماشنیایتا شما ب نیماش یتو رمیسرده. من م -
 تکون داد و گفت: یرو پارک کرده بودم، اشاره کردم. سر نیکه ماش ییبا دست به جا و
 .خبلهیخ -
 نشستن و راه افتادم. نیماش یشد. تو دایها پاون یربع بعد، سروکله هی باًیبه انتظار نشستم. تقر نیماش یتو

 تم:کردم و گف د،یرسینظر مزده بهسمانه که ذوق یافهیبه ق نهیاز آ ینگاه
 مامانت خوب بود؟ -

 تکون داد و گفت: یسرش رو با شاد سمانه
 تا خوب شه. کننیکرد. گفت زود عملش م تشیزیآره. تازه عمودکتر و -
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نگاه ازش  عیکرد و باعث شد سر رمیگسمت احسان برگشت اما نگاه پرشورش غافلحرف نگاهم به نیا دنیشن با
 یجلو ینهیآ یشاد سمانه تو یبه چهره یدوختم و لبخند نهیاهم رو به آبشم. دوباره نگ رهیرو خبدزدم و به روبه

 زدم. نیماش
رو در آوردم و به فَراش مدرسه زنگ  میسمت در رفتم. گوششدم و به ادهیپ نی. از ماشسادمیمدرسه وا یجلو باالخره

 .میبرگشتم. سوار شدم و راه افتاد نیسمت ماش. بعد از اومدن فراش و سپردن سمانه بهش، بهرونیب ادیزدم و خواستم ب
 بانو؟شَه یاز ما کرد یادیشد که  یچ ؟یخب، نگفت -

 باالرفته بهش نگاه کردم. یسمتش برگشتم و با ابروهابه خوردهکهیبانو از لفظ شَه ناخودآگاه
 نگاهم کرد و گفت: یرچشمیز طنت،یهم باش احسان

 ؟یستیقلب من ن یبانوخب؟ مگه شما شَه هیچ -
 تیدر کمال رضا دمیکه تموم شد، دوباره بهش نگاه کردم که د دنمیکردم. خند دنیجمله شروع به خند نیا دنیشن با

 دنیشده. با د رهیبه من خ شیچراغون یهاقفل کرده و با چشم نهیسـ*ـ یهاش رو روو دست نیداده به در ماش هیتک
من، حاال نوبت  یغرهچشم دنیبهش رفتم. با د یارهغمبسته شد و چش شمیکه گرفته بود، ناخودآگاه ن یگوریف نیا

هاش که خنده نیشدم. احسان بعد از ا رهیخوش نشون ندادم و در سکوت به جلو خ یبار رو نیاون بود که بخنده اما ا
 رو کرد، رو بهم گفت:

 یدوست دار ،یباش هم که نیزم یآدم کره نیتر! مهمنی. من تو رو دوست دارم ثمیکنیچرا مقاومت م دونمینم -
 کنارت باشه. یکیبهت محبت کنه،  یکی

 اما ادامه داد: دیلبم رو د یگوشه پوزخند
 یبختکردنت احساس خوش تیباش اما بذار من پشتت باشم. من از حما ایدن پناهیب یدخترا یتو پشت همه -
 .کنمیم
 فتم:لبم نشست. با تمسخر گ یاز سر تمسخر رو یحرف، پوزخند نیا دنیشن با
 .زنهیکه از همون پشت، خنجر م یندارم. اون هم پشت یاجیمن به پشت احت -

 هاش درهم شد و باحرص گفت:جمله اخم نیا دنیبا شن احسان
 کنم؟یکه پنج ماهه دارم به پدرت خدمت م یاز پشت خنجر زده؟ من؟ من یک -
 گفتم: تفاوتیب

 .تهیچشم من کارت جنا به یول ینظر خودت خدمت کرده باشبه دیالبته! شا -
 احسان از حرص جمع شد و گفت: صورت

 حداقل جرمم رو اعالم کن، بعد محاکمه کن. ؟یزنیحرف م یاز چ ت؟یکدوم جنا -
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 درهم گفتم: یهارو کنار پارک کردم و رو بهش با اخم نی. ماشمیبود دهیدر عمارت رس یجلو
بره  دینجات جون آدما کار کنه، با یکه قسم خورده برا یکترد یآقا کنهیسوال که معلوم م هیسوال ازت دارم.  هی -

 نه. ایمدرکش رو بذاره در کوزه و آبش رو بخوره 
 منتظرش کردم و گفتم: یهابه چشم ینگاه

 بودن. الدینظر م ریهمونا که ز ؟یذهن یموندهعقب یهااون بچه ؟یکار کرد یها رو چاون بچه -
 گفت: یعصب احسان

 کار دارم؟ یها چمن با اون بچه ؟یزنیم هیحرفا چ نیبدونم؟ ا دیمن از کجا با -
 زدم و گفتم: یپوزخند

 الدیم ی. من آمارش رو درآوردم که حاال ازت طلبکارم. فکر کردیحاشا بلنده. حاشا کن اما کور خوند واریآره. د -
گفت  یقدراون یرو نگفت ول زیچنه. اشتباه نکن. اون همه ره؟یمیو م نیزم ذارهیو سرش رو م گهیبهم نم یزیچ

تا مطمئن  یهم اومده بود روزی. دخورهیاز کجا آب م هیضق نیو بفهمم ا ارمیماجرا رو در ب یوتوکه من بتونم ته
 خوب راه رو بهم نشون داد. یاز تو نزد ول ینزده. حرف یحرف الدیم یبش

 گفت: یسمتش گرفته بودم، گرفت و عصببه دواریم رو که تهداشاره انگشت
 رو بهت گفته؟ نایا یکدوم احمق -

و مجبورم کرد  دیسمت خودش کشم رو محکم بهبشم که شونه ادهیپ نیش کردم و خواستم از ماشحواله ییبابا برو
 هاش نگاه کردم و گفتم:به چشم ی. برگشتم سمتش و با گستاخنمیبش
 دایاز تو پ تریحسابباند باشه و انگار آدم نیشناس هم یاز اعضا دیمن مجبورم زن تو بشم؛ چون همسر من با -
. کنهیظلم م فیضع یبشم که به آدما یاز من توقع نداشته باش عاشق آدم وقتچیباشه، ه ادتیرو  نی. اما اشهینم
 .وقتچیانتظار محبت و عشق از من نداشته باش. ه وقتچیه

 یم کنار زدم. دستم رو روشونه یو از رو دستش گذاشتم یهاش شدم. بالفاصله دستم رو رودست یسست یمتوجه
 گفت: یهوا گرفت و عصب

خاطر من رو به ی. تو حق ندارمیهم نی. من و تو عیهست یرفته خودت ک ادتیانگار  یزنیحرف م یجور هی -
 برو به پدرت بزن. ،یدار ی. اگه حرفسمهی. من فقط به دستورات پدرت عمل کردم؛ چون اون رئیسرزنش کن زیچچیه
*** 
 دایش



 

 

288 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

گذشته بود.  ،ییکذا یهالمیاون ف دنیهفته بود که از د هی قاًیو داد زدن و التماس کردن. االن دق غیشده بود ج کارم
سمت در چرخوندم. . با باز شدن در سرم رو بهدادیسرباال جواب م دم،یپرسیازش م یبهروز آشغال هم که هر چ نیا

 .دهیمن کابوس د یکه باز هم برا شدیم ادآوریبهم  حالشخوش یهافیپدرام نفسم گرفت. ق یافهیق دنیبا د
. اومدیباعث باال رفتن ضربان قلبم شده بود اما از ترس صدام درنم شییتخت نشست. لبخند کذا یاومد. رو جلوتر

ها رو نابساعت بهروز ط هیبود که روزانه  نیکه داشتم، ا یبخورم. تنها شانس تونستمیها تکون هم نمبه لطف طناب
هام زمان به چشمتخت نشست و هم یامان بودم. رو در یتخت لعنت نیا یاز خشک شدن رو جهی. در نتکردیباز م

 زد و گفت: یشد. پوزخند رهیخ
 مبارکه! -

 نیبا گفتن ا دمیفهمیاما نم گفتیمن مبارک بود. قطعاً متلک م یبرا تیوضع نیا زیشدم. چه چ رهیبهش خ متعجب
 برسه. یبه چ وادخیکلمه، م

 گفت: یابا لبخند مسخره د،یم رو که دزدهبهت نگاه
 من و تو. یعروس ه؛یامشب عروس -

 گفت: د،یدرخشیکه از نفرت م ییهام گذاشت و با چشمچونه ریرو ز دستش
 .یمون امروز حاضر شد. تو االن قانوناً زن منعقدنامه -

 نهیدر سـ*ـ بیو غر بیقلبم که عج ینم رعشه گرفته بود. صدابد ی. همهشدیگردتر نم نیاز ا گهید هامچشم
 اومدیبه ذهنم نم یاکلمه چیبزنم اما ه یکه حرف کردمیباز و بسته م ی. دهنم رو مثل ماهکردیم تمیاذ د،یکوبیم

 کرد. ییگشاشروع به عقده هاش. اون هم از فرصت استفاده کرد و با حرفارمیتا به زبون ب
 رم؟یگیرو ازت م یکه ازم گرفت یزیگفتم هر چ هادتی ادته؟ی -

 شد و گفت: رهیهام خبه چشم شیخاکستر یوحش یهالحظه سکوت کرد و با چشم چند
 .رمیگیکم ازت م. نامزدت رو دارم کمیت رو گرفتم. همسرم رو گرفتخانواده ،یم رو گرفتخانواده -

 گفت: زشیانگنفرتو با همون لحن  دیم کشگونه یگونه رورو نوازش دستش
 .یداشتم که تو نداشت یزیچ هیاما من  -

 گفت: داد،یطور که فشار مدستش گرفت و همون یرو تو فکم
 .یبچه. تو باعث مرگ دخترم شد -

 گفت: ریرو ول کرد و باتحق فکم
 .رمیکه من بتونم ازت بگ یندار یااما تو بچه -

 بهم زد و گفت: یزیرآمیوکوله و تحقکج لبخند
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 . چطوره؟رمشیگیو ازت م دمیس اون رو هم بهت مپ -
که  دمیدیخوابم هم نم ی. تودمیشنیم ییزهایکه داشتم چه چ شدیعرق شده بود. باورم نم سیاز ترس خ هامدست

بودم. فکر  دهینفس افتادنم فهمرو از به نفس نی. قلبم کم آورده بود. ارهیاز من انتقام بگ یجورنیمرد بخواد ا نیا
رو که از دست داده،  یکه بخواد تقاص فرزند کردیخطور نم هنمبه ذ یکار رو با من بکنه اما حت نیبخواد ا ردمکیم
 با دست گرفت و قهقهه زد و گفت: د،یهام چکرو که از چشم یاشک ی. قطرهرهیاز من بگ یجورنیا

 نترس. -
 داد زدم: یعصب

 مملکت مگه قانون نداره؟ د... نیگه کشکه؟ ام شه؟ی. کدوم سند ازدواج؟ مگه میگیدروغ م یدار -
 و گفت: دیحرفم پر وسط

حضور داشته باشه.  ،یعروس واقع یتا به جا یهم جور کن یعروس تقلب هی ،یپولدار باش هی. کافستیکشک ن -
 .نیهم

 زدم و گفتم: یپوزخند
 .ستیمن ن یدفتر، امضا یتو یاون امضاها شهیباالخره که معلوم م -

 زد و گفت: یپوزخند پدرام
 حرفا گذشته. نیتا اون موقع کار تو از ا یول دیشا -

شد. کارم  ریهام سرازبسته شدن در، قطرات اشک از چشم یکه شاخ و دم نداشت. با صدا یچارگی. بگفتیم راست
 شدم. هریخ دیبه سقف سف یواکنش چیهی. بکردیرو ازم دوا نم یهم درد هیگر گهید یگذشته بود. حت ادیاز داد و فر

*** 
 نیام

در  یکه از کودک ییهاما بود. به عالمت سوال نیکه ب یاون مرد فکر کردم و به شباهت یهابه حرف شبید تمام
 .کردیم یها نهاون دنیمن رو از پرس شهیذهنم شکل گرفته بود و مامان هم

چه  گهید نی. اشدیوم بود. باورم نمبود و اون مرد عم یکارباند خالف هی سیتبهکار بود. رئ هیواقعاً پدر من  یعنی
 .دمیدیبود که من م یکابوس

 نکنه. تمیچشمم گرفتم تا نور اذ یباز شدن در، دستم رو جلو با
 کرده بود، بلند شد و مهربون گفت: یمن معرف یخودش رو عمو شبیکه د یمرد یصدا

 پسرم! ریخصبح به -
 :دمیغر یعصبان بسته،مهین یهاهمون چشم با
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 آقا! ستمیسر شما نمن پ -
 ود، نگاه کردم.ب سادهیکه پشت سرش وا نیدرهم به اون و ثم یهاصورتم برداشتم و با اخم یرو از جلو دستم
 زد و گفت: یامهینصفه و ن لبخند

 . من پسر ندارم.یهم نداره، تو هم مثل پسرم یفرق یول ؛یمآره خب، برادرزاده -
 زدم و با نفرت گفتم: یپوزخند

 مثل پسرت باشم. امخوینم -
 تأسف تکون داد و گفت: یاز رو یسر مرد

 .یکنیشناسنامه رو بهت نشون بدم، ما رو انکار م نیاگه ا یوشو داده که حتشست یاون زن مغزت رو جور -
 شدت باال گرفتم و گفتم:رو به سرم

 شناسنامه؟ -
دو زانو نشست. شناسنامه  یروم روم اومد و روبهسمتبه نیبود، داد. ثم سادهیکه پشتش وا نیشناسنامه رو به ثم مرد

 رو باز کرد و گفت:
 .نیعکس بابات رو بب -

 شناسنامه رو ورق زد. مشخصات همسر و فرزند رو نشونم داد و گفت: بعد
 پسرعمو! یدونیاسم خودت و مادرت رو که م -

 .سادیرفت پشت پدرش واداد و شناسنامه رو جلوم انداخت. از جاش بلند شد و  لمیتحو یپوزخند بعد
فرزند هرمز  ،یمحب نیخالفکار ازدواج کرده بود. من محمدام هیشوکه شده بودم که حد نداشت. مادر من با  انقدر
فرار از پدرم برام ساخته بود. اون  یبود که مادرم برا یجعل تیهو هیمجد. اون شناسنامه  نیبودم نه محمدام یمحب

من  یمرد عمو نیبزرگ بودم که حاال مرده بود و ا کارفخال هی. من فرزند تیاقعمادرم بود، نه و یها آرزوهاحرف
 بود.
 گفت: تیشد و با جد رهیهام خچند قدم به جلو برداشت. به چشم مرد

 دیزنده موندنت با یرو ندارم اما برا یو من قصد کشتن تنها پسر خاندان محب یمن ینه، تو برادرزاده ای یباور کن -
بهت  میتا بتون یعضو گروه ما باش ،یمثل ما باش دی. بایستیچون از ما ن ؛یبد نیبه من تضم دی. بایبد نیبه من تضم

 .میو تو رو به حال خودت رها کن میاعتماد کن
 .شدمیکار مخالف هیمثل پدرم  دیبا یعنی. شدمیها ممثل اون دیبا یعنیشدم.  رهیو مصممش خ یجد یهاچشم به

داخل اتاق خوند و دوباره رو به یدست کس یبا اشاره نیسمت در رفت. ثمبه نیکرد و ثم نیبه ثم یااشاره مرد
 یمن رو یرووپابسته رو داخل اتاق آوردن و روبهدست یبعد، دو مرد، مرد یقهیسمت پدرش برگشت. چند دقبه
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بود  ومدهی. هنوز نگاهم باال نزدیبا دهن بسته م که ییهابود و ضجه چارهیرها کردن و رفتن. نگاهم به مرد ب نیزم
 بدنم انداخت. یهاتک سلولتک یوحشت رو تو دونست،یمن م یکه خودش رو عمو یمرد یکه صدا

 .یمرد رو بکش نیا دیتو با -
 دیکوبیم نهیسـ*ـ یشدم. قلبم با وحشت تو رهیزده بهش خبهت یها. با چشمکردمیباور نم دم،یشنیچه رو که م اون

 شد. ترقیهام عمنفس و ناخودآگاه
 بودم، گفت: دهیکه تا حاال ازش نشن یالتمهیرو بهم دوخت. با لحن ن شیاقهوه یهازد و چشم یپوزخند نیثم
 به امان خدا؟ یبر میولت کن ،یدیباند رو د سیکه رئ نیکه بعد از ا یچرا خشکت زده؟ انتظار ندار ه؟یچ -
بودم. آب دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو  رهیخ شهیفاوت با همو مت پوشاهیس نیمن در سکوت مطلق به ثم اما
هاش پر کتک خورده. لباس یکه حساب گفتیش مچرخوندم. صورت غرق در خون و بادکرده یسمت مرد قربانبه

که خودش رو عموم  یکرد که مرد یتابیانقدر ب چارهیلگدش کرده بودن. مرد ب یخاک و رد کفش بود. انگار حساب
 گفت دهنش رو باز کنه. نیکرده بود، به ثم یمعرف
 که دستور داده بودن بکشمش، بلند شد: یمرد یهاالتماس یصدا حاال

 نیهام نششدن بچه میتیبه  ی. من زن و بچه دارم خانوم! راضکنمیرو م تونی. آقا نوکرکنمیخانوم التماستون م -
 خانوم!

 یو با صدا یبه پهلوش زد و عصبان یلگد نی. ثمدیکشیم نیزم یبسته خودش رو رو یبا دست و پا طورنیهم و
 اوج گرفته گفت:

فکر حاالت رو  دیبا ،یدادیم کهیگزارش ما رو به اون مرت شتر،یخاطر دو قرون ب! اون موقع که بهکهیخفه شو مرت -
 .یکردیم

 گفت: دیاومد و خطاب بهم با تهد کیچند قدم نزد بعد
. رنیگیم میو عموجونت که خودشون برات تصم یمونیاما بعدش تو م کشمیمن م ش،یپسرعمو! اگه تو نکش نیبب -

جاسوس نسوزه.  نیا ی. دلت براشهینم بتینص یاگهیباباست پس بدون جز مرگ، سرنوشت د میبه تصم ایلینگاه خ
 ...یدیجز مرگ نداره. ضرب شست من رو که د یسرنوشت
 زد و با پوزخند ادامه داد: یچشمک

 داره.ردخور ن -
زنده  ی. برارمیقرار بگ یتیموقع نیهمچ یتو کردمیفکر نم وقتچیافتاد. ه نیثم ینشستهخونبه یهابه چشم نگاهم

 یمرد ینگاه کردم. نگاهم گشت و رو نیآدم بکشم. آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو باال گرفتم و به ثم دیموندن با
سمتم اومد. بالفاصله سر تکون داد و به نیکرد که ثم نیبه ثم یاشارهبا پدرم داشت، موند. مرد ا یبرادر یکه ادعا
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رو از پشت  یاگهید یدستم جا داد و اسلحه یرو که همراهش بود، تو یاهام رو باز کرد. اسلحهو دست سادیپشتم وا
 لیو تحل هیجزت ییقفل شده بود و مغزم توانا نیثم یاسلحه یسمت من گرفت. نگاهم روو به دیکش رونیکمرش ب

 نداشت. اومد،یاون چه رو که به سرم م
*** 

 دایش
هام بودم، نه نبودم نه قادر به باز کردن چشم یکار چیاما قادر به انجام ه دیرسینامفهوم و گنگ به گوشم م صداها

 .گذشتیاون چه که در اطرافم م دیشنیهام مهام. فقط گوشتکون دادن لب
 افتادم. ریم و تو جهنم گهنوز زنده کرد،یم یادآوریبود که بهم  ییصدا نیپدرام، اول یکالفه یصدا

 اد؟یدختر بهوش نم نیدکتر! پنج روز شد. چرا ا -
 .دیدکتر به گوشم رس یصدا

 ی. از طرفادیکه به هوش نم دهیضعف شد نیخاطر ابه دیشده. شا فیضع یلیهم خ ده،یترس یلیدختر هم خ نیا -
. به هر حال اون ادیزده. ممکنه اصالً بهوش ن بیکه به سرش وارد کرده، چقدر به سرش آس ییهاضربه ستیمعلوم ن

بخوره اما با توجه به  نیباشه، بد یمقو هک یآبک یبهش غذاها نیکن ی. سعفهیضع یلیکه خ نهیچه که مشخصه ا
 شده باشه. یغزمضربه دیپدرام جان! شا ادیقول بدم که بهوش ب تونمینم م،یکه از سرش عکس نگرفت نیا

 چنان کالفه گفت:کرد و هم یپوف پدرام
 .یبه زحمت افتاد یلیممنونم ازت دکتر. خ یلیخ -

انقدر بکوبم که  خواستمی. مدمیکوب واریاومد، سرم رو به د کمینزد یکار کردم. اون شب وقت یافتاد که چ ادمی تازه
 اما اومد و نذاشت. رمیبم

 زد و گفت: یلبخند دکتر
 نرفته. ادمی یرو که برام کرد یی. من هنوز کارامیقیمن و تو رف ه؟یچه حرف نیانه پسر  -

 گفت: یحوصلگیبا ب پدرام
 نکردم برات. یکار -

 کرد و گفت: یاخندهتک دکتر
 .یچرا پسر! کرد -

اما کردم دستم رو تکون بدم  یباز و بسته شدن در اومد. سع یبعد صدا هیدکتر بلند شد و چند ثان یخنده یصدا
 رم،یبم خواستمیسرم اومده. من م ییچه بال ستیموفق نشدم. پس چرا نمردم. چرا زنده موندم. دکتر گفت معلوم ن

انتقامش  یلهیوس خواستمیمردک جون بدم. نم ونا یدست و پا ریز خوامیسختم. نمچرا نمردم. چرا انقدر جون
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مرد نا نیا یهیبه جونم نشست. من از سا یفیاومد، لرز خف باز شدن در که یباشم. ضربان قلبم باالتر رفته بود. صدا
 شد. قرارتریرفتن تخت، باز هم قلبم ب نیی. با باال و پادمیترسیهم م

 بهوش بودنم شد. یگرفتم که درجا متوجه یشکمم، ناخوداگاه لرز محسوس یاحساس دستش رو با
 بدجنسش مو رو به تنم راست کرد. یصدا

 .نمی. چشم دکتر روشن! باز کن چشمات رو ببیخواب! پس ما رو سر کار گذاشتبه! خانوم خوشبه -
 م قفل کرد و گفت:چونه ریدستش رو ز دم،ینشون نم یواکنش دید یکرد و وقت یمکث

 حرف بزن دختر! -
نم و بهش دهنم رو باز ک خواستیتار بود. حالت تهوع داشتم. دلم م دمیچنان دهام رو باز کردم اما همچشم یسختبه

قادر به نشون دادن واکنش  دید ی. پدرام وقتشدیاما فکم انگار قفل شده بود و دهنم باز نم رهیبگم ازم فاصله بگ
 رفت. رونیبهم کرد و از اتاق ب ینگاه مشکوک ستم،ین

محض شد. به دایپدرام پ یشده بودم که دوباره سروکله رهیبعد حالم بهتر شد. در سکوت به سقف خ یقهیدق چند
نثار جد و آبادش کردم و دست به سرم که  یلب فحش ریورود دوباره، ضربان قلبم باال رفت و حالت تهوعم برگشت. ز

بلند  فمیضع یهاناله ی. صدادیچیسرم پ یتو یوحشتناک دش، درگرفتم و حاال با حضور دوباره کرد،یاز ابتدا درد م
کنارم  زیم یرو که با خودش آورده بود، رو یینشست. ظرف غذاروم روبه اره،یکه به روش ب نیشده بود. بدون ا

کنار تخت نشست  یصندل یشد. رو رهیبهم خ شییهم کنارش گذاشت و با لبخند کذا درنگیسف لونینا هیگذاشت و 
ق شده بودم، شروع به ع زیخمیکه تو جام ن یکه گرفته بودم، باالخره کار دستم داد و در حال یشد. استرس رهیو بهم خ

 .اوردمیباال ن یزینخورده بودم، چ یزیبود و چ یم خالبود معده یکه چند روز ییاز اونجا یزدن کردم ول
 یرو شدم. باالخره زبون باز کرد و در حالهام بهتر شد، سرم رو باال گرفتم و با نگاه پرتمسخرش روبهعق زدن یوقت

 گفت: کرد،یم شخندیکه من رو ر
 یباشه و سر دردا دهیرس بیممکنه به مغزت آس گفتیدکتر م یدونیم ؟یکردیتحمل مشب من رو  هیبهتر نبود  -

 مثل صرع! یمرض دائم هی ؟یداشته باش یشگیهم
 ؟یگیچرا مزخرف م -

 رفت. یاهیهام سرفت و چشم جیسرم گ زمانهم
 د، گفت:شده بو رهیخ میعصبان یهاکه به چشم یشد و در حال لیسمتم متماداد. به لمیتحو یپوزخند

. تهوع، سردرد، سفت شدن عضالت، ی. عالئمش هم که دارادهیز یلیاما احتمالش خ سیمعلوم ن گفتیدکتر م -
 هیحتماً  ،یکه کرد یکار نیا گفتیم یول رنیاز سرت عکس بگ دیصرع نباشه. با دیشا گفتی. البته مجهیسرگ

 .ینشد یمغزضربه یشانس آورد گفتیبهت زده. م یبیآس
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 گفت: د،یکشیم مییخرما یموها یگونه روکه دستش رو نوازش یحال در
 دم؟یکشیمن چند وقت واسه اون شب نقشه م یدونی. میهام رو خراب کردتو نقشه -
 گفت: شخندیداد و با ن هیتک شیصندل به
 .کردمیباغ خاکت م نیهم اطیح یمرده تو ایکم کرد وگرنه زنده  یلیاون شب خ یاز تلخ د،یوح شنهادیاما پ -
 گفت: انداخت،یپاش م یکه پاش رو رو یحال در
 بوده و بس. دیوح شنهادیخاطر پاگه دکتر باال سرت آوردم، فقط به -

 .ستین ریخ تشین دونستمیآشام رو رام نکرده بود. مخون نی. مطمئناً اون محض نجات من ادیهم وح باز
 با خباثت ادامه داد: خورد،یصورتم م یتو زشیانگنفرت یهاکه نفس یو در حال دیافکارم پر وسط

 .ستیکار کنه، برام هم مهم ن یباهات چ خوادیم دونمیبابت تو قراره بهم بده. نم یپول هنگفت -
 شد و گفت: رهیهام خبهم زد و به چشم یاگهید پوزخند

ه با در افتادن با من، ک فیح ف،یاما ح زهیبرانگنیچشماته، تحس یتو شهیکه هم یجسارت نی. ایهست یبیدختر عج -
 .یکرد اهیبختت رو س

 بودم. رهیزده بهش خبهت یهاچشم با
 گفت: تفاوتیبهم زد و ب یفیکث لبخند

 .ینیرو بب دیبهم بگو ببرمت وح ،ی. هر وقت خوندیداده، بهت بدم. گفت بخون دیدفتر هم وح نیغذات رو بخور. ا -
زدم و  یشخندیخودم ن یر رو پشت سرش قفل کرد. به بدبخترفت و د رونیبلند شد و از اتاق ب یصندل یرو از
دوست داشتم بدونم  شتریخوردن نداشتم. ب یبرا ییکردم اما اشتها زد،یغذا که بهم چشمک م ینیبه س ینگاهمین

شدم  زیخمیتخت ن ینشونده بود. آروم رو اهیبه خاک س یجورنیعموحنانه من رو اپدرم و زن یدر گذشته یزیچه چ
بود. بازش کردم و  یونگار خاصنقش چیساده بدون ه یدفتر صورت هی. دمیکش رونیرو برداشتم و دفتر رو ب لونیاو ن

ازش  دیکه وح ییجابه همون دمیدوستش بود اما بعد، رس یعروس یصفحات درباره نیشروع به خوندن کردم. اول
 و شروع به خوندن کردم. زدم. ورق زدیحرف م

*** 
 نیام
جز  یازنده موندن چاره یسمتم گرفته بود تا اگه نزدم، من رو بزنه و من انگار براش رو بهمن اسلحهپشت  نیثم
ماشه  یمحکم دور اسلحه گره کردم و انگشتم رو رو د،یلرزیبرگشته نداشتم. دستم رو که مبخت نیبه ا کیشل

 یهام رو بسته بودم و سع. چشمدکریم ماسبه هومن الت نفسکیسمت مرد گرفتم که گذاشتم و اسلحه رو به
 و با درد ضجه زد: دیپا له کنم. مرد ناام ریوجدانم رو ز کردمیم
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 خدا نجاتم بده. -
که زنده  نیا یبرا یکش. آدمکردمیم یشل شد. اسلحه از دستم افتاد و نفسم گرفت. من داشتم چه غلط هامدست

 .شدمیم یاکش حرفهآدم هیر دخت نیمثل ا دی. باکردمیکار م یچ دیبمونم. بعدش با
 زده گفتم:سرخ و وحشت یهالرزون و چشم یباصدا شدهمیدوختم و تسل سیرئ یهارو به چشم هامچشم

 آدم بکشم. تونمیمن رو بکش. من نم -
بعدش چطور رو به همون قبله از خدا  کشتم،ی. اگه آدم مخوندمیبعدش چطور رو به قبله نماز م کشتم،یآدم م اگه

 یفرزند تیترب یش رو برازحمات چندساله گفتمیو م کردمیمادرم نگاه م یرو ی. بعدش چطور توخواستمیمک مک
 نیعمرم ام یهیبق دیبا کردم،یرفتار م خواستنیم هانیا کهطور هدر دادم. اگه اون اره،یکرده بود صالح بار ب یکه سع

اعتماد  یبه کس تونستینم گهیکه د ینیباشه. ام یکس نانیممورد اط تونستینم گهیکه د ینی. امشدمیم یاگهید
 یاریاخت گهید نیام نی. استهیفرمان بقبهدرنده بشه که گوش یوونیح دیآدم باشه. با تونستینم گهیکه د ینیکنه. ام

 نشه. ختهیر نیزم یرو نیبه دست ام ،یگناهیبشه تا خون ب ختهیر نیزم یـناه رو گـیب نینداشت. بهتر بود خون ام
 شدم. رهیروم خهام رو باز کردم و به جسد روبهگلوله ناخودآگاه چشم کیشل یصدا با
. با ختیریم یخاک نیزم ینفس افتاده بودم. گلوله به قلب مرد اصابت کرده بود و خونش رووحشت به نفس از

 دمیدیبار بود که م نیدوم نیچشمم جون گرفته بود. ا یمرگ اون پسر جلو یشده بودم. صحنه رهیوحشت بهش خ
 یاما من توجه دادیشدم. نگاهش هشدار م دخترتوچشم . سرم رو باال گرفتم و چشمکشهیآدم م یرحمیدختر با ب نیا

اما  دمیترسیبود که اشهدم رو خونده بودم و در انتظار مرگ بودم. مرگ ترسناک بود. از مرگ م یاقهینکردم. چند دق
 بارش رفتن، ننگ. ریخفت بود و ز کردن هم یزندگ طورنیا

هاش به هم شده بود و انگار حساب و کتاب رهیکه متفکر به من خ یروم دوختم. به مردازش گرفتم و به روبه نگاه
 یهام رو بستم. هجوم اشک رو توچشم م،قهیشق یو قرار گرفتن اسلحه رو نیشدن ثم کیبود. با احساس نزد ختهیر

کل اتاق رو پر  قرارم،یشده و بکوتاه یها. نفسدمیفهمیهام رو مدست امانیلرزش ب. کردمیهام احساس مچشم
 زده بود اما سکوت الزم بود. مرگ الزم بود. رونیب منهیاز سـ*ـ یقراریخاطر بکرده بود. قلبم به

سمتم اومد من به نگاه دنیخان که بلند شد، سرم رو باال گرفتم و بهش نگاه کردم. با دهومن یعصب یخنده یصدا
 شد. متأسف گفت: رهیهام خدو پا مقابلم نشست و به چشم یو رو

 .یمادرت نیع -
 بهم زد و گفت: ی. پوزخنددیبهش کش یدست یشیحالت نماافتاده بود، برداشت و به نیزم یرو که رو اسلحه

 براش. مردیمادرت شانس آورد، چون پدرت م -
 بود، گفت: رهیهام خشمطور که به چکرد و همون یکوتاه مکث
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 ها دنبال مادرت بود اما مادرت از دستش فرار کرد.. سالکردیمرگش به مادرت فکر م یتا لحظه یحت -
 کرد و گفت: یکوتاه یخنده

 فکر کن. شتریپس ب ؛یفرصت استفاده کن نیاز ا یتونیعشق بود که مادرت زنده موند اما تو نم یمعجزه -
بود،  مقهیشق یکه رو یاش کنم اما اسلحهخودم خفه یهابا دست خواستیال اومد. دلم مبا بلند شدنش با نگاهم

 .رمیمیکار بشم، م نیکه موفق به انجام ا نیقبل از ا گفتیم
 خان توجهم رو جلب کرد.و لحن تند هومن یجد یصدا

 .یکور خوند بخشم،یجونت رو بهت م ،یچون وارث و تنها پسر خاندان ما هست یاگه فکر کرد -
 کرد و گفت: نیبه ثم یکوتاه نگاه

 .یکن عاقالنه فکر کن یشده، پس سع تیخاندان ترب نیا استیر یهاست که براسال نیثم -
 گفت: نیخطاب به ثم بعد
 .ایرو که بهت گفتم، انجام بده و ب یکار -

 بلند شد: نیثم یجد یصدا
 !سیبله رئ -

 ارج شد.تکون داد و از اتاق خ نیثم یبرا یسر مرد
 حالت تمسخر گفت:باال انداخت و به ییبرداشت. ابرو مقهیشق یبا رفتن مرد اسلحه رو از رو نیثم
 ؟یبرداشت یشجاعت رو واسه ک پیهمه تر نی. حاال ایبرات که انقدر شجاع می! دست بزننیآفر -

 :دمیغر یعصب
 کش!خفه شو آدم -

 حالت تعجب باال رفت و گفت:به ابروش
 . زبونت هم که دراز شده.اوه! خوبه -

سمتم گرفت داد. اسلحه رو به هیتک واریبهش کردم که با پوزخند جوابم رو داد. ازم فاصله گرفت و به د یپرنفرت نگاه
 و با خنده گفت:

 رفت. ادتیچه زود  ،یعاشقم بود روزیتو که تا د -
 کرد و باحرص ادامه داد: زیرو ر هاشچشم

 یخواستیم ؟یاریمگه من گفتم سر از اون مدرسه در ب ؟یعاشقم بش یایگفتم ب خودته احمق! مگه من ریتقص -
 یخواستی. میدخالت نکن ست،یکه بهت مربوط ن یتو کار یخواستی. مینکن بمیتعق یخواستی. میاریدرن یکارآگاه باز
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 ی. حتیگوشات کرده بود که پنبه تو یتو بود نیا م،یخوری. من بهت گفتم ما به درد هم نمیریاندازه دهنت لقمه بگ
 .یرو نداشت تیوضع نیاالن ا ،یکردیاگه مثل آدم کارت رو م

 صورتش براق شدم و با حرص داد زدم: یتو طلبکار
پس بکش و خالصم کن.  ن؛یمن رو بکش نیخوایشماها که آخرش م ؟یبه کجا برس یخوایحرفا م نیبسه. با ا -

 تو که آدم کشتن برات مثل آب خوردنه.
 دستش چرخوند و گفت: یدور تو هیداد و اسلحه رو  لمیتحو یامسخره یخنده

. بابا بهم گفته فقط بهت هشدار شدمیدستور مرگت هنوز صادر نشده پسرعمو! وگرنه معطل حرف زدن با تو نم -
 بدم.

*** 
 نیثم

 یراندازیخورد. از قهرمان تبه هدف  قاًیکردم. دق کیحرف، دستش رو نشونه گرفتم و بالفاصله شل نیبا گفتن ا زمانهم
 یااما چاره کردمیم یقلبم احساس ناراحت یبلند شد. تو ادشیفر ی. بالفاصله صدارفتیانتظار نم نیکشور، کمتر از ا

 شدم. رهیداده بودم، بهش خ هیتک واریطور که به دجز اطاعت نداشتم. همون
 دشیسرعت از پوست سفنفس افتاده بود و خون بهفسکرده بود. به ن رییتغ د،یکشیکه م یخاطر دردصورتش به رنگ

 .کردیفوران م
 حالت تأسف براش تکون دادم و گفتم:رو به سرم

 .شدمیت نمحاال مجبور به شکنجه ،یکردیاگه مثل آدم قبول م -
 که از در خارج بشم، گفتم: نیدر رفتم و بازش کردم. قبل از ا سمتبه
 .یانتخاب کن یتونیتر م. راحتیترکیحاال به مرگ نزد -
بود،  سادهیوشلوارپوش که پشت در وارفتم و پشت سرم در رو بستم. خطاب به نگهبان قلچماق و کت رونیدر ب از

 گفتم:
 دستاش رو باز کردم. برو ببند. -

 تکون داد و گفت: یسر مرد
 بله خانوم! -
کردم.  یشده تا عمارت رو طفرشذشتم و راه سنگدرختان سرسبز باغ گ نیداخل رفتن مرد، سرم رو برگردوندم.از ب با
که داشتم، حاضر به  یطیاز شرا ییرها یها که برادوست داشتم. اون موقع شتریب یلیعمارت رو بچه که بودم، خ نیا

 عمارت باز شد. نیمرد اومدم و پام به ا نی. همون موقع بود که به چشم اشدمیم یانجام هر کار
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باسرعت  یرو که باز بود، بستم و کم میمشک یپالتو یهاتو خودم جمع بشم. دکمه یهوا باعث شد کم یسرما
هوا مدت  یسرما نیا یو تو طیشرا نیقطعاً با ا نیحرکت کردم تا خودم رو به ساختمون عمارت برسونم. ام یشتریب
 .رهیو به دست من بم یجورنیمثل اون ا ی. دوست نداشتم مرد خوباومدی. کاش زودتر کوتاه مآوردیدووم نم یادیز

 یهامبل یخان متوقف شدم. روهومن یها برم که با صداسمت پلهساختمون رو باز کردم و وارد شدم. خواستم به در
 شده بود. رهیگرفته بودن، خ ینوجوون یخودش و برادرش که تو ینشسته بود و به عکس دونفره منینش یسلطنت
 گفت: یمیچندان مالبود. به من نگاه کرد و با لحن نه یعصب

 ؟یکن شیراض یتونست -
 یاز لجباز نیبراش مهم بود که ام یلیبروز داده بود، خ نیکه به ام یزینه تکون دادم. برعکس چ ینشونهرو به سرم

 گفت: ی. کالفه و عصبادیدست برداره و به راه ب
 متنفرم. خیاز تکرار تار -

 اما خودش شروع به حرف زدن کرد. دمینپرس یبود. سوال یاز تعجب باال رفت. منظورش چ ابروم
 ایزن گرفته، بهش گفت  یواشکیهرمز  دیبابام فهم یمادرش افتادم. وقت ادیگفت من رو بکش،  یمادرش... وقت -
 گفت،یوارد باند بشه؛ پس اگه بهش م کنهیقبول نم زیمهرانگ دونستی. ممشیکشیم ای یزنت رو وارد باند کن دیبا

رو تو خونه  زیها مهرانگکرد. ماه یکارو محافظه یکاری. نگفت. شروع به مخفدادیو از دست ممشترکش ر یزندگ
ش به هم خورده عاشقانه یکنه، چند ماه به زنش سر نزد. زندگ دایش رو پکه پدرش نتونه خونه نیا یحبس کرد و برا

زده شده مشترک با هرمز دل یاز زندگ ره،خویاز کجا آب م ایقضا نیا دونستیکه نم نیخاطر ابه زیبود و مهرانگ
 هی. اما باالخره کردیتوجه نم زیانقدر کالفه و ناراحت بود که اصالً به مهرانگ زد،یهم که بهش سر م انهی. مخفودب

کنترل اوضاع مجبور شد، شرط پدرش  یو هرمز برا دیفهم زیاما مهرانگ دونمی. از کجاش رو نمدیفهم زیروز مهرانگ
عضو  دیبا ه،یشغل من چ یدونیبه مرگ کنه. گفت حاال که م دیدرو ته زیبذاره. مجبور شد مهرانگ زیمهرانگ یرو برا

 یزندگ وونیح هیتف کرد تو صورتش و گفت من رو بکش. گفت من با  یقبول نکرد. مهر یاما مهر یباند ما باش
 .کنمینم

 زد و گفت: یپوزخند
 ...یاما مهر کردیم زونمیاز سقف آو کردم،یش مباهاش کرد، من باها یکه مهر یاگه کار -

 کرد و ادامه داد: یپوف
حامله بود اما به  یبود. اون موقع مهر زتریچون اون زن براش از جونش هم عز تونست؛ی. نمتونستیاما هرمز نم -

د اون رو به که همسرش رو از دست نده، مجبور ش نیا یبکشدش، برا تونهینم دید یهرمز نگفته بود. هرمز وقت
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کنترل  ادشیوآمد زها و رفتنگهبان یواسطهبه رو زیاون مهرانگ یتو تونستیکه م یاپدرش ببره. خونه یخونه
 اما نتونست. ارهیرو به راه ب زیزود مهرانگ یلیکرد و بهش قول داد تا خ یزور راضکنه. پدرش رو به

رفت.  دن،یکشیرخ ماز عمارت رو به یاژهیو یکه جلوه یسراسر یهاسمت پنجرهاز جاش بلند شد و به خانهومن
آروم  یلیخ نیهم یماجرا رو نداره. برا یکردن ادامه فیشد. متوجه شدم که قصد تعر رهیبه باغ خ یحرف چیبدون ه

 عمارت رفتم. یهاسمت پلهاز جام بلند شدم و به
کنار تخت برداشتم و شروع  یعسل یم رو از روتختم نشستم. شونه یهام رو عوض کردم و رواتاق شدم. لباس وارد

دوست داشتم اون زن رو  یلیخان شده بود. خبرادر هومن یزمان فکرم مشغول زندگبه شونه کردن موهام کردم. هم
خان هومن یمثل خودش، جلو تونستیکه م یرکرده بود. پس تیخودش ترب یمحکمرو به یکه پسر ی. زندمیدیم
 یبهم مجال عاشق وقتچیمن ه ینکبت یداشته، فکر کردم. عشق! زندگ یرمزخان به مهرکه ه ی. به عشقسهیوا
 .یچ یعنیعشق  دمیفهمینم وقتچی. من هدادینم

*** 
 دایش

 هام گرفتم.خاطرات حنانه، زن عموم، رو مقابلم چشم یپشتم رو درست کردم و دفترچه بالش
و عجز از مامانم خواسته بودم همراهشون نرم اما قبول نکرد که  . با هزار التماسمیخاله بود یمهمون خونه امروز»

 نیهم یعنیرو بشم. باهاش روبه خواستیاصالً دلم نم گذره،یم یبودم تو سر عباس خاله چ دهیفهم ینکرد. از وقت
 .شدیم ریعرق شرم از کمرم سراز کردم،یکه بهش فکر م

 نیزم یرو نایاو بعد از استقبال خاله میموت بودم. وارد خونه شدوبهخاله گذاشتم، از استرس ر یخونه یرو که تو پام
 هی تونستمیاز عباس نبود و م ی. خدا رو شکر هنوز خبرمیشد یسالمتو مشغول چاق میداد هیتک هایبه پشت مینشست

 باز گفت: یبا رو یکه خاله بلند شد و رو به همگ میدر، همه به هم نگاه کرد ینفس راحت بکشم. با خوردن زنگ بلبل
 حتماً عباسه. از سر کار برگشته. -
کرده بود،  دنیهام رو که شروع به لرزساختمون رفت. آب دهنم رو قورت دادم و دست یسمت در ورودبه سرعتبه

 بهم رفت و گفت: یاغرهشده از جام بلند شدم که مامان چشمگفتن عباس، هول ااهللی یمشت کردم. با صدا
 ؟یریکجا م -
 که چشمم به در بود، آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: یحال رد
 ... برم دستام رو بشورم.زهیچ -

 هاش رو گرد کرد و آروم گفت:چشم مامان
 ؟یشد وونهید ؟یبشور یدست واسه چ -
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 کرد و خطاب به حامد، یجمع یبودم، کرد. سالم سادهیبه من که سر پا وا یشد. نگاه دایعباس پ یسروکله زمانهم
 کنه، گفت: کیعلتا باهاش سالم شدیبرادرم، که داشت بلند م

 . برم لباس عوض کنم.گردمیداداش االن برم نیبش -
 شدن دستم توسط مامان بهش نگاه کردم. دهیسمت اتاقش رفت. با کشکه جواب سالمش رو دادن، به همه

 !سررهیخ یدختره کننی. همه دارن نگاهت مگهید نیبش ؟یسادیوا یمعلومه چه مرگته؟ واسه چ -
 دهنم رو قورت دادم و آروم به مامان گفتم: آب
 .ییبرم دستشو دیبا -

 بهم کرد و گفت: یحرص نگاه
 . زود برگرد.خبلهیخ -
 ییبند انداختم. به دستشو یضربان قلبم باال رفته بود. چادرم رو درآوردم و رو دنشیپناه بردم. با د اطیاسترس به ح از

 بود، رفتم. اطیح یکه گوشه
 عقب برگشتم.و به دمیکش ینیزده هعباس از جا پروندم. وحشت نیغمگ یگذاشتم، صدا رونیب ییرو که از دستشو پام
 کار کردم؟ ی. مگه چیکنیازم فرار م یچند وقته دار -
 ضربان قلبم باالتر رفته بود. دنشید با

 گفتم: گرفتم،یکه لبم رو گاز م یلاطراف کردم و در حابه یچند قدم عقب رفتم و نگاه دهیترس
 .نهیبیم یکی -

 که نگاهم کنه، گفت: نیا بدون
 . حاال جواب من رو بده.ستیکوره، از پنجره معلوم ن یهم که نقطه نجاینگران نباش. من مثالً رفتم نوشابه بخرم. ا -

 گفتم: یحرص
 ؟یفهمی. مادیکه ازت بدم م نیا یبرا -
بگه  یزیشد. چند بار دهنش رو باز کرد تا چ رهیهام خسرش رو باال گرفت و به چشم سرعتحرف به نیا دنیشن با

بودم، آب  مونیکه زده بودم، پش یکه از حرف یشده بودم. در حال رهیخ شیخال یبعد به جا هیاما نتونست. چند ثان
بند، لبم رو  یچادر رو دنی. با دستیچادرم سرم ن دمسمت راهرو برم که متوجه شدهنم رو قورت دادم و خواستم به

حالم رو بد  نیو ا دیدیمن رو بدون چادر م یبار بود که مرد نیاول یکردم. بد نبود ول کمیبه تون یگاز گرفتم و نگاه
خراب و متشنج چادرم رو  یعباس داده بودم! با اعصاب یجلو یایزار بزنم. چه سوت نمیبش خواستی. دلم مکردیم

بکوبم.  واریسرم رو به د خواستمیگرفته و داغون بود که م یون برگشتم. حالم به حدسمت ساختمسرم کردم و به
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 دمی. متوجه شدم عباس معذبه اما نفهمشدیگرفته م یلیحالم خ ده،یکه عباس من رو بدون چادر د کردمیفکر م یوقت
 .تمیوضع نیا یوبانبرسرمم که باعثخود خاک

نبود. نه به  یواقعاً حواسم به مهمون گهیشدم. د رهیو در سکوت به جلوم خدرهم  یهامادرم نشستم و با اخم کنار
 یمردونه یهابا حرف یمامان و خاله و نه حت یهانه حرف کردمیم یم، با حامد توجهپسرخاله ،یعل یهایشوخ

 داشتم. یباباها کار
*** 
. دمیعباس رو ند گهیبعد از اون شب، دکرده.  ریماهه عباس ذهنم رو درگ هیبه  کیکه نزد شهیهم باورم نم خودم

 تیرو که باحرص و عصبان یادر کار نبود. لحظه یهر بار عباس یول میخاله رفته بود یماه بارها خونه هی نیا یتو
 اومد،یحرف مفت زدم. ازش بدم نم دونستمیکه م دم. خورفتیچشمم رژه م یمدام جلو اد،یبهش گفتم ازت بدم م

که به پدر و مادرش بگه، به من گفته بود. اگر  نیکه قبل از ا نیخوشم اومده بود از ا یلی. خدمیکشیازش خجالت م
من نبود؛ چون قطعاً  یبرا یمخالفت و نظر چیه یجا رفت،یم شیپ یسنت زیو همه چ گفتیبه پدر و مادرش اول م

کار باعث  نی. اون با اشدیا تموم مهخانواده دنیاز هم پاش متیقو مخالفت من به شدنیهم خوشحال م یلیها خاون
که از سر ترس گفته بودم، ناراحتش کرده بودم. کاش  یادر من شده بود. در عوض من با اون جمله یاحساس خوب

 .«. کاش... اَه... کردمیم یو ازش عذرخواه رفتمیم شد،یجبران کنم. کاش روم م تونستمیم
 یتونیملکه کم داره، م هیدلم  یخونه»جمله نوشته شده بود  هیفقط  یچند برگ متوال یرو که ورق زدم، تو دفتر

 «؟یجاش رو برام پر کن
 کردم و دوباره شروع به خوندن کردم. دایبود، با ورق زدن پ دهیجمله کش نیرو که دست از ا یاصفحه نیاول
 ؟یجاش رو برام پر کن یتونیملکه کم داره، م هیدلم  یخونه»

جمله انقدر به دلم  نیچرا ا دونمیکردم که تعدادشون از دستم در رفته. نم کتهیتو دفتر خاطراتم دجمله رو  نیا انقدر
. چرا خودت رو از جلو چشمم ی. چرا حرفم رو باور کردی. بهش بگم چرا انقدر زود جا زدنمشیبب خوادینشسته. دلم م

 «.یوگور کردگم
که  هی. امروز روزگذرهیعباس م یوپاشکستهدست یاستگارهست که از گفتن اون جمله و خو یاماه و خرده هی»
 ی. ما هرسال روز مادر خونهزجونیعز یخونه ادی. امروز روز مادره. امروز حتماً منمیبیحتماً عباس رو م دونمیم

 «.ادیب دیبا یعنی اد؛یپس امسال هم م اد،ینبوده که ن یالس چی. همیدار یخانوادگ یدورهم هیو  میشیجمع م زجونیعز
باالخره  دونستمیکه م نیداشتم. ذوق زده بودم از ا یبیعج یجون گذاشتم، حال و هوا زیعز یخونه یرو که تو پام»

حاال انقدر بهش فکر کرده بودم و  یول شدیفکر کردن بهش باعث ترسم م یحت لی. اون اوانمیقراره عباس رو بب
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 رشیذهنم درگ یجورنیجمله ا هیکه با  رهیگیم م. از خودم خندهکردیم مزدهجانیه دنشیبافته بودم که د ایانقدر رو
 شده.

نگاهش کنم،  یدزدک کردمیم یبودم و سع دنشیچرا برعکس من که مشتاق د دونمیاما نم دمشیاون روز د باالخره
وآمد انتخاب نشستن و رفت یرو برا ییهامکان کردمیحس م یمن نداشت، حت دنید یبرا یاصرار چیتنها هاون نه

 «.گرفتیکارش حرصم م نیکه تو چشم نباشه و چقدر از ا کنهیم
گرم کنم، فکرش از سرم  یزیچ هیاگر سرم رو با  دی. شاکنمیکه انقدر به عباس فکر م هیکاریاز ب دیشا دونمینم»
 «شده. مونیپش رسه،ینظر مکه به طورنیچون ا فته؛یب

 رو ورق زدم. یمیقد یزدم. دفترچه یردم و پوزخنددفترچه ک یرو یبه شکلک عصبان ینگاه
 خوامیبه مامان گفتم م ی. وقتدمیکالس حرف شن نیخاطر ا. چقدر از حامد بهیثبت نام کردم، کالس نقاش کالس»

 م کرد و گفت:مسخره یکل د،یحامد فهم یوقت ینگفت ول یزیچ ،یبرم کالس نقاش
تو رو بخوره.  یهاسوختهگیدبخواد ته یبخوره. گـ ـناه داره ه تندهیبرو که به درد شوهر آ یکالس هیبرو بچه.  -

 .رهیگیسرطان معده م
 «عباس با خبره. انیکه به سرم زد که نکنه حامد از جر زدیمن حرف م یاز شوهر نداشته یجور هی واقعاً

 یهر حرف دیکه نبا دیفهمیم دیبابود اما کردم.  دیکردم. ازم بع یرو سر عباس خال مماههشیباالخره حرص ش امروز»
 دونمیزنگ در که اومد، چادرم رو سر کردم و دم در رفتم. نم یکنه. صدا یدختر باز هیبا احساسات  دیرو بزنه. نبا

بود. در رو که باز  یکه بود، باعث خوشحال ینه. هر چ ای دیخر رفتهکه مامان  ادیب یکار خدا بود که بازم عباس موقع
و  هاهی. اون لحظه فقط به ثانکردمیعباس مواجه شدم. اون لحظه اصالً به خجالت فکر نم یرافتادهیکردم، با سر ز

 هی. چند ثانمکه اون باعثش بود، وقتم رو هدر داده بود یکه با فکر کردن بهش و توهمات کردمیفکر م ییهالحظه
 شدم تا خودش به حرف اومد. رهیبهش خ

 رو ببرم. هینیحس یسالم. اومدم پرچما -
کلمه حرف بزنم، از سر راهش کنار رفتم. وارد خونه شد و نگاه  هی یکه حت نیو بدون ا رمیکه نگاه ازش بگ نیا بدون

 بزرگ خونه کرد و گفت: اطیبه ح یکل
 پرچما رو به من نشون بده؟ یجا ادیب یبه خاله بگ شهیم -

 یهاون ناخودآگاه سرش رو باال گرفت و به چشملبم نشست. انقدر واضح که مطمئنم متوجهش شد؛ چ یرو یپوزخند
رو نگاه کرد. سرم رو باتمسخر  اطیدوباره دورتادور ح اره،یخودش ب یکه به رو نیشد اما بدون ا رهیطلبکار من خ

 حرفم کردم و گفتم: یهم چاشن یپوزخند ود،که ابروهام ناخودآگاه تو هم گره شده ب یتکون دادم و در حال
 پرچما کجاست؟ یجا یدونیتو نم یعنیپسرخاله!  -
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 گفت: رفتهلیتحل یجلو صورتش رو باال داد و با صدا یموها عباس
 چرا. -
 بحث رو کش دادم و گفتم: یزرنگ با
کار شو. کارش به. دستش بنده شما دستپزهیست، داره غذا مخاله تو آشپزخونه ؟یکار دار یخب؟ پس با خاله چ -

 .ادیب گمیکه تموم شد، م
مامان  دیفهمیبارش کنم. اگه م هیو کنا شین تونم،یکه م ییتا جا خواستی. دلم مکردمیصد مفرد خطابش مق از

 .خواستمیرو نم نیو من ا کردیفرار م ست،یخونه ن
 بهم کرد و آروم گفت: یباال گرفت و نگاه کوتاه یرو کم سرش

 !خبلهیخ -
ذهنم  یزمان توما بود، راه افتاد. پشت سرش راه افتادم و هم ازسیمیبزرگ و قد یخونه نیرزمیکه ز یانبار سمتبه

 زد. یاکه ذهنم جرقه گشتمیمناسب م یچاریدنبال ل
و اجاق واسه  که کالً پرچم و قابلمه یپشت سرش چراغ رو روشن کردم. به اثاث داخل انبار م،یکه شد یانبار وارد

 که نگاهم کنه گفت: نیسمتم برگشت و آروم بدون اتم. بهانداخ یسرسر یبود، نگاه نیامام حس یمراسم عزادار
 .ارمیم رونی. من خودم همه رو بنیزحمت نکش -

 بهش کردم و گفتم: یتفاوتیب نگاه
 .نیکردیکار رو م نی. هر سال با حامد اکشهیطول م یلی. کمک نکنم، خادنیجا بشن، زجابه دیکه با ییزایزمیچ -

 بهم کرد و گفت: یکوتاه نگاه
 .امیمن مجبور شدم تنها ب ،یکار یحامد رو فرستاد پ یحاج -

 نگاهش کردم و گفتم: کج
 .رهیکه کار زودتر سامون بگ میکمک کن نیایخب پس ب -

 مرتبش کرد و گفت: یشیو نما دیکش شقهیبه  یدست عباس
 .کنمیجا م. من خودم همه رو جابهنیبه کارتون برس نینه. شما بر -

 . بهتر بود زودتر حرفم رو بزنم و برم. ممکن بود هر لحظه مامان سر برسه.کردیسرم مبهدست داشت
 گفتم: یطلبکار با
 پسرخاله؟ -

 گفت: کرد،یگره م هینیحس لیوسا یکه دستش رو دور جعبه طورهمون
 بله. -
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 طعنه گفتم: به
 کنه؟یقبول م ره،یگیم یه بازرو ب گرانیکه د یکس یدارپرچم ن،یحسنظرت امامبه -

 رهیخ د،یدزدیکه زود نگاه م شهیهام دوخت و برعکس همرو به چشم شیفرار شهیجاش خشک شد. نگاه هم سر
 موند.

 همون لحن ادامه دادم: با
 پسرخاله؟ یکشیآدم ارزش داره؟ جانماز آب م نیا یدارپرچم -
 شدم و گفتم: رهیبهش خ زشدهیر یهابا چشم یسمتش گرفتم و جدم رو بهدادم و انگشت اشاره لشیتحو یشخندین

 حرفات فکر کن. یجهیبه نت ،یزنیو حرف م یکنیدهنت رو باز م یبه بعد وقت نیاز ا -
 گفتم: زدم،یهاش زل مطور که به چشمسرم مرتب کردم و همون یرو که عقب رفته بود، رو چادرم

 به خدا سپرد. به خدا سپردمت. شهیرو فقط م شرفیب یآدما -
 باال رفتم. نیرزمیز یهاسرعت از پلهاومدم و به رونیب یانبار از

 .سادمیشدن چادرم توسط عباس وا دهیها با کشپله یشدم که پشت سرم راه افتاد. باال متوجه
 سمتش برگشتم و گفتم:باالرفته از تعجب به یابرو با
 ه؟یچه کار نیا -

*** 
 نیثم
م رفتم و مطالعه زیسمت متخت بلند شدم. به یومدم و از روا رونیب یاز فکر عشق و عاشق م،یزنگ گوش یصدا با

 تونستمیچرا نم دونمیلبم نشست. نم یرو یپوزخند ،یگوش یاسم احسان رو دنیرو از روش برداشتم. با د میگوش
 گوشم گذاشتم. یرو رو یدادم و گوش فشارسبزرنگ رو  کونیباور کنم. آ زد،یرو که ازش دم م ینیعشق آتش

 دو عالم. یبایر مهدخت فرسالم ب -
لبم  یلبخند رو کرد،یسالم کردن استفاده م یکه برا یدیخاطر اصطالحات جدبه شهیم گرفت. همخنده ناخودآگاه

 .شدیظاهر م
 شده احسان؟ یچ -

 کرد و گفت: یکوتاه یخنده
 سالم کردم بانو! -

 کردم و گفتم: یاخندهتک
 سالم. کیعل -
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 گفت: دهیکش
 شد.آهان. حاال  -
 زمزمه کردم و گفتم: ییپررو رلبیز
 خبره؟. حاال بگو چهخبلهیخ -

 شد و گفت: یجد
 .رسمیم یزود. االن تو راهم بهنیدار یخودم رو برسونم، زخم یبابات زنگ زد. گفت فور -

 رو قطع کردم. یگوش نمت،یبیدادم و با گفتن پس م لشیتحو یابروهام درهم گره خورد. آهان ناخودآگاه
رو نداشت.  نیقصد کشتن ام د،یرسینظر مکه به طورنیا یول گذشتیداشت م یخان چتو فکر هومن دونستمینم

خان که هومن یمرموز تموریٔ  به حال احسان و ما یفکر هی دیجدا کنم. با نیذهنم رو از ام یپس بهتر بود کم
که  نیاحسان بود. فکر ا رفت،یم یرآبیشت زکه دا یاون دی. البته هنوز مطمئن نبودم. شاکردمیبهش سپرده بود، م

. کردیم موونهید کنه،یم یخودش راه انداخته و از من مخف یبرا یدیجد زنسیخان عالوه بر مواد مخـ ـدر، بهومن
 یموندم، فقط برا نجایها امعصوم، خواب خوش رو ازم گرفته بود. من اگه سال یهاها، اون دختربچهفکر اون بچه

 یهاباشه، خودم با دست یفیکث زیچ نیهمچ هیخان هومن دیجد نسیزیامثال خودم بود. حاال اگه ب یدگنجات زن
 گوشم پخش شد. یتو شیجد یرو گرفتم. بعد دو تا بوق صدا یاب ی. شمارهکَنَمیباند رو م نیا یشهیخودم، ر

 بله خانوم! -
 و قاطع گفتم: یجد
دودمانت رو به باد  ،ی. خوب حواست رو جمع کن که اگه لو بریدم بذاراحسان آ یهیسابههیچند وقت سا خوامیم -
 ؟یدی. فهمیمو برام گزارش کنبهکاراش رو مو یهمه خوامی. مدمیم

 گفت: خشک
 بله. -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم
 خوبه. -

کردم افکارم  یو سع دمیتخت دراز کش یپنجره بود، رفتم. رو کینزد باًیسمت تخت که تقررو قطع کردم. به یگوش
رو اسباب  فیضع یهاکه آدم یباند دادمیبه گردن من داشت اما من اجازه نم یخان حق پدررو مرتب کنم. هومن

 زود به خواب رفتم. یلیهام رو بستم و خباشم. چشم نداون با سیاگه خودم رئ یپابرجا بمونه. حت کنه،یم یاندوزمال
*** 

 ر دهنم رو باز کردم و گفتم:زوشدم. به داریدر ب یصدا با
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 بله. -
 منعطف احسان اومد. یصدا

 زم؟یعز یخواب -
و مرتبشون کردم.  دمیبه موهام کش ی. دستنمیهام رو باز کنم و سر جام بشاحسان باعث شد، چشم یآشنا یصدا
 زمان گفتم:هم
 تو. ایب -
 و با لبخند گفت: رختخواب بودم، کرد یبه من که تو یباز شد و احسان وارد شد. نگاه در
 چه وقته خوابه بانو! ساعت هفته تازه. -

 زدم و گفتم: یپوزخند
 نداره. ییساعت هفت شب معنا ده،یکه دو شبه نخواب یواسه کس -

 یسر رفت،یاتاق م یتو ییمویل ونیرنگ با دکوراسهم یراحت یهاسمت مبلکه به یباال انداخت و در حال ییابرو
 تکون داد و گفت:

 م هست.ه نیا -
 شده بود، گفت: رهیکه با لبخند بهم خ یمبل نشست و در حال یرو
 استراحت کنم تا خبرم کنه. نجایا امیخان من رو باال فرستاد. گفت بهومن یببخش که مزاحم خوابت شدم ول -
 باالانداخته گفتم: یابرو با
 جداً؟ -
 مشهود بود، گفت: یتراحتوش به یکه خستگ ییبا صدا شد،یمبل پهن م یکه رو یحال در
. پوستم کنده شد. بعدش هم که آقا احضارم میداشت نیعمل سنگ هیم. امروز چقدر خسته یدونی! نمنیثم یآره، وا -

 .رمیمیم یکردن. خالصه دارم از خستگ
 نییاتخت پ یخودش کرده بود، بپرسم. پتو رو کنار زدم و از رو ریها ذهنم رو درگکه مدت یبود تا سوال یخوب فرصت

از حالت  رم،یسمتش ممن که به دنیبود، رفتم. احسان با د دهیکه احسان روش دراز کش یسمت مبلاومدم و به
 به پاهاش اشاره کرد و گفت: رخشاند ییهاو چشم زیآمطنتیش یدرازکش دراومد و نشست. با لبخند

 !زمیعز نیبش ایب -
 مبل نشستم و گفتم: یش، روبه حرف توجهیعالمت تأسف براش تکون دادم و ببه یسر
 .یاوونهید -

 و گفت: دیخند
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 .میمثالً محرم -
 رو کج کردم و با پوزخند گفتم: سرم

 .میستیعقد که ن -
 گفت: انداخت،یپا م یکه پا رو یم کرد و در حالحواله یشدم. چشمک رهیمبل کج نشستم و بادقت بهش خ یرو
باز سرم داد  یخوایم ؟یبگ یخوایم ی. بگو. چیکار فاصله دارالفخانوم خ هیکه انقدر با تصور آدما از  بهیعج -

 ؟یدوستم ندار یو بگ یمن رو تحمل کن یمجبور یبگ ،یخوایمن رو نم یبگ ،یبنداز رونیمن رو از اتاق ب ،یبزن
 شدم و گفتم: رهیخ شیاقهوه یهانکشونده بود. به چشم یخوب ی. بحث رو به جاهانه
 خسته شدم. -

 گفت: هکنجکاوان
 ؟یاز چ -

 گفتم: یدادم و با ناراحت رونیم رو بشدهحبس نفس
باند گذاشتم،  نیا یپام رو تو ی. وقتکنهیم میندارن. گفتنشون خسته و عصب یادهیفا چیه یحرفا وقت نیاز گفتن ا -
 بود اما حاال... مندهیآ یبود، برا مینجات زندگ یبرا

 دادم و گفتم: لشیتحو یکج لبخند
 کنم. بده؟ یاحساس خوشبخت ،یهمه بدبخت نیا یکنم تو یسع خوامی. حاال مستیمهم ن گهید -

 دادم و گفتم: لشیتحو یاگنده لبخند
 فکر کنم. هاتیکنم به خوب یسع خوامیم -

 بهم کرد و گفت: یمتعجب نگاه
 ؟یزنیحرف م یاز کدوم بدبخت ـ

 ش زدم:شونه یزدم و دستم و رو یپوزخند
از  یکه تو دار هیزیاون چ ی. اگه خوشبختکنهیتا آسمون با هم فرق م نیزم یو بدبخت یز خوشبختآدما ا فیتعر ـ

 هیو  گهیبار د هی دیداشتنش با یبرا خوامیکه من م یآره خوشبختم، اما اون خوشبخت ،ینیبیمن م تیثروت و موقع
 .امیب ایبه دن گهید یجا

 یزیچ نیبود که چن بارنی. البته حق داشت. اولدیز صورتش پرواضح رنگ ا یلیخ یاحسان رنگ عوض کرد. حت نگاه
 دشیمواد و تول ییجاو جابه یکشباند مواد مخـ ـدر که دستش از آدم سیو حتما انتظار نداشت دختر رئ دیشنیاز من م

 بده. لشیرو تحو ییحرفا نیکوتاه نبوده، چن
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احسان جمع کردم و منتظر شدم به تماسش  یدن گوشلبم نشسته بود، با زنگ خور یرو که ناخودآگاه رو یپوزخند
باال انداختم و ناخودآگاه با  یی. ابرودیکش رونیب بشیج یرو از تو شیبهم کرد و گوش یجواب بده. نگاه مضطرب

قطع تماس رفت که  یشدم. دست احسان رو ورروبه یتینگاه کردم که با اسم هدا لشیموبا یبه صفحه یکنجکاو
و  یمشک یلب من، کامال احساسم رو از کارش براش روشن کرد. نگاهم رو از موها یند روو پوزخ رهینگاه خ
 دیرو که با یحرف یامقدمه چیو بدون ه حیصر یلیسر دادم و خ شیاقهوه یصورت گرد و چشما یش، روباالزده

 زدم:
 اون روز روز مرگته! ،یردک انـتیبه اعتمادم خــ ـ ،یداد لمیدروغ تحو ،یبرسه که بفهمم دورم زد یاگه روز ـ

مبل بلند شدم. خواستم به سمت کمد لباسام برم که مچ دستم رو  یش گرفتم و از روگرد شده یرو از چشما نگاهم
 شد: رهیهام گذاشت و به چشمام خشونه یگرفت و به زور نشوندم. بعد دستش رو رو

 ؟یکنیم مدیبه مرگ تهد یتلفن که جلوت جواب ندادم. دار هیفقط به خاطر  ـ
 گفتم: یالیخیم کنار زدم. بعد با بچپم رو بلند کردم و دست راستش رو از شونه دست

 .یدونستیم دیبا یخواستگار یاومدیم شیسه ماه پ یرو وقت نیا ستین یما عاد یزندگ ـ
 م کنار زدم و گفتم:شونه یحرکت از رو هیچپش رو هم و با  دست

 .ستین یهم عاد یزنیکه تو ازش دم م یعشق ی. حتمیستین یعاد یمن و تو آدما ـ
بلند شدم،  میبگه که با زنگ خوردن گوش یزیبودم سوالم رو بپرسم، اما حرف دلم رو بهش زدم. خواست چ نتونسته

 کردم و جواب دادم: یگوش یخان روبه اسم هومن یرو برداشتم. نگاه یگوش یبه سمت تخت رفتم و از کنار عسل
 بله؟ ـ
 به اتاق ممنوعه. دیرو منتقل کن نیم. امخلوتش کرد ـ
 لبم نشست. یرو یپوزخند ،یقطع شدن گوش با

 رو از گوشم فاصله دادم و به احسان اشاره کردم: یگوش
 منتظرته. ضیمر م؛یبر ـ

طرف جمع و  هیهاش موهام رو و بعد از بستن دکمه دمیتاپم پوش یلباسا رفتم. پالتوم رو برداشتم و رو زیسمت آو به
 گفتم: دییپایحرکاتم رو م یهم رو سرم کردم. بعد با اشاره به احسان که همهکال

 .میبر ـ
 راه افتاد. یحرف چیمبل بلند شد و پشت سر من بدون ه یرو از
به احسان که اخمالو کنارم  ی. نگاهمیستادیانبار ا یروسبز باغ عمارت، روبه ریمس یو بعد از ط میشد ریها سرازپله از
مردک خائن باال اومد و دور تا  یدر رو باز کردم. با بازشدن در، نگاهم از جنازه شخندیود کردم و همراه با نب سادهیوا
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خون برداشته بود و واقعا حال آدم  یشده بود افتاد. اتاق رو بو هوشیب وارید یکه گوشه نیدور انبار گشت تا به ام
 .کردیرو بد م

 ان گفتم:کردم و با اشاره به احس یاسرفهتک
 کمک کن! مش؛یجا ببر نیاز ا دیبا ـ

 گره خورده گفت: یکرد و با اخما نیبه ام ینگاه احسان
 مرده! کردمیفکر م ـ
 ش کردم و گفتم:حواله یمعنادار شخندین
رو  نیزم یاگه رو ؟یآدم رو نجات بد نیو جون ا یعمل کن تیحرفا به تعهد پزشک نیا یبه جا ستیدکتر! بهتر ن ـ

 !رهیو ممکنه هر لحظه بم خون ازش رفته یلیخ ینیبیم ینگاه کن
زور و تالش  یرفت. دست سالمش رو دور گردنش انداخت و با کل نیبهم کرد و به سمت ام ینگاه عصب احسان

 گفت: دیکشیم نیزم یکه اون رو رو یبلندش کرد و در حال
 دهانم رو بست! شهیم یچه جور یدونیخوب م ـ
 دایش

 ماجرا رو خوندم. یادامه یدم و با کنجکاورو ورق ز دفتر
بهم دوخت  دیرسیکرد. چشماش رو که قرمز به نظر م لیپله تبد هیمون رو به به حرفم نکرد و دو پله فاصله یتوجه

 و با حرص گفت:
 هیحرفا چ نی. حاال ادمیخاطر حرف تو کنار کشمن به ده؟یم یحرفا چه معن نیپس ا اد؟یازم بدت م یمگه نگفت ـ

 ؟یدیم لمیتحو
 .تونستمیانتظار داشت؟دوست داشتم بگم، اما نم مونم،یخاطر حرفم پشزدم. انتظار نداشت که بهش بگم به پوزخند
 یآروم یو با صدا دیکرد و جلوم پر یکیمونده رو  یباق یو خواستم برم که دو پله دمیکش رونیرو از دستش ب چادرم
 گفت:

خونه  یتو کسچی! االن هستیمامانت خونه ن دونمیحرف بزن. من که م سای! وایبار سوم فرار کن یبرا ذارمینم ـ
 ؟یشد ی. بگو طلبکار چیخاطر نگاه اون فرار کنکه به ستین

 .ستیدر کار ن یمن بهش دروغ گفتم و مادر دونستیاون م شه،یاز سرم دود بلند م کردمیم حس
دروغم  کردمیکه فکر م یاز تنها بودن باهاش معذبم. تا وقتدهانم رو قورت دادم و تازه احساس کردم چه قدر  آب

زده بودم،  نییفرار کنم، اما به کجا؟ من اصل حرف رو پا خواستمیداشتم، اما حاال باز هم م یرو باور کرده حال بهتر
 خواستیم بود و انکار خنده دار! دلم یسرشکستگ یهیما اصراراصرار!  یجا یانکار بود، نه حت ینه جا گهیحاال د
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چرا اون لحظه  دونمیکرده بودم. نم عیبشم، از حرص خودم رو ضا یکه خال نیا یکه برا دمیفهمیکنم. االن م هیگر
خواست یمنتظرش دوختم. اون از من م یکارم رو درک نکردم. نگاهم رو به چشما یداده بودم که معنا هیمغزم رو کرا

 م؟اعتراف کنم چند ماه تموم بهش فکر کرده
 لبم رو ناخودآگاه به دندون گرفتم.

 .کردمینه! من اعتراف نم
بهش کردم و با دور زدنش خواستم به سمت خونه برم که دوباره چادرم رو گرفت و مانع حرکتم  یتفاوتیمثال ب نگاه

 گفت: ینبود، با لحن مهربون یقبل حرص یهاهیمثل ثان گهیکه د ییو با چشما دیشد. به سمتم چرخ
 .شمیمزاحمت نم گهیدفعه هم جوابت نه باشه، د نیاگه ا پرسم،یازت م گهیبار د هیفقط  بار! هی ـ
 .شمیدارم از خجالت ذوب م کردمیانداختم. حس م نییجمله، آب دهانم رو قورت دادم و سرم رو پا نیا دنیشن با
 حنانه خانم؟ ـ

با  د،یشدم. نگاهم رو که به خودش د رهیمهربون شده بودن خ بیرو آروم باال آوردم و به چشماش که عج سرم
 کرده بود گفت: یرو تو خودش مخف یخاص جانیکه ه ییصدا

 م؟خانم خونه ؟یشیقلبم م بیحب ـ
اومده بود. دستام  جانیترش به همهربون یصدا نینگاه مهربون و ا نینگفتم. قلبم از ا یزیانداختم و چ نییرو پا سرم

بگم.  یچ دونستمیکنم. دهانم خشک شده بود و نم یم لرزششون رو مخفکرد یمشت کردم و سع دیلرزیرو که م
 .دمیانداختم و نگاهم رو ازش دزد نییپا ترشیسرم رو ب

ش که تموم شد و بهش نگاه کنم. خنده رمیکوتاهش که بلند شد، باعث شد سرم رو دوباره باال بگ یخنده یصدا
 گفت:

 دلم رو داد. یبرم که چه زود خواسته نیقربون امام حس ـ
 گرد شد، سرم رو باال گرفتم و نگاش کردم که گفت: چشمام

سرم داد  یتو انبار نیی. اگه جوابت نه بود، مثل اون پارمیگیم تی. منم سکوتت رو عالمت رضایدیتو که جواب نم ـ
باورم  یزدید مبلندبلند سرم دا نییاون پا یو کم رو! وقت یخجالت دمت،ید یجورنیهم شهی! همیگفتیو م یزدیم

 که تو دستش گرفته بود ول کرد و گفت: وست! باالخره چادرم ررومه حنانهکه روبه یاون شدینم
 !شهیاما نم ت،یخواستگار امیدوست داشتم زودتر ب یلیخ ـ

 و گفت: دیرو باال گرفتم و متعجب نگاش کردم که از واکنشم خند سرم
 ؟یخواستگار امیب تونمیچرا نم یبدون یخوایحتماً م ـ
 م گرفت و سرم رو تکون دادم.ش خندهخنده از



 

 

311 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گفت: دادیکه سر تکون م یشد و در حال شتریب شخنده
 !مچارهیکه کال دو سال ب یادامه بد یجورنیا یتو رو خدا بس کن، بخوا ـ

 :دمیکنجکاو پرس نیهم یبرا ه؛یمنظورش از دو سال چ دمینفهم
 دو سال؟ ـ

رفت و روش نشست.  اطیح یگوشه ی. بعد ناراحت و گرفته به سمت تخت چوبدیگاهش رو دزدکه بند اومد، ن شخنده
 یقینفس عم قهیو منتظر نگاش کردم، اما انگار قصد جواب دادن نداشت. باالخره بعد چند دق دمیچادرم رو جلو کش

 گفت: یو با ناراحت دیکش
 یبه عل هیو کنا شیسر دارم، اما هر دفعه با ن ریرو ز یکسبه مامانم فهموندم که واسه ازدواج  میمستق ریچند بار غ ـ

 ،ینرفت یتو هنوز سرباز گهیمورد حرف بزنم. م نیاشاره کرده و گفته، تا داداش بزرگترم ازدواج نکنه حق ندارم در ا
 !زنهیحرف م یعل یو از عروس نداشته ادیو م رهیاما هر روز م خوام،یرو م یک دینپرس یرم؟حتیواسه تو زن بگ

 رو باال گرفت و با خنده گفت: سرش
. اگه رسمیو منم به مراد دلم م کنهیدو سال ازدواج م نیا یشاءاهلل آقا داداشم توان ،یسرباز رمیخالصه دارم م ـ

 نمیبب گردمیبرم یوقت خواستمیناراحت بود. به هر حال سن ازدواجته. نم المیکه خ نیا یاالن اومدم سراغ تو، برا
 بدون گفتن به تو برم. شدینم یدلم راض ینکردم، ول یبکار خو دونمیهام نقش بر آب شده. مقشهن یهمه
 شدم. رهیدهانم رو قورت دادم و با خجالت بهش خ آب

 گفت: یداد و با مهربون لمیتحو یاگهید لبخند
 شنبه اعزامم. برام دعا کن. ـ

 گفتم. یالب باشه ریتکون دادم و ز یسر
 ند شد و گفت:تخت بل یرو از
 .ستیجالب ن ادیز نهیبب ادی. شما برو تو خونه، خاله برونیب ارمیمن برم پرچما رو ب گهیخب د ـ

 نیکار به ا کردمیواقعاً فکر نم زدمیکه اون حرفا رو به عباس م یتکون دادم و به سمت ساختمون رفتم. زمان یسر
 جا بکشه.

دوختم که انگار  یایخاکستر یبه سمت در کشوند. چشم به چشما رومباز شدن در، نگاهم رو از دفتر روبه یصدا
 رو داشتن. مندهیقصد خاکسترکردن خودم و آ

. بعد روحمیو ب دهیهم به صورت حتماً رنگ پر یمن انداخت و نگاه ینخوردهدست یبه ظرف غذا ینگاه پدرام
 داد و گفت: لمیتحو یپوزخند

 به امضا کردن تو ندارم. یازین گهیوقت د. اونیکن یخودکش شمیخوبه، خوشحال م ـ
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چه  نمیبود که دست از سرم برداره تا بب نیا خواستمیکه از خدا م یزینگاش کردم. االن تنها چ یتفاوتیبا ب بازم
 م شده.سرنوشت خودم و خانواده یاهیدر گذشته باعث س یزیچ

غذا رو برداشت و از  ینیتکون داد، س یده باشه سرش یکه انگار بادش خال یجور د،یرو د تفاوتمینگاه ب یوقت پدرام
 اتاق خارج شد.

 شدم و شروع به خوندن کردم: رهیخاطرات شوم خ یرفتنش، دوباره به اون دفترچه با
و  کنواختی قدرنیروزا ا گهید یمهم، اتفاقات مهم، ول ی. آدماسمیرو بنو میمهم زندگ یزایعادت دارم چ شهیهم ـ

 .کنمیم یخطمهمم رو خط یارزشمند روزا یهادارم برگه یتکرار یزندگ نیگذران ا یاچار براسربر شدن که نحوصله
موضوع متفاوت  هیحرف زده بود رو ورق زدم و دنبال  کنواختی یو روزا یکه پشت سر هم از دلتنگ یاصفحه چند

 گشتم:
هنوز  سمینویاالن که دارم م نیمشون. هخونه میدارم. قراره شب بر جانیه یلی. خیامروز عباس اومده مرخص ـ

با  اده،یما اومد و من رو رسوند. البته پ ی. تا خونهدمشیکه تو راه برگشت د ی! رفته بودم کالس نقاشزنهیقلبم تند م
خب  یول ذاره،یحرف پشت سرت جا م یکل ونیبا آقا ابونیخ ی. درسته راه رفتن تومیو صحبت کرد میهم قدم زد

 !یدلتنگ باش یلیخ یداره، مخصوصاً وقت ین عالمکنار عباس راه رفت
 یجانیه چیخبر داشتم ه ندهیکه از آ یمن یحرفا برا نیدفترش کردم و پوزخند زدم. ا یشده رو دهیبه قلب کش ینگاه

 بعد. ینداشت. زدم صفحه
روزا بدون  نیا اچر دونمیداشت. نم یاگهید یخاله، با عباس صفا یخوش گذشت. بعد چند ماه، خونه یلیامشب خ ـ

فکر  یگاه ی. حتستیدار نهم برام بدون عباس خنده یعل یایبرام نداره. شوخ ییصفا چیخاله ه یعباس خونه
 !دونمیم ،شدم وونهی! دستیخاله ن یخاله، خونه یبدون عباس خونه کنمیم

 زدم. ورق
اون جا مقابل  ،یبا چه جرئت دونمی. نمباباش یحامد رفتم دم حجره دنید یتموم شد، به بهانه شیامروز مرخص ـ

 یلیخ شد،یدلم براش تنگ م یلیکه خ دونمیرو م نی. فقط ادونمیعباس قرار گرفتم، نم یرواهل بازار روبه یچشما
 یدارهاید نیخدا هم در ا کنمیفکر م یاز باباش بود، نه حامد! گاه یشد که نه خبر ادیز ییاونجا تشی! جذابادیز

 !کنهیم یمراهما رو ه بیعج
 یکه به حجره رفتم ناراحت شده بود. گفت ممکنه کس نیعباس خنده رو لبم آورد، اما عباس از ا یبهت زده یچهره

هست، اما  یخانوادگ یجز رابـ ـطه یاما رابـ ـطه نیپدر و مادرامون بفهمن ب ستیما بشه و خوب ن یمتوجه رفتارا
. اون روز قول نمشیبیماه قراره بره و من دوباره نم چنده دوباره عباس ک کردمیفکر م نیمن اون لحظه فقط به ا



 

 

313 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

که  یایعاطف یقدر خوشحال شدم از جلو رفتن رابـ ـطهو من چه رونیب میبر ییبا هم دوتا ادیبعد که م یداد دفعه
 بکنم، احساس مهم بودن، احساس خانم بودن! یاحساس بزرگ شدیباعث م

 زدم: ورق
سفت و  ی. باز عباس رفت و دلتنگبردمیکه از غرق شدن توشون لـ*ـذت م یت و من موندم و افکارباز عباس رف ـ

 بودن و دور از چشم. یبدون اون و نگاهش. هرچند پنهان گذرنیرو گرفت. روزا چه سخت م بانمیسخت گر
 باشه. و فراق یجز دلتنگ یزیبرسم که محتواش چ یارو ورق زدم تا به صفحه یمتوال یصفحه چند

ما. خالصه سر از پا  یعباس دعوتشون کرده خونه یمونن. مامانم به مناسبت مرخصمهمون خونه نایامروز خاله ا ـ
امشب  ی. مامان براکنهیو تو آشپزخونه رفت و آمد کردم، مامانم با تعجب نگام م دمی. از بس خونه رو سابشناسمینم

رو از دست مامان درآوردم و خودم درستش کردم.  یار قرمه سبزو من با اصر دهیتدارک د یسبزفسنجون و قرمه
 یو قورمه مورد عالقه یعل یغذاها رو انتخاب کرده؛ فسنجون مورد عالقه نیا یمامان به خاطر عباس و عل دونمیم

 یابر بارنیبار پختم به نظر عباس چطوره؟ البته اول نیاول یکه برا ییغذا دونمیدارم و نم جانیه یلیعباس بود. خ
 مهمونا!

 زدم: ورق
 جانیکه قلبم رو به ه یشد. نگاه یموندن ادیدر خونه برام به  یو نگاه آخر عباس جلو دیرس انیامشب به پا یمهمون ـ
 مامان با افتخار سر سفره گفت: یش، وقتزدهبودم از نگاه بهت یراض یلی. خآوردیم
 ست!کار حنانه یقورمه سبز ـ

محبتم رو بهش  یجورهیکه  نیقدر خوشحال بودم از احرف پر از مهر و محبت شد. چه نیا دنینگاهش با شن قدرچه
 نشون داده بودم!

 زدم: ورق
که بهم داده عمل نکرده. قرار بود با  ی. هنوز به قولمیتا به روز موعود برس میسال گذشته و من و عباس منتظر هی ـ

 یسع گمیرو بهش م نیا ادیم شیدو نفره پ یمالقاتا یبرا یه که فرصتاما هر دفع م،یداشته باش یادو نفره داریهم د
باال  یرو واسه عل نامیکم آستکم کنمیکه دارم فکر م هیوقت چند. دهیمن رو مجاب کنه که زمان مناسبش نرس کنهیم

 نیه؟ واقعا ارو تا حاال دوست نداشت یکس یعنیو هفت سال سن ازدواج نکرده بود؛  ستیچطور با ب دونمیبزنم. نم
کرد  تعجباول  دم،ی. از مامان که پرسرفتمیسراغ مامان م دیجواب با دنیفهم یو برا خوردیسوال داشت مغزم رو م

 ؟یکار دار یچ گرانیگفت تو به کار د یبعد رو ترش کرد و حرص
 !یبرن خواستگار یقراره واسه عل یکه به زود دمیاصرار و خواهش و التماس، فهم یکل بعد
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خوشمون بدون  یکه بفهمه باالخره داره روزا یعباس خال یبزنم. جا غیج خوامیکه م ادیز قدرنیخوشحالم! ا یلیخ
 !رسهیم گرانیاز د یپنهان کار

 زدم: ورق
اون قدر تو ذهنم  زیچ. همهگنجهیمامان بهم زد تو مغزم نم شیساعت پ میکه ن یی. هنوز حرفالرزهیدستام داره م ـ

دختر پونزده  هی لیو تحل هیسال سن، قدرت تجز کیو  ستیبا ب کنمیرهم برهم شده که حس مو د ختهیبه هم ر
 زدن:یمامان مدام تو سرم زنگ م یشونزده ساله رو هم ندارم. حرفا

 ما. یخونه انیم نایا ـ حنانه، امشب خاله
که از فکر  یجانیکردم ه یسع اد،یبه اومدن عباس بود، با خودم فکر کردم حتما عباس داره م کیکه نزد ییاون جا از

 ممکن جواب مامان رو بدم: یصدا نیتریکنم و با عاد یعباس به دلم نشسته بود رو مخف
 ؟یپسرخاله اومده مرخص یبه سالمت ـ

 گفت: الیخیبکشه، ب رونیساالد رو واسه ناهار ب لیتا وسا کرد،یرو باز م خچالیکه در  یدر حال مامان
 !رهیامر خ کنه،یفرق م یلیبار اومدنشون با هر بار خ نی. اصال امدهوینه، عباس هنوز ن ـ

 یوحشتناک یافتاد و صدا ییبودم، از دستم کف ظرفشو دنشیدستم بود و در حال آب کش یکه تو یاینیس ناخودآگاه
بود،  اریفرش نشسته و در حال پوست کندن خ یآشپزخونه کوچکمون، رو نیزم یکرد. مامان که رو دیاز خودش تول
 گفت: یقلبش گذاشت و حرص یدستش رو رو

 دختر؟ سکته کردم! یکنیکار م یچ ـ
در حال پوست  تفاوتیب قدرنینگاهش کردم. ا رهیرو با هول و وال شستم، به سمت مامان برگشتم و خ میکف یدستا

روش نشستم و با روبه نیزم یاز اخبار آب و هوا حرف زده. به سمتش رفتم و رو کردیبود که آدم حس م اریکندن خ
 گشاد شده گفتم: یچشما

 ؟یریچه امر خ ر؟یامر خ ـ
 گفت: گذاشتیدهان م یرو که تازه پوست کنده بود تو یاریکه خ یداد و درحال لمیتحو یاخندهتک مامان

 !هیچ ریامر خ دوننیهمه م گهیدختر؟ د یمگه از پشت کوه اومد ـ
 بود؛ پس... ومدهین یمرخص یمامان بودم؛ عباس که هنوز برا خکوبیم

 گفتم: دهیپته به زبون آوردم و کشرو بلند و با لکنت و تته فکرم
 ؟یعل ؟یک یبرا ـ

 گفت: الیخیتکون داد و ب یسر مامان
 آره! ـ
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 ؟یعل یمن برا ی. خواستگاردمیرسیم جهیتر به نتکم کردمیفکر م یچرا هر چ دونمینم
 .شدید که اصالً باورم نمفکر برام دور از ذهن بو نیا قدرنیا

 
 نیثم
بودم و به  دهیدوم گذاشته بودن دراز کش یسالن طبقه یکه تو ییهااز کاناپه یکی یدر، رو یرواز اتاق روبه رونیب

از اتاق  بیدراومدم و درست نشستم. احسان دست به ج دهیکار احسان بودم. با بازشدن در، از حالت خواب انیانتظار پا
 لبش نشوند و گفت: یرو گوشه یاهبه من نگاه کرد. بعد پوزخند مسخراومد و  رونیب
 حالش خوبه، نگران نباش. ـ

 به پوزخند احسان گفتم: توجهیرو تکون دادم و ب سرم
 اره؟یهوش دش؟ید شهیم ـ

 گفت: نشستیکاناپه کنار من م یکه رو طورهمون
 .ارهیآره، هوش ـ

در رو  یرهیکاناپه بلند شدم و به سمت اتاق که رو به روم بود رفتم. دستگ یتکون دادم، از رو دییتا یبه نشونه یسر
 نیبه ا یپزشک زاتیداشتن تجه یکه به واسطه یعمارت شدم. اتاق یو وارد اتاق به اصطالح بهدار دمیکش نییپا

صالبت به سمتش بود کردم و آروم و با  دهیروش دراز کش نیبه تخت کنار پنجره که ام ی. نگاهشدیاسم شناخته م
 یاتاق بهش اعالم کرده بود، اما چشما یهم زده و حضورم رو توکفشم سکوت اتاق رو به یپاشنه یرفتم. صدا

 .گرفتیش فرصت صحبت کردن رو ازم مبسته
کالفه شد و چشماش رو باز  مرهیکه باالخره از نگاه خ کردمیبودم و بهش نگاه م سادهیسرش در سکوت وا یباال

ها که سال یکار کردم،یکار خودم رو م دیاما من با دادم،یش آورد. بهش حق ممن، اخم رو به چهره دنیکرد. د
 انجامش داده بودم؛ بارها و بارها!

 زدم و با پوزخند گفتم: شیبه نگاه برزخ یخندتلخ
 چند ساعت؟ نیخوش گذشت بهت تو ا تیقهرمان؟ در جوار م یچطور ـ

 و محکم گفتم: یو جد سادمیروش وار زدم و دوباره روبهبرگردوند که تختش رو دو رو
 نه؟ ایکه عاقلت کنه  ییچند ساعت سرت خورده به جا نیتو ا نمیبب خوامی. ممیندار یکه باهات شوخ ینیبیم ـ

 سکوت بود و پوزخند! جوابش
 دهیازش ند یاگهینش دواک نیاز ا ریصحنه رو مجسم کرده بودم و غ نیلحظه و ا نیذهنم ا یبارها تو دونستم،یم

 بودم.
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 یلحن نیتررحمیو ب نیتریصورتش خم شدم و با جد یتختش گذاشتم. رو یشدم و دستم رو رو کیتختش نزد به
 که از خودم سراغ داشتم شروع به حرف زدن کردم:

 .ستیمرگ ن یصادر شده، ول تییقهرمان! حکم نها نیبب ـ
رنگ  نیقدر از اشدم. چه رهیخ کردیم یچشمام رو برام تداع یسبزش که سبز یکردم و به چشما یکوتاه سکوت

 چشم متنفر بودم.
 اما از مرگ بدتره! ـ

 جز برو به جهنم داشته باشه. یخاص یمعنا چیه تونستیکه نم احساسیب یسکوت بود و نگاه جوابش
 فتم:کردم. بعد سرم رو تکون دادم و خطاب بهش گ ینینشعقب دشیزدم و از مقابل د یپوزخند

باشه؟  تونهیم یچ لشیدل یهمه لجباز نیهمه حماقت، ا نیا فهممیمتاسفم برات. نم ؛یدیعمرت رو هدر م یدار ـ
 نی. هرچند اینش مونیپش یکه گرفت یمیاز تصم وقتچیخودت محکم باشه که ه یبرا لتیقدر دلاون دوارمیاما ام

 .شهیلغو م یبش یحکم هر موقع که تو حاضر به همکار
خطاب بهم  یلرزش چی. به چشمام دوخت و محکم، بدون هدیدزدیرو که تا اون لحظه ازم م شیسرد و فرار یچشما
 گفت:

 .دیبکن د،یبکن دیخوایم یهرکار کشم،یمن آدم نم ـ
 هم نگاه از چشمام گرفت و به سقف دوخت. بعد

من بود،  یتصور کنم که اگر اون جا تونستمینم وقتچیکردم، اما ه نیهمه شجاعت رو تحس نیدلم ا یتو ناخودآگاه
 .رهیها قبل بمسال گرفتیم میتصم دیشا تیوضع نی. با اگرفتیم شیزندگ یبرا یمیچه تصم

 پوزخند زدم. ناخودآگاه
ها با زجر که سال ییآدما یخودم و امثال خودم کار کنم. برا یها قبل قسم خوردم که بمونم و بسازم و براسال من

 اونا رو بسازم. یکنم زندگ یکردن و سع یزندگ یو بدبخت
 نمیپشت شلوار ج بیج یاتاق ممنوعه بود از تو یرو که متعلق به ورود یموتیکردن بهش برداشتم. راز نگاه دست

م رو از شدم. اسلحه واریقرمزرنگ، باعث چرخش د یگرفتم و با زدن دکمه یواریدرآوردم و به سمت کمد مثالً د
 گفتم: شخطاب به لکسیر یلیبه سمتش گرفتم و خ ،دمیکش رونیپشت کمرم ب

 بلندشو! ـ
 یسراسر یواریبه کمد د یتخت بلند شد و نشست. نگاه یکه از درد جمع شده بود، از رو یو با صورت یسخت به

 رو نشون دادم و گفتم: ریهاش رو به من دوخت. با اسلحه مسمتحرک کرد و بعد چشم
 اون تو. یبر دیبا ـ
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 که از درد جمع شده بود، به زور بلند شد و راه افتاد. یاو با چهرهتکون داد  یسر
 گفتم: حوصلهیرو با دست تکون دادم و ب اسلحه

 .یقدر وقت ندارم تلف کنم پسر عمو، بهتره زودتر راه براون ـ
 یمحوطهبا زدن چراغ  وار،ی. کنار دمیشد کیمتحرک رفت. پشت سرش راه افتادم و وارد اتاق تار واریسمت د به
 یهابا عرض یکه پر از راهروها یارهیبه داالن دا یرو بهمون نشون داد. نگاه ریروشن شد و مس لهیاز وس یخال
 م،یدیراهرو که رس انی. به پامیهم از راهرو عبور کرد اراهرو هولش دادم و هر دو ب نیکم بود کردم. به سمت اول یلیخ

در رو  یجاساز شده رو یتیانداختم. رمز امن رشیکنج گسه یدم و تواسلحه رو پشت کمرش گذاشتم، به جلو هلش دا
که حبس شدن توش  یاتاق ک،یباز شد. با باز شدن در، به داخل اتاق هولش دادم. اتاق تار کیت یزدم که در با صدا

 که گفتم: کردی. گنگ به اطرافش نگاه مکردیم یبه مدت چند روز آدم رو روان یحت
 .یمونیاتاق م نیا یتو ،یریبا گروه رو بگ یبه همکار میکه تصم یشما تا زمان به دستور عموجان، ـ

 زدم و ادامه دادم: یپوزخند
 نظرت عوض بشه. ،یبش وونهید جانیاز حد ا شیو سکوت ب یکیکه از تار نیقبل از ا دوارمیام ـ

رفتم و با  رونیحرک داالن، از اتاق باومدم. بعد از بستن در مت رونیداالن شکل ب یدر رو بستم و از راهرو بالفاصله
 باال انداختم و گفتم: ییاحسان به در رو به رو شدم. متعجب ابرو رهینگاه خ

 ؟یکنینگاه م یجورنیچرا ا ه؟یچ ـ
 تکون داد و گفت: یسر

 گرسنمه. یلیخ م؟یبخور یزیچ هی رونیب میبر یایم ،یچیه ـ
 تم:گف رفتمیکه به سمتش م یتکون دادم و در حال یسر

 .یآماده کنه بده بهت بخور یچ هیبگو صنم  نییچرا؟ برو پا رونیب ـ
 صورتش نشست و گفت: یرو یکج لبخند

دونفره داشته  یحرفا کنن،یدختر پسرا که با هم نامزد م هی. مثل بقمیو حرف بزن میبا هم تنها باش خوامیمن م ـ
 .ستین یاگهیجز کار فرصت د یعمارت کوفت نیا ی. تومیباش

 گفتم: کردمیکه موهام رو دورم پخش م یرو از سرم در آوردم و در حال الهمک
 ؟یعادت نکرد یوضع زندگ نیهنوز به ا ،یچند ماه که تو گروه ما هست نیا یتو ـ

 رو تکون داد و با پوزخند گفت: سرش
 تو، نه! یایمهریوقته که عادت کردم، اما به ب یلیخ یوضع زندگ نیبه ا ـ

 گفتم: الیخیمبل کنارش نشستم و ب یروسمتش رفتم،  به
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 به بعد... نیگفتم که از ا ـ
 شده بود گفت: رهیکه به چشمام خ یو در حال دیبه سمتم چرخ د،یحرفم پر وسط

 .یعمل کن خوامیم ،یقول بد خوامیمن نم ـ
 باالرفته از تعجب گفتم: یشدم و با ابروها رهیچشماش خ به
 عمل کنم؟ یبه چ ـ

 گفت: زدیکه بهم لبخند م یشد و در حال هریچشمام خ یتو
 م؟یستیهم محرم نمگه ما به ـ
 گفتم: زشدهیر یچشما با
 منظور؟ ـ
 کرد و گفت: یپر از تمسخر یلحن حرف زدنم خنده از
 معلومه! دهیجواب سوالم نپرس ،یکه تو واکنش نشون داد جورنیا ـ
 نگاهش کردم و بدون تفاوت گفتم: الیخیب
 .یریحرفت و بگ یدنباله دینبا یدونیخوبه که م ـ

 شد و گفت: رهیچشمام خ به
 دارم. یخواهش هیاما به جاش ازت  رم،یگیحرفم رو نم یدنباله ـ

 نگاش کردم. یصورتم رو گرفته بود، کنار زدم و سوال یرو که جلو موهام
باالخره زبون باز کرد و با . و ستیمن ن یبرا یندیخوشا زیش چکه خواسته دادیبدجنس رو لباش نشون م لبخند

 باز گفت: شین
 .نمیچشمات رو بب یرنگ واقع خوامیم ار؛یلنزت رو در ب ـ

 !نیرو داشتم به جز ا یزیصورتم جمع شد. انتظار هر چ ناخودآگاه
که  ییکننده رو پس زدم و با صداکردن. سرم رو تکون دادم و افکار ناراحت ینیسرم سنگ یشوم رو یهاخاطره

 گفتم: دیرسیه گرفته به گوش مناخودآگا
 ؟یدیاز کجا فهم ـ

 که از حال گرفته من جا خورده بود، خودش رو جمع و جور کرد و گفت: احسان
 مهمه؟ ـ

 رو تکون دادم و گفتم: سرم
 .یدیفهمیم یروز هینه، به هر حال  ـ
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رنگ چشمام،  دنیم. نگاهش با دلنز رو درآوردم و به احسان نگاه کرد اطیرو به چشمم بردم و آروم و با احت دستم
 شد و گفت: یسراسر مهربون

 ؟یکرد میلنزا قا نیجذاب رو پشت ا یهاگلوله نیچرا ا ـ
 شده بود گفتم: نیدار و غمگکه بغض ییپس با صدا گرفت؛یگذشته عقم م یاداوریکم داشت از کم گهید
 که از رنگشون متنفرم، متنفر! نیا یبرا ـ

 مبل بلند شدم و گفتم: یخسته و کالفه از رو بعد
 .ریبرم دانشگاه. توام برو خونه، شب بخ دیم، فردا باخسته یلیمن برم بخوابم خ ـ
 سالن بود رفتم. نیهم یکه منتظر جوابش بمونم، به سمت اتاقم که انتها نیبدون ا و

**** 
. دادیصبح رو نشون م قهیدق یشدم و به ساعت نگاه کردم. ساعت شش و س داریاز خواب ب لیزنگ موبا یصدا با

 نیقدر از او چه دادیباند رو بهم م یآوارشده یاز کارا یپشت سر هم دانشگاه مجال خالص یاول هفته بود و کالسا
 موضوع خوشحال بودم.

دانشگاه پارک کردم و به سمت  کیکوچه پس کوچه، نزد یرو تو نیدانشگاه شدم. ماش یزود حاضر و راه یلیخ
از حرکت متوقفم کرد. به سمت در  یمرد ناشناس یکه صدا شدمیحراست رد م یتم از جلوساختمون رفتم. داش

 از تعجب باال انداختم: ییابرو به،یمرد غر دنیحراست برگشتم و با د
 شما؟ ـ

 :ستادیروم ارو با چند قدم پر کرد و روبه نمونیب ادیز یفاصله
 ؟یخانم محب ـ

 رو تکون دادم: سرم
 د؟یبفرمائ ـ

به اسمش. بعد سرم رو  یروش کردم و نگاه یانتظام یرویبه آرم ن یرو که به سمتم گرفت، نگاه شییناساش کارت
 بودم گفتم: رهیکه به چشماش خ یتکون دادم و در حال

 امرتون؟ ـ
 شد و گفت: رهینگاه پر نفوذش بهم خ با
 میشی. چند تا سواله که ممنون ممیدار ازیکه به ما محول شده به کمکتون ن یدیجد یراستش در خصوص پرونده ـ

 .دیجواب بد
 تکون دادم و گفتم: یسر
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 ه؟یبه چبدونم راجع تونمیحتما، فقط م ـ
 .دیهست شیمال یشما بان ایمهر. گو یمدرسه یراجع به همکارتونه تو ـ

 از تعجب باال انداختم و گفتم: ییابرو
 شده؟ یچ ـ
 سر تکون داد و گفت: تیجد با
 .دیایفقط اگه امکانش باشه با ما ب گم،یبهتون م ـ

 تکون دادم و گفتم: دییتا یرو به نشونه سرم
 .ستین یمشکل ـ
 پژو بود نشون داد و گفت: هیرو که  نشیدست ماش با
 .دیسوار بش دییبفرما ـ

 .میحرکت کرد سیپل یعقب رو باز کردم، سوار شدم و به سمت اداره در
**** 

 شد و گفت: رهیخونسرد بهم خ یلینشستم. سروان سر جاش نشست، خاتاق سروان مقدم  یمبل ادار یرو
 یمجد گم شدن. به ادعا نیمحمد ام یهستش که آقا یسراغ اصل مطلب، چند روز میبر ،یخب خانم محب ـ

 نیاز آخر خوامی. مدیدیمجد رو د یکه آقا دیبود ینفر نیشما آخر شونیا یدوستشون هفتاد و دوساعت. به ادعا
 .دیبگ دارتونید
 شدم و گفتم: رهیو مبهوت به سروان مقدم خ جیگ
 گم شدن؟ ـ

 فکر کردم و گفتم: یتکون داد. کم سر
مدرسه  ریرو که الزم داشتم از خانم صدر، مد ی. عجله داشتم و مدرکدمشیدر مدرسه د یمن صبح چهارشنبه جلو ـ

من  گهی. دشدنیاشتن وارد مدرسه مد شونیا رفتمیکه من داشتم م ی. موقعنیگرفتم و رفتم به کارم برسم؛ هم
 .دمشونیرفتم و ند

 جا شد و گفت:جاش جابه یتو سروان
 !دنیرو ند شونیها ابچه ایاز کارکنان مدرسه  کدومچیصدر صبح روز چهارشنبه، وارد مدرسه نشدن. ه یاما آقا ـ

 ندونستن تکون دادم و گفتم: یبه معنا یسر
 به مدرسه دقت نکردم. شونیکه به ورود اقدر عجله داشتم . من اوندونمینم ـ
 کردن؛ درسته؟ یمند بودن و از شما خواستگارمجد به شما عالقه یدوستشون ادعا کردن آقا ـ
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 رو تکون دادم: سرم
 بله. ـ

 و نگاه نافذش بهم زل زد: زشدهیر یبهم قالب کرد و با چشما زیم یرو رو دستاش
 ته؟مجد کالساشون بعد از ظهر بود؛ درس یآقا ـ

 هم سرم رو تکون دادم: باز
 بله. ـ

 و گفت: دینسبتاً بلندش کش شیبه ر یناخودآگاه کج شد، دست لبش
 به خاطر شما باشه. تونهیپس حضورشون اون موقع صبح م ـ
 ادامه داد: دیبا تاک و
 شما! دنیخاطر دبه ـ

 گفتم: فوراً
 برگشتم. میاون رو انجام دادم و شب هم به منزل پدرخارج از شهر داشتم.  ی. من کار مهمدمیرو ند شونیاما من ا ـ

 شده بود گفت: رهیکه موشکافانه به من خ سروان
 کجاست؟ تونیپدر یبپرسم خونه شهیم ـ

 باال اننداختم و گفتم: یاشونه
 .هیطریق ـ

 گره کرد و گفت: زیم یرو رو دستاش
 چرا؟ ه؛یروزیپ دیکه شما به دانشگاه داد یاون وقت آدرس ـ
 گفتم: فاوتتیب
که پدرم دائم مسافر  ییجاجا. از اوناون رمیهستن، م یکه پدرم مسافرت کار ی. زمانمهیشخص یاون آدرس خونه ـ

 اوقات اونجام. ترشیهستن، من هم ب
 تکون داد و گفت: سر

 د؟یدیمجد رو ند یکه آقا نهیپس ادعاتون ا ـ
 .رفتیم سر مداشت حوصله گهید
 داخل مدرسه. رنیه مک دمشونیگفتم د ر،یخ ـ

 تکون داد و گفت: یسر سروان
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رو به شما بروز  شونیناراحت شونیچطور بود؟ ا د،یجواب رد داد شونیکه به ا نیمجد بعد از ا یو سوال بعد، رفتار آقا ـ
 داده بودن؟

 مخالفت تکون دادم و گفتم: یرو به نشونه سرم
از  یکی قیاز طر شونیه استخدام بشن. بعد از اون هم امدرس یبود که تو نیمال قبل از ا شونیا یخواستگار ـ

موضوع نشده  ریگیپ گهیدانشکده، د یمن جلو یبعد از جواب منف شونیاستخدام شدن. ا یو به راحت یآشناها معرف
 .میکردیدر کنار هم کار م میراحت داشت یلیبودن. ما خ

 از جاش بلند شد و به سمتم اومد و گفت: سروان
 کنن؟ بیبخوان شما رو تعق شونیباعث شده که ا یزیپس چه چ ـ

 به سروان نگاه کردم و گفتم: متعجب
 کرده؟ بیمن رو تعق ـ

 سرش رو تکون داد و گفت: سروان
 بله. ـ

 گفتم: کنجکاوانه
 د؟یدیشما از کجا فهم ـ

 بهم کرد و گفت: یسردخون نگاه
 .یشهر ینایدورب ـ

 سروان گرفتم: یبرا یتفکرم یافهیکردم و ق نیام یحواله یدل لعنت در
 !دونمیواقعا نم ـ

 بهم کرد و گفت: یجد ینگاه
. دیبه سواالت در دسترس باش ییگوپاسخ یبرا دیکن یپرونده، تا روشن شدن موضوع سع نیبا توجه به ابهامات ا ـ
 .دیبر دیتونیم

 لبم نشست. از کوره در رفته زل زدم به چشماش و گفتم: یرو یعصب یلبخند
 یگوپاسخ دیکرده با بمیتعق یکه کس نیخاطر اتا حاال من به یاز ک گه؟ید دیکنیم یجناب سروان شوخ دیببخش ـ

 باشم؟ سیسواالت پل
 گفت: رفتیم زشیکه به سمت م یروم بلند شد و در حالمبل روبه یسروان از رو جناب

 ا اون برنگشته!ام د،یو درست پشت سر شما گم شده! شما برگشت ریمس نیهم یکه تو یاز وقت ـ
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رو صالح ندونستم. از جام  نیاز ا شیلبم نشست. نشستن ب یرو یشد. پوزخند رهینشست و به چشمام خ زیم پشت
 بلند شدم و گفتم:

 بشن! دایشاءاهلل زودتر پان ـ
 تکون داد و گفت: یسر مرد

 !دوارمیام ـ
 سیبه من نگفته بود که پل نی. چرا نگدمیکش یقیگذاشتم، نفس عم رونیب یآور آگاهخفقان طیرو که از مح پام

حرف زدن  یبار به من زنگ زده بود، اما من اجازه هی نیافتاد که نگ ادمیسراغشون رفته؟ به ذهنم که فشار آوردم 
 کردم و با خودم گفتم: یبهش نداده بودم. پوف

 !دیاز من سوال بپرس دیایب د،یکرد دایازش پ یاگه نشون ـ
 خونه! یشدم و راه یسوار تاکس سادنشیتکون دادم و با وا یتاکس یبرابالفاصله دستم رو  بعدم
 دانشگاه رو نداشتم. یحوصله گهید امروز

 یتازه وارد کشور شده یاحمق با لو دادن محموله یکهی! مرتکردمیم یتراب یسرقت یهابه حال محموله یفکر دیبا
 بیبه ج یهم هستن که با لو دادن اون پول درشت یکسان کردیزده بود! فکر نم بیبه ج یما به رقبا، پول هنگفت

 یاکه بهمون وارد شد نقشه یجبران خسارت یبرا دیاحاال ب م،یکرد یش ضرر کلونکار احمقانه نی! با ازننیم
 .دمیکشیم

تا  شمیبه ذهنم ن یباشه! با زدن فکر بکر شابورین دیطرف مقابل االن با یبود، محموله دهیرس روزیکه د یآمار طبق
 لب زمزمه کردم: ریبناگوش باز شد و ز

 !دیجد یباز ـ
 یداشتم. احساس آرامش! احساس دور بودن از همه یگذاشتم، احساس خوب کمیکوچ یآپارتمان یخونه یرو که تو پام

 بد عالم! یحسا
راحت که جز  یبخوابم. خواب ایکردم فارغ از دن یپهن شدم و سع ییرایپذ یتو یمشک_دیمبل سف نیتر کینزد یرو
 .شدینم بمیخونه نص نیا یتو
 دایش
به  یاسال و خورده کیمن  ه؟یبه چ یچ دمیبهتم! هنوز نفهم یبرگزار شد که من هنوز تو یدر حال یخواستگار ـ

 چیاما من ه م،یفرستادن که حرف بزن یاومده بود. ما رو به اتاق میبه خواستگار یعباس فکر کرده بودم و حاال عل
خجالت گذاشته شد و از طرف هر دو خانواده  یبه پا منداشته یاز اندازه و حرفا شیم که بزنم! سکوت بنداشت یحرف
حرف بزنم که  ییاز نخواستن پسر مومن و با خدا شدیروم م یم؟ چه جوربه خانواده گفتمیم یگرفته شد. چ دهیناد



 

 

324 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

دوره و زمونه مد  نیا یحرفا تو نیا یدارم، وقترو دوست  گهید یکی گفتمیم دیشهر بود! چه جور با یزبان زد همه
چشمم دنبال پسر  گفتمیو م کردمیخانواده بود؟ پسر بزرگ رو رد م یو سر افکندگ یزیآبرور یهیما یو حت نبود
 سال بود! کیبا من  شیسن یکه فاصله یشونه؟ پسرخانواده کیکوچ

رو  ینداده بود و به خاطر رسوم مهلت یداقل هنوز پدرم قولبود که ح نیا شیکار کنم. خوب یچ دیبا دونمینم جم،یگ
 دادن جواب طلب کرده بود! یبرا
 هی. ادیب یمرخص یگفتن ندارم. امروز قراره عباس برا یبرا یمونده و من هنوز حرف ییهفته تا دادن جواب نها هی -

 یش من رو براخانواده دونستهیس مکه عبا نهیازش بپرسم و اونم ا خوامیم یلیو خ خورهیسوال داره مغزم رو م
هر جور شده عباس  دی! من بادیترکیکه سرم داشت م کردمسوال فکر  نیبه جواب ا قدرنیبرادرش در نظر گرفتن؟ ا

 .نمیرو بب
 زدم: ورق

با همسر، از دوست داشتن و  یاز سر سازگار ت،یمشترک حرف زد، از مسئول یاز زندگ شم،یامروز مامان اومد پ ـ
ازدواج  نیبه ا یام بفهمونم که من عالقهبه خانواده دیطور باکه چه کردمیفکر م نی، اما من تموم مدت به امحبت
 ندارم!

 بشه! لیتبد تیکابوس به واقع نیا ترسمی! مترسمیکم دارم مکم گهیشده، د یطوالن یادیز سکوتم
چه سخت بود، دهن باز کردن و از نخواستن حرف . دیامروز مامانم باالخره من رو آدم حساب کرد و نظرم رو پرس ـ

. بعدشم کردیشوکه بهم نگاه م هیتعجب کرده بود که تا چند ثان قدرنیزدن! جون کندم تا بگم حرف دلم رو! مامان ا
 یبگم، جمله یکه تونستم به سخت یاکه بدم. تنها جمله شتمندا یاما من جواب خوب د،یرو پرس لشیمحترمانه دل یلیخ
 کردی! پدرم مشکوک بهم نگاه مدنیکه برادر و پدرم فهم یاز زمان الیمنطق دوسش ندارم بود و واو یو ب یاهشیکل

 :زدیم ادیدل پدرم رو بلندبلند تو سرم فر یو حامد حرفا
 ابونیتو کوچه خ ستی! معلوم نیدختر رو نفرست کالس نقاش نیبهت گفتم ا ی! هریبگ لیمامان خانم تحو ایب ـ

 !زنهیشده که حاال از دوست نداشتن حرف م یاوم پدرسوختهعاشق کد
 یرو دوست داشته باش یاگهیکس د دیگفته حتما با ی! کگرفتیاز کجا سرچشمه م یاعتمادیهمه ب نیا دونمینم و

 بهم یگفته برا یک ؟یبهش جواب مثبت بد دیبا تیخواستگار ادیم یگفته هر پسر آقا و مومن ی! کیتا جواب نه بد
 ؟یباش یگوشت قربون دیتو با ینخوردن روابط خانوادگ

 بزرگترا بگن؟ یهر چ یو بگ یکن ینیها عقب نشرها شدن از دست تهمت یبرا دیچرا با و
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بود  اوردهیخودش ن یبود و به رو دهیکه فهم نیکرده، از ا یکه عباس پشتم رو خال نی! از ادنیاز تنها جنگ م،خسته
 یمقاومت کنم. بَسَمه هر چ خوامینم گهیخودم تحمل کنم. د یحامد رو رو نیسنگ یهااهنگ خوامینم گهی! درمیدلگ

 .دمیمادرم و د نینگاه غمگ ی. بسمه هر چدمیمشکوک پدر رو د یهانگاه ی. بسمه هر چدمیبرادر شن یاز تهمتا
 زدم: ورق

هم رو گرفتم و رفتم. دنبالم راه افتاده بدم را تیکه بهش اهم نیبدون ا ،یامروز عباس اومده بود دنبالم کالس نقاش ـ
با نامرد جماعت نداشتم که بزنم. سر ظهر بود و کوچه  یاما من حرف م،یتا با هم حرف بزن خواستیبود و مدام ازم م

 و گفت: سادیروم واروبه زد،یکه پرنده پر نم یاکوچه یخلوت! تو ابونیخ
 احمت شدم!مز کننیاالن ملت فکر م ؟یکنیم یجورنیچرا ا ـ

 دادم و گفتم: لشیتحو یپوزخند
 !ی! بعدم اگه فکر کننم درست فکر کردن؛ مزاحمم شدزنهیفعال که پرنده پر نم ـ

 از کنارش رد بشم که چادرم رو گرفت و گفت: خواستم
 من مزاحمم؟ ـ

 :دمیبراش کش یو چشم دمیکش رونیرو از دستش ب چادرم
 !یآره، مزاحم ـ
 زد و گفت: یشخندین
 !زهیعز یلیبرات خ ومدهین یکه خاطر عل نیبه، مثل اخو ـ

 به چشماش زل زدم و گفتم: نیهم یکرده؛ برا یبهش ثابت کنم که در حقم نامرد خواستیم دلم
 !دمیحرفات گوش م یبه همه یسوال دارم، جوابم رو بد ـ

 داد و گفت: لمیتحو یلبخند
 !میسادیوا یجورنیا ابونی. زشته تو خمیباشه، راه بر ـ

 زدم و گفتم: یپوزخند
 !میریباشه، راه م ـ

 گفتم: میرفتیکه کنار هم راه م طورهمون
 نه؟ ،یدونستیتو م ـ

 :که بهم نگاه کنه، گفت نیا بدون
 رو؟ یچ ـ
 که ناخودآگاه بلند شده بود گفتم: ییو با صدا یبددل با
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 من! یخواستگار ادیقراره ب یعل یدونستیتو م ـ
 تر رفتم، به سمتش برگشتم و گفتم:. دو قدم جلوسادیوا
تموم فکر و ذکرم تو  میسال و ن هی یکرد ی! کاریخودت کرد ی! من رو وابستهیداد یو من رو باز یدونستیم ـ

مهم  ،یو خودت رو تو چشم من پررنگ کرد ی. اومدکنمیجور نگاه م هیمن به تو و برادرت  یدونستی! تو میباش
 چرا؟ ،یشق خودت کردمن رو عا یاومد ی! لعنتیکرد

 کردم: یجا سرش خال هیرو  میبردم و تمام ناراحت نییو پا صدام
 دایپ یچه حال میخواستگار ادیتو برادرت داره م یبه جا دمیفهم یوقت یدونیکشم؟میم یست چدو هفته یدونیم ـ

خودت رو  یمثال؟ رفت یمرد راجع به من فکر کردن؟ تو یچ خوامیبه مادرم گفتم برادرت و نم یوقت یدونیکردم؟ م
 یجور نامرد نیاز ا ترشی! بکنمینم عیم ضاخانواده یخودم رو جلو نیاز ا ترشیمن به خاطر تو ب ؟یکه چ یکرد میقا

 !کشمیمثل تو رو نم
 :دیش به گوشم رسگرفته یو خواستم برم که صدا دمیشده بود رو کنار زدم و چرخ ریکه از چشمام سراز یاشک

! سه ساله که چشم دو تا برادر دونمیسه ساله که م دونستم،ی! من میگیف حساب جواب نداره؛ تو راست مآره، حر ـ
 !خوانشیکه هر دو م زنهیحرف م یاز عشق به دختر ترکیبرادر کوچ شیتر پدختره! سه ساله که برادر بزرگ هیبه 

 زودتر گفته! یاز تو بزنم، چون عل یاونا حرف شیپ ونمتیو من نم خوادیتو رو م یعل دوننیم مسه ساله که خانواده ـ
 . چند قدم ازم فاصله گرفت، دوباره به سمتم برگشت و گفت:دیلرزیم صداش

بودم که برادرم بهش  یکه عاشق دختر نیبودم! حالم بد بود از ا ؟خستهیفهمیم یحنانه! خال هیپشت من خال ــ
بکنم.  یبه عشقم کار دنیرس یبرا خواستمیمن بودم! منم م اومدیکه به نظر بازنده م یچشم داشت و اون کس

 ؛یکن ریعشقت و برادرت گ نیباشم. سخته، ب ندهباز خواستمی! نمرنینگاه کنم عشقم رو ازم بگ نمیبش خواستمینم
عادالنه نا یباز نی! من تو رو به اکنمیبزنم؛ بفهم حنانه! من رو بفهم ازت خواهش م یحرف تونمیمن نم ؟یفهمیم

 به توئه. تو حداقل طرف من باش! دمیبکن. من فقط ام دنمونیبهم رس یبرا یکار هی! یکه طرف من باش دمیکش
 شده بود رو کنار زدم و بغض کرده گفتم: ریکه از چشمام سراز یاشک یقطره

 !بخشمتینم وقتچیدر حقم عباس، ه یکرد ینامرد ــ
 افتادم برم که گفت: راه
 حنانه! ــ
 اشک مزاحم رو کنار زدم: ی. به سمتش برگشتم و دوباره قطرهادمسیوا
 !یدونیخونه که نم یکرد! امروز جواب مثبتم رو مامان به گوش خاله رسوند! حتما تا حاال نرفت شیکار شهینم گهید ــ

 کرده تو گلوم رو قورت دادم و گفتم: ریگ بغض
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که  یخوب یندهیآ یبهم فکر کنن! تو حتم کنن؛ بد راجعم بد نگاکه خانواده یکرد یکار تیتو با خودخواه ــ
 یمرد نی. من چنیستادیعشقت نا یپا یسرم! تو حت یفدا نایا ی. همهیداشته باشم رو ازم گرفت یبا عل تونستمیم

 یگکنم که رسم مردون یزندگ یدور تا با مرد زمیرو بر یاسال و خورده هی! حاضرم کل اون خوامینم مندهیرو واسه آ
 !یبلد نبود یبلد باشه! رسم مردونگ

حنانه قرار گرفته بودم، اشکام رو پاک کردم و با خودم فکر  یماجرا ریکه تحت تاث یاز دفتر گرفتم و در حال چشم
 کردم:

 نه، نتونست! ــ
 اتفاقات رو خوندم: یرو ورق زدم و ادامه دفتر

 .دونمی... نمدیحق داشت! شا دیشا دونمینم دم،یامکردم! خودمم از دست خودم نا دیعباس رو از خودم ناام ــ
متاهل بودم و حق  گهیگذشته بود. بله برون گذشته بود، عقدکنون گذشته بود! حاال د گهیکه بود حاال د یچ هر

 یتو چشما یکار کنم؟ چه جور یچ شه،ینم ای! خداشهیکه هنوزم بود فکر کنم، اما نم یانداشتم به عباس و عالقه
 خودت کمکم کن! ایه کنم؟ خدانگا یعل

 زدم: ورق
م خودمم دارم! خودمم خسته یباهاش سرناسازگار خوادیم یو هر چ گهیم یکردم، از بس هر چ وونهیرو د یعل ــ
 یهمه لجباز نیبا ا یاما کدوم پسر اره،یهم از دستم خسته شده! به روش نم ی! فکر کنم علخوامیم یچ دونمینم
 !شهیبه دلش باشم، اما نم خوادیم. دلم سوزهیم یدلم به حال عل اد؟یر منامزدش کنا یمهریو ب

 زدم: ورق
که بره!  ستیو قرارم ن رهینم رونیمن ب یعباس از زندگ یهیبه شش ماه گذشته و سا کی! نزدمهیامروز عروس ــ

 قدرنیها اکاش خانوادهاشتباه نکردم؟  پرسمیش دارم از خودم مروزا همه نیمدام در حال سرزنش کردن خودمم! ا
که به برادرش عالقه داشتم؟ چطور به  شستمیم یکنار مرد ! من چطور سر سفرهذاشتنیرو نم یزود قرارمدار عروس

 کمکم کن! ایخدا دادم؟یچطور جواب ابراز محبتش رو م کردم؟یچشماش نگاه م
بعد همه  یهابعد و صفحه یمواجه شدم. صفحه یخطخط یاز زن عمو حنانه با برگه یاخاطره یزدم، اما به جا ورق

 بشه! دهیاون د یتو یخطجز خط یزیگشتم که چ یابودن! به دنبال صفحه یخطو همه خط
که  ی. تا دور بشم از گناهرونیب امیدفتر رو گذاشتم کنار. گذاشتم کنار تا از فکر عباس ب نیبه دو ساله ا کینزد ــ

 نمونیب کیکوچ یدعوا هی. چرا تا خورهیخُره مغزم رو م نیکه ع یبشم از فکر ! تا دورخرهیبرام عذاب آخرت و م
. درست از اون دمیعباس رو ند هیچند وقت داره؟یاصال چرا فکرش دست از سرم برنم افتم؟یعباس م ادی ادیم شیپ

 اومد. ایبه دن دیکه وح یوقت
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رو ندارم.  دیوح ی. حوصلهزنمیزل م واریو به د منیشیگوشه م هیش . همهرمیگیم یکم دارم افسردگ. کمدونمیم
 زیبدتر شد که عباس هم ازدواج کرد. چرا همه چ یاز وقت زیچ ندارم. همه یهم واسه حرف زدن با عل یدل و دماغ

 شه؟یبه عباس ختم م
. دونستمیو من مسرنوشت زن عمو ر انینبود! پا یادل نوشته ای خاطره چیاز ه یبار خبر نیرو ورق زدم، اما ا دفتر

مونده بود  مارستانیب یکه تو یشدنش رو دادن. چند وقت یشد که دکترا دستور بستر ادیقدر ززن عمو اون یافسردگ
 نییپا مارستانیزد! خودش رو از باال پشت بوم ساختمون ب یقدر داغونش کرده بود که باالخره دست به خودکشاون

من و  شیما پ یخونه ذاشتشیم آوردشیم یعمو عل شهیدر بزرگ شد. همبدون ما یاز سه سالگ دیانداخته بود! وح
 !رفتیو م انیشا

شده  ریچشمم به خاطر سرگذشت زن عمو از چشمم سراز یرو که از گوشه یدفتر بلند کردم. اشک یرو از رو سرم
 بود پاک کردم و با خودم فکر کردم:

 نتقام عشق شوم مادرش رو!رو از من گرفته بود! ا شیمادریانتقام ب دیوح ــ
مقصر  یماجرا واقعا ک نیا یقدر سخت بود قضاوت کردن! تودفتر رو بستم و کنار گذاشتم. چه دم،یکش یقیعم نفس
 ییهایقربان ایشده بودن  یکه قربان ییهاداشت! متهم یعالمه قربان هینداشت، اما  یاول فیداستان متهم رد نیبود؟ ا

 رست بود؟که متهم شده بودن؟ کدوم د
! اصالً مگه دادمینم یکس چیدر هم گره خورده بود که حق رو به ه زیقدر همه چبود. اون یخال یاز هر قضاوت ذهنم

من که حاال  کرد؟یهم م ینباشم؟ اصال مگه فرق ایهم وجود داشت که بخوام طرفدارش باشم  یحق تیوضع نیبا ا
موفق شده بود. اون هم مثل پدرم که حنانه رو به مرز جنون  دی! وحیبرادر یو نه حت یداشتم، نه مادر ینه پدر

 ی! به راحتدمیفهمیرو م دیحال بد مادر وح یکشونده بود. تونسته بود من رو هم به جنون بکشونه. من به راحت
که پسر حنانه  یتی. وضعکردمیکاغذ نوشته شده بود رو با تموم وجودم لمس م یاون برگه یکه رو یتک کلماتتک

 کرده بود به مراتب بدتر بود. ستمن در یراب
 دونستمیکه خودم م ی. نگاهدیچه قدر گذشته بود که در باز شد و پدرام وارد شد. نگاهم به سمتش چرخ دونمینم
شده بودم. در رو بست،  یخال یاز هر احساس گهیکرده بودم که حاال د هیگر قدرنی! استیدر اون ن یاحساس چیه
 بود رو به سمتم گرفت و گفت:که دستش  یاسهیک
 لباسا رو بپوش، اومدن دنبالت! نی! اایب ـ

 دادم و با خودم فکر کردم: لشیتحو یاحساسیب نگاه
 !رمیپس منم قراره بم گرفت؛یمادرش رو م یداشت انتقام زندگ دیمنم مرگه! وح یداستان زندگ انیحتما پا ـ

 به سمتم گرفت و گفت: یرو مقابلم گرفت. خودکا دیکش رونیب بشیاز ج یکاغذ
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 .یکاغذا رو امضا کن نیا دیقبل رفتن با ـ
که به  هیایاز زندگ دهیاما کدوم آدم بر کرد،یم یکه مقابلم گرفته بود کردم. مغزم نه یرنگ یبه خودکار آب ینگاه

 .رهیمثل من که مطمئن بود قراره بم یکی. مخصوصاً کنهیحرف مغزش گوش م
 ضا کردم.رو ازش گرفتم و ام کاغذ
 گفتم: شدیکه به زور از گلوم خارج م ییرو که ازم گرفت، با صدا برگه

 شه؟یم یفرهاد چ ـ
 زد و به چشمام نگاه کرد: یپوزخند

 گفت: الیخیب رفت،یکه به سمت در م ی! در حالدهیبشه؟ اون ماها رو د یچ یخوایم ـ
 !وندهیـدر اوردوز کنه و به ملکوت اعال بپ مواد مخـ ادیتا از مصرف ز مونهیاون اتاق م یتو قدرنیا ـ
همه  دم،یچرخیم رو گرفته بود. هر طرف که ماتاق خارج شد و در رو پشت سرش بست. عذاب وجدان تا خرخره از
 تونستمیفرهاد فقط م یحاال تیوضع ی. براخورهیحالم از خودم و کارام بهم م کردمیمن بود. احساس م ریتقص زیچ

 ن خودمم قرار بود به همون سرنوشت دچار بشم.متاسف باشم، چو
 !شهیداره تموم م میو حاضر شدم. با خودم فکر کردم چه خوب که کابوس زندگ دمیکم پوشرو کم لباسا

حال حال بودم. خوشها خوشلبم نشست. بعد از مدت یرو زیانگغم یویسنار نیا انیبه خاطر پا یلبخند ناخودآگاه
 !شدمیو من راحت م شدیداشت تموم م یمیقد یباز نیکه باالخره ا نیاز ا
 کرد. ستادنیکلفتش من رو وادار به ا یمقابلم انداختم. صدا کریپبه مرد غول یباز شدن در، نگاه یصدا با
 دختر! فتیپاشو راه ب ـ
 سادم،یوا روش کهبه سمتش رفتم. روبه دم،یدیخودم نم یبرا یروشن ی ندهیآ چیکه ه یسست، در حال یهاقدم با

 رو به سمتم گرفت و گفت: یبندچشم
 ببند! ـ

درآورد. پشتم قرار گرفت و دهانم رو  بشیاز ج یرنگ یطوس یرو از دستش گرفتم و چشمام رو بستم. پارچه بندچشم
 بست. بعد دستش رو پشتم گذاشت و به جلو هلم داد:

 !فتیراه ب ـ
برد و بعد از باز شدن در  ینیمن رو به سمت ماش م،یرفتیم رونیبطور که به کمک مرد از ساختمون افتادم. همون راه

 نشوند. خودشم کنارم نشست و خطاب به راننده گفت: یصندل هی یکرد و رو تمیبه داخل هدا ش،ییکشو
 !فتیراه ب ـ

*** 
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اتاق  هی یعالمه آدم که دست و پا بسته تو هیبه اطرافم کردم.  یکجاست که من رو آوردن. نگاه جانیا دونمینم
نگاهم  ،یناباور نی. با باز شدن در، در عاومدینم یخوب یبوها تیوضع نی. اصال از امیحبس شده بود کیتنگ و تار

شده بود  رهی! اون هم به من خنمشیجا بب نیو ا طیشرا نیا. در دمیدیگره خورد که در خواب هم نم ییبه نگاه آشنا
 !کندمیرو کنار قبر خودم م زادیگور اعتماد به آدم دیزدم. با موندینم که از چشمش پنهان یخند! تلخزدیو پلک نم

عالم که  نیبود از ا یادیرفت. انتظار ز رونیجمع چرخوند و از اتاق ب نینگاه گرفت، اون رو ب یبه سخت باالخره
 ذاشتیرم سرم منت مبود که پد یدکتر یهمون آقا نیا شدی! باورم نمادیز یلیدر اون زاده بشن، خ رنگکی یهاآدم

 قدرنی! پس بگو چرا اتیدم از انسان زد،یاز شرافت م دمکه  یدکتر ی! همون آقازدیو نجابتش حرف م ییو از آقا
 براش راحت بود. دیاز وح یدزد

 ست!کاسه هی یدستشون تو گفتیم یحس مزخرف کی
 !سرنوشت یدادم و به انتظار نشستم. انتظار باز هیتک واریرو به د سرم

 نیثم
 رو گرفتم. بعد از چند تا بوق جواب داد و یاب یرو برداشتم و شماره یگوش
 گوشم رو به ارتعاش درآورد: یپرده شیجد یصدا

 بله خانم؟ ـ
 قاطعانه گفتم: شهیهم مثل

 مدرسه. منتظرم! ی. ساعت پنج عصر تونمتیبب خوامیم ـ
رو باز کردم و  میوارید یمیو قد یشدم. در کمد چوب مینقل یخونه یرو قطع کردم و وارد اتاق دوازده متر یگوش بعد

 سر کالس! رفتمیم دی. بادمیکش رونیب دمیپوشیمدرسه م یبرا شهیرو که هم یایلباس ادار
رفتم. در رو باز کردم  تیریبه دفتر مد یمنته یها به سمت راهروشدن از پله ریاومدم و بعد از سراز رونیکالس ب از

دختر  ونیگر یهاو چشم نینگ یناخودآگاه ابروهام باال رفت. نگاه کالفه ن،یاتاق نگ یتو یابهید غرفر دنیکه با د
مقابلش  زیبه من کرد و دوباره نگاهش رو به م ی. دختر نگاه کوتاهردبا بازشدن در، با نگاه متعجب من گره خو بهیغر

 یرو به دختر زشیم یرو یدستمال کاغذ یعبهکه ج یمتعجب من انداخت و در حال یبه چشما ینگاه نیدوخت. نگ
 گونه گفت:سرزنش کرد،یبود تعارف م کردنهیکه هنوز در حال گر

 بگم بهت نرگس! یچ ــ
 :دیکش رونمیمقابل نرگس بلند شد و به سمت من اومد. دستم رو گرفت و از اتاق ب یمبل ادار یرو از
نداشتم. خواهرم  یاچاره یبه مدرسه باز بشه، ول یمسائل شخص یپا ادیخوشت نم دونمی! منیم به خدا ثمشرمنده ــ

 بفرستمش خونه! یجورنیهم تونمینم ستیخرده هم حالش خوب ن هی. دادمیم دیبهش کل دیتازه اومده، با



 

 

331 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گفتم: ممآبانهسیرئ یشگیدوختم و با همون لحن هم نیقرمز نگ یرو به چشما نگاهم
 موضوع ناراحت نکن. نیر اخاطنداره. خودت رو به یاشکال ــ

 گفتم: انهیجوهاش گذاشتم و دلشونه یرو رو دستام
 خواهرت انجام بدم؟ یبرا ادیاز دست من برم یشده حاال؟ کار یچ ـ

 بهم زل زد و گفت: شیخاکستر یداد، با چشما هیپشتش تک وارید به
خورده  یعاطف یطرف ضربه هینم. از کار ک یچ دونمیبده، نم یلیفوت کرده. حالش خ شیشوهرش دو سه روز پ ــ
 طرف... هیاز 

 تکون داد و گفت: نیرو به طرف سرش
 حالم بده! د،یببخش ــ

 گفتم: یاکنندهجا کردم و با لبخند دلگرمدستم جابه یرو تو میکالس دفتر
 و.بگ تی. از طرف من بهش تسلمیزنیبعداً حرف م ست،یتا تنها نباشه، حالش خوب ن ششیحاال برو پ ــ
 در گرفت: یرهیو دستش رو به دستگ دیتکون داد، به سمت در چرخ یسر
 پس فعال! ــ
 رفتم. رانیتکون دادم و به سمت دفتر دب یسر
 دمیکش رونیب نمیشلوار ج بیرو از تو ج میشدم. گوش نمیزدم و سوار ماش رونیبا همه، از آموزشگاه ب یاز خداحافظ بعد

 نمیماش یرو جلو نشیگذاشتم. ماش بمیج یرو تو یگوش نه،یآ یاز تو نشیماش دنیدزنگ بزنم که با  یو خواستم به اب
 شد. بعد گفت: نیپارک کرد و سوار ماش

 در خدمتم خانم! ــ
 زدن در مورد کار داشتم گفتم:موقع حرف شهیکه هم یو پر ابهت یجد یبودم، با صدا رهیروم خکه به روبه طورهمون

 ؟یتونیسمنان چپ کنه، م یتو یدزد یمحموله ونیکام خوامیم ــ
 گفت: ارهیکه خم به ابرو ب نیا بدون

 .شهیاطاعت م دیبگ یامر، امر شماست خانم. هر چ ــ
 چشم نگاش کردم و گفتم: یگوشه از
 و جاسازاشون بره رو هوا! وترایو کامپ ونایدونه کامدونه خوامی. ماریرو هم در ب دشونیجد یآمار بارا ــ

 گفت: اطی. با احتدیکه به سرعت به سمتم چرخ یعجب بود و بعد نگاهت العملشعکس
 د؟یکنیاعالن جنگ م دیدار ــ

 تکون دادم: نیزدم و سرم رو به طرف یپوزخند
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 !یاریدرب زیتم خوامیکه بهت گفتم رو بکن! م یبکنن! کار توننینم یغلط چیاعالن جنگ؟ ه ــ
 کلمه بود: هیهم جوابش  باز
 بله! ــ

 تکون دادم و گفتم:رو  سرم
 !یبر یتونیم ــ

 احسان افتادم. به سمتش نگاه کردم و گفتم: ادیبود که  دهیدر نرس یرهیبه دستگ دستش
 برداشت و گفت: رهیدستگ یرو از رو ؟دستشیاحسان مراقب گذاشت یبرا ــ
 بله خانم! ــ
 تکون دادم و گفتم: یسر
 ؟یدیفهم ،یکنیدن از تلفن استفاده نمگزارش دا ی! براهیبه بعد قرارا حضور نیاز ا ــ

 بهم کرد و گفت: یمشکوک نگاه
 شده خانم؟ یزیچ ــ

 باال انداختم و با پوزخند گفتم: ییابرو
 بله؟ ــ

 کار به سرعت دستش اومد و گفت: حساب
 خانم! دیببخش ــ
 تکون دادم و گفتم: یسر
 شو! ادهیخوبه، پ ــ
 چشم! ــ
 !دمیپرسیم نیاز ام یحال دیراه انداختم و به سمت عمارت روندم. با رو نیشد، ماش ادهیکه پ نیماش از
 دایش

اتاق حبس شده بودن از  نیا یرو که تو ییدونه دخترا و پسرابه مالقات من نداشتن! دونه یادکتر عالقه یآقا انگار
و اتاق  گذشتینفر م نیخرچند ساعت از بردن آ دونمینشسته بودم! نم جانیاتاق خارج کردن و بردن، اما من هنوز ا

 .ادیم گفتیبهم م ی. حسدمیکشیم ور دنشیاز آدم شده بود! ناخودآگاه انتظار د یخال
بود که ازش  یحسرتم عشق ینشست که روزگار یمرد یقفل و باز شدن در، نگاهم باال اومد و رو دنیچرخ یصدا با

 اما حاال... زد،یدم م
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پاهاش نشست و  ی. روستادیروم اد قدم بلند خودش رو بهم رسوند و روبهرو پشت سرش بست و قفل کرد. با چن در
دور و برم همه  یهاچرا آدم دونمیشدم. نم رهینگام کرد که در جوابش با پوزخند و نفرت بهش خ رهیخ قهیچند دق

 متظاهر و آشغال بودن!
 گفتم: شدیم حسیب ادیکه بدنم از ضعف ز یزدم و در حال یپوزخند

 !دیمثل وح یباش یآشغال هیتو هم  کردمیطور که من فکرش رو نمنه؟ همون شه،ینم باورت ــ
 به اطراف گفتم: یزیرآمیو با نگاه تحق دمیبهش توپ یعصب

 ؟یکنیکارشون م یت، چواسه کنهیمگه نه؟ اون آدم جور م د،یکنیبا هم کار م ـ
 سکوت کرد. با نفرت ادامه دادم: بازم
 داد، درخواست ازدواج تو رو قبول کنم! شنهادیپ دیوح بود که نیهم یبرا ــ

 و خشک گفت: یجد یلیبده، خ یتیکه به حرفام اهم نیا بدون
 ؟یکنیکار م یچ جانیهفت هشت ماه؟ ا نیا یکجا بود ــ
 نشست و گفتم: میشونیپ یرو یطلبکارش، اخم یصدا دنیشن با
 ه؟گرفته مگه ن تیباور کنم؟ باز ؟یدونیتو نم یعنی ــ
 گفت: یکرد و کالفه و حرص یپوف
 درست حرف بزن! م،یوقت ندار ادیز ــ
 گفتم: یمسخرگ با
 آوردن بپرس! جانیکه من رو ا یی! برو از اوناومدمیخودم که ن اریدست و پا بسته آوردنم. با اخت ؟ینیبینم ــ

 کرد و با حرص زمزمه کرد: زیرو ر چشماش
و  خانمانیبا اون همه اهن و تلمپ ب ،یدختر عباس صمدتا حاال تک یاز ک! دزدنیرو م خانمانایفقط ب نایا ـ
 شده؟ گردابونیخ
 دادم و گفتم: لشیتحو یدارشیبلند و ن یقصد خنده از
 دکتر مملکت پاش به باند مخوف باز شده! یآقا یاز وقت ـ
 طعنه اضافه کردم: با
 د؟یکنیکار م یچ خامانایب نیخب حاال با ا ـ

 .هیمیخونه متروک و قد نیا دادیاتاق کردم. ظاهر اتاق نشون م به ینگاه
چسبوند و با  واریم رو سفت گرفت، سرم رو به دشده باشه، چونه زیکه انگار کاسه صبرش سرر یحرفم، جور نیا با
 کنترل شده گفت: یبود، اما با صدا یکه عصب نیا
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 طیشرا نیا ت،یموقع نیجا، ا نیا یفهمینگرانتم؟ نم یمفهینم ؟یبرس یحرفا به چ نیبا ا یخوای! مدایبس کن ش ـ
 !یرو درک کن میکن نگران ینجاتت بدم؛ پس سع جانیاز ا خوامیمن م ست؟ین یاصال شوخ

 رو به شدت تکون دادم و با نفرت گفتم: سرم
کر کردم به ! با خودم فیتو آدم کردمی. من رو باش که فکر مخوامیدستت رو بکش! من کمک امثال تو رو نم ـ

 !یکرد یخاطر من دزد
 شدم: رهیدادم و به چشماش خ لشیتحو یو حرص یمصنوع یخنده

هفت  نیا ی! خر بودم که تودونستمیتو م ونیست! من چه احمق بودم که خودم رو مدکاره نینگو آقا خودش ا ـ
 هشت ماه ...

 زدم و ادامه دادم: یپوزخند
. یچشمه از هنرتو رو کرد هینبوده! در واقع  یبرات کار سخت کردمیم قدرا هم که فکرکه اون فهممیحاال م ـ
 ...فهممیرو اصال نم یزیچ هیفقط  یدونیم

 شدم: رهیخ شیاقهوه یکردم و با نفرت به چشما یمکث
 پست باشه؟ قدرنیا تونهیم یجورپزشک مملکت چه هیکه  نهیاونم ا ـ

نداشت  یروش کنترل گهیکه د ییو صدا تیپس با عصبان شد؛یمحرفام لحظه به لحظه قرمزتر  دنیبا شن چشماش
 زد: ادیفر
 و دم نزدم! دمیرو شن هاهیطعنه و کنا قدرنیشدم ا ؟خستهیفهمیبس کن! بسه! بسه، م گهیتو د ـ

 یلیخ کینزد یفاصله نیچشمام دوخت که از ا یکنار سرم کوبوند و چشم تو وارید یدست راستش رو تو زمانهم
 . بعد با خشم گفت:دیرسیبه نظر مترسناک 

 د؟یمثل وح میآشغال هیکه منم  ؟یبشنو یخوایم ی! چیم کردلعنت به من! خسته ـ
 وار گفت:شد و زمزمه رهیچشمام خ یتو داد،یدستش فشار م یکه تو یرو دوباره گرفت و در حال مچونه

 ! دلت خنک شد؟وجدانیپزشک ب هی !یاخالف کار حرفه هیکشم! آشغال آدم هیمن  ؟یآره، راحت شد ـ
 گفت: ینه چندان بلند یبا صدا رفت،یکه به سمت در م یحرف، بالفاصله از مقابلم بلند شد و در حال نیگفتن ا با
 ش در اومده!گنده گهید ـ

 .دیرفتن، در رو پشت سرش به شدت کوب رونیدر رو باز کرد و بعد از ب قفل
 

 ـــنیثـــم
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 یکه صدا رفتمیها باال مها رفتم. داشتم از پلهباز کردم، وارد راهرو شدم و به سمت پله ساختمون عمارت رو در
 کرد. خکوبمیخان در جا مهومن

 ؟ینیرو بب نیام یریم ـ
 گفتم: حوصلهیب گرفتم،یحامل خرت و پرت رو باال م یلونایکه نا یو در حال دمیطرفش چرخ به
 !یز گشنگا رهیکه نم دمیخر تییسکویمقدار ب هی ـ

 رو تکون داد و گفت: سرش
 اون اتاق حبسش کنم! یعمر تو هی خوامی! من نمادیکه به راه ب یکن یکار دی. بایکن از در رفاقت وارد بش یسع ـ

 لب گفتم: ریزدم و ز یپوزخند
 و بکنم!کار ر نیمن ا هیچه اصرار دونمی. اصالً نمارمیآقا غذا ببرم و ب نیعمر واسه ا هی خوامیخب منم نم ـ

 ها رو باال رفتم و با خودم فکر کردم:پله یباق
 روم زوم کنن! سایپل دهیاتوکش یجوجه نیخاطر ابه خوادیاصال دلم نم ـ

قرمزرنگ رو فشار دادم. با  یدر آوردم و دکمه نمیشلوار ج بیج یشدم. کنترل در متحرک رو از تو یاتاق بهدار وارد
توش حبس بود  نیکه ام یبه دست، به سمت داالن لونیو نا دمیکش رونیرم بم رو از پشت کمدر، اسلحه دنیچرخ

باز شدن در به وجود اومده  یکه به واسطه یاییروشنا یدر رو تا انتها باز کردم و تو ،یتیرفتم. بعد از زدن رمز امن
 زانوش گذاشته بود. یکنج اتاق، سرش رو روسه یگشتم. تو نیبود دنبال ام

 گفتم: ذاشتمیو سرد اتاق م یکیسرام نیزم یرو رو لونیکه نا یدر حال سمتش رفتم و به
 .هی. ساعت هواخوررونیب ایپاشو ب ـ

 به حرفم نداد که گفتم: یتیاهم
 به زخمت بندازه؛ پاشو! ینگاه هی ادیبه احسان گفتم ب ست؟یت نپاشو! گشنه ـ

 زانوش برداشت و گفت: یسرش رو از رو باالخره
 د؟یداریدست از سرم برنم جانیا یچرا حت ـ
 گفتم: کردمیجا مدستم جابه یکه اسلحه رو تو یزدم و در حال یشخندین
نه داداش؛ عموجانتون اصرار دارن  کارم؟یب یلیخ یفکر کرد ایبشم؟  زونتیآو ادیمن خوشم م ینکنه فکر کرد ـ

 !ارمیشما رو سر عقل ب
 گفت: ینثارم کرد و عصب یتند نگاه

 منه! یعمو کهینه اون مرت ،یکه من رو برادر صدا کن یمننه تو خواهر  ـ
 تخم چشماش زل زدم و گفتم: یمقابلش نشستم. تو لکسیر یلیزدم و خ یجواب حرفش، پوزخند در
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 !یبکن یتونینم ی! عموتم که عموته؛ کاریبرادرم گهیاتفاقا قانون م ـ
که ابروهاش از  یو گنگ در حال جیشد. بعد گ رهیخ بهم هیو با تعجب چند ثان دیحرف از من، رنگش پر نیا دنیشن با

 تعجب باال رفته بود گفت:
 ...یمگه نگفت ؟یچ ـ

 دادم و گفتم: لشیتحو یبدجنس لبخند
 اما من گفتم قانوناً، نگفتم واقعاً! ،یبگ یخوایم یچ دونمیآره، م ـ

 حیتوض شتریب نیهم یبرا اورده؛یر نسر د یزیکه از حرفام چ گفتیش مشده زیر یخورده و چشمادر هم گره یابرو
 دادم و گفتم:

هم  گهیبچه بوده گم شده و د یمتعلق به خواهر تو هستش که وقت کنم،یکه من دارم ازش استفاده م یاشناسنامه ـ
 نشده! دایپ

 زده گفت:بهت شدیم جیگ ترشیو ب ترشیکه انگار با هر حرف من ب نیام
 خواهر؟ ـ

 شدم. بعد متعجب گفتم: رهیش خزدهبهت یچشمارو تکون دادم و به  سرم
 ؟یخواهر داشت یدونستیآره! نم ـ

 تکون داد و بهت زده گفت: نیرو به طرف سرش
 نه! ـ
 گفتم: تفاوتیمقابلش بلند شدم و ب از
 !رسهیکم احسانم م! بلند شو، کمکنهیهم نم یفرق گهیخب د ـ
 نیزم یشده بود، از رو جوابیب ید، ذهنش احتماالً پر از سواالکه کرده بو یدیخاطر کشف جدبار به نیکه ا نیام

 سرد بلند شد و با شک گفت:
 ؟یکنیخان رو بابا صدا مچرا هومن ـ
 م به جلو اشاره کردم و گفتم:اسلحه با
 جلوتر! ـ

 زدم و گفتم: یپوزخند رفتم،یطور که پشت سرش مقدم جلو رفت. همون چند
 !خوادیچون خودش م ـ

مشغول کرده بود! البته  قدرنیکه ذهنش رو ا کردیفکر م یبه چ دونمیسوال ساکت شد. نم نیا دنیز پرسا بعد
 !آوردمیسر عقلش م دیهم نداشت. من فقط با یتیاهم
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 یادار یهامبل یشده بود. منم رو رهیو به سقف خ دهیدراز کش یتخت بهدار یکه رو شدیساعت م کیبه  کینزد
 نیبود و ا شیساعت پ میشده بود، نشسته و منتظر اومدن احسان بودم. قرارمون ن دهیچ فیاتاق که رد یگوشه

 بود. بیعج اومدیزودتر م شهیکه هم ییاز اون جا رکردنید
چارچوب  یداغون تو یاحسان با چهره دنیاومدم و به در نگاه کردم. با د رونیدر، از فکر ب رهیچرخش دستگ یصدا با

 ختم و گفتم:باال اندا ییدر، ابرو
 شده؟ یچ ـ

سالم خشک  کرد،یبا من م یگرم یکه سالم و احوال پرس شهیتکون داد و عکس هم ستین یطور یبه نشونه یسر
شدم. بعد به صنم، آشپز عمارت، زنگ زدم.  الیخیباال انداختم و ب یارفت. شونه نیگفت و به سمت ام یایو خال

 بالفاصله جواب داد و گفت:
 بله خانم؟ ـ
 اندازه سه نفر غذا بفرست باال! ـ

 یبود انداختم و رو نیزخم ام یبه احسان که در حال بررس یرو قطع کردم. نگاه یجوابش نشدم و گوش منتظر
 نیافتاده بود که ا یچه اتفاق دونمیبودم! نم دهیند یرو درهم و عصبان شافهیق قدرنیا وقتچیش زوم کردم. هچهره

در، نگاه از احسان گرفتم و از جام بلند شدم و به سمت در رفتم. در رو باز کردم و  یا صدابود. ب ختهیطور به هم ر
 یادار یمقابل مبال زیم یغذا رو رو ینیآقا، کارگر خونه، گرفتم و دوباره به اتاق برگشتم. س یغذا رو از عل ینیس
 به خوردن کردم.و شروع  دمیخودم کش یبرا ینیس یاز چلو مرغ تو یرنگ گذاشتم، مقدار اهیس

ظرف گذاشتم و با نگاه  یرفت. قاشقم رو تو ییخوردنم بود که احسان کارش تموم شد و به سمت دستشو یآخرا
 چرخوندم و خطاب بهش گفتم: نیدنبالش کردم. نگاهم رو به سمت ام

سر و  گهیموقع د نی! همه کارات رو بکن که تا فردا ایاون سوراخ یتو یبر دیبخور. االن دوباره با یزیچ هی ایب ـ
 !شهینم دایم پکله

سبزش که درست  یبهم چشم دوخت. نگاه به چشما یحرف چیتخت بلند شد و بدون ه یو با مالحظه از رو آروم
 خودم بود کردم و گفتم: یرنگ چشماهم

 ؟یکنینگاه م یجورنیچرا ا ـ
مبل  یاومد و کنارم رو نییخت پات یسکوت کرد و از رو یبهداشت سیبگه که با باز شدن در سرو یزیچ خواست

 نیام زونیآو یافهیبه ق یشد. نگاه رهیرو خفاصله، نشست و به روبه یبا چند صندل توجهینشست، اما احسان ب یادار
به ظرف غذا کرد، سرش رو  ی. نگاه کوتاهگرفتمو به سمتش  دمیغذا براش کش یبرداشتم، مقدار یکردم و بشقاب

 صورتش تکون دادم و گفتم: یکه گذشت دستم رو جلو هیشد. چند ثان رهیباال گرفت و به چشمام خ
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 ت شد؟چه ـ
تکون داد و بشقاب رو از دستم گرفت. نگاهم به سمت احسان برگشت که سرش رو به  یچیه یرو به نشونه سرش

 :دمیلب نال ریداده بود و به فکر رفته بود. ناخودآگاه ز هیتک وارید
 ش شده؟چه گهید نیا ـ

 رو بلندتر کردم و گفتم: مصدا
 احسان! حالت خوبه؟ ــ
 یصورتش تکون دادم. توجهش جلب شد، نگاه گنگ یشدم و دستم رو جلو لیبه سمتش متما ی. کمدیانگار نشن اما

 داد و گفت: لمیتحو
 ه؟یچ ـ

 کنجکاوم رو به چشماش دوختم و گفتم: نگاه
 افتاده؟ یاتفاق بد ؟ییکجا ـ

 د و گفت:تکون دا نیرو به طرف سرش
 نه! ـ

 گفت: حوصلهیکرد و ب یکوتاه مکث
 سردرد گرفتم! یو ناموفق داشتم حساب یعمل طوالن هیمن برم؟ امروز  یندار یاگه کار ـ

 به چشماش کردم و گفتم: یقیدق نگاه
 به سالمت! ـ

 احترام تکون داد و گفت: یبه نشونه یسر
 !زمیعز نمتیبیم ـ

 بلند شد: نیام یگرفته یداگذاشت، ص رونیرو که از در ب پاش
. میآدم زندگ نیزتریهمه شباهت تو با عز نیبود ا بیبرام عج یلیخ دم،یدانشکده د یکه تو رو تو یبار نیاز اول ـ

 و بدون فکر ازت درخواست ازدواج کنم! دهیهمه شباهت تو به اون باعث شد که نسنج نیاما ا ،یبخند دیشا
شدم؛ اونم انگار  رهیبهش خ اوردم،یسر در ن یزیاز حرفاش چ زدیکه داد م یاهباال رفته از تعجب و نگ یابروها با

 منتظر واکنش من نبود چون ادامه داد:
 داشته باشم. یبیتو و اون باعث شده بود کنارت آرامش عج یچهره یاز اندازه شیشباهت ب ـ

 شد و گفت: رهیچشمام خ به



 

 

339 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

به پدرم حرف نزده راجع وقتچیرو نداشتم. ه یجز مادرم کس شیپ تا چند سال یعنیخواهر دارم!  دونستمیمن نم ـ
 !دمیعکس از پدرم ند هی یبود. من حت

 زد و گفت: یپوزخند
اتفاق فکر  نیکه تا قبل از ا یشده بود! اسم تمیچند سال هو نیا یم بود، همهکه تو شناسنامه یاسم قالب هیفقط  ـ
 افتخارمه، اما حاال... یهیما کردمیم

 زد؟یحرف م ی. داشت از کآوردمیانگار هنگ کرده بود که سر از حرفاش در نم زممغ
 چشماش بودم گفتم: یبه سبز رهیکه خ یتکون دادم و در حال دنینفهم یرو به نشونه سرم

 ؟یزنیحرف م یاز ک ـ
 به چشمام گفت: یبیمکث کرد و با نگاه عج هیثان چند

 مادرم! ـ
رو  نیام یحرفا یسرم کس ی. انگار تواومدیباال م ونیدر م یکیسم گرفته بود و پلکام داغ شده بودن و نف پشت

 !کردیتکرار م
 لب تکرار کردم: ریانداختم و ز ریرو ز سرم

 ... مادرتم؟هیمن... شب ـ
 شدم و لب زدم: رهیهم رنگ خودم خ یچشما به
 هم؟یشب ـ

چشمام نقش  یخان جلوبا هومن دارمید نیاول یخاطره چرا به سرعت دونمیتکرار کردم، دوباره و دوباره! نم دوباره
اون روز،  یخاطره یادآوری! با شیشونزده سال پ یعنیبودم؛  دهیخان رو دکه هومن یبار نیبست. برگشتم به اول

که  یقتیشدن. دلم گرفت از حق یصورتم جار یرو هبدون اجاز یبعد یهااشک و پشت سرش قطره یقطره نیاول
 یپنجره ی. جلوفروختمیها گل مچهارراه یتو شبمهیتا ن کهی. اون شب از ترس اون مرتکردیم ینینگم سشونه یرو

 شهیشد و ش یکه عصب نیدر زدم تا ا گهیمن چندبار د یاول توجه نکرد، ول سادم،یخان که واهومن یمدل باال نیماش
خمش باز شد و نگاش رنگ تعجب گرفت. سکوتش م اچهره دنی. با اخم بهم نگاه کرد، اما به محض ددیکش نییرو پا

 شدم و خواستم برم که هول گفت: دیشد ازش ناام یکه طوالن
 صبر کن! ـ

بزنه. بهم اشاره کرد و  یپشت سر نتونست حرف یهابلیبگه که با سبزشدن چراغ و بوق زدن اتوم یزیچ خواست
 گفت:

 سوارشو! ـ
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 یبشم. تو نشیگرفته بود، ازم خواسته بود سوار ماش مدهیناد شیپ یقهیکه تا چند دق یشدم. مرد رهیبهش خ متعجب
بهم غذا و پول بده، اما  خوادیحال شدم و با خودم فکر کردم حتماً دلش به حالم سوخته و مخوش یلیخ یعالم بچگ

 یکجا زندگ ان؟یم ککه پدر و مادر نیبه اوکارم، راجعکس بهراجع. دیپرس به خانوادهاشتباه فکر کرده بودم! ازم راجع
 حرفاش نشده بودم، اما حاال... یمتوجه منظور تو یاون موقع تو عالم کودک کنم؟یم
شک  یکه انگار اونم هنوز تو زدیخورد. نگاهش داد م نیام یگذشته پرت شدم به حال! نگاهم به نگاه گرفته از

مبل بلند شدم و  یصورتم کنار زدم. از رو یاشک رو از رو یهالب نشوندم و قطره یرو یکه زده! پوزخند هییحرفا
 بغضم رو قورت دادم. بعد گفتم:

 تو اتاقت! یگردیپاشو! برم ـ
که حالش مثل من خوب  زدی. نگاهش داد مسادیروم وابود، از جاش بلند شد و روبه رهیکه به چشمام خ طورهمون

 نیزم نیهم یرو زد،یحرف م ای زدمیحرف م هگیکلمه د هیکلمه، فقط  هیخوب نبود که اگه  قدرنی! حالم استین
با سر به سمت در متحرک و داالن اشاره کردم که  نیهم یبرا زدم؛یو به حال خودم و سرنوشتم زار م شستمیم

رفت. در رو بستم و به سرعت از  کشیبه سمت سلول تار یاحرف اضافه چیانداخت و بدون ه نییسرش رو پا
 دنیباغ و سرک کش یخان که دائماً در حال گردش توهومن یدون توجه به قلچماقاساختمون عمارت خارج شدم. ب

 زدم رونیکردم و از عمارت ب روشنرو  نیجا بودن، ماشبه همه
رو خاموش کردم. از  نیو ماش دمیرو باال کش یبندش دنده رو خالص کردم. دستکاِلج گذاشتم و پشت یرو رو پام
گرفته بودم و دل یعصب یوقت شهیگذاشتم که هم یریمس یکردن درها، پام رو توشدم و بعد از قفل ادهیپ نیماش

نبودن، اما ناخودآگاه هر  نیریکه اصال خوب نبودن، اصال ش ییهاداشتم، خاطره ادیکه ازش خاطره ز یی. جااومدمیم
 قبرستون! کردم؛یسمت کج م نیراهم رو به ا ییو تنها خواستیبار دلم سکوت م

پشت پلکام نگه داشته بودم  ن،یکه به زور تا قبل از ا یمتفاوت خدا گذاشتم. اشک نیزم یرو یحس چیهیرو ب قدمام
هوا تو خودم جمع  یکه از سرد ینشستم. در حال یجا کنار قبرو همون سادنیشد. پاهام از حرکت وا ریناخودآگاه سراز

هوا و سکوت قبرستون بهم  یکیکردم. تار هیبه گر بلند شروع یشده بودم و زانوهام رو بغـ*ـل گرفته بودم، با صدا
 بزنم و از سرنوشتم گله کنم: ادیفرصت داد فر

 چرا؟ ــ
 زدم: ادیاز بغض و نفرت بود فر زیکه لبر ییصدا با
 دن؟یرو به گند کش میچرا آدمات زندگ ـ

 داد زدم: دهیو کش بلند
 وجدانن؟یب قدرنیات اآدم نی! چرا اکشمینم گهیصدام رو؟ بسمه، د یشنویخدا! م ــ
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 داشتم داد بزنم، نداشتم؟ حق
 یوقت شب سرت رو رواون ،یثروتمند داشت یها خانوادهسال یو نخواستت! درد داره بدون یمادر دار یداره بدون درد

 یزندگ یسگ ریپ تیچتر حما ریز یول ،یدرد داره پدر و مادر داشته باش ،یدیو خواب یپارک گذاشت یدهیکشنم یچمنا
 ی! درد داره فکر کنیهست یک یو ندون یداشته باش تیهو ارهباباش رو ازت طلبکاره! درد د یکه ارث نداشته یکن

 یزیو شش سال نداشتم، چ ستیکه ب یزیچ ت،ی! هوینباشه و بعد شونزده سال بفهم یبوده ول یجعل تتیها هوسال
حق آدم واسه امثال من  نیترکیداره که کوچ دلم! خنده یعقده م،یو شش سال شده بود کابوس زندگ ستیکه ب

وقت اون ،ییو ببرن سر چهارراه واسه گدا چنتیبقچه بپ یبغـ*ـل مادر تو یداره! درد داره به جا هیگر نهآرزوئه؟ 
خانواده  هی یمگه نه؟ درد داره بچه ،یکن یبغـ*ـل مادرت بزرگ شده باشه! درد داره به برادرت حسود یبرادرت تو

 ما تفاوتا سر به فلک بزنه، مگه نه؟ا د،یباش
 زدم: غیج
 خدا! چرا آدمات انصاف ندارن؟ ــ
و با تعجب بهم نگاه کردن.  ستادنیچند نفر اومدن کنارم ا دونمیکردم؟ نم هیچند ساعت کنار اون قبر گر دونمینم

شده رو برگشتم  یکوتاه ط ریسسرد قبرستون بلند شدم و م نیزم یبرام نمونده بود، از رو هیگر یبرا یجون گهید یوقت
تا  کردمیم دیکارا با یلیبشم! هنوز خ یمونده بود تا خال یلیخ زهنو یعنینشده بودم؛  یشدم. هنوز خال نیو سوار ماش

لنزم کردم و  یبه قوط یشدم. نگاه رهیم خگرفتهسبز خون یو به چشما دمیکش نییرو پا ریگبشم! آفتاب یخال
لب  ریکردم و ز نهیبه آ یدستم فشار دادم. نگاه یبرداشتم و تو یصندل ی. ظرف رو از رودادم نهیآ لیتحو یپوزخند
 گفتم:

 نه! گهید ــ
 لب زمزمه کردم: ریانداختم. ز رونیلنز رو از پنجره ب یو قوط دمیکش نییرو پا شهیش ن،یاز روشن کردن ماش بعد
 !که هست یهر چ تیهو نی! حاال اشمینم تمیخودم منکر هو گهید ــ

 خان بلند شد:هومن یها برم که صداعمارت شدم و بدون نگاه به اطراف خواستم به سمت پله وارد
 ؟ینیچیبا من برنامه م یتا حاال بدون هماهنگ یاز ک ــ
 گهی. دکردمیو نوکرش تصور نم ردستیخودم رو ز گهیدارم، د ینیسنگ نیمرد د نیبه ا کردمیاحساس نم گهید

 بود!نگاهم بهش مثل قبل ن
 رهیچشماش خ یپاش انداخته بود. چند قدم به سمتش رفتم، تو یمبل لم داده و پاش رو رو یسمتش برگشتم. رو به

 شدم و گفتم:
 د؟یزنیحرف م یاز چ ــ
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 کرد: یقرمزم نگاه متعجب یباال انداخت و به چشما ییابرو
 ؟یکرد هیگر ــ
 تکون دادم و گفتم: یسر الیخیب

 ه؟یچ انی! جرستیمهم ن ــ
پدر.  گفتمیبهش م دیبود که من با یمرد هیکه شب یاشد و منم به چهره رهیلحظه در سکوت به چشمام خ چند

 ییاز طال یبیموهاش ترک دونستمیبود، اما م ییداشت. موهاش االن به لطف رنگ طال یپرپشت بور رنگ یابروها
رو با وسواس باال زده بود. باالخره به  اشموه. شدیم دهیسرش د یکه از باال رفتن سنش تو یدی. رنگ سفدهیو سف

 گفت: کردیهم گره م یکه انگشتاش رو تو یحرف اومد و در حال
 اومده بود! یاِب ــ

 باال انداختم و ناخودآگاه پوزخند زدم: ییابرو
 آهان! ــ
 شدم: رهیسبز عمو جان خ یسر تکون دادم و به چشما الیخیب

محموله رو به من سپرده  نیا یمعامله یکارا یباشه! شما همون اول، همه دادنحیبه توض یلزوم کردمیفکر نم ــ
 نه؟یاز ا ریغ د،یبود

 حرفم تکون داد و گفت: دییتا یرو به نشونه سرش
 درسته! ـ

شدم.  رهیبود خ انینما شیشانیپ یکه رو یو خطوط روحشیب شهیو هم دیسف یجلو گذاشتم و به رنگ و رو یقدم
 گفتم: تی. سپس با جددیکشیه سن گذاشتنش رو به رخ مکه پا ب یخطوط

 باند بهم منصرف کنن! ینشون دادن من، شما رو از سپردن کارا تیکفایبا ب خواستنیاونا م یعنیخب پس  ـ
 کردم: کیعموجان انداختم و سرم رو به سرش نزد یبه سرتا پا ینگاه

ما  یهاجرئت داشته باشن به محموله دینبا گهیاونا د ست؟ین طورنیرو دارم، ا ییتوانا نیثابت کنم که ا دیمن با ـ
 کنن. یدست دراز

 و پر ابهت بود گفت: یجد شهیکه هم ییشد و با صدا رهیتکون داد، با افتخار به چشمام خ دییتا یرو به نشونه سرش
 !یختیر یاچه برنامه یگفتیبهم م دیبا یآره، ول ــ
 تم:گف تفاوتیچشماش نگاه کردم و ب به
 حق با شماست. ــ

 تکون داد: تیرضا یرو به نشونه سرش
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 خوبه! ــ
 زدم: پوزخند

 اتاقم! یبا اجازه من برم تو ــ
 و با دقت نگام کرد: زیرو ر چشماش

 چته دختر؟ ــ
 نگاهش کردم: الیخیب

 !یچیه ــ
 فت:تکون داد و گ یبر یتونیم یبه نشونه یحال خرابم شده بود؟ مهم بود؟ نه! سر متوجه

 برو! ــ
از  کالسیکردم. پنج م لیموبا یبه صفحه یبرداشتم و نگاه یعسل یرو از رو میاتاق شدم. در رو بستم، گوش وارد

 خان!دو تا هم از هومن ،یاِب
 رو گرفتم و بعد از دو بوق جواب داد: یاِب

 بله خانم! ــ
 گفتم: یعصب

 عمارت! ایپاشو ب ــ
 شدم.رو قطع کردم و منتظر جواب ن یگوش

 بود. سادهیساعت بعد جلو روم وا مین
 با من خانم؟ دیداشت یکار ــ
شدم. نگاه متعجبش رو به رنگ  رهیو به چشماش خ ستادمیروش وابهمبل بلند شدم و به سمتش رفتم. رو یرو از

 نبود. یشدنزدم و دست راستم رو مشت کردم. آتش درون چشمام خاموش یچشمام احساس کردم. پوزخند
که انگار  یجور اره،یکه سرش رو باال ب نیصورتش خوابوندم. بدون ا یدستم رو بلند کردم و رو ،یز هر حرفا قبل

 دادن: حیکار کرده، شروع کرد به توض یچ دونستیخودش م
خبر براتون  نیا دونستمی. چون مدیگزارش ندم! چند بار باهاتون تماس گرفتم، جواب نداد یتلفن دیخانم شما گفت ــ

کارتون دارم که  یچ دنیاومدم دنبال شما، پرس دنی! بعد که آقا فهمدیعمارت باش دی. گفتم شاجانیاومدم ا مهمه
 نتونستم دروغ بگم!

 ش گرفتم. سرش رو باال آوردم و با تحکم گفتم:چونه رینگاهش کردم و دستم رو ز احساسیب
 بشونمت. حاال گزارشت رو بده! اهیا به خاک ست یخان دم تکون بدهومن یبرا گهیبار د هی خوادیفقط دلم م ــ
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 حرف سرش رو باال گرفت و گفت: نیا دنیشن با
چپ کرد! جنسا االن  یدزد یحامل محموله ونیسر راه و کام ختنیر لیگازوئ ایمقدار پول دادم به محل هیبله!  ــ

 خانم. سهیدست پل
 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 هاشون؟محموله هیچه خبر از بق -
 که بهم نگاه کنه گفت: نیرو دوباره باال گرفت و بدون ا سرش

 هنوز جنساشون از مرز رد نشده خانم. ــ
 تکون دادم و گفتم: دنیفهم یرو به نشونه سرم

! ستیتا که هست مهم ن. هر چنددیجنساشون رو هم لو بد هیمرز لو بدن! شهر به شهر بق یبسپر تو دوتاشویکی ــ
 به مقصد نرسه! یامحموله چیه خوامیم
 سر تکون داد: تیجد با
 بله خانم! ــ

 اومد: یاِب یکه دوباره صدا نمیمبل بش یبرگردم سر جام و رو خواستم
 خانم! دیببخش ــ

 به سمتش برگشتم و به پرسشگرانه سر تکون دادم. دوباره
 شلوارش درآورد و گفت: بیج یاز تو یکاغذ

دو جا به نظرم  نایا یدو روز آقا احسان رفت و آمد داشتن! تو نیکه ا ییاها دادن. آدرس جاهکاغذ رو بچه نیا ــ
 مشکوکه!

 باال انداختم و منتظر نگاهش کردم. ادامه داد: ییابرو
 دیبا کنمیپرته، فکر م یلیخونه خ تیجاده ساوه رفتن! موقع یحوال خونه هیدو روز، چهار بار به  نیا یتو شونیا ــ

سوار قطار  یحرف زدن، ول شونینشستن. با بغـ*ـل دست ستگاهیا یو بارم مترو رفتن توباشه! د یخاص یتوش خبرا
 نشدن!

 باال انداختم و گفتم: ییابرو
 ؟یرفت و آمدش رو به اون خونه نوشت یساعتا ــ
بهش انداختم. ساعتش هماهنگ با  یتکون داد و برگه رو به سمتم گرفت. برگه رو از دستش گرفتم و نگاه سر

 یعمارت، تو ادیبهش زنگ زدم ب یوقت روز،ید یعنیعمارت! با خودم فکر کردم  ادیود که بهش زنگ زدم بب یساعت
 !رسمینم ایزود نیو به ا مارستانمیراه بوده، گفته ب
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 لبم نشست. چه زود لو رفته بود! یرو یپوزخند
 زدم، سرم رو باال گرفتم و گفتم: یلبخند واقع کیبار  نیا

نفر حرف زد،  هیمترو و با  یدفعه اگه بازم رفت تو نی. ادیکن بیونه باشه! بازم احسان رو تعقبگو حواسشون به خ ــ
 د؟یدیفهم د،یاریحتما سر از کارش درب دی. بادیکن بیطرف رو تعق

 تکون داد و گفت: سر
 خانم! شهیاطاعت م ــ

 تکون دادم و گفتم: یمرخص یرو به نشونه سرم
 !یبر یتونیم ــ

 رفت. رونیاحترام تکون داد و از اتاق ب ینهرو به نشو سرش
کنم. هر کس که باشه مهم  دایها رو پگم شدن اون بچه یسمت مبل رفتم و روش لم دادم. منتظر بودم تا بان به
 !شدیصاف م دیروزا با نیها مونده بود که احساب یلی! خکنمینابودش م ست،ین

اومدم، اما جلو  نییها رو به سرعت پام، از اتاق خارج شدم. پلهتن کولهمرتب کردم و بعد از برداش نهیرو جلو آ لباسام
 یسحر واسه چ یباال انداختم. با خودم فکر کردم صبح کله ییاحسان که وارد عمارت شد ابرو نیماش دنیدر با د
 اومده؟

تکون  یها سرپله ین توم دنیشد، با د ادهیکه پ نی. از ماشادیرو پارک کنه و ب نشیدر منتظر موندم تا ماش یجلو
 شیشگیروم قرار گرفت و با نگاه مهربون همها، روبهرو بست و به سمتم اومد. بعد از باال اومدن از پله نیداد، در ماش

 گفت:
 ؟ی! دانشگاه نرفتزمیعز ــ

 دادم و گفتم: لشیتحو یالک لبخند
 فتاده؟ا یاتفاق ه؟یخبر ؟ییجانیا یزود نیهنوز زوده! تو چرا صبح به ا ــ

 گفت: دیدزدیکه نگاهش رو م جورنیباال انداخت و هم شونه
 رو بهم سپرده بود که اومدم گزارش بدم. یکار هیخان بشه؟ هومن یخواستیم ینه بابا! چ ــ

 سرش دوباره وارد عمارت شدم و گفتم: پشت
 که من ازش خبر ندارم؟ هیچه کار نیا ــ

  انداخته گفت:باال یبهم کرد و با ابروها ینگاه احسان
 ؟یخان خبر داشتهومن یکارا یمگه از همه ــ

 ندارم بهش بدم. یجواب بارهنیباال انداختم و با خودم گفتم که اول ییابرو
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 . بعد مهربون گفت:دیم رو بوسگونه یناباور نیکرد و در ع کیشد، سرش رو به صورتم نزد یکه طوالن سکوتم
 !یتربدون اون لنزا جذاب ــ
م بود تجربه نی. اولکردیم یکار نیبود که چن بارنیبهم زد. اول یشدم که چشمک رهیشده بهش خدرشت یاچشم با

 قیچند تا نفس عم دیاومدنش با نییپا یهمسر، ناخودآگاه ضربان قلبم باال رفته بود و برا یاز محبت قلنبه شده
به کفش داره!  یگی. حاال که مطمئن بودم رحاال صامخصو وقت؛چیاحسان؟ ه یمقابل چشما جانیاما ا دم،یکشیم

پرت  یکار رو برا نیکه ا گفتی! حسم بهم مهیمبهوت من راض یافهیاز ق یلیکه خ گفتینگاه خندون احسان م
 کردن حواس من کرده!

 ش گرفت و گفت:من خنده یعاد ریو سکوت غ رهینگاه خ از
 ؟یخوب ــ
شدم و به روش خودش بحث  رهیث موفق نبوده، به چشماش خعوض کردن بح یکه بهش ثابت کنم تو نیا یبرا

 اول: یرو برگردوندم به جا
 خبر داشته باشم! دیتو با یکارا یاز همه کردمیفکر م یخان رو که نه، ولهومن یکارا ــ

 کرد و بحث تموم شد. دایخان نجات پهومن دنیبگه که با سر رس یزیچ خواست
 به زوج عاشق!به ــ

 رفتمیخان مکه به سمت هومن یو در حال دمیاحسان کش یبرا یلبم نشست. هه! زوج عاشق! چشم یرو یپوزخند
 گفتم:

 دانشگاه! رمیشما، من م یبا اجازه ــ
 به من و احسان انداخت: یباال انداخت و نگاه گردش ییابرو خانهومن

 ؟یعصب قدرنیشده دختر، چرا ا یچ ــ
 زدم و گفتم: یپوزخند

 ! با اجازه!رهید گهی! دشمینم تونیون، مزاحم قرار کارباباج یچیه ــ
 دانشگاه شدم. یشدم. بعد از عمارت خارج و راه نمیزدم و سوار ماش رونیسرعت از ساختمون ب به
 
 ــدایش

نصف روز دچارش شده بودم  نیا یکه تو یبه سر درد وحشتناک کردمیم یزانوهام گذاشته بودم و سع یرو رو سرم
که روحم  یسر همجوب افتادنم بود و اتفاقات پشت یتو ادگاریکه  یدو تا نبود. کمردرد یکیما مشکل ندم، ا یتیاهم

 داریب گهیاگه به خواب برم د کردمیکه حس م بودن دهیمن رو به بند کش یکرده بود، همه و همه جور یرو متالش
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که  یماجرا گذاشته بود و من نیمن پا به ا تیحما یکه برا یمرد ادیو  دیکشیبرادرم قلبم رو به آتش م ادی. شمینم
 یهایکه در آتش کوتاه یو سردرگم بودم اون رو تنها گذاشتم، فرهاد! مادر و پدر جیاز اتفاقات پشت سر هم گ

که پدرام  یازدواج خنده دار یحت ایکه جوونه نزده خشک شده بود؛  یخودشون در حق فرزنداشون سوخته بودن و نهال
بود من رو نجات داده بود، اما  زیشروع همه چ یکه در واقع خودش نقطه دیو به قول خودش، وح ازش حرف زده بود

همه فکر  نیفکر کرده بودم و حاصل ا دیهدف وح بهها کردن؟ ساعت یابودم اونا با هم چه معامله دهیهنوز هم نفهم
که  یاگهیقبرستون کنه! احتمال د یهکه قصد داشته من رو هم مثل مادرش روون نینداشت جز ا یچنانآن یجهینت

گرفتن انتقام  یبرا دیو احسان همکار باشن و وح دیبود که وح نیباورش کنم ا خواستیهنوزم دلم نم یبیبه طرز عج
دلم رو  یبیکه فکرکردن بهش به طرز عج یرو کرده باشه! وا کارنیبه من ا شیواقع تیو نشون دادن هو ناز احسا

 نمیبیرو که جلو چشمام دارم ازش م یزیچ نیا خواستمیاحسان بود. نم یبرا ییدلم جا یهاشه! هنوزم گوشکستیم
 بودم. ختهخودم از اون سا یکه برا یاباور کنم! سخت بود شکستن بت شش ماهه

 احساس؛یاتاق نگاه کنم. نگاهش سرد بود و ب یو به سمت ورود رمیبازشدن در باعث شد سرم رو باال بگ یصدا
دو زانو  یپام رو یبودم. به سمتم اومد، جلو دهیاون مدت کم د یبود که من ازش تو یزیتر از اون چمتفاوت یلیخ

 .دیکه باهاش پاهام رو بسته بودن رو بر ییدرآورد. بعد طنابا بشیج یرو از تو یدارضامن ینشست و چاقو
 گفت: یاآروم و از ته چاه در اومده یصدا با
 بلند شو! ــ
 یاحساسی. نگاه کوتاه و بدمیکش رونیسختمه بلند بشم، خواست کمکم کنه که با نفرت دستم رو از دستش ب دید یوقت

 م کرد، دستش رو دور بازوم گره کرد و بلندم کرد.حواله
 گفت: شدیم دهیشن یکه به سخت یآروم یبا صدا کرد،یم تمیکه به جلو هدا طورهمون

 !یمونیمخالفت نکن که زنده نم ؟یدیفهم ،یکنیم دییگفتن تا بهت یزیکردم، فقط هر چ ییکارا هی ــ
 آروم زمزمه کردم: طورهمون

 !رمیبم ستیبرام مهم ن ــ
 گفت: یهام رو سفت گرفت. بعد کفربه سمتم برگشت و شونه یکه عصبان میبود دهیبه در نرس هنوز

 !داینکن ش یمن رو عصبان ــ
 ردن بود زدم و گفتم:که حاصل دو روز غذا نخو یجونیب پوزخند

 !ستینشدنتم برام مهم ن ای شدنیواسه از دست دادن ندارم. عصبان یچیه گهیمن د ــ
 بهم زل زد: یعصبان یو با چشما سادیوا رومروبه

 بدبخت! یریمیشکل ممکن م نیترعیبه فج ،یاون مغزت رو به کار بنداز یخوایمعلوم هست چه مرگته؟ نم ــ
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 دم و گفتم:از سر درد ز یپوزخند
 !میترسونیگذشته که از مرگ م یچند روز به من چ نیا یتو یدونیتو نم ــ

 شدم. هوشیبدن و باالخره ب یتو موندهیباق یشد با تموم شدن انرژ یجمله مساو نیا گفتن
*** 

باز  یصدا فته؟یمداره برام  یچه اتفاق قایکجام و دق دونستمیشدم. نم رهیاتاق خ دیرو باز کردم و به سقف سف چشمام
احسان نگران  ی. صداشدنیم کیبودم نزد دهیکه روش خواب یکه به تخت ییو پشت سرش قدما دمیشدن در رو شن

 :دیرسیو آشفته به نظر م
 دا؟یش یخوب ــ

 یرو از دست بد زتیهمه چ شدیطور مداشته باشه؟ چه تونستیم یمتحرک چه حال خوب یمرده هینداشتم!  یجواب
 وب باشه؟و حالت خ

 حرف بزنم پس سکوت کردم. خودش ادامه داد: خواستینم دلم
 که ازت خواست قبول کن؛ باشه؟ یزی. هر چنتتیبب ادیم سیرئ ــ

به  یزیتا چ رنیگیذهنم کنار هم قرار نم یکلمات تو کردمیحس م گفتم؟یم یچ دیجوابم سکوت بود. اصال با بازم
 اسم جمله رو بسازن!

 شده بود گفت: دیمن ناام که از جواب احسان
 ؟یشد یجورنیسرت آوردن دختر؟ چرا ا ییجان؟ چه بال دایش دا؟یش ــ
 لب غر زد: ریز ت،یعصبان با
 کنن! هیهوا به حالش گر یکه مرغا ارمیبه سرش ب یی. بالکهیدختر آورده مرت نیسر ا ییچه بال ستیمعلوم ن ــ

 گاه کردم.دار اتاق نحفاظ یرو برگردوندم و به پنجره سرم
 احسان سکوت اتاق رو بهم زد: یدوباره یصدا

 گم؟یم یچ یدیگوش م داره،ینگهت م سیت رئبه اون جلد گذشته ی. اگه برگردیکار کرد نایتو قبال واسه ا دا،یش ــ
 گفتم: دهیبردهیزدم و بر یپوزخند

قدر زود عوض کار رو نکنم؟ چه نیا یمتیق چیبه ه گهید یکه بهم گفت یبرگردم به گذشته؟ تو نبود رتت،یتف به غ ـ
 !ترهشیب دمیکه نفوذت از وح نیمثل ا ؟یدیرس جانیبه ا یجوراصال چه ؟یشد
 زیچگذشته همه نیبه گذشته؟ هم گشتمیکه بخوام کردم و رو ازش گرفتم. برم نیسرفه پشت سر هم بدون ا چند

خسته بودم. دلم  ممی؟ نه! از گذشته خسته بودم! از زندگبه گذشته که زنده بمونم گشتمیرو ازم گرفته بود، حاال برم
 !یاستراحت ابد هی خواست؛یاستراحت م
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 در، نگاه احسان رو به سمت در کشوند! یباز شدن دوباره یصدا
 خطاب به احسان گفت: یامردونه یندادم. صدا یتیاما اهم دم،یرو شن شدیم کیکه به تخت نزد یکس یقدما یصدا

 !آقا منتظرن ــ
 تکون داد و گفت: یسر احسان

 باشه! ــ
 بلند شد: نگران احسان یها و بسته شدن در اومد. صداقدم یصدا دوباره

 دا؟یش ــ
 کرد و خطاب به خودش گفت: یپوف
 بهش بگم؟ یمن چ یخدا ــ
 
 نیثم

به سمت  یاهخومعذرت هی. با ختیتمرکزم رو بهم ر میلرزش گوش یکه صدا نوشتمیتخته م یمزدوج رو پا اتحاد
رو جواب  یرو برداشتم و از کالس خارج شدم و گوش یرو بستم، گوش کیدر ماژ یاِب یشماره دنیرفتم و با د یگوش
 دادم:

 بله! ــ
 داغ آوردم! یدرم خانم، خبرا یجلو ــ

 لبم نشست. یناخودآگاه رو یلبخند
 !امیخوبه، باش تا ب ــ

 شدم. رهیرو قطع کردم و با لبخند بهش خ یگوش
 شدم. یاِب نیدر، سوار ماش یبعد کالس از مدرسه خارج و جلو گه،یساعت د مین

 گفتم: الیخیش کردم و بذوق زده یبه چهره ینگاه
 شده که انقدر شارژت کرده؟ یچ ــ
 بود گفت: یاز خودش مطمئن و راض یلیکه انگار خ یباز شد و با حال ترشیبازش ب شین

 !میکرد داشیخانم، پ ــ
 نگاهش کردم که با اعتماد به نفس گفت: یال انداختم و پرسشبا ییابرو
جا بودن خانم. از آدمام خبرش رو بهم رسوند. آقا احسانم اون یکیساوه!  یتو باغ متروکه هیرفته بود  ینیامروز مع ــ

 !کننیم ییکارا هی ینیمع یآقا احسان دارن برا کنمیفکر م
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 گفتم: یکردم و با کنجکاو زیرو ر چشمام
 ؟یدینفهم یزیچ ــ
 کرده باشن گفت: یکه انگار بادش رو خال یجور یاِب

 میدونیاومده. نم رونیچه خبره! از اون جام فقط تا حاال آقا احسان ب ستیسوت و کوره! اصال معلوم ن یلینه خانم، خ ــ
 بهتون بگم. امیشه! گفتم بگفتم ممکنه لو برن و کار خراب ب یول ارنیها خواستن ته توش رو در بچند نفر توشه! بچه

 تو هم رفته و قصد حرف زدن ندارم، کنجکاو گفت: مافهیق دیهم که د یجوابش سکوت کردم. اِب در
 برم؟ ست،یبا من ن یاگه امر ــ

 نه تکون دادم و گفتم: یرو به معن سرم
 متوجه ما بشن! خوامی! نمینکن، اِب یتو کارشون فضول ــ
 تکون داد و گفت: سر
 خانم!بله  ــ

نثار  یلب لعنت ریشدم. ز ادهیپارک کردم و بعد از خاموش کردنش پ نگیپارک یاحسان، تو نیرو پشت ماش نمیماش
پر  یکه حوصله یبه سمت ساختمون رفتم. وا حوصلهیشده بود کردم و ب دایش پسر و کله موقعیاحسان که بازم ب

مچش برام باز بشه تا خودم داوطلبانه  ترعیهر چه سر خواستیاحسان رو نداشتم! دلم م یایباز نیریو ش ایحرف
م چند ماهه یگروهه، به آرزو یتو ینیمع یاحسان عامل نفوذ شدیکه اگه بهم ثابت م یقبرستونش کنم! وا یروونه

 .دمیرسیم
کشفش  دیم بود که باکه داشتم گذشته یاگهیروزا درد د نیهم رفت. ا یموضوع به شدت صورتم تو نیتصور ا با
 نیشون رو رها کردن تا به اچرا بچه ،یزندگ طیشرا نیبا ا یثروتمند یخانواده نیچن دمیفهمیم دی! باکردمیم

گذشته سر  نیا یهیاز بق دیبود؛ پس با ادمی رادرشمشترک ب یبه زندگخان راجعهومن یسرنوشت مبتال بشه! حرفا
که  کردمیفکر م یاتا صبح خوابم نبرد! تموم شب داشتم به گذشته! شب قبل کردمیدلم رو آروم م دی. باآوردمیدر م

 روگذشته  نیانتقام ا دیبا یاز ک کردم؟یرو فراموش م ینکبت یطور اون زندگ! چهیدرد بود و تلخ شقهیبه دق قهیدق
 بودم؟ دهیبه اون لونه موش رس کریو پ دریکاخ ب نیطور از اکه مرده بودن؟ اصال چه یپدر و مادر گرفتم؟یم

رو باال رفتم، در رو باز کردم و وارد شدم. افکار درهم برهمم باعث شده بود بدون توجه به اطراف، به سمت  هاپله
 سرم رو باال گرفتم و پرسشگرانه به احسان که مقابلم بود نگاه کردم. ،یزیها حرکت کنم. با برخوردم به چپله

 گفت: خندون
 ؟یرفتیکجا م ــ

 رو به روم اشاره کرد و گفت: واریدم که به دنگاش کر یسوال
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 !واریتو د یرفتیم ی! داشتیتو افکارت غرق بود یلیخ ــ
 رو به احسان دوختم. میمقابلم کردم و بعد نگاه خنث واریبه د ینگاه

. اومدیم نمخنده طیشرا نیا یاما حاال تو آورد،یحرف احسان خنده به لبم م نیاتفاق و ا نیا یدر حالت عاد دیشا
خان هومن یها باال برم که با اومدن صدارو کج کردم تا از پله رمیبهش مس توجهیو ب دمیاحسان کش یبرا یچشم

 .سادمیسر جام وا
 شد با برگشتنم به سمتش. یخان مساوهومن یصدا اومدن
 هم به من انداخت و گفت: یوسط نگاه چپ نیما رد و بدل کرد و ا نینگاهش رو ب خانهومن

 ؟یاومد رید قدرنیچرا ا ادیاحسان م یدونستیمگه نم ــ
بشر حساب  نیا یقدر رو نیچرا ا دمینفهم وقتچیبشه! ه یاحترامیب شندهیخوش نداشت به داماد آ خانهومن

 کرد؟یم
 خان کردم و گفتم:هومن یچشما یحواله یابروهام به حال تعجب باال رفت، نگاه متعجب جفت

 !دونستمینه! نم ــ
 بالفاصله خودش رو انداخت وسط و گفت: حسانا

 !مینیبیگفتم هم رو م جانیاومدم ا گهی! من چند بار بهش زنگ زدم که در دسترس نبود،. منم ددونستینه، نم ــ
 باال انداختم و خطاب به احسان گفتم: یاشونه
 !ریبرم بخوابم شب بخ دیم! باخسته یلیمن خ یشرمنده احسان، ول ـــ

 خان مانع حرکتم شد. برگشتم سمتش.طلبکار هومن یبرم که دوباره صدا خواستم
 ت؟یشوهردار ای تهیمدل رفتار رسم مهمون نواز نیکجا دختر؟ ا ــ
 کردم و کالفه و تلخ گفتم: یپوف
 !طورنیهم هم یداده باشن! رسم شوهردار ادی ینوازبهم رسم مهمون ادینم ادمی ــ

 .دادمیم زدمیحرفش حرف نم یرو که رو یخانجواب هومن تفاوتینگاه کرد که ب گرد شده به من یبا چشما احسان
 م کرد!خان، جمع شد و بهت زدهلبم با حرف هومن یرو پوزخند

تو  شیمهمون ماست، پ ی! احسان چند روزیریبگ ادی دیرو با تیهمسر یفهیوظ یول ستیالزم ن ینوازمهمون ــ
 !مونهیم
 عادالنه نبود؟ ریغ یکم هشیرو بده؟ تنب میدرازجواب زبون خواستیکار م نیا با

آتش به  یرو نداشت، چون درجا قرمز شد. منم مثل اسفند رو نیکه انگار اونم انتظار ا دیسمت احسان چرخ نگاهم
 سکوت نیهم یبزنم که دردسر درست کنه! برا یاعتراضام حرف نیب دمیترسیجلزولز افتاده بودم. داغ کرده بودم و م
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تخت  یطور روها باال رفتم. در اتاق رو باز کردم و وارد شدم. همونبه احسان از پله یاجانانه یغرهکردم و با چشم
شدم.  رهیبهش به کنج اتاق خ توجهیشد. وارد اتاق شد و پشت سرش در رو بست. ب دایش پنشسته بودم که سر و کله

 :دیداده. صداش منعطف و آروم به گوشم رس هیتک واریروم به دچشم متوجه شدم که روبه یاز گوشه
در کار نبود. به هر حال من  یرو ببخش اگه باعث آزارت شدم، عمد ؟منیهست یچرا امروز انقدر عصبان دونمینم ــ

. خواهش دمیبگو خودش رفت من جوابشون رو م د،یدر موردش پرس یزیخان چ. اگه هومنمونمیجا نم نیشب ا
 !کنمیمن درکت م ر؛یت نگبه خودت سخ کنمیم

 اما سکوت کردم تا بره! نشست،یبود که حرفش و نگاهش به دلم م بارنیاول دیشا
 رفت و من رو با خودم تنها گذاشت. رونیو بازم ساکتم، از اتاق ب دمینشون نم یالعملعکس دید یوقت احسان

اون جا نشسته بود  نیقبل ام یتاق که دفعهکنج ابه سه یتوش محبوس بود رو باز کردم و نگاه نیکه ام یاتاق در
 ی. با واردشدن نور تودمیشنیکه نم کردیزمزمه م یزیلب چ ریداده بود و ز هیتک واریجا سرش رو به دانداختم. همون

بهم انداخت. نگاهش کالفه بود و  یکرد، نگاه تکه چشماش عاد یچشماش گرفت. کم یاتاق، دستش رو جلو
بار اومده بودم با برادرم حرف بزنم. اونقدر  نیدر کار نبود. ا یابار اسلحه نی! اکردمیطور حس م نیمن ا دمیآزرده، شا

 بره! رونیبود که نذارن از در ب نییآدم اون پا
که به  ییشدم. با صدا شرهیدر رو انتخاب کردم و نشستم. متوجه نگاه خ کینزد یاتاق گذاشتم، گوشه یرو تو پام

 مبهوت گفت: شد،یم دهیزور شن
 چشمات! ــ

 نگفتم. یزیدادم و چ لشیتحو یکج لبخند
 گفت: بعدیکم
 چه خبره؟ جانیا یبهم بگ یتونیشدم! تو م جیگ ــ

 که بهش نگاه کنم گفتم: نیزدم و بدون ا یپوزخند
 !دونمینم یادیز زیمنم چ ــ

 گفت: کنجکاوانه
 بگو! یدونیکه م یااندازه ــ

 و گفتم:بهش کردم  یالیخیب نگاه
 !یبهت گفتم! اومدم تو بگ دونستمیکه م یااندازه ــ

 :دیش به گوشم رسگرفته یصدا
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از شهر به شهر  ه؟یچ لشیدل دونستمیکه نم ییو بدوبدوها هایدرمادرم؟ از دربه یها پنهان کاربگم؟ از سال یچ ــ
رو  مونیتا خرج زندگ کردیمردم م یهاونهخ یکه مادرم برا ییاز بشور و بسابا دونستم؟یو نم الشیکه دل ییفرارا

برسه که جواب  یروز کردمیفکر نم وقتچی. هیبزرگ شد توشکردم که  یزندگ یطیها دور از محدراره؟ من سال
که  نیداشته باشم، چه برسه به ا یخواهر کردمیفکر نم وقتچی. هرمیبگ یجورنیسوال ذهنم رو ا نیتربزرگ

 خواهرم...
 که از بغض دو رگه شده بود گفتم: ییدادم و با صدا لشیتحو یارصداد پوزخند

که  یآدم یاز زندگ یدونیمن؟ چه م یاز زندگ یدونینه؟ تو چه م شهیگرم بلند م ینفست از جا ؟یخواهرت چ ــ
ور مجب یسگ یزندگ هینجات خودم از  یبرا یدونینداشته؟ چه م یتیهو چیها هکشور متولد شده، اما سال نیا یتو

اما نه برادر من، نه! اشتباه  ،یکه خودت خواست یاریم درفکر و روشن یآدما یاالن ادا دونمیبه چه کارا که نشدم. م
 ی! نه، من نخواستم. کدوم احمقییزاواسه درآمد ننیبیم یالهیها رو وسبزرگ بشم که بچه یینکن! من نخواستم جا

 بگذره؟ یگل فروش ای ییقبرستون به گدا یتو ایت چراغ قرمز عمرش رو پش یروزا نیده سال از بهتر خوادیم
که من  دیشنیم دینفر با هینه؟ باالخره  ایم خسته یکه من از زندگ دیدیم دینفر با هیرو کنار نزدم، باالخره  اشکام

 رو نخواستم؟ یزندگ نیا
 :ختمیر رونیها بسال نیتمام نفرتم رو از ا د،یلرزیکه از نفرت م ییصدا با
 یذاشتینم بشیتو ج یاز صبح تا شب، پول هیخرفت که اگه بعد  ریپ هی یبودم تو دستا یالهیسال تموم وس ده ــ

 !ادیکه جون از تنت در ب زدتتیقدر ماون
 شدم: رهیش خبهت زده یاز سر درد زدم و به چشما یپوزخند

 یحجره یتو ییکردنت؟ از پادو یپرورشگاه زندگ یاز چند سال تو ت؟یپدریاز ب ؟یمادرت ناراحت یاز بشور بسابا ــ
 ندار بودنت؟ یچیاز ه ؟یفروشفرش

 زدم و گفتم: یپوزخند
 ن،یتو باشم تا بتونم مثه تو اسلحه رو بندازم زم یجا خواستیدلم م ؟یشنویتو باشم، م یجا خواستیمن دلم م ــ

اما  اد،یگرم درب یمثه تو نفسم از جا خواستیمحق انتخاب داشته باشم! دلم  خواستی! دلم مکشمیبگم آدم نم
 !ادینم

بود که رو دلم  ییمهم نبود. مهم فقط دردا یول کرد،یفکر م یبه چ دونمیکردم. صورتش قرمز شده بود، نم نگاش
 باد شده بود!مونده و غم

 گلوم رو قورت دادم و گفتم: بغض
 ؟ینرتا حاال شده شب از ترس کتک خوردن از مامانت خونه  ــ
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 شد. رهیرو باال گرفت و به چشمام خ سرش
 دادم: ادامه
ازم  کسچیشش سالم بود، ه بارنیاول دم؟یتا صبح از ترس لرز دمیخواب ابونیخ یچند شب چند شب تو یدونیم ـــ

ب پس نرفتم خونه. نرفتم و ش کنه؛یو کبودم م اهیاون خراب شده با کمربند س یبرگردم تو دونستمیم د،ینخر یچیه
 موندم! یعموم ییودستش یهوا تو یاز سرما ابون،یخ یولگرد تو یاز ترس آدما

بود که به دلم  یچشماش چ یتو دونمیکرد به ادامه دادن. نم بمیشد ترغ ریکه از چشمش سراز یاشک یقطره نیاول
 از ترحم؛ پس ادامه دادم: ریبه غ یزیچ هی! نشستیم

! تمیشناسنامه که بشه هو یاسم تو هیخانواده بود.  هیبودم که حسرتم  گردنابویو کار خ کسیب هیده سال تموم  ــ
 د؟یکش یدونطور کار من به اون آشغالکه چه کنمیفکر م نیدارم به ا میمن و تو خواهر برادر دمیفهم یاز وقت
 :دیش به گوشم رسگرفته یصدا

 م؟یما خواهر برادر یمطمئن ــ
 لبم نشست: یرو یندشدم و پوزخ رهیقرمزش خ یچشما به
! ستیتموم شد، اما خواب ن شیبشم و بگم آخ داریخواب بد باشه که صبح ب هیاتفاقا  نیا یهمه خوادیدلم م یلیخ ــ

 !یمثل من رو انکار کن یوجود خواهر یتونیم یتو دوست داشته باش
ود کنار زدم و از جام بلند شده ب یصورتم جار یرو که رو یاشک یهانگفت. قطره یچیبهم کرد و ه یمتاسف نگاه

 شدم.
 !شیکش و قاچاقچخودش رو هم انکار کنه! چه برسه به خواهر آدم یاخانواده نیبا چن دادمیحق م بهش

 . خواستم برم که کنجکاوانه گفت:دمیسمت در چرخ به
 ؟یدرآورد جانیسر از ا یپس چه جور ــ
 واریبهش کنار د ترکیبه سمتش برداشتم و نزد یسبزش کردم، چند قدم یبه چشما یسمتش برگشتم. نگاه به

 نگاه کردم: نیچشم به ام یچپ اتاق افتاد. نگاهم رو ازش گرفتم و از گوشه یگوشه یفرنگ سینشستم. نگام به سرو
 کسچیکه به ه یخان باشه قلنبه شد، محبتدار که از قضا هومنرهگذر پول هیمحبت  هوی یچراغ قرمز وقت هیپشت  ــ

تو ذهنم بود که نتونسته بودم با  جوابیب شهیسوال هم هی نیتو، ا ینکرد! تا قبل از حرفا گهیو بعد از منم د نکرده
 دنیمن متعجب شده بود از د دنیقدر از دپشت چراغ قرمز چه رهیمن ادمیبدم.  قشیخان تطبنوع اخالق و رفتار هومن

 چیبه ه ترشیبهش فکر کردم، ب شتریقدر که گذشت و من بنبود، اما هرچه یمهم زیبه نظرم چ یعالم بچگ یمن. تو
 یانامهعمارت، بهم شناس نیداشته باشم! من رو آورد به ا یباهاش نسبت کردی! به ذهنمم خطور نمدمینرس یاجهینت

تا چندکه هر روز  نهیا جانیبه بعد بابا صداش کنم. بهم گفت شرط موندنم ا نیمنه و از ا یشناسنامه نیداد و گفت ا
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قدر از کنم. اون یزندگ یبهتر یجا تونمیکه م نیحال بودم از اخوش یرو به مقصد برسونم. منم تو عالم بچگ فیک
 فیک هیکه ازم خواسته بود سخت نبود، هر روز  یقبول کردم. کار ستهبعمارت به وجد اومده بودم که چشم دنید

طول  ادیکار ز نی. البته ارونیب اومدمیو م دادمیرو م فیونه، کخ هیدر  رفتمیراننده م هیدستم، با  دادیمدرسه م
 یرو داره یعمارت درس خوندم و فکر کردم زندگ نیا یکار رو بکنم! تو نیسال ازم خواست ا هیفقط  د،ینکش

ها اتاق درآوردم! اون موقع نیکار دستم داد! هجده سالم بود که سر از ا یاما فضول ده،یخوشش رو بهم نشون م
رفت و  جانیا یترکم ی. آدماکشوندیعمارت نم نیکاراش رو به ا ارمیکه من سر از کارش درن نیا یخان براهومن

 .کردینم یعمارت زندگ نیا یتو یمحافظ کس شمارکار و انگشتتا خدمتجز چند بایآمد داشتن و تقر
 مقابلم دوختم و گفتم: واریرو به د نگاهم

رو بلند کردم و سر از  داشیبار کل هی! رونیب ادیاتاق، چند ساعت بعد م نیا یتو ادیخان مبودم هومن دهیچند بار د ــ
در  هینبود.  یشکل نیداالن درش ا نیموقع اکار دستم داد. البته اون یداشتن اتاق بهدار نیاتاق درآوردم و دورب نیا

 یکنجکاو کردیخان فکرشم نمهومن دیشا نمدویباهاش کنار اومد. نم شدیم یسنجاق به راحت هیبود که با  یمعمول
 نینحس چون وارد شدنم به ا گمیداالن نحس گذاشتم. م نیا یشد که پام رو تو یجور تیکه بود موقع یکنم. هرچ

 تونستمزن حبس بود. درش مثل االن بود و من ن هی ،یکه تو حبس یاتاق نیشد با بدبخت شدنم! تو هم یداالن مساو
خان که هومن نیو سمت در نرفتم. اصالً ترس از ا دمی. اون موقع ترساومدیم هاشهیو گر غیج یواردش بشم، اما صدا
رو برگردوند.  میورق زندگ هیچند ثان نیاتاق بمونم، اما هم نیا یتو قهیدق هینذاشت  نهیبب جانیسر برسه و من رو ا

 اتاق بکشم! نیا یکرد همون زن رو تودستم داد و مجبورم  اسلحهاومدم،  جانیمن ا دیفهم یخان وقتهومن
 به تمسخر تکون دادم و گفتم: یلبم نشوند؛ پس سر یرو یپوزخند ن،یپر از تعجب ام یصدا

 هیبهت اعتماد کنم.  تونمینم ،یقرار داد! گفت اگه اون زن رو نکش تیموقع نیا یخان من رو هم توآره، هومن ــ
برگشته رو کشتم و هفت ساله که کابوسش . اون زن بختکنهیتخاب مگروهش رو ان یاصل یکار آدما نیبا ا ییجورا
. بعد از اون بارها و بارها نمیبیزن رو م نیفقط خواب ا یلو اد،یبه نظرت مسخره ب دیکشتم. شا ادی. آدم زنمیبیرو م

 شدم. یراندازیمسابقات ت یدست به اسلحه و برنده
 :ش کردم و گفتمبه دست بانداژ شده ینگاهمین

 ورزش دارم. نیا یتو یاستعداد خاص دونمیچند ساله که م ــ
 زدم: یبه دورتادور اتاق کردم و پوزخند ینگاه

 .یتو هم مثل اونا باش خوامینرفتن. نم رونیب گهیپا گذاشتن و د یادیز یاتاق آدما نیا یتو ــ
 گفتم: دمدایلباسم رو تکون م یرو یفرض یکه خاکا یبلند شدم و در حال نیزم یرو از
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بهش زور بگن. به نظر  دهیو اجازه نم کنهیمقاومت م گنیبهش زور م یکه وقت ستین یبه نظر من، قهرمان کس ــ
 یجیبه نتا دیفکر کن، شا ترشیکم ب هی. دهیکه درسته رو انجام م یبار زورم که شده، کار ریکه ز هیمن قهرمان کس

 یتو یچه اتفاق میبفهم دیدارم با ازیصوصا حاال که به کمکت ن. مخیدیاتاق رس نیا یکردن عمرت توبهتر از تلف
ها آرزوش که سال ییکارا ادیم رمونیکه گ یبا ثروت میتونیو م میاخانواده نیتر، ما وارث اگذشته افتاده! از اون مهم

 .میانجام بد میرو داشت
 در به سمتش برگشتم و گفتم: کیشدم و به سمت در رفتم. نزد بلند
 خودم بکنم. یهاخواسته یکردم رو قربان دایکه تازه پ یاتاق برادر نیا یتو خوامیفکر کن. نمخوب  ــ
پاک کردنشون نکرده بودم، کنار زدم و به  یبرا یاومدم و در رو بستم. اشکام رو که تا اون لحظه تالش رونیاتاق ب از

 یرو. از راهکردمیم مین بهم سپرده بود تنظخارو که هومن یدیقرارداد جد دیمقابلم رفتم. با کیبار یسمت راهرو
بردم و چراغ رو روشن  دیکل یکردم و وارد اتاق شدم. دستم رو رو ازدر رو ب ،یتیرد شدم و بعد از زدن رمز امن کیبار

 گروه بود انداختم و به یکار یجورواجور مربوط به قراردادا یهاپرونده یهابه اتاق که پر از قفسه یکل یکردم. نگاه
 .دمیکش رونیب زمیم یرو یکاغذا نیرو از ب دیقرارداد جد یاتاقم بود رفتم. بعد برگه یکارم که گوشه زیسمت م

کردن هر روشن ریاخبار زل زده بودم، اما فکرم درگ یندهینشسته بودم و به دهان گو ونیزیمقابل تلو من،ینش یتو
که تا حاال  نیو از ا دمیکوبیپارکت عمارت م نیزم یرو رواحسان بود! کالفه و داغون پاهام  یهیقض ترعیچه سر

ها چرخوندم و پا که اومد، سرم رو به سمت پله ی! صداخوردیخون خونم رو م ه،ینتونسته بودم بفهمم اصل ماجرا چ
 شدم. رهیها بود خاومدن از پله نییخان که در حال پابه هومن

مونده بود، سن و سال  یموهاش که همچنان به لطف باق ییطال متناسب و رنگ کلیه تفاوتش،یب شهیهم یچهره
شد، از جا بلند شدم.  منیو به احترامش که وارد نش رهیسبزش خ ی. به چشماگذاشتیم شیرو ازش به نما یترکم

. میبود ببنده حرف نزده ییباند اروپا هیبا  خواستیکه م یاز اون شب که سرزنشم کرده بود، جز در رابـ ـطه با قرارداد
 !رفتیمذاکره به اون کشور م یاالن هم که به مدت دو سه هفته برا

نداشتم  یشدم. حرف رهیخ ونیزینشست. با نشستنش، منم نشستم و دوباره به تلو میمبل کنار یسمتم اومد و رو به
 گهیاز طرف د مجهول، یطرف اون گذشته هیخان نداشتم. از نسبت به هومن یروزا احساس خوب نیا یعنیکه بزنم؛ 

 خان نداشته باشم.به هومن ین اعتمادیترخان باعث شده بود کوچکهومن یهایاحسان و طرفدار یکارا
 :دیکش رونمیاز فکر ب صداش

 امروز پرواز دارم. ــ
 گفتم: حوصلهیشدم و ب رهیچشماش خ به
 بره! شیکارا خوب پ دوارمیبه سالمت، ام ــ
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 تکون داد و گفت: یسر
 !مدواریام ــ
 رو شکست: نمونیخودش سکوت ب قه،یچند دق یبرقرار شد که در فاصله نمونیهم سکوت ب باز
 .جانیا ادیچند روز ب نیزنگ زدم احسان گفتم ا ــ

 شدم: رهیزدم و به چشماش خ یپوزخند
 س؟یرئ یشیتا حاال نگران تنها موندن من تو عمارت م یاز ک ــ

 پاش انداخت و گفت: یش رو روداده بود، پا هیطور که به مبل تک همون
انتقام  یحتما برا ،یو عرض اندام کرد یکه براشون فرستاد ییبلندباال یو نامه یکه به اون باند زد یبا اون ضرر ــ

 راحته! المی. احسانم باشه خیعمارت تنها باش نیا یتو خوامیتو سرشونه. نم ییفکرا
 زدم: یرو کج کردم و پوزخند سرم

عمارتن  نیا اطیح یهمه محافظ و نگهبان که تو نیبابا جان؟ بعدم مگه ا کنمیکارا م نیمه از امگه دفعه اول ــ
 شماست؟ نانیشلغمن که فقط احسان مورد اطم

 باال انداخت و گفت: ییابرو خانهومن
 تره!تراح المیمن خ یجورنیاحسان شوهرته! ا یکنه، ول انـتیبهمون خــ ـ شونیکی هیپولن. کاف یاونا بنده ــ

 کردم و با شک گفتم: زیرو ر چشمام
 اد؟یتوزرد از آب درن دیزنیکه ازش حرف م یشوهر نیاز کجا معلوم هم ــ

 مبل بلند شد: یاز رو یابروهاش رو تو هم گره کرد و عصب خانهومن
 ؟یدار یپسر چه مشکل نیتو با ا دونمیبردار! من نم یدست از بچه باز ــ

 گفت: رفتیم یکه به سمت خروج طورهمون
 نیکارات پدر ا نیبا ا گهی. تو دذارمیکه برگردم قرار عقدتون رو م نی. به محض ایبردار یبازبهتره دست از لج ــ

 !یپسر و درآورد
 لب زمزمه کردم: ریبه خودم زدم و ز یپوزخند

 خودم نگه دارم! کیاحسان رو نزد ت،یکشف واقع یبرا دیبا دیبدم نباشه! شا دیشا ــ
 اون رو برداشتم و جواب دادم: ن،یاسم نگ دنیش انداختم و با دبه صفحه ینگاه ،یزنگ خوردن گوش با
 بله؟ ــ
 جان! نیسالم ثم ــ
 ؟یدار یکار ن،یسالم نگ ــ
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 !جانیاومده بود ا سیبراش افتاده پل یکه اتفاق بد نیمجد مثل ا یآقا نیآره، ا ــ
 سراغ منم اومدن! دونم،یم ــ
 د؟یجد ریدام بزنم واسه دباستخ یآگه ــ
 . خواهرت خوبه؟میآقا باش نیمنتظر ا دیبا یتا ک ستیبزن؛ معلوم ن ــ

 کرد و گفت: یکوتاه مکث
 روانشناس! هی شیببرمش پ دی. بانهیبیهر شب داره کابوس م ده؛یترس یلی! خستینه، اصال خوب ن ــ

 گفتم: کنجکاوانه
 ده؟یترس ــ

 گفت: متاسف
 بکشن! خواستنیخودشم م ینبوده؛ حت یشوهرش اصال عادآره! انگار مرگ  ــ

 گفتم: کنجکاوانه
 طور؟چه ــ
 گفت: حوصلهیب

 !رهیگیت نممفصله حوصله یلیولش کن ماجراش خ ـــ
 گفتم: تفاوتیب

 اد؟یاز دستم بر م یکمک ،یهر جور راحت ـــ
 کرد و متاسف گفت: یپوف
 !ادیاز دست منم بر نم یمدت زمان الزمه تا آروم بشه! کار هینه،  ـــ
 تکون دادم و گفتم: یسر
 باشه. ــ
 فعال! ــ

 زیاپن نشستم و به حرکات تند و ت یصندل یرفتم، رو رو قطع کردم و از جام بلند شدم. به سمت آشپزخونه یگوش
 به من نداشت گفتم: یشدم. خطاب به صنم که در حال سرخ کردن بادمجون بود و توجه رهیصنم خانوم خ

 صنم! ادیمشب احسان ما ــ
طور که مشغول کار خودش بود همون شد،یعمارت حساب م نیکه چشم و گوش ا یازن حدودا چهل ساله صنم،
 گفت:

 بادمجون درست کنم براشون! مهیخانم، آقا سفارش کردن ق دونمیم ــ
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 لب گفتم: ریباال انداختم و ز ییابرو
 چه هواشم داره! ــ

 زدم و گفتم: یپوزخند چرخوندم،یکاملش م زاتیمدرن و تجه یآشپزخونه یکه چشمم رو تو طورهمون
 بله! ــ
 د؟یاز احسان حرف کش شهیچطور م کردمیفکر م دیها رفتم. بابه سمت پله منیجام بلند شدم و بعد از عبور از نش از

**** 
رنگ رو  ییموی. پرده لردمکینگاه م رفتیم نگیاحسان که به سمت پارک نیبودم و به ماش سادهیپنجره وا پشت

بودم.  ختهیدورم ر شهیو موهام رو هم به عادت هم دهیپوش یجذب و شلوار ل شرتی. تسادمیوا نهیآ یانداختم و جلو
 داشت. یحیمل شیصورتم آرا

 کنار رفتم و به سمت در رفتم تا به استقبال همسر برم. نهیآ یجلو از
 باال انداخت و گفت: ییمن ابرو دنیو وارد شد. با د که در رو باز کرد ستادمیدر ساختمون وا یجلو
 ؟یکنیکار م یچ جانیا ــ

 دادم و گفتم: لشیتحو یزورک لبخند
 داره؟ یرادیاومدم استقبال آقامون ا ــ

 به صورتم انداخت و با محبت گفت: یقیبه صورتم زد، نگاه دق یمهربون لبخند
به جون خودت که دارم از  ؟یکن ییراهنما یه براش در نظر گرفتک یآقاتون رو به اتاق شهیحاال م ؟یرادیچه ا ــ

 !رمیمیم یخستگ
 باال انداختم و گفتم: یشیرو به حالت نما ابروهام

 بادمجون درست کنه! مهیبه صنم گفته بودم برات ق ؟یشام چ ــ
 گفت: طنتیشد و کنار گوشم با ش لیداد، به سمتم متما لمیتحو یاگنده لبخند

 م؟یپخت خودت رو بخوردست یمم درد نکنه! کدست خانو ــ
 رو به سمت گوشش بردم و آروم گفتم: سرم

 !یکه! به نفعته همون دست پخت صنم خانم رو بخور یدونیم ست،یخوب ن میمن آشپز ــ
 کرد و گفت: یاخنده

 ؟یمن در نظر گرفت یکدوم اتاق رو برا نمیخب! حاال بگو بب ــ
 زدم: یکه کنجکاوانه منتظر واکنشش بودم، چشمک یکردم و در حالرو تا بناگوش براش باز  شمین

 اتاق خودم! ــ
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 زد: یشد و لبخند کج رهیاحسان از تعجب باال رفت. به چشمام خ یابروها
 ؟یچ ــ

 متعجبش دوختم: یرو بدجنس به چشما چشمام
 !گهید یتو اتاق من باش دیپس با ؟یمواظب من باش یومدیمگه ن ــ
 به خودشون گرفتن: یحالت تعجب دراومدن و رنگ نگرانچشماش از  کمکم
 !یبش تیتو اذ خوامیمن نم ؟یمطمئن ــ

 براش تکون دادم: یبهش نگاه کردم و سر مشکوک
 !یمن مطمئنم، اما انگار تو ناراحت ــ

 بهم انداخت و گفت: یکج نگاه
 !وونهیمن از خدامه د ــ

 کرد و ادامه داد: یمکث
 ...شیآخه چند روز پ ــ
 وسط حرفش و گفتم: دمیپر
کنم  یکار خوامی. نممیباالخره هم قراره با هم عقد کن م،یهم محرم. ما که بهکنمیچند روزه دارم بهش فکر م ــ

 و... یزده بشکه ازم دل
 میشونیرو به پ شیشونیحرف، دستاش رو محکم دورم ح*لقه کرد، پ نیا دنیکه احسان با شن میبود سادهیبه رخ وا رخ

 به چشمام گفت: رهیوند و خچسب
 !وونهید شمینم ریوقت از تو س چیمن ه ــ

 :گفتیو م دادیباور کنم، اما مغزم ارور م خواستیاز حرفش داشتم. دلم م یبیعج احساس
 نه! ـ

نقشم فرو رفته باشم؛ پس  یتو ترشیشدم. خواستم ب رهیباهام فاصله داشت خ متریچشماش که کمتر از دو سانت یتو
 یمن ینشون بده، اما برا ترشیکارم باعث شد به خودش اجازه بده محبتش رو ب نیم رو دورش حلقه کردم و همدستا

که باعث  موندیم یکیشوک الکتر هی نیبود، ع یاگهیآدم د ادآوریحرکت برام  نیاصل اصلش ا ایکه انتظار نداشتم 
 شد ناخودآگاه مانعش بشم.

اومد خودن رو کنترل کنم، اما انگار کارام دست  شیاتفاق پ نیبودم که اگه ا با خودم فکر کرده یلیخ نیاز ا قبل
 خودم نبود.
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افتاده بودم، قطرات اشک  گذشته ادیو چون دوباره  دیکه متوجه مقاومت من شد، عقب کش نیبه محض ا احسان
 .دیصورتم غلت یرو

 یعمرم نقش یتو بارنیاول یبرا دیونم و شاحصار دستاش بم یکه بهش داشتم، باعث شد نتونم تو یعدم اعتماد نیا
 گفت: یواکنشم ضد حال خورده بود، عصب دنینکردم. احسانم که از د یرو خوب باز دیکه با

مت*جاوز  یصبر کنم! دوست ندارم احساس آدما یکه تو بخوا یتا هروقت تونمی. من میدوست ندارم بهم دروغ بگ ــ
به خاطر پدرت باهام  خوامی. نمکشهیچه قدر طول م ستی! برام مهم نیاشب یتو هم راض خوامیرو داشته باشم. م

 !یکن یزندگ
 ها رفت.حرف، بدون توجه به من به سمت پله نیگفتن ا با
 هم گذاشتم. یو چشمام رو رو دمیاز سر درد کش یقیدادم و سرم رو بهش زدم. نفس عم هیپشت سرم تک وارید به
 بود! یاگهیدرد د نمیا

 ریتر زبود که اون رو راحت نیاتاق ا یاحسان تو دنی! قصد من از کشامیکه من از پسش بر نم زدمیم حدس دیبا
مقابل چشمم،  شافهیداشتم، با ظاهرشدن ق یاگهیبه آدم د یخاص یکه من وابستگ ییجانظر داشته باشم، اما از اون

 نشد! یعنینتونستم ادامه بدم؛  گهید
 کیگرفتم. در رو باز کردم، به طرف تختم که نزد شیها رفتم و راه اتاقم رو در پمت پلهبه س میمستق ،یورود یجلو از

 .دمیپنجره بود، رفتم و روش دراز کش
 دایش

به برق چشماش کردم و  یدر، نگاه یقامت احسان جلو دنی. با ددیبازشدن در نگاهم رو به اون سمت کش یصدا
 ش بلند شد:زده جانیه یشدم. صدا رهیرو به روم خ وارینگاه گرفتم. بعد دوباره به د تفاوتیب
 خانم! دایخبر خوب دارم برات ش ـ

 میزندگ یآدما یبهش بدم، بلکه از همه یجواب خواستیتنها دلم نمقدر ازش ناراحت بودم که نهنکردم. اون نگاهش
بود که با  یمه خودم! چند روزاز ه ترشیبکشه. ب جانیکه باعث شده بودن کارم به ا ییکسا یبودم، از همه یشاک

 انیچرا مثل شا ایراحت بشم؟  یسگ یزندگ نینمردم تا از ا مخانواده یاعضا یهیچرا منم مثل بق کردمیخودم فکر م
 بهم نرسه؟ کسچیکه دست ه شدمیوگور نمگم یجور
حرفا  نیم پرروتر از ابهش نکردم، اما اون یتخت نشست. توجه یشد و آروم کنارم رو ترکیاحسان نزد یپا یصدا

 گفت: نشستیبه دلم م بیکه عج یبود که ول کنه و بره. با لحن
تا  یپرسینم یچیمنم از خودم دفاع کنم، چرا ه یذاریچرا نم ؟یدیجوابم رو نم زم؟یخانم؟ عز دایجانم؟ ش دایش ـ

سرت آوردن که  ییچه بال یگیچرا نم ؟یدرآورد جانیچرا سر از ا یگیچرا نم ؟یجوابت رو بدم؟ چرا سکوت کرد



 

 

362 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 یکه تا پاش رو تو یااون دختر شاد و سرزنده وک ؟یخودت رو توش نگاه کن ارمیب نهیآ هی ؟یداغون شد قدرنیا
 آورد؟یلبخند به لبم م ذاشتیم شاپیکاف

 دادم: لشیتحو یرو به سمتش چرخوندم و پوزخند سرم
 وقته مرده! یلیمرد! اون دختر خ ـ

 هش کردم و با پوزخند ادامه دادم:ب یزیرآمیتحق نگاه
 هم مرده! شناختمیکه من م یاون احسان یحت ـ

 تخت بلند شد و گفت: یاز رو یعصبان
 !میزنیبا هم حرف م میجا که رفت نی! از استین یمناسب یاصال جا جانی! ادایش یکنیم تیاذ ـ
 تخت گذاشته بود، با دست نشون داد و گفت: یرو که رو یاسهیک
 .میبر جانیاز ا دیش، بابپو ـ

 زدم و گفتم: یپوزخند
 !امیکجا؟ من با تو تا جهنمم نم ـ

 حرف به سمتم برگشت: نیا دنیکه با شن رفتیبه سمت در م داشت
از  میرینکن. م تیاذ گهیرئسا جواب پس دادم! تو د سیبه خاطر تو به رئ یکاف ی! من به اندازهدایبسه ش یلجباز ـ
 منتظرم! رونی! حاضر شو، بدمیم حیوضخراب شده بهت ت نیا
 جانیاما ا د،یکشیانتظارم رو م یچه اتفاقات جانیاز ا رونیب دونستمیبود. نم سهیبه ک مرهینگفتم. نگاه خ یزیچ بارنیا

 موندن نبود. یهم جا
 هیبا  ،یو شلوار ل یاسرمه یمانتو هی. دمیکش رونیرو که برام گذاشته بود ب ییبردم و لباسا سهیرو به سمت ک دستم

 رنگ.شال هم
بهم کرد  یکه در باز شد و احسان داخل اومد. نگاه مهربون کردمیسرم مرتب م ی. داشتم شالم رو رودمیرو پوش لباسا

 و گفت:
 .زنهیکه لباسا تو تنت زار م نیشرمنده! مثل ا ،یالغر باش قدرنیا کردمیفکر نم ـ

 ش نشستم.به سمت تخت رفتم و رو یواکنش چیه بدون
 رو به سمتم گرفت: یزیبه سمتم اومد و چ احسان

 .یرو به چشمات بزن نیا دیبا جانیرفتن از ا رونیب یبرا ـ
 زدم و گفتم: یپوزخند

 کار براتون بکنم؟ یچ دیبگو با میجا بر نیکه از ا نیچشم، فقط قبل از ا ـ
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 نگاهم کرد و گفت: متعجب
 ؟یچ یعنی ـ

 به احسان کردم: یزینگاه ت هزدم و به عادت گذشت یپوزخند
 براتون انجام بدم! یکار هی دیحتما با د،یخدا که آزادم نکرد یمحض رضا ـ

قوم جمع بسته بودم،  نیاون رو هم با ا کهنیاز ا یعصب خوره،یداره حرص م زدیداد م شافهیکه از ق یدر حال احسان
 گفت: رفتیکه هر لحظه تن صداش باالتر م یدر حال

که قراره براشون انجام بدم ولت کردن.  یت و به خاطر کارخدا آزادت نکردن. به اعتبار گذشته یحض رضانه! م ـ
 .یانجام بد یتو کار ستیقرار ن

 کردم و متعجب گفتم: زیرو ر چشمام
 گذشته؟ ـ

 و کالفه گفت: دیموهاش کش یتو یدست
 .میزنیـطه بعدا حرف م رابـنیآره، گذشته! بلند شو در ا ـ

 مخالفت تکون دادم و گفتم: یرو به نشونه سرم
 !خورمیداره ازجام تکون نم یباند کوفت نیبه ا یمن چه ربط یگذشته یتا نگ ـ

 باند وحشتناک بودم! هی یشاخه ریباور کنم که ز خواستیسخت نبود، اما باورش چرا! دلم نم حدسش
 تخت نشست و گفت: یرو کالفه

بوده، آمار  ستیکه رئ دیرو داره، وح کننیکه براش کار م یی! باند آمار تمام کساهیریرگباند زو نیا یتایاز فعال یکی ـ
از  یکی شیکه همون چند ماه پ کردهیمنفعت خودش استفاده م یاز تو برا دیتو رو به گروه داده بوده. در واقع وح

اون تصادف که  یتو دیما وحبکشنش، ا رنیگیم میموضوع تصم نیو به خاطر ا شهیمتوجه م دیوح یایباال دست
 .گذرنیکشتنش م ریکه از خ کننیم یتوافق دیو اونا هم انگار با وح رهیمیبوده نم یعمد

 !شهیتکه محرفا داره تکه نیا دنیقلبم با شن کردمیناخودآگاه مشت شد. حس م دستام
 شدم: رهیچشماش خ یرو باال گرفتم و تو سرم

 ...یعنی ـ
 باال گرفت و گفت:رو به عالمت سکوت  دستش

 !ستیجاش ن گهید جانیبپرس! ا یداشت یهر سوال م،یکه رفت جانیاز ا ـ
 یبند رو به سمتم گرفت و با مهربونباز و بسته کرد و چشم نانیاطم یبهش نگاه کردم. چشماش رو به نشونه دیترد با

 سابق گفت:
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 !یکنیکن ضرر نم نانیمن همون احسانم مطمئن باش. اطم ـ
بند دراز کردم. بعد اون رو از کف دستش برداشتم. چشماش دستم رو به سمت چشم دیبه دندون گرفتم و با ترد رو لبم

 بند رو ببندم و از جام بلند بشم.هم گذاشت و کمکم کرد چشم یرو نانیرو با اطم
 چیاون اتاق ه یچرا تو دونمینم ی. ساختمون به نظر پر از آدم بود، ولمیکمک احسان از ساختمون خارج شد با

ست، حواسم رو جمع کردم و آروم با جا پله نیمواظب باش ا یبا صدا م،ی. از ساختمون که خارج شداومدینم ییصدا
کرد. بالفاصله خودش سوار شد و بعد  نمیو سوار ماش ییراهنما ینیرفتم. من رو به سمت ماش نییها پااز پله اطیاحت

 یبند رو باز کنم. چشمم رو که باز کردم، باز من بودم و تهران و آدماه چشماجازه داد ک ،یمسافت طوالن هی یاز ط
چند  نیا یاتفاقا یکنم، اما ترکشا داینجات پ یکابوس لعنت نیاز ا یجورنیا دمیدیخوابم هم نم یش! توغبار گرفته

دلم  کردمیه فرهاد فکر مب یحال باشم! مخصوصاً وقتخوش یخالص نیبابت ا تونستمیبودن که نم ادیز قدرنیروز ا
 یبکنم. جا ینجاتش اقدام یجاش کجاست تا برا دونستمینم یفرو برم. من حت نیزم یآب بشم و تو خواستیم

 نمیریچندان شداده بودم و در افکار نه هیتک نیماش یشهی. سرم رو به شکردیچند روز درد م نیزخم تمام اتفاقات ا
! کردمیبه تن م دیم باکه از مرگ خانواده یی. رخت عزاکردمیم داشیپ دیو باکه گم شده بود  یفرو رفتم. برادر

جواب برادر و  دونستمی. نمشدیداغ تازه م نیا افتادمیم ادشیکه شده بود داغ دلم، هر لحظه که به  یفرهاد
بفهمم  دیه شهر خودم، بابرگردم ب دیاول انجام بدم؟ فکر کردم با دیرو با یبدم؟اصالً چه کار دیبا یرو چ شخانواده

 افتاده! یچه اتفاق قاًیدق
 و گفتم: دمیبه سمت احسان چرخ ناخودآگاه

 نال؟یترم یمن رو ببر شهیم ـ
 زده گفت:بهم انداخت و بهت یبه سمتم برگشت، نگاه متعجب احسان

 ؟یبر یفتیراه ب یخوایحالت کجا م نیبا ا نال؟یترم ـ
 گفتم: یپس عصب رو نداشتم؛ ریو رو کردن اتفاقات اخ ریز یحوصله

 شهرم! ـ
 گفت: قاطع

 !شهینم ـ
 سرعت به سمتش برگشتم و گفتم: به
 ؟یچ ـ

 که ناخودآگاه باال رفته بود گفتم: ییکردم و با ولوم صدا زیر یرو عصبان چشمام
 چرا؟ ـ
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 بود گفت: یطور که حواسش به رانندگباال انداخت و همون ییابرو احسان
 چرا! گمیشده، بعد بهت م یچ یبهم بگ دیاول با ـ

بودم، به سمتش برگشتم و  یحرفاش رو بفهمم. عصبان یحرفا شده بودم که بتونم معنا نیتر از امن کم تحمل اما
 صورتش داد زدم: یطلبکارانه تو

 یابرگردم به همون خراب شده یذاری! پس چرا نمشهیتموم م یهمه چ رونیب امیاز اون خراب شده ب یمگه نگفت ـ
 خسته شدم! گهید ؟یفهمیه توش بودم؟ خسته شدم مک

 :دمیونال دمیداشبورد کوب یرو رو دستم
 خدا خسته شدم؛ خسته! بسمه!به ـ

 میعسل یچشما یپارک کرد و به سمتم برگشت. تو یارو گوشه نیآروم ماش یلیبشه، خ یکه عصب نیبدون ا احسان
 شد و مهربون صدام کرد: رهیخ
 !نیشده تا بتونم بهت کمک کنم، هم یچ یفقط ازت خواهش کردم بهم بگ ؟یبر ذارمیمگفتم ن ی! من کدایش ـ

تو صورت مرد  یلیدردام رو مثل س یهمه خواستیپر بود و چشمام پر اشک. سر زخمم باز شده بود و دلم م دلم
 ینیسنگ منهیسـ*ـ یکه رو ییدردها ادیشد با فر یمساو خت،یکه از چشمام فرو ر یاول اشک یمقابلم بزنم. قطره

 :کردیم
جوابت انتقامه، انتقام!  دم؟یرس جانیشدم؟ چرا به ا یچه شکل نیچرا ا یبدون یخوایشده؟ م یچ یبدون یخوایم ـ

بود که من  نینداشت، مثل ما تنها بود، تنها! فرقش ا یری! اونم تقصیی! از تنهایمادریپسر بچه از ب هی یهاعقده
 شت!مادر داشتم اما اون ندا

 احسان بلند شد: یصدا
 ؟یگیم یدار یچ ـ

 لبم گذاشتم و گفتم: یرو به عالمت سکوت رو دستم
 بذار بگم. ـ

 :ییتنها یبو داد،یدرد م یاومد. حرفام بو نییناخودآگاه پا صدام
 !دونهیکه بابام باعثش شده بود، اما نم یانتقام عشق مادرش رو از من گرفت! عشق دیوح ـ

 گفتم: کردمیکه اشکام رو پاک م یدادم و در حال لشیتحو یاهیگر با ختهیآم یخنده
به هم نداشتن  یاعالقه چیکه ه نایاصالً ا دمینفهم وقتچیشده بود! من ه نیمشترک پدر و مادر من نفر یزندگ ـ

! دونمیم. نمیدیرنگ پدر و مادر رو تو خونه ند وقتچیکه ه انیمن و شا میشد شمجهیچرا باهم ازدواج کردن؟ نت
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رو از من گرفت.  انایپدرام، پدرام که انتقام مرگ ک ای! کنهفراموش  دیبابامم نتونسته بود عشقش رو به مادر وح دیشا
 ش مرد، زنش طالق گرفت.زنش حامله بود، بچه یکی! اون شیراز زندگ نیترفیانتقام برمالکردن کث

 گفتم: کناننیفنیف کردم،یم یش دستام رو مخفکه لرز یکردم. بعد در حال یعصب یزدم و خنده یپوزخند
برادرم رو  یروان ی. پسرهسوختیم شیآت یداشت تو میپدر یآورد نشونم داد که خونه لمیف هی شیچند روز پ ـ

به خاطر  خواستیم صفتیرو با آدماش به آتش بکشه! مردک ب میپدر ینجات جون من خونه یمجبور کرده برا
 ش من رو...مرگ بچه

 کهنیکرده بود. نگاه ناباور احسان بهم بود. بدون ا خیخودم جمع شدم. بدنم  یشدم. بدنم و لرز گرفته بود. تو ساکت
 گرفته و نگاه غرق در خونم گفتم: یاشکام رو کنار بزنم، با صدا

 کنم! داشیبگردم پ دیحاال برادرم گم شده. با ـ
 گفتم: یدهانم رو قورت دادم و عصب آب

اون قلچماقا  لیکردن، من رو تحو یکیدست به  زدن،یم ریهم رو با ت یهیو پدرام که سا دیشد وح یچ دونمینم ـ
 جا!دادن و بردن اون

 زدم و نگاه نامطمئنم رو بهش دوختم و گفتم: یپوزخند
 !دیمثل وح یهست یکیکه توام  یدر حال کنم،یچرا دارم بهت اعتماد م دونمینم ـ

 دستش رو به سمت صورتم دراز کرد. بعد هشدارگونه گفت: و دیرو در هم کش اخماش
 نباش. انصافیب ستم،ین دیمن مثل وح ـ

 انداختم و به فکر فرو رفتم. نییرو پا سرم
شده بود، اما  جیقدر درهم و برهم گفته بودم که مطمئناً گرو اون زیبود. همه چ دهیاز حرفام نفهم یادیز زیچ مطمئنم

چند وقت،  نیجا باز شده بود. دستام از حرص اتفاقات اطور پام به اونکه چه نیودم. اخب اصل مطلب رو گفته ب
 باعث شد بهش نگاه کنم: نآروم و مطمئن احسا یگرفته بود. صدا وقفهیب یلرزش

 .دایش نمتیبب ـ
به  یکم گذاشت و میصندل یشدم. دستش رو کنار پشت رهیخ شیاقهوه یسرم رو باال گرفتم و به چشما ناخودآگاه

 :دیدهنده به گوشم رسسمتم خم شد. صداش پر محبت و آرامش
 تموم شد. گهید ـ

 رو با آرامش بهم زد و مهربون گفت: چشماش
 کنه. تتیاذ تونهینم کسچی. هستین کسچیجز من و تو ه گهیاالن د ـ
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 یگاهش با همهقدر ن. چهدادیقدر حرفاش آرامش م. چهنشستینگاش به دلم م قدرنیچرا ا دونمینم
که ازش  ییزایچ یمرد به دلم نشسته بود؟ با همه نیا قدرنیبود. چرا ا یخواستن دیکاربودنش، برخالف وحخالف

 چنان قصد انکار داشت.بودم، اما دلم هم دهید
 . سپس گفت:دیمتوقف شد و ناگاه عقب کش یکینزد یرو به طرف صورتم آورد، اما در فاصله دستش

 .نمیرو بب ختنتیاشک ر ارهیدلم طاقت نم ؟یکنیک ماشکات رو پا ـ
 دستم رو به سمت صورتم بردم و اشکام رو پاک کردم. ناخودآگاه

 زد و گفت: یمهربون لبخند
 .یمرس ـ

 گفت: کردیرو روشن م نیکه ماش طورهمون
 .دونمیتو رو نم ره؛یکه دل من داره ضعف م میبخور یزیچ هیجا  هی میبر گهیخب د ـ

 یتیدستش شدم، اما اهم دنیجاش بزنه گذاشتم. متوجه لرز خواستیدنده بود و م یدستش که رو یو رور دستم
 شدم و گفتم: رهیندادم. نگاهش به سمتم برگشت. به چشماش خ

 بذار برم شهرم. ـ
 و با همون لبخند مهربونش گفت: دیکش رونیدستم ب ریرو از ز دستش

 هی هیازت محافظت کنم، فقط کاف خوامینه دختر خوب! من فقط م ؟یمن یکه انگار زندان یزنیحرف م یجور هی ـ
 ؟یدی! حاال بهم وقت مذارمتیم یهر جا که بخوا برمتیمطمئن بشم. خودم م تتیتا از امن یمدت به من وقت بد

 گفتم: دیترد با
 برم سر قبرشون. دیآخه پدر مادرم، با ـ

 دستش رو باال گرفت و گفت: د،یحرفم پر وسط
و هم اگه اونا دوباره  یبه استراحت دار ازی. تو االن هم ندمیکه الزم باشه انجام م یو هر کار کنمیم یریگیمن پ ـ

 باشه؟ کنم،یرو درست م زی. پس صبر کن و به من اعتماد کن. من همه چدنیمتوجهت بشن آزارت م
با تکون دادن سر موافقتم رو نشون دادم. با احساس، که ناخوداگاه سکوت کردم و  قدرنیمهربون حرف زد، ا قدراون
 سرخوش گفت: زد،یکه دنده رو جا م یزد و در حال یموافقتم، لبخند دنیبا د

 روده بزرگه رو خورد. کهیکه روده کوچ میپس بر ـ
*** 

قدم جلو  آپارتمان رو باز و اول به من تعارف کرد وارد بشم. پام رو داخل راهرو گذاشتم و کفشام رو درآوردم و چند در
 بود توجهم رو جلب کرد. ییرایکه از سقف پذ رنگییلوستر طال ،یزیرفتم. قبل از هر چ
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 گفت: یسرم وارد خونه شد، نگاهم رو از لوستر گرفتم و بهش نگاه کردم که با لحن مهربون پشت
البته  ارم،یو برات بخرم بالزم بود بگ یزینگرانت باشم. هر چ خوامینم ا،ین رونیاز خونه ب ادیز کنمیازت خواهش م ـ

اومد  شیپ یتلفن هست، اگه ضرورت زیم ریز یکشو ی. پول تویکن دایپ یزیبه چ ازین کنمیفکر نم له؛یخونه تکم
 تو راحت باش. رمیم گهی. من دیاستفاده کن یتونیم

 گفت: کردیم یکه دو قدم فاصله رو تا در ط طورهمون
. تو فقط ارمیسنگ اپنه. لباسم شب برات م یکه رو دمی. کلپرسمیم حالت رو زنمیگوش به زنگ باش، زنگ م ـ

 استراحت کن!
 .یبر رونیاز خونه ب یرو درهم گره کردم. مطمئنم روش نشد بگه حق ندار ابروهام

 گفتم: یحرص شهکاسهمین ریز یاکاسه هی کردمیکه حس م نیاز ا یشاک
 احسان! ـ

 به سمتم برگشت و با خنده گفت: ره،یگکه پشتش به من بود و دستش به دست احسان
 هو؟یشد  یبله، چ ـ

 یرهیدستگ یبسته شدن در، دستم رو رو یآپارتمان رو هل دادم تا بسته شه، با صدا یسمتش رفتم و در چوب به
 گذاشتم. طلبکار گفتم: رنگییطال

 .یبد حیتوض یتو قول داد ـ
 نگاش کردم. یدادم و با طلبکار هیدر تک به

 . آب دهانش رو قورت داد و گفت:رفتیکردن به چشمام طفره منگاهاز  نگاهش
 بعداً؟ شهینم ـ

 مخالفت تکون دادم و گفتم: یرو به نشونه سرم
 نه. ـ

 بود درآورد و گفت: دهیرو که دوباره پوش کفشاش
 تو. میپس بر ـ

از مبال رفت و  یکین به سمت . احسامیشد شیمتر ستیب دیشا ییرایخونه، وارد پذ کیکوچ یاز عبور از راهرو بعد
نگاهم بهشه، خودش  دید یاز مبال نشستم و چشم به دهان احسان دوختم. وقت یکی یروش پهن شد. منم رو باًیتقر

 کرد: رهشد. بعد دستاش رو درهم گ لیرو جمع و جور کرد و به جلو متما
 ؟یبدون یخوایم یچ ـ

 کردم و نگام رو به نگاش دوختم. زیرو ر چشمام



 

 

369 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 .یکه مربوط به منه و ازم پنهون کرد یر چه ـ
 تکون داد: نیو سرش رو به طرف دیکش یقیعم نفس

رو ازت  یدرد دنشیجا چه خبر بود؟ فهمکه اون نیا ای کردمیکار م یجا چکه من اون نیا ؟یبشنو یخوایم یچ ـ
 .کنهیبه دردات اضافه م یدرد هیفقط  کنه،یدوا نم
 گفتم: یعصب شدم،یکه از جام بلند م یرو در هم کردم و در حالپس اخمام  چوند؛یپیم داشت

 کنم؟یاعتماد م یبدونم دارم به ک دیمن نبا ـ
 شد: رهیچشمام خ یرو باال گرفت و تو سرش

 نباش. نیبدب قدرنی. ایکنیاعتماد م یبه ک یدار یدونیتو م ـ
 گفتم: زدهجانینم، هخودم رو کنترل ک کردمیم یکه سع یکردم و در حال زیرو ر چشمام

 نشستم؟ یک یرواالن روبه دونمیدکتر بود! من نم م،یو اومد خواستگار شناختمیکه من م یاون ؟یگیم یچ ـ
 تی. در نهادادیرو نشون م شیمبل بلند شد و کالفه چند قدم به چپ و راست برداشت که آشفتگ یسرعت از رو به

 گفت: یشد و جد رهیمام خ. به چشسادیبه سمتم اومد و رو به روم وا
تا  یصبر کن دی. بایبر رونیاز خونه ب یتونینم گهید یراز رو بشنو نیکه ا یباشه زمان ادتیاما  گم،یباشه! بهت م ـ

 ؟یکنیکه بهت اجازه بدم؛ اونم به خاطر خودت! قبول م یزمان
 یبود که به ک نیا دنیبرام مهم بود فهمکه  یزینه. تنها چ ایبرم  رونیب یلعنت یخونه نیمن مهم نبود که از ا یبرا

 قبول حرفش تکون دادم و گفتم: ی. سرم رو به نشونهکنمیدارم اعتماد م
 باشه. ـ

 و گفت: دیرو به لبش کش زبونش
 بدن! ی... اعضایِ! قاچاقچانیجا آوردن، قاچاقچکه تو رو اون ییاونا ـ

 . با اکراه گفت:دیچیپیسرم م یتو صداش
گروه  هیرئساش بدونن  سیکه رئ نیاون کنار بدون ا دیبدن. وح یفروش اعضا یاصل قاچاق آدمه. برا در دیکار وح ـ

. البته به گرفتیدار باج مپول یو از آدما کردیازشون سوء استفاده م یالیراه انداخته بود که به روش سر یریزورگ
 .کردیم دیه آزارت بده با اون عکسا تهدک نیا یبرا رواما تو  داد،یحقوق م کردنیکه براش کار م ییاونا

 سرم بود: یبهروز هنوز تو یصدا
 خوب داره. شنهادیپ هی دی! وحایپدرام ب ـ

 گفتم: ناباور
 ؟یچ نایاونم مثل من بود. سوگند ا ؟ی! پس حسام چفهممینم ـ
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 لبش رو به دندون گرفت و گفت: احسان
 یکارا یسوگند در واقع مامور بررس کنم،یه که من فکر مباش یکه تو منظورته، همون سوگند یاگه اون سوگند ـ

 ای دهیاون کاراش و درست انجام م نهیبشه تا بب کینزد دیمامور شده بود به وح یاصل یبود که از طرف اعضا دیوح
موضوع خبر  نیاز ا اییو باال کنهیهم م یریداره تحت پوشش گروه و آدماش زورگ دیوح دیکه فهم نینه. بعد از ا

 یعاطف یرابـ ـطه دی. هرچند که سوگند با وحرنیبگ دیبه حذف وح میدارن، گزارش داد و باعث شد رئسا تصمن
رو  دیوح یاز گروه، حسام به سوگند قول داد به گروه وفادار باشه و در عوض جا دیداشت. بعد از کنار گذاشتن وح

 !یاونا خبر نداشت یواقع تیچون تو از ماه کردن،یم یتو نقش باز یاونا جلو ی. همهرهیبگ
شده بودم. ناخودآگاه پاهام سست شدن، دو  رهیاحسان خ یرهیت یو بهت زده به چشما اومدیاز وحشت باال نم نفسم

م. کم آورده ژنیاکس کردمیحس م اومد،یپشت سرم بود رها شدم. نفسم در نم قایمبل که دق یقدم عقب رفتم و رو
بگه  یزیبشه و چ کیخواست نزد م،دهیترس یلیخ دید کهاق رو برداشته بود. احسان ات مدهیتند و ترس ینفسا یصدا

 :دمیکش غیکه ج
 دست به من نزن! ـ

 باال آورد و گفت: میرو به عالمت تسل دستش
 خوب، آروم باش. یلیخ ـ

 !ارهیپول درب تا کردیتکه مکه آدما رو تکه یآدم فروش افتاده بودم؟ کس هی ری؟ چطور آروم باشم؟ گباشم آروم
زمان خواستم احسان رو هل بدم تا راه باز بشه و فرار کنم که انگار حدس زد فکر ناخودآگاه بلند شدم و هم نیا با
کار کنم، چون دستام رو گرفت و محکم نگه داشت. پام رو باال آوردم و محکم به پاش زدم. از درد آخ  یچ خوامیم

و خواستم فرار کنم که  دمیکش رونیشل کرد. دستم رو ب دام گره کرده بوگفت و دستاش رو که محکم تو دست یبلند
 گفت: تیدستش رو دورم گره کرد. بعد در گوشم با عصبان عیسر یلیمانتوم رو از پشت گرفت و خ

 من تموم نشده بود! یدر ضمن هنوز حرفا ؟یبر جانیاز ا یتونینم یراز با خبر بش نیاز ا یکجا؟ مگه نگفتم وقت ـ
 از خودش داد زدم: تریرو بستم و عصب امچشم

 دستت رو بکش! ـ
 زد و گفت: یپوزخند

 !شدینم یجور نیبدم االن ا حیمثل بچه آدم برات توض یستادیایخودته! اگه م ریتقص ـ
 زدم: غیج
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! حتما هگید یی! تو هم با اونایاون... اون خونه بود یکه تو، تو دمیرو؟ من خودم د یچ ؟یلعنت یبد حیرو توض یچ ـ
 هیچندوقت عاشق  نیکه من ا نیا ؟یکنیتکه مخاطر پول آدما رو تکهتکه کردن آدماست، نه؟ بهتو هم کارت تکه

 بودم؟ والیه
 زدم: غیج
 ست!عشق و عالقه یغلط! لعنت به هر چ ؟یفهمیغلط کردم، م ـ

ش رو حرف من، محاصره نیا تکون بخورم. با تونستمیم کرده بود و نمبود. از پشت محاصره یمضحک یصحنه
 تر کرد و در گوشم گفت:تنگ

 به خاطر توئه! نایا یهمه یآره، ول ـ
 که بهش داشتم داد زدم: یخودیاعتماد ب نیاز ا یو حرص یعصب

 ؟ییسوگند تو سینکنه رئ ،یهم که خبر دار زیاز همه چ ؟یکش شدآدم یبه خاطر من؟ به خاطر من رفت ـ
 گوشم آورد و گفت: کیقرمز شده بود، سرش رو نزد تیکه از عصبان ین داد. بعد با صورترو به شدت تکو هامشونه

 آره، به خاطر تو! ـ
 زدم: غیج
 چرند نگو! ـ

 داد زد: اونم
 !تهیواقع ست،یچرند ن ـ

 کردم به شکمش ضربه بزنم که دستام رو گرفت و گفت: یرو مشت کردم و سع دستم
 بهت! دمیم حیتوض یآروم باش ـ

باشه تکون دادم که دستاش رو شل کرد و اجازه داد از حصارشون  یسرم رو به نشونه جه،ینتیتالش ب یز کلا بعد
دادم و به حالت آماده باش نگاش  هیتک یدر خروج کینزد واریازش دور شدم، به د شدیکه م ییخارج بشم. تا جا
 بهم کرد و گفت: ینگاه یکردم. با شرمندگ

 !یشد تی. ببخش اگه اذزدمیبهت دست نم یفرار کن یخواستیباور کن اگه نم ـ
 گفتم: یکردم و با طلبکار زیرو ر چشمام

 !یبد حیمنتظرم توض ـ
 کرد و گفت: یپوف

 یشد. من احتمال دادم برا لیاحمقانه بود که به فاجعه تبد یبدشانس هیماجرا فقط  نی. اکردمیاونا کار نم یمن برا ـ
. عکسا دیوح ینفر که بتونه گاوصندوق باز کنه رفتم خونه هیرو باز بکنم. با  یخاصعکسا الزم باشه قفل  داکردنیپ
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دستش تو کاره! شک کردم.  دیتر از وحکه گردن کلفت دیرسیم مگاوصندوق به نظر یاز محتوا داشتم،یرو که برم
که  ییجوون بود. عکسا یپرونده بود که عکس دخترا و پسرا یتعداد قابل توجه دیگاوصندوق اتاق وح یدر واقع تو

 هیقض نمیکنجکاو شده بودم بب یلی! خلیشده بود و روش با قرمز نوشته شده بود تحو دهیروشون خط قرمز کش یگاه
 یدردبخوربه زیچچی. همه جا رو گشته بودم، اما هدمیرسیم جهیتر به نتکم گشتمیم ترشیب یاما هر چ ه؟یواقعاً چ

رو هم که  شینکردم. گوش دایبودن، پ یچکاپ پزشک جیکه در واقع نتا یپزشکپرونده  یسر هیجز اون عکسا و 
خواسته بود  دیکرده بود و از وح امکیناشناس پ هیکه  یوجود نداشت، جز آدرس یمشکوک زیچ چیه یچک کردم، ول
 به اونجا بره!

 روش نشسته بودم نشست و بهم اشاره کرد. بعد گفت: شیپ یقهیکه تا چند دق یمبل یرو
 !ستمیتو ن یخطرناک باشم، برا یهرک ی! من برانیبش ایب ـ

 نشستم و دستام رو دور پاهام گره کردم. نیزم یداده بودم، سر خوردم، رو هیتک واریکه به د طورهمون
 و ادامه داد: دیبه موهاش کش یدست کالفه

ذهنم رو جواب  یکنم که سواال دایپ یمدارک دیاتاق تا شا یکردم، دوباره رفتم تو سکیطرف رو رد کردم رفت. ر ـ
ها تو و پرونده یرفتم. عکسا زشیبه سمت م دیبازشدن در خونه، از ترس اومدن وح یبده. سرم گرم بود که با صدا

بازشدن  یزمان با صدابرداشتم و به سمت در تراس رفتم. در رو باز کردم و وارد تراس شدم. هم دیوح لیرو با موبا
 :زدیاتاق اومد. انگار داشت با تلفن حرف م یتو یانهزنو یصدا دیدر اتاق وح

 دینه! شا ایکنم  دایخودم بتونم مدارک رو پ دونمیگاوصندوق باشه. نم یبگردم. احتماالً تو دی! باسیرئ دونمینم ـ
 !کنمیرو م می. من تمام سعدیدار اجیاحت شونیبه اطالعات پزشک دونمیخونه نباشه! م یاصالً مدارک تو

 یگوش دنیاتاق بلند شد. با لرز یتو لیشدن وسا ترختهیها و بهم ربهم خوردن در کمد یکه قطع شد، صدا صداش
 یقینفس عم یشدن لرزش گوشگذاشتم تا خاموش بشه. با قطع یکنار گوش یدکمه یدستم، دستم رو رو یتو

 گشت،یخونه رو م یساعت می. ندیشن وو انگار خدا صدام ر ادیسمت تراس ن کردمیکردم. خداخدا م یو پوف دمیکش
باشه که من برداشتم، دنبالش  ییهااون خانم دنبال اون پرونده دادمینکرد رفت. منم که احتمال م دایپ یزیچ یوقت

 یدکه هینوشته شده بود.  لیموبا یکه تو یکه کردم، رفت سمت آدرس بشیبود! تعق یسرنخ خوب ییجورا هیکردم. 
 یشد و رفت. منم دنبالش رفتم، اما کار خاص یدوباره سوار تاکس د،یآب خر یبطر هیجا نبود، همو یروزنامه فروش

 دنیخر یش! مسخره بود، اما بازم سرنخ بود! همون دکه! از غرب شهر به شرق رفته بود، برانکرد و برگشت خونه
نشد! غروب  یاما خبر بشم، یبیعج زیمتوجه چ دیتا شا دمیکش کیجا و کشدوباره برگشتم به همون ؟یآب معدن

 ادته؟یکرده بودن و بهت دادمشون  یرو بستر دیکه وح یمارستانیهمون روز، عکسا رو آوردم ب
 مثبت بودن جواب سوالش تکون دادم و گفتم: یرو به نشونه سرم
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 !ادمهیآره،  ـ
 رو پاش انداخت و گفت: الیخیرو ب پاش

خونه  هی ی! دنبالش رفتم. رفت تورهیکجا م نمیکنم و بب بیصاحب دکه رو تعق د،یروز به ذهنم رس هیخالصه  ـ
 یزیچ نیاصالً چن کردم،یشد، هرجور که با خودم حساب م ریذهنم درگ یلی! خومدین رونیهم ب گهیو د نینشونیاع
شد،  دایاون دختر هم پ یسروکله یکه وقت نیتا ا بود،! چند روزه کارم مراقبت از اون خونه دیگنجینم التممیمخ یتو

نداشتم، تازه متهم  یگزارش بدم، اما مدرک سیبرم و به پل خواستیدلم م یلیاز قبل مشکوک شد! خ ترشیب زیچهمه
 ولمردم بلند کردم؟ ا یخونه یعکسا رو از تو نیا گفتمیو م رفتمیمردمم بودم! م یخونه یتو یقانون ریبه ورود غ

که من  نیاطالع بدم، اما قبل از ا سیبه پل تونستمیتا م دمیدیم ازشون یزیچ هی دیزندان! با نداختنیخودم رو م
 یرو موقع نیشده بودن، من ا یمن اون حوال یعاد ریاونا بودن که متوجه حضور غ نیکنم، ا دایپ یبخوام مدرک

 لیا موباها رو بهمون پرونده یعنیکه گم کرده بودن،  یزیچکرده بودن و  زونمیکه دست و پا بسته ازسقف آو دمیفهم
 نیکه آوردم ا ی! تنها شانساومدیقدر کتک خوردم که داشت جون از تنم درمکردن! اون دایمن پ نیماش یتو دیوح

از یشد. ن یزخم یریدرگ هی یچند روز بعد تو سشونیبودن پزشکم! رئ دهیبودن و فهم دهیرو د مییبود که کارت شناسا
کشتن من، با گرو  یجا بود که به فکرش زد به جاده کنه! اونپزشک داشت و مجبور شد از من استفا هیبه  یفور
 براش انجام بدم! یداشتن جونم کارنگه

 شدم و زمزمه کردم: رهیاز ترس گشادشده بهش خ یبند اومده بود. با چشما زبونم
 کار؟ یچ ـ

 ی. دروغیدروغ بشنو تا یپرسیسوال م ینداشت، اما گاه دنیکار! پرس یبود. معلوم بود چ یاستفهام انکار سوالم
 رونیب نهیو ترس از سـ*ـ یکنه، که قلبت از نگران دایکه دلت قرار پ یبشنو یکه دلت رو آروم کنه، دروغ یبشنو

 باور کنم. خواستینبود، دلم نم ینزنه. باورکردن که زور
 فتهیب یکنم و بعد اتفاقدوست نداشتم باور  گهیشده بود و من هم به اون! از طرف د رهیسکوت، با درد به چشمام خ در

هم اعتماد  بارنیبود. حاال اگه ا ختهیداشتم و فرو ر دیکه به وح ی. مثل باورزهیهم بربه زیکه باورم بشکنه و همه چ
 !وقتچیه شد،یخوب نم وقتچیزخم ه نیا یجا خوردم،یو زخم م کردمیم

 :دیکش رونمیاز فکر ب ریاحسان با تاخ یگرفته یصدا
 تکه کردن آدما!! تکهگهید یخودت گفت ـ
 افتاده و مغموم ادامه داد: یسر با
 خودم گور خودم و وجدانم رو کندم! یقبول کردم و با دستا ـ
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 یچ دونستمیانداختم. نم نییو سرد نشست. سرم رو پا یکیسرام نیزم یروم رومبل بلند شد و اومد روبه یرو از
بود اگه کنار  یوضع دچار کرده بودم. نامرد نیاحسان رو به امن بودم که  نیداشت، ا قتیبگم؟ اگه حرفاش حق

 .کردمیرها م تیوضع نیا یو اون رو تو دمیکشیم
لبخند  هیبه چشمام،  رهی. سرم رو باال گرفتم و چشم تو چشم نگاهش کردم. خدیکش رونمیاحسان از فکر ب یصدا

 گفت: جونیزد و ب یمصنوع
. شنیروزا باالخره تموم م نی! ادوارمیاما ام دم،یدیکردم که تو خوابمم نم ییاتا حاال کار دا؛یبه من نگاه کن ش ـ

رو از اول  زیهمه چ دمی. قول میبهم اعتماد کن هی. فقط کافمینفس راحت بکش هی میتونیو ما م شنیباالخره تموم م
 ؟یمونیم شتمرو بدونم. پ زیچ هی خوامیدرست کنم. االن فقط م

رو خراب کرده بودم،  زیهمه چ ییقرار داده بود. فکر کردم من به تنها ریقلبم رو تحت تاث پرسشگر و منتظرش نگاه
تجربه  دیکه به نام عشق با وح یزیبا اون چ یقدر تفاوت داشت عشق واقع. چهدادیقول ساختن م ییاون به تنها

 خواستیگاهش چه زالل بود. دلم مو ن توقعیقدر بچه ،بود یقدر حام. چهنشستیبه دلم م بیعج شیایکردم. مردونگ
 مثبت بودن جوابش تکون بدم. یباعث شد سرم رو به نشانه نیهاش رو باور کنم. همحرف
 لب زمزمه کرد: ریزد و چشماش رو باز و بسته کرد. بعد ز یلبخند

 ممنون. ـ
 کردمیکرده بود فراموش مرو که در حقم  ییایمردونگ دیکه دوستش داشتم؟ چرا با ستادمیایم یپشت مرد دینبا چرا

 یهامن دوست داشتم باورش کنم، چون ازش محبت کردم؟یمتهمش م ییگوکه مطمئن باشم به دروغ نیو بدون ا
 بودم! دهید منتیب

 از خجالت داشت گفت: یاهیکه ته ما ییبلند شد و با صدا نیزم یرو از
رو  دیصدات رو بشنوم. کل شمیحال مبزن. خوش بهم زنگ یدفترچه هست. خواست یم توبرم. شماره دیبا گهید ـ

رو حرفت  شهیم گهیچون دلم م دا،یش کنمی. چون بهت اعتماد دارم. رو حرفت حساب مکنمیدر هم قفل نم برم،ینم
 حساب کرد.

 یفکر جهنم هیهم گذاشتم، اما هنوزم  یرو نانیدرست بودن حرفش تکون دادم و پلکام رو با اطم یرو به نشونه سرم
 نه؟ ایدر موردش با احسان حرف زد  شهیم دونستمیاونم فرهاد بود! نم داشت،یدست از آزارم برنم

 خوردیسرم چرخ م یتو یافکار خودم غرق بودم. افکار مختلف یشدن در اومد. احسان رفته بود، اما من توبسته یصدا
 میخواستیو خودخواهانه م میوش کرده بودبه احسان بود. من و احسان هردو به حرف دلمون گراجع نشیترکه واضح

که اعتماد مرده بود، ما هردو  یروزگار یبود؟ تو نبود،جرم  گهیکه د نی. امیخودمون حفظ کن یاحساس رو برا نیا
 .میبود دهیعقلمون خر هیتوج متیاعتماد رو ما به ق نیاز اعراب نداشت! ا یکه اعتماد محل میهم اعتماد کردبه ییجا
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 ،ییرایپذ یرواستراحت گشتم. روبه یبرا یاز جام بلند شدم و دنبال اتاق دم،یو سرد کش یکیسرام نیاز زم دل باالخره
 یکه به واسطه یکردم. خواب راحت یآلودگاحساس خواب اندازهیبود که واردش شدم، ب یاتاق خواب جمع و جور

 چند وقته بهم حروم شده بود. نیاتفاقات ا
 نیثم

چشمام رو  زد،یعمارت که از پشت در صدام م یخدمتاشیاز پ یکی لوفر،ین یه بود که با صداچشمام گرم شد تازه
 گفتم: حوصلهیو ب دمیبه موهام کش یتخت نشستم. دست یباز کردم و رو

 تو. ایب ـ
 چارچوب ظاهر شد. یتو لوفرین فینح کلیو بعد ه دیچیگوشم پ یبازشدن در تو یصدا

 داد و گفت: لمیتحو یلبخند
 !کردمینم دارتونیب کردنیاصرار نم قدرنیا میخانم، اگه آقا ابراه دیببخش ـ

 حرفش موندم. لبش رو با زبون تر کرد و گفت: هیمنتظر بق یالعملعکس چیهم زدم و بدون هرو به پلکام
 داره! یتو. انگار باهاتون کار فور ادیبگم ب د،یاگه اجازه بد ـ
تشکر تکون داد و به سرعت از اتاق خارج شد. از جام بلند شدم و  یبه نشونه یرسر بهش اجازه دادم. س یاشاره با

 یسرم انداختم و کم یرو یشال حوصلهیعوض کردم. ب کیتون هیو تاپم رو با  یدم دست یشلوارکم رو با شلوار ل
جا م. هموناب که به در خورد متوقف شدتقه یاکه با صد کردمیصاف و صوفش کردم. داشتم تختم رو مرتب م

 ورودش رو دادم. یاجازه دییتخت نشستم و با گفتن بفرما یلبه
 یکه به خاطرش اومده بود واهمه داشت. موهام رو که جلو یزی. انگار از گفتن چدیرسیبه نظر م دهیترس شچهره

 شدم و گفتم: رهینگرانش خ یصورتم رو گرفته بودن، کنار زدم و به چشما
 خب؟ ـ

 کرد و گفت:به چشمام  ینگاه
 سالم خانم. ـ

 تکون دادم و گفتم: یسر
 ! اصل مطلب رو بگو!یبعد از سالم و چاق سالمت ـ

 کرد و گفت: یپوف
 شون رو هم بازداشت کردن.خارج از شهرمون لو رفته. همه یاز البراتوارا یکی شبید ـ

 و گفتم: و دستام رو مشت کردم دمییهم سا یهم فشار دادم. دندونام رو رو یرو رو چشمام
 اسم سرپرست گروه؟ ـ
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 گفت: دیچشمام نگاه کرد و با ترد به
 !نایت ـ
 چشماش نگاه کردم و گفتم: یتو زیت
 گرفتنش؟ سایپل ـ

 بهم کرد و گفت: ینامطمئن نگاه
 نه. ـ
 یرو یفرض یجام بلند شدم و به سمتش رفتم. رو به روش قرار گرفتم، دستم رو به سمت کتش دراز کردم و خاکا از

 گفتم: زدیتوش موج م تیکه جد ییش رو تکوندم. سپس سرم و کج کردم و با صداهشون
 پس حواست باشه. نمیبی. اگه فرار کنه، از چشم تو مشیکشیم ـ

 تکون داد و گفت: دییتا یرو ازم گرفت و سرش رو به نشونه نگاهش
 بله. ـ

 تکون دادم و گفتم: یمرخص یبه نشونه یسر
 !ارنی. صورتش رو بگو برام بمیه کنه چه قدر ضرر کرددار محاسببگو حساب ـ

 ش کردم و گفتم:حواله یارانهیگکه نگاه مچ کردیپا و اون پا م نیا داشت
 ؟یبگ یخوایم یچ گهید ـ
 بهم نگاه کرد و گفت: دیترد با
دختر بسته  یاول چشما اومدن. رونیب یخانوم هیبا  اومدن،یم رونیخانم، امروز آقا احسان از خونه باغ ساوه که ب ـ

خونه اواسط  هی یوارد تهران شدن، چشماش رو باز کردن. با هم رستوران رفتن، بعدش هم بردنشون تو یبود، اما وقت
 .جانیاومدن و اومدن ا رونیشهر. دو ساعت بعد خودشون ب

 کرد؟یپا و اون پا م نیمسئله ا نیا یاز تعجب باال رفته بود؛ برا ابروهام
 خب؟ ـ

 .دیکش یقیبهم کرد و نفس عم یهم از تعجب باال رفته بود، نگاه یاب یهاابرو
 زدم و گفتم: یلبخند ناخودآگاه

 ؟یدیفهم ،یدیرفت و آمد احسان به اون خونه رو گزارش م یهم مراقب بذار. ساعتا یگیکه م یااون خونه یبرا ـ
 ؟یدیرس یاجهیشد؟ به چه نت یمترو چ یماجرا نیا یراست

 نه تکون داد و گفت: ینشونهرو به  سرش
 مترو نرفتن. گهیآقا د ـ
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 تکون دادم: یسر
 .یخوب، مرخص یلیخ ـ

 زیچچیگرفته بودم به ه ادی یتخت انداختم. از بچگ یو رو دمیتکون داد و از اتاق خارج شد. شال رو از سرم کش یسر
کاره بود که مشت خالفکار همه هی یلباس مناسب حداقل جلو دنیداشتم، پوش دیکه روش ق یزینباشم. تنها چ دیمق

 بود. یاشیخالفشون ع نیترکوچک
به اتاق من  میکه مستق یتیامن ینایکردن دوربرفتم و روش نشستم. شروع کردم به چک وترمیکامپ زیسمت م به

که من  شیساعت چهار تا ش نی. بستین هالمیاز ف یرو که چک کردم، متوجه شدم دو ساعت هالمیوصل بود. ف
رو  زیم یتلفن رو یشدم. گوش رهیخ توریمان یهام رو مشکوک جمع کردم و متفکر به صفحهبودم. لب رستانیدب

 زنگ زدم. لوفریبرداشتم و به ن
 داد: جواب

 بله خانم؟ ـ
 گفتم: رانهیگمچ

 امروز برق رفته؟ ـ
 کرد و گفت: یمکث لوفرین
 بله خانم. ـ
 :دمیغر تیعصبان با
 بدون برق بمونه؟ دیعمارت نبا نیر برق نداره؟ مگه صد دفعه بهتون نگفتم اشده موتوخراب نیمگه ا ـ
 ...هویشد  یچ دونمیاما نم م،یخانم موتور برق رو وصل کرد ـ
 فقط خفه شو! لوفر،یخفه شو ن ـ

گاو  یو جلو دمیرو عقب کش یکردم. صندل هاعرضهیب نینثار ا یلب فحش ریپرت و ز واریرو به سمت د یگوش
دونه مدارک دم دستم رو چک کردم. جاساز شده بود نشستم. رمز رو زدم و با باز شدنش، دونه زمیم ریکه زصندوق 

 یکردم خونسرد یو سع دمیکش قیعم ستا نفبلند شدم، چند نیزم یاز رو یخودشون بودن. عصب یهمه سر جا
لو  یادآوریاما با  رم،یسخت نگ قدرنیبرق رفتن ساده باشه، بهتره ا هی دیخودم رو حفظ کنم. با خودم فکر کردم شا

 بمونم. نیبخوش یادیمدت ز تونستمیباند، نم یاز البراتوارا یکیرفتن 
 .کردمیو فکر م رفتمیاتاق راه م یتو کالفه

 هیباشن. همه اونا  سیما در ظاهر رئ یتا به جا میکردیرو انتخاب م ییآدما شهی. هممیکردیکار م هیدر سا شهیهم
شصت  کیشده بود، نزد سیخان تاسباند که از زمان پدر هومن نینفر ما رو! ا هیبشناسن و اون  سیه اسم رئنفر رو ب
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 نیا یجاسوس تو هیبود، اما حاال احتمال نفوذ  اوردهیروش خم به ابرو ن نیو با ا کردیم تیسال بود که داشت فعال
طمع  یباند، جذب آدما نیا تیها امنه بود. راز سالداشتم ازم گرفت شهیرو که هم ینفسعمارت، آرامش و اعتمادبه

 بـرده بود؟ نیرو از ب تیامن نیا ی، اما حاال چه کسکار بود
. به ساعت نگاه کردم. دو نصف شب شده و رفتیم جیبودم که سرم داشت گ دهیاتاق دور خودم چرخ یتو قدرنیا

 پنج ساعت گذشته بود.
بودم. تنها  دهینرس یاجهینت چیاما هنوز به ه کردم،یاقدام م ترعیسر دیبا به سمت تخت رفتم و روش نشستم. کالفه

 .شدیقرار داشت که درش بدون برق باز نم یبود که پشت بهدار ینداشت، داالن یبه نگران یازیکه به نظرم ن ییجا
شغال شده بود، ناخودآگاه من که توسط احسان ا ییروپچ از اتاق روبهپچ یرفتم. صدا رونیجام بلند شدم و از اتاق ب از

 باال برن: یش از پشت تلفن، باعث شد ابروهام به طرز مضحکنگران و آشفته ی. صدادیرو به اون سمت کش
 !ستین یچی! آروم باش، هیخانم یدیخواب د ـ

 لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد: چند
 خب؟ ام،یقت م! فردا صبح اول ومارستانمیب نم،ینازن شتیپ امیاالن ب تونمینم ـ

 :دیچیگوشم پ یگذشت و دوباره و جواب احسان تو یاسکوت چند لحظه دوباره
 ذارمینم گهیهست، نه پدرام. مطمئن باش د دیاز وح ینه خبر گهی. دستین یچینکن نفسم، به خدا که ه هیگر ـ

 کنه! تتیاذ یکس
 !کردیمکالمه نم نیدر مورد ا یجالب یمن بود، فکرا یجا یروم بود دادم. هر کسکه روبه یدر لیتحو یشخندین

که مچ همسرش رو  یاگهیبشم، اما االن مثل هر زن د یتو گوشم اکو شد. عادت نداشتم احساسات میابراه یصدا
 نیسر از کار ا دیبا یامکان رو داشتم. به زود نیا هایلیاحسان رو خفه کنم و برعکس خ خواستیگرفته بود، دلم م

 تر بود!کار راحت نیوجود نداشت، ا یخانهومن هبود! حاال ک یصوصاً که مشکوک به جاسوس. مخآوردمیبشر در م
شدم.  ریها سرازعمارت رو باز کردم و از پله یرفتم. در ورود نییپا یمهمون لبام شد و به سمت طبقه یکج لبخند

زدن ده بود، شروع به قدمش نییبا حداقل شصت سال سن تز ییهاشده که دو طرفش با درختفرشسنگ ریمس یرو
 تفاوتینسبت به اونا ب شهیهم قدرنیبودن. ا عمارتزدن در گوشه و کنار عمارت در حال قدم پوشاهیس یکردم. مردا

 .کردمیعمارت حس نم یاصال حضورشون رو تو یبودم که گاه
خوردن برگ درختا، همبه یخودم جمع کرد. صدا یهوا نامناسب بود تو نیا یزمستون من رو که لباسم برا یسرما

 رو خلق کرده بود. یجذاب تیموقع یکیتار نیوزش باد، در ا یکنار صدا
 گفتیبهم م یناخودآگاه قدمام کندتر شد. احساس ،ییپا فیخف یصدا دنیکه با شن شدمیم کیباغ نزد یانتها به

حس ترس رو  ترشیدرختا بخش اعصاب بود و خش یباد رو یصدا گهی. حاال دکنهیم بیداره من رو تعق یکس
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نبود!  یخبر یبه دوروبرم نگاه کنم، ول ترقیکردم دق یبه پشت سرم انداختم. سع یو نگاه دمی. چرخکردنیم جادیا
عوق زدن درآوردم و با  یبزنم. ادا دنیکردم خودم رو به نشن یبار سع نیپا دوباره از پشت سرم بلند شد، اما ا یصدا

 یموضوع نشه. صدا بودنیشیدرخت رسوندم، تا اون فرد متوجه نما هیکنار  یکیارت یسرعت خودم رو به گوشه
 نمیشلوار ج بیج ی. دستم رو آروم تودمیشنینکنه م دیتول ییصدا نیترکوچک کردیم یکه سع نیقدماش رو با ا
اما  دم،یفهمیم رو بودنشکیداشتم. نزددستم نگه یو تو دمیکش رونیهمراهم بود ب شهیرو که هم ییکردم و چاقو

که  یم کنه، در حالداشت خفه ددور گردنم که انگار قص یامردونه یشدن دستا. با گرهدونستمینم قشیمکان دق
پهلوش فرو  یکرده بودم، باال بردم و از پشت تو یدستم مخف یچشمام در حدقه گرد شده بود، چاقو رو که تا حاال تو

 کردم.
کم . کمدادیفشار م تونستیکه م ییدستش رو از دور گردنم برنداشته بود و تا جاش بلند شد، اما هنوز ناله یصدا

بار  نیو دوباره داخل بدنش فرو کردم که ا دمیکش رونیچاقو رو از پهلوش ب نیهم یبرا آوردم؛یداشتم نفس کم م
 نیزم یشتم. رودادم و به سرعت به سمتش برگ هلشزدم، به عقب  شنهیدستش شل شد. با آرنج محکم به سـ*ـ

ش کردم و حواله ی. پوزخندکردیدرهم به من نگاه م یهازخمش گذاشته بود و با اخم یافتاده بود، دستش رو رو
کرد خودش رو عقب بکشه.  یو سع دیاز سر درد کش یزخمش گذاشتم که داد یجلوتر رفتم. پام رو بلند کردم و رو

مشتم  یرو تو راهنشیپ یقهیداشتم. جلوش رو دو پام نشستم، پهلوش بر یدادم و پام رو از رو لشیتحو یپوزخند
شده  زیر یکه با چشما یگلوش گذاشتم و در حال خیشده بود ب ی. چاقوم رو که با خون اون رنگدمیگرفتم و جلو کش

 گفتم: کردمیو خشن نگاهش م
 مردک! یکنیم یچه غلط جانیا ؟یهست یک ـ

 نیبرخورد سرش با زم یزدم و به عقب پرتش کردم که صدا یپوزخندرو به چشمام دوخت و سکوت کرد.  چشماش
 یرو از تو میپا، گوش یبه صدا توجهیچند نفر به سمت ما باعث شد دوباره پوزخند بزنم! ب دنیدو یبلند شد. صدا

 ساسان رو گرفتم: یو شماره دمیکش رونیب بمیج
 بله خانم! ـ
 !اقتیلیب یکهیبا تو روشن کنم؛ مرترو  فمیباغ تا تکل یانتها اریتن لشت رو ب ـ

دادم. از همونا  لشیتحو یادهیمن با ساسان، پوزخند زد که لبخند کش یمکالمه دنیرو قطع کردم. مردک با شن یگوش
 داشت. بعد گفتم: یبدجنس یکه رنگ و بو

 مردک؛ حاال بخند! دمیدودمانت رو به باد م ـ
پام رو  بارنیاومد. بلند شدم و اش درناله یضربه زدم که صدا شنهیسـ*ـ یحرف با آرنج به قفسه نیپشت سر ا و
هاش ساسان و نوچه یکه سر و کله شدیکم رنگش داشت عوض مگلوش گذاشتم و راه نفسش رو بستم. کم خیب
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 بود. دهیاون مردک رنگ و روش پر دنیبا د هک دمیگلوش برداشتم و به سمت ساسان چرخ یشد. پام رو از رو دایپ
دستم رو به  یتو یِخون ینگاهشون کردم. بعد چاقو زیرآمیشدم و تحق کینزد اقتیلیب یچند قدم به صف نگهبانا

نشونه  نیزم یرو یدستم چرخوندم، به سمت مردک زخم یتو اقتشیلیب یهاساسان و نوچه یجلو یشیحالت نما
 گفتم: یرفتم و عصب

 د؟یکنیم یجا چه غلط نیخورا ام کرده بود! معلوم هست شما مفتفهخ کهیمرت نیچاقو همرام نبود، االن ا نیاگه ا ـ
 ه؟یک کهیمرت نیاصالً ا
 کنان گفت:منبه مردک انداخت. بعد من یبه من و نگاه ینگاه دیبا ترد ساسان

 استخدام شده! ستیهفته ن هی! دهیخانم، محافظ جد ـ
 زدم و گفتم: یپوزخند

 جا؟نیا دیآورد دیجمع کرد یادهرو از کدوم خراب ش نیبدتر! ا گهید ـ
 ش کردم و گفتم:حواله یاغره چشم

 کرده؟ یرو معرف کهیمرت نیا یکدوم احمق ـ
 گفت: دیبود کرد و با ترد یهوشیروبه ب یزیربه مردک که از خون ینگاه نامطمئن ساسان

 نمیسه عمارت بفرستن. اوا یسفارش کرده بودن چند تا محافظ درست و حساب ینیقبل رفتن، به جناب مع سیرئ ـ
 جزو اوناست خانم.

داغ کردم، به  فرستاد؟یکش ممن آدم یحدقه گرد شد. مردک برا یاز زبون ساسان، چشمام تو ینیاسم مع دنیشن با
. چشام رو به گرفتمیفروش رو به دست ممردک آدم نیافسار ا دیبا گهیو تحملم سر اومد. د دمیجوشم رس یدما

 و خشونت گفتم: تیوختم و با جدچشمان شرور ساسان د
 قدرنی. اگمیکه م یامتروک جاده یکارخونه یبریفرستاده رو کت و بال بسته م ینیکه مع ییمحافظا یهمه ـ
 ؟یدیفهم خوان؛یم یکه چ نیا ایاحمقشون فرستادتشون سمت من  سیرئ یچ یتا بگن برا شونیزنیم

 فت:حرفام تکون داد و گ دییتا یرو به نشونه سرش
 بله خانم! ـ

 به سمتش گرفتم: دیتهد یتکون دادم و انگشتم رو به نشونه حوصلهیرو ب سرم
 بدن لمیشر و ور تحو امیم یوقت خوامینم ـ
 فهم؟ ریش

 تکون داد و گفت: دییتا یرو به نشونه سرش
 بله! ـ
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 یبه چند نفر یاگاه موشکافانهافتاده بود رفت و منم بعد از ن نیزم یرو هوشیب باًیبه سمت مردک که تقر ساسان
. داشت کردمیروشن م ینیمع نیخودم رو با ا فیتکل دیبا گهیگرفتم. د شیکه همراه ساسان بودن، راه ساختمون رو پ

 .کردیدرازتر م مشیپاش رو از گل
ها چرخوندم. با پا، نگاهم رو به سمت پله یصدا دنیها باال رفتم، در ساختمون رو باز کردم و وارد شدم. با شنپله از
زنک و با همون لحن گول سادیروم وا. روبهستادمیسر جام ا اومد،یم نییها پااحسان که با عجله از پله دنید

 گفت: شیشگیهم
 ؟یدینخواب ـ

 زدم و گفتم: یبه حرفش ندادم. بعد پوزخند یتیاهم
 وقت شب؟ نیکجا ا ـ

 باال انداخت و گفت: ییابرو
 برام آوردن! یاورژانس ماریب مارستان،یب رمیسر م هی ـ

 گفتم: دهیبه چشماش بودم، کش رهیکه خ یزدم و چند قدم به سمتش برداشتم. بعد در حال یپوزخند
 جدا؟ ـ

 از تعجب باال انداخت و گفت: ییابرو
 ن؟یشده ثم یزیچ ـ

 گفتم: دیبا تاک ش،یاقهوه یبه چشما رهی. بعد خسادمیروش وامون رو پر کردم و روبهقدم فاصله چند
 !یریبعد م ،یبندیشده! زخمش رو م یزخم اره،یرو م یکیساسان االن  مارستان،یب یبر یتونیاالن نم ـ

هاش به دست نگاه براندازم کرد و چشم هینداشت. بعد در  ینرمش و انعطاف چیبه چشمام انداخت که ه ینگاه احسان
 دستم موند!و چاقوبه یخون

 و آروم لب زد: متعجب
 ؟شده یچ ـ

قدر شواهد ! اوندادیم لمیکه احسان هر روز هر روز تحو یاعاشقانه یهالمیف نیزدم. خسته شده بودم از ا پوزخند
 ییهایوریو در زدمیم دنیباز هم خودم رو به ند دی! چرا باندهیمن د یبرا ییخوابا ینیبود که نشون بده احسان و مع

صورتش  یرو رو زدیکه ازش دم م یاعشق و عالقه یهمه خواستیم دلم دادم؟یرو قورت م دادیکه به خوردم م
 حاال وقتشه! آره؛ حاال وقتشه! گفتیبهم م یو حس ارمیباال ب
 باال انداختم و گفتم: یالیخیب یرو به نشونه سرم

 زخمش رو ببند تا تلف نشه. باهاش کار دارم! ای. بستیبابا، مهم ن یچیه ـ
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 پس به سمتش برگشتم و گفتم: اد؛یافتادم که متوجه شدم نم ها راهبه سمت پله جلوتر
 ؟یایچرا نم ـ

 فکر بوده، سرش رو تکون داد و گفت: یکه انگار تو یجور
 !امیدارم م ـ
بهم  یو بازش کردم. بهش اشاره کردم اول وارد بشه که نگاه سادمیوا یدر بهدار یروپشت سرم راه افتاد. روبه و

 انداخت و گفت:
 م!اول خان ـ

موافقت سرم رو تکون دادم و وارد شدم. پشت سرم  یبه نشونه ت،یواقع یش کردم، اما توحواله یدلم پوزخند یتو
 داخل شد. در رو بستم و گفتم:

 !ارتشیساسان داره م ن،یبش ـ
 شده بود نشست. دهیچ واریکه کنار د رنگیمشک یادار یهامبل یرو تکون داد و رو سرش

 رونیب بمیج یشروع به زنگ خوردن کرد. از تو میبگم که گوش یزیبلش نشستم و خواستم چمقا ینفرمبل تک یرو
 انداختم. بعد گفتم: یبه اسم اب یو نگاه دمشیکش

 ؟یشده اِب یچ ـ
 :دیچیگوشم پ یتو یاب یصدا

 !زنهیم غیو ج کنهیم هیگر ابون،یشده فکر کنم! راه افتاده تو خ وونهیدختر د نیا خانم،
 آشفته بود. نیخاطر همبه احسان کردم. حتماً به یم و نگاهزد یپوزخند

 و به رمز گفتم: اطیرو با احت مجمله
 !یزیچ یدرمانگاه هیداره! برسونش  ازیبه کمک ن یلیکمکش کن! اون االن خ ؟یسادیخب چرا وا ـ

 :دیچیگوشم پ یتو یاب یجد یصدا
 چشم خانم، چشم! ـ

تخت خوابوند. از جام بلند شدم، رد  یرو رو هوشیبمهیساسان. مردک نشد با واردشدن  یمساو ،یگوش کردنقطع
حرف زدن نداشت. چشماش به زور باز  یبرا یجون باًی. تقرسادمیدنبال کردم و کنار تختش وا نیزم یخون رو رو

 بود. دهیپر شیمونده و رنگ از صورت استخون
 ود گفت:تخت در حال نگاه کردن به زخم مردک ب یگهیکه سمت د احسان

 کرد! یبشه براش کار جانیفکر نکنم ا ـ
 لب زمزمه کردم: ریز
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 نفس بکشه! ترشیب یکار کن چند ساعت هیبه جهنم! فقط  -
 رونیبودم که در باز شد و ساسان ازش ب سادهیوا یاتاق بهدار واریبه ساسان کردم و به سمت در رفتم. کنار د یااشاره

 فت:اومد. بعد به سمتم قدم برداشت و گ
 بله خانم؟ ـ
مشت و مال اساس هم  هی. یکن زونیاتاق جدا آو هی یاحسان رو هم مثل اون محافظا کت و بال بسته تو خوامیم ـ

 ؟یدیفهم ؛یدیبهش م
 خودش رو جمع و جور کرد، سرش رو تکون داد و گفت: عیسر یلینگاهش رنگ بهت گرفت، اما خ هیثان چند

 بله! ـ
 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 خوبه! ـ
 ری. شسادمیوا نهیآ یروگرفتم و رفتم. روبه یبهداشت سیکه دوباره به سمت اتاق رفت، راهم رو به سمت سرو ساسان

خان . بارها به هومنختمیصورتم ر یمشت آب روگرفتم. مشت رشیشده بود، ز یآب رو باز کردم و دستام رو که خون
ها و از سال کردیم یم اون رو کنار بذاره، اما هر بار شونه خالو ازش خواسته بود هیآدم مزخرف ینیگفته بودم مع

 :گفتی. اون مزدیحرف م شونیهمکار
 معامالت منه! یبرا یخوب گذارهیسرما ـ

! مردک گرفتیم لیخوبش رو تحو گذارهیو سرما اومدیم دیخان کجا بود؟ حاال بازدم.حاال هومن نهیبه آ یپوزخند
رو که به  یشگاهینبود، آزما دیبع ی! حتفرستادیکش مو آدم کردیم ریمن جاسوس اج یگدر عمارت خانواد بتهیب

خان من رو به ازدواج با احسان مردک، هومن نیا یهیتوصممکن بود به  یلو رفته بود اون لو داده باشه! حت یتازگ
 مجبور کرده باشه!

ابراز  وقتچیاحسان با اون دختر افتاده بودم! ه یلمهمکا ادی! دمییهم سا یهام رو از حرص روزدم و دندون یپوزخند
 یجورنیمن رو ا خواستیکه احسان م نیپر از تملق احسان رو باور نکرده بودم، اما ا یهااحساسات و قربون صدقه

 خودش و یاون رو به عزا یبرسه، داغم کرده بود! حاال جور هیچ دونستمیکه هنوزم نم یتا به هدف ره،یبگ یبه باز
 بکشه! ریها قلبش از درد تکه تا سال نشوندمیعشقش م

از  دادیداد و ب ی. بالفاصله صدادمیکش رونیکردم و اون رو ب نمیشلوار ج بیج یدستم رو تو ،یزنگ گوش یصدا با
 توجهم رو جلب کرد: نییپا یطبقه

 م؟یکار کرد یآقا مگه ما چ ـ
 معلوم هست؟ د،یکنیم دیکار دار یچ ـ
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 م؟یکار کرد یمگه ما چ -
 صداشون رو بشنوم! خوامیدهانشونو! نم دیببند ـ
 رو در گوشم گذاشتم: یشدم و گوش نییپا یطبقه یصداها الیخیب
 خانم، دستورتون اجرا شد! ـ

 زل زدم. بعد سرم رو تکون دادم و گفتم: نهیآ یچشمام تو به
 !نمتیبیخوبه! م ـ

گفت.  یاتاق بهدار یکه احسان تو یزمان شد با آخاومدنم هم رونیب اومدم. رونیب سیرو قطع کردم و از سرو یگوش
 به سمتم اومد و گفت: دنمیزدم که در باز شد، ساسان با د یشخندین
 د؟یایخانم شما هم با ما م ـ

 مخالفت تکون دادم و گفتم: یبه نشونه یسر
 !دیبر ی! حواست باشه از در پشتامینه، خودم م ـ

 شد. ریها سرازتکون داد و از پله دییتا یبه نشونه یسر
وقت شب  نیکارا ابرام دردسر شده بود! امروز سراغش نرفته بودم. به سمت آشپزخونه رفتم. خدمت نیوسط ام نیا

غوال به راه نره نیکه ا ییحجم از سر و صدا نی. هرچند با اکردمیم دایپ یزیچ هیبراش  دیخواب بودن و خودم با
 بخوابن. نییپا یطبقه یاقاات یتونسته باشن تو هیبق دیرسینمانداخته بودن، به نظر 

داخلش  یبه محتو ینگاه دم،یکش رونیرو ب خچالیداخل  ینخوردهدست یغذا یرو باز کردم. قابلمه خچالی در
ون رو و ا دمیکش رونیبرنج رو ب یاجاق گذاشتم تا داغ بشه، بعدم قابلمه یبود انداختم و اون رو رو یکه قورمه سبز

رو باز کردم  یباال رفتم. در اتاق بهدار یبه سمت طبقه وخودمون آماده کردم  یبرا یادو نفره ینیهم داغ کردم. س
شدم. به سمت  یارهیدا یرو زدم و وارد راهرو یدر مخف موتیها گذاشتم. رمقابل مبل یچوب زیم یو غذا رو رو

مقابلم ظاهر شد. اون هم  نیام یآشفته یهو در رو باز کردم. چهربود رفتم  نیبه اتاق ام یکه منته یکیبار یراهرو
 براش بکنم. داد زد: تونستمینم یرو خواسته بود و من فعال کار نیبود! حق داشت، اما خودش ا یبدتر از من عصب

 من رو بکش! ـ
 !دنیبر یبود، اما به نظرم زود بود برا دهیبر گهیقرمزش بود. انگار د یبه چشما مرهیخ نگاه

 گفت: طلبکارانه
 ؟یبرادرت بکن یبرا یکار هی یدوست ندار ستم؟یمگه من برادرت ن ـ

 .کردینگاها رو به سکوت وادار م یکه نگاهم همه ینگاهش ساکتم کرده بود. من یجذبه
 چشمام دوخت و گرفته گفت: یچشماش رو به سبز یسبز
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 و که دست به کشتنت خوبه، مثل.... تخورهیبهم م یزندگ نیخسته شدم! حالم داره از ا ـ
 صورتش خوابوندم. بغض کرده بودم: یکلمات، دستم رو باال بردم و محکم تو نیا دنیشن با
 ساکت شو! ـ

 که بزنمش! کردمیقدر بلند بود که خودمم شکه شدم. اصال فکر نماون یلیس یصدا
 زدم و گفتم: یبهم کرد که پوزخند یتند نگاه

 !یحرف مفت نزن یریبگ دایکه  نیا یبرا نیا ـ
 گفت: شدیم دهیکه به زور شن ییقدمم تکون نخورد. با صدا هیدست به جلو هلش دادم که  با
 .ستمی! من مثل تو نرمینم یکشبار آدم ری. من زدیرسینم ییکارا به جا نیبا ا ـ

لو رفتن ابراز احساسات  الت،یتشک لورفتن البراتوار و ضرر هنگفت یباال اومده بود! ماجرا ادیشدم. امروز کفرم ز یکفر
 پر شده بود! یادیامروز ز یبرا تمیسوء قصد! ظرف یو ماجرا ینیمع یاحسان، جاسوسا یکشک
شدم و  رهیشده بهش خ زیر ی. با چشمادمیکوب شنهیسـ*ـ یقدم به سمتش رفتم و دستم رو محکم به قفسه چند

 سرم انداختم: یصدام رو رو
که بهم ظلم کرده رو  یهر کس کشم،یرو که بهم ظلم کنه م ی! هر کسکشمیحت مرا ،یگیراست م کشم؟یم ـ
 !کشمیکه به امثال من ظلم کنه رو راحت م یهر کس کشم،یم
 :دمیدست گرفتم و به سمت صورتم کش یرو تو شقهی
 یمادرشون تو که شنیقاتل م یی! اوناومدنین رونینره پسر، همه از شکم مادرشون قاتل ب ادتیمثل آب خوردن!  ـ

مثل  شن؛یکار بزرگ مو خالف سروپایب یدست آدما ریکه ز شنیقاتل م ییجوب رهاشون کرده؛ مثل مادر من! اونا
 من!

 عقب هلش دادم و اضافه کردم: به
که به  یزن نیتا شبا بتونم بخوابم؟ تا کابوس اول خوردمیبخش مبود که چند تا چند تا قرص آرام ییروزا یدونیم ـ

 نم؟یکشتم رو نب ناحق
 حرفم کردم و با تمسخر گفتم: یچاشن یپوزخند

 ه؟یگر ریز زنمیو م نمیشیم خودیوقتا ب یگاه یدونستیداداش م ـ
 بغض کرده گفتم: یصدا هیکه چشمام پر از اشک شده بود، با  یکردم و در حال یکوتاه مکث

من اصرار دارم تو آدم  یکنی! چرا فکر میکنیبارم م کهیو ت یشیم رهیصورتم خ یکه تو یدونیم یتو از من چ ـ
خان دور نگه دارم، اما خان شده بودم و دوست داشتم تو رو از هومنمن از اول متوجه نسبت تو با هومن ؟یبکش
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 دمیو شش سال فهم ستینشد. حداقل بعد ب بدمن که  ی! برایجا رسوند نیو کارت رو به ا یکرد یخودت فضول
 !امیک
 داد. هیتک کشیل تارسلو وارید به

 دادم و گفتم: هیپشتم تک واریخودش به د مثل
! فیبشه رو بکشم، اما ح دهیبه لجن کش یجورنیا میکه باعث شدن زندگ ییکه کسا نهیآرزوم ا نیتراالن بزرگ ـ

 !دنیقبرستون خواب ینهیهردوشون سـ*ـ
 یول م،یکردینگاه م رهیهم خبه هیچند ثان اما سکوت کرد! ومده،یکه زدم خوشش ن یکه از حرف گفتیم نیام نگاه

برداشتم  یغذا رفتم. بشقاب ینیاومدم و به سمت س رونیاز اتاق ب اشیبازوونهیبه د توجهیباالخره نگاه ازش گرفتم، ب
که گذشت،  یمبل لم داده بودم، شروع کردم به خوردن. کم یطور که رو. بعد هموندمیغذا کش یخودم کم یو برا

م رفت. ناخودآگاه خنده سیم کرد و به سمت سروحواله یبه من انداخت. پوزخند یاومد و نگاه رونیتاق باز ا نیام
 و اون من رو. کردمیم شخندیگرفت. من همه رو ر

 بود! یاعادالنه ی! بازگهید خوبه
 اومد و به سمت سلولش برگشت که با طعنه گفتم: رونیبعد ب یقهیدق چند

 داداش؟ یاعتصاب کرد ـ
لب  ریزدم و قاشق رو پر سر و صدا داخل بشقاب رها کردم. بعد ز ینداد و به سمت سلولش برگشت! پوزخند یتیاهم

 زمزمه کردم:
 احمق! ـ

 نیزم یرو رو ینیغذا رو برداشتم و به سمت سلولش رفتم. دم در س یحاو ینیمبل بلند شدم، س یاز رو یعصب
 به سمتش هل دادم: متریگذاشتم و چند سانت

 !یخودت شکست شیغرورت رو پ دیشا جا،نیباشه ا نی! اشکنهیقهرمانا هم مقاومتشون م یگاه ـ
 اومدم. رونیرو بستم و از داالن ب در

 دیداشتم. با ازیبه استراحت ن یچند ساعت هیزدم و به سمت اتاق خودم رفتم.  رونیب یاز بستن در، از اتاق بهدار بعد
 .شدمیبه اعصابم مسلط م

*** 
. نگهبان کارخونه دیچیآب و علف پ یب ابونیب یممتد بوق، تو یبوق گذاشتم. صدا یدستم رو رو در کارخونه پشت

گرد  هیمد نظرم رو با بلندکردن  یطوالن بایگاز گذاشتم و مسافت تقر یکارخونه رو باز کرد، پام رو رو یکه در اوراق
شدم.  ادهیپ نیدرست کرده بودن پارک کردم و از ماش بلیاتوم یکه برا ییبوناهیسا ریکردم، ز یط یو خاک حساب
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 شهیهم طیمح یقدمام رو با ابهت و مطمئن برداشتم. نگاهم رو شهیجا کردم و مثل همم جابهشونه یرو رو فمیک
نشسته  اهیمن به خاک س یکه به لطف همکارا یی. از همونادیپوشاک چرخ دیتول یمیقد یکارخونه نیا یغبارگرفته

 در باز و ساسان مقابلم ظاهر شد. دم،یکه رس یبکنن! به در آهن یبور شده بودن اعالم برشکستگمج وبودن 
 خانم! دیخوش اومد ـ

شده بودن  دهیبزرگ کارخونه رو که سرتاسر چ یهارو تکون دادم و وارد شدم. پشت سرم داخل شد. دستگاه سرم
 گرفتم و به سمت راست رفتم. دهیناد

 کت کرد و گفت:قدم باهام حرهم ساسان
. هی! آقا احسانم وسطستهیاون اتاق آخر یآورده بود، تو می. اون دختر که ابراهمیاتاق حبس کرد هی یهرکدوم رو تو ـ

 !هیاول نیاون سه تا هم
 انداختم و گفتم: نییباال و پا تیاهم یرو ب سرم

 تا حاال؟ شبیگفتن از د یخب؟ چ ـ
 انداخت و گفت: نییرو پا سرش

بار  ریز جورهچیسه تا هم که ه نیمرد! ا یزیاز خونر شبیبهتون حمله کنه د خواستیم شبیکه د یاون مرد ـ
 .میمحافظت اومد یما فقط برا گنی. مرنینم

 ش کردم و گفتم:حواله ی. نگاه چپستادمیجام وا سر
 قدر بگو بزننشون تا...مردک؟ اون یدیمن م لیتحو هیچ هایوریدر نیا ـ

 م بمونم.جمله یباعث شد از گفتن ادامه زد،یکه محکم به در م یدختر ددایداد و ب یصدا
 د؟یخوایم یاز جونم چ گهیجا؟ د نیا دیکجاست؟ چرا من رو آورد گهیجا د نیا ست؟ین جانیا یکس ـ

 سکوت کرد و دوباره داد زد: هیثان چند
 !کشمینم گهیخدا! بسمه، د ـ

 اومدیردم و به سمت اتاق احسان رفتم. به سمت ساسان که پشت سرم منثار دختره ک یچاریلب ل ریکردم، ز یپوف
 و گفتم: دمیچرخ

 باهاش تنها باشم! خوامیم ـ
بود احسان اعتراف کنه تا اون  یخودم رو خسته کنم، کاف خواستمیاطاعت تکون داد و رفت. نم یبه نشونه یسر
 !دیاز احسان حرف کش شهیچطور م ستمدونیبشن و چه خوب م رشیخود مجبور به پذتا هم خودبهسه
 و در رو باز کردم. دمیکش یقی. نفس عمسادمیدر وا یجلو

 !شدیم ییاحسان رو نما یواقع یباالخره چهره امروز
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به بدنش که رد کمربند  یوارد شدن به اتاق نگاهم به نگاه احسان گره خورد. نگاهم رو از چشماش سر دادم و نگاه با
مردک  نیا یدلم برا دیبا ایاز صورتش هم کبود شده بود، اما آ ییجاها یخص بود انداختم. حتاون مش یرو یبه خوب
 !وجهچینه، به ه سوخت؟یخائن م

که به  یاون نشستم و در حال یکه وسط اتاق رها شده بود رفتم. رو یایفلز یازش گرفتم و به سمت صندل نگاه
 گرفته بودم گفتم:ژست لم دادن و ابر قدرت بودن رو به خودم  یسخت

. یو راستش رو بگ یسر و تهت بردار یب یدست از دروغا یشیکه باالخره مجبور م ی! روزدیباالخره موعدش رس ـ
 حاال منتظرم بشنوم!

 گفت: تیبا عصبان تونست،یکه داشت، نم یصداش رو باال ببره، اما به خاطر حجم درد کردیم یکه سع یحال در
تا حاال  شبیرو از د ایوحش نیا ن؟یثم یراه انداخت هیچه باز نیمعلوم هست؟ ا یگیم یدار ی! چستیحالت خوب ن ـ

 ؟یرو بفهم یبه جون من که چ یانداخت
 ادامه داد: دهیبر
 ! حداقل تو بگو...زننیچرا م گنینه م خوان،یم یچ گنینه م ـ

 حاشا! واریطور که انتظار داشتم! چنگ زدن به دهمون قاًیدق
 گفتم: هیحاشیدوختم و ب شیاقهوه یچشما یبلند شدم و به سمتش رفتم. چشم تو یصندل یرو از
 ؟یکنیکار م یچ ینیمع یتو برا ـ

 قشنگش! یهزار رنگش اعتماد کنم، نه به حرفا یگرفته بودم نه به چشما ادیرنگ تعجب گرفت، اما  نگاهش
در لحظه  ادشیفر یبند بود فشار دادم. صداهاش که رد کمراز زخم یکی یزدم، دستم رو جلو بردم و رو یپوزخند

 اتاق رو برداشت و با عجز گفت:
 .گمیمن بهت دروغ نم ؟یکنیکار رو م نیچرا ا ـ
 ش داد زد:خفه یهمون صدا با
به من از شرم خالص  یتهمت نیبا زدن همچ یخوایخواستم؟ چرا م یمن جز عشق و محبت از تو چ یمگه لعنت ـ

 ؟یاریسرم در م هیچ ایباز نیا رم؛یگو! خودم مب ؟یخوایمن رو نم ؟یبش
 گفتم: دیباریکه از نگاهم نفرت م یدادم و در حال هیتک واریدادم و چند قدم عقب رفتم. به د لشیتحو یپوزخند

 !خورهیهم مبه یکنیم یکه باز یحالم داره از تو و نقش گهیبس کن احسان! د ـ
 که ممکن بود گفتم: یحنل نیترش کردم و با حرص درآرحواله یچشمک

 کرد،ی! التماس مزدیم غیداشت ج ؟یدیدکتر؟ صداش رو نشن یرو حبس کردم آقا یاتاقت ک واریبه د وارید یدونیمـ 
 گـ ـناه داره! ؟یکمکش کن یخوای! نمیکمکش کن خواستیم زد،یتو رو صدا م
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بوده و چه قدر  یاز حد کار شیبه بضر گفتیاحسان رنگ بهت گرفت، صورتش قرمز شده بود. نگاهش م یچشما
 ییدر وقتم صرفه جو یلیخ یطور نیدختر تحت فشار بذارمش، ا نیکه تونستم با استفاده از ا نیحال بودم از اخوش

 !شدیم
 قدم به سمتش برداشتم و گفتم: چند

 نه؟ ایاومد  ادتی یزیخب؟ چ ـ
 !کردیداشت ظهور م شیخود واقع گهیرنگ نگاهش عوض شده بود. حاال د گهید حاال

 ش کردم و گفتم:حواله یچشمک
 ...یخوایم ـ

که از  ییصدا تیبود گرد شد. بعد با نها دهیبار به گوش احسان هم رس نیبلند دختر که ا غیج یبا صدا چشماش
 داد زد: شدیش خارج محنجره

 ،ینداره لعنت یگناه چی.. اون دختر هتار مو از سر اون دختر کم بشه. هیبه خدا اگه  نیثم د؟یکنیم دیکارش دار یچ ـ
 اون امانته دست من! ؟یفهمیم

 رفتم و روش نشستم و گفتم: یزدم، به سمت صندل پوزخند
 خوبه! ـ

 هم زدم و گفتم:به قیتشو یرو به نشونه دستام
! باالخره هگیاما خب د ،یهست یقهار یگوکه قابل باور بشن! در واقع دروغ یجور ،یکنیم فیزود دروغات رو رد ـ

باهوشن و  یلیخ کننیکه فکر م یی. مخصوصاً آدماشهیگوها هم رو مدروغ نیتریاکه دست حرفه رسهیم یروز
نتونستم باورت کنم.  وقتچیحرفات، نه محبتات، ه ه! نینشستی! از اولشم به دلم نمرهیمچشون رو بگ تونهینم یکس

راه داره.  هیفقط  یاون دختر رو نجات بد یخوای! حاال هم اگه مدکتر یکه کارت رو خوب انجام نداد نیا یعنی نیا
 وگرنه... یرو بگ قتیو حق یدهانت رو باز کن

 گردنم به چپ و راست حرکت دادم و گفتم: یرو یرو افق دستم
 پخ!پخ ـ

 ه بودم!کرد کیخالص رو به سمتش شل ریکلمات، ت نیاتاق رو برداشته بود. من در واقع با ا شیعصب ینفسا یصدا
 تکون داد و گفت: نیبه طرف حالیبرخالف انتظارم، بازم مقاومت کرد! سرش رو ب اما
 نیداره؟ از کجا به ا ینیبه مع یدختر چه ربط نیاون دختر فقط دست من امانته! اصال ا ،یدار انـتیتوهم خــ ـ ـ
 ام؟ینیکه من جاسوس مع یدیرس جهینت
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. دستام رو تو گفتی. دستاش به سقف بسته شده بود و بازم دروغ منداشت یمناسب یشدم. وضع جسم رهیخ بهش
شدم. بعد  رهیخ شبستهمهین یزار و نزار و چشما یافهیبه ق دم،یکشیکه اخمام رو تو هم م یهم گره کردم و در حال

 که ناخودآگاه باال رفته بود گفتم: ییبا صدا
 دم؟یم صیتشخ یرو از صد فرسخ انـتیخــ ـ یکه بو یدارم؟ من انـتیمن توهم خــ ـ ـ
 گفت: شدیکه سرش به سمت دستش منحرف م یزد و در حال یاسفناکش بازهم پررو بود. پوزخند تیوجود وضع با
 !کششی! صد فرسخ پیدیرو از کنار گوشت نفهم انـتیخــ ـ یهمه سال بو نیچرا ا دونمیخوبه! فقط نم ـ

ش گره کردم و . دستام رو دور چونهسادمیروش وابه سمتش رفتم و روبهاصال به نفعش نبود!  نیکرده بود و ا میعصب
 شدم: رهیبه چشماش خ

 ! اصل حرفت رو بزن!زارمیب ینیچکه از مقدمه یدونیم ـ
 زد و گفت: یشد، پوزخند رهیچشمام خ به
پدر نمونه واسه  هیهم  شهیطور مچه دونهیکارش رو خوب بلده! خوب م سی! رئستیمشکل از تو ن یدونیالبته م ـ

وسط  نی. اکنهیکار م یش بفهمه داره چکه بچه نیو انجام بده! بدون ا خوادیکه خودش م یش باشه، هم کاربچه
 ...میابراه الد،ی! من، میکنیم یرو سر ما خال تتینکه تو تموم عصبا میرو دار یما هم که براش حکم گوشت قربون

 دادم: لشیتحو یو بلند یالک یو خنده دمیش کشم، دستم رو از چونهزد الدیبا اومدن اسم م یصدادار پوزخند
 ؟یشد الدیمدافع م لیتا حاال وک یاز ک ـ
 گفت: شدیم دهیشن یکه به سخت ییصدا با
که دستور پدرت رو اجرا کرده! حاال که  نیبه جرم ا ش،یبکش ذاشتمیکه اگه بودم نم ستم،ین الدیمدافع م لیوک ـ

 که نکردم! یاون هم به جرم رم،یبم یجورنیتا ا نمیشیساکت نم الدیمن مثل م ده،یمن رسو به  دهیدور چرخ
بود در حد حدس مونده بود و نخواسته بودم  یکه چند وقت ی. افکارشدیم یتو ذهنم تداع یحرفا افکار نیا دنیشن با
رفتم  واریبه سمت د نیهم یبرا کردم؛یپاهام احساس ضعف م یبهشون فکر کنم. آب دهانم رو قورت دادم. تو ادیز

 دادم. سرم رو تکون دادم و گفتم: هیو بهش تک
 ؟یبگ یخوایم یخب؟ چ ـ

 رو باال گرفت و به سقف نگاه کرد و گفت: سرش
 !یقول بده اون دختر رو آزادش کن ـ
 تمسخر گفتم: با
 باشه سوپر من! ـ

 رو از سقف گرفت و گفت: نگاش
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 حرفت، حرفه! دمیها دچون بار کنم،یرو حرفت حساب م ـ
گفت  یتیرو تکون دادم و دستام رو تو هم گره کردم و منتظر نگاش کردم. باالخره دهانش رو باز کرد و از واقع سرم

 که بدونم! نیخان به دلم زده بود. بدون احرف زد که هومن یشروع کرد و از خنجر کرد،یم شیکه قلبم رو ر
 نیزم یدونیکه تو از اون رابـ ـطه م یزیبا اون چ دونم،یخان مو هومن ینیمع یکه من از رابـ ـطه یزیاون چ ـ

 هی! سرمانهیتریو هیفقط  نیکارتونه، اما ا یشما تو گذارهیسرما ینیمع یکردیتا آسمون فرقشه! تو تا حاال فکر م
 خان داشته!واسه هومن یسود هنگفت الهم تا حا ینیو مع دهیم ینیخان به معرو هومن یاصل
 ینی! معرمیبود تا از درون بم یجمله کاف نیبود تا از هم بپاشم. هم یجمله کاف نیبود! هم یجمله کاف نیهم

ازم  یکودک یهاکه سال یاز مرد زتریانگنفرت یبودم بود! حت دهید میزندگ یکه تا حاال تو یمرد نیترزیانگنفرت
افتادم و دلم آتش گرفت! آتش  الدیم ادیکش بود، آدم یوونهید هیاز خودم! اون  زتریانگنفرت ی! حتدیکش یگاریب

 شمیموضوع نابود م نیا دنیبا فهم دونستیکه م نیخاطر اخاطر من سکوت کرده! بهبه دونستمیکه م نیگرفت از ا
 دهرو مقابلم قورت دا شیکرده بود؟ باز هم نگرانم شده بود و نگران یخاطر من فداکارو االن نابود شدم! باز هم به
آوار شدم. لعنت به من! لعنت به من  نیزم یکار کردم؟ رو یکرده بود و من باهاش چ یبود؟ باز هم در حقم مردونگ

 ینیخان و معمثل هومن ییدست کفتارا ریکه بدونم اونا رو ز نیامثال خودم رو بسازم و بدون ا یکه خواستم زندگ
داشت، خودم رو گول زده بودم؟  رانهیّخان انتظار رفتار خهومن مثل یاز آدم شهیرها کردم، اصال چرا فکر کرده بودم م

خان هومن یدروغا خواستمیاحتمال رو پشت گوش انداخته بودم و م نیبزنه، ا یکه احسان حرف نیتا قبل از ا یحت
 بودنشدهریکه بدون دعوت از چشمام سراز یی. ورق برگشته بود! اشکاکردیاوضاع فرق م گهیرو باور کنم، اما حاال د

به خون نشسته نگاش  ی. با چشماستادمیاحسان وا یبلند شدم و رو به رو نیزم یرو با خشونت پاک کردم و از رو
 کردم و با نفرت کلماتم رو به زبون آوردم:

 تون!همه رم،یگیازتون م د،یکرد یخاطر طمعتون سالخکه به ییهاتک بچهتقاص خون تک ـ
طور که چشماش رو به زور باز نگه داشته بود دارش، همونخش یداد و با همون صدا لمیتحو یدرب و داغون پوزخند

 گفت: دهیبردهیبر
 !ییتوام مثل ما ؛یکشآدم هیتوام  ؟یستیکه انگار از ما ن یکنیرفتار م یچرا جور ـ

تکون  دیلت تهدکه سرم رو به حا یکردم و در حال زیبود! چشمام رو ر قتیحق یاز تلخ دیحال انفجار بودم. شا در
 گفتم: دادمیم
 قبرستون! نهیکه امثال تو رو بفرستم سـ*ـ کنمیکشم! افتخار مآره! من آدم ـ

 تکرار کردم: دیرو باال انداختم و با تاک ابروم
 !کنمیافتخار م ـ
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 برف کرده بودم و ریکبک ز نیکه سرم رو ع یمقصرم، من تیوضع نیا یکه منم تو نیشده بودم. فکر ا یعصبان
 دهیاونا رو ناد یدوستانه یکه رابـ ـطه یباور کرده بودم. من مونیبه معامالت داخلخان رو راجعهومن یایسندساز

رفتم. بدون  یزدم و به سمت خروج رونیاز اتاق ب فتم،یب هیبه گر یکه از بدبخت نیگرفته بودم. لعنت به من! قبل از ا
رو روشن  نیشدم، ماش نیرفتم. سوار ماش نیزدم و به سمت ماش رونیساسان از ساختمون ب یهاتوجه به صدا زدن

! شدیبود خاموش نم ایدن ایبه دلم زده بود که تا دن یشیخان آتکردم و به سمت عمارت روندم. بغض کرده بودم. هومن
 بودم؟ یپناهشون باشم، اما حاال چ خواستیدلم م یبودم که از بچگ ییهااالن مسئول مرگ دردناک بچه من

 لب زمزمه کردم: ریزدم و ز یپوزخند
 باهاتون! کنمیم یباهام، باز دیکرد یباز ـ

 یصندل یکه رو فمیک یرو از تو میاتوبان حرکت کردم. گوش یگاز گذاشتم و با سرعت تو یپام رو رو بالفاصله
 رو گرفتم: یشاگرد افتاده بود، برداشتم و شماره اِب

 بله خانم؟ ـ
 تحکم گفتم: با
 !نمتیبیعمارت م ـ
 چشم! ـ

 رو قطع کردم و به سمت عمارت روندم. یگوش
 
 نیام
دقت  ترشیش ببه چهره یکه هرچ یرو داد، خواهر نیحضور ثم یاومد. گواه کیکه به اتاقک تار یباز شد و نور در
م رو از به مادرمون نداشت! سر یشباهت رفتار چیاما اون ه بردم،یم یبه شباهتش به مادرمون پ ترشیب کردم،یم

 نیا یمن مثل همه یکارکردن رو مخ من بود، ول دشهفته قص کی نیزانوهام بلند نکردم، حتماً مثل تموم ا یرو
 نیباشم تا ا دواریام کردمیم یو سع دمیکشیخط مچوب نیها رو با اومدن ثمش رو نداشتم. روزهفته حوصله کی

دهنده ترس رو از خودم آرامش یبا گفتن ذکرها کردمیم یمسخره زودتر تموم بشه. توکلم به خدا بود و سع یباز
شد، سرم رو باال گرفتم تا  یکه طوالن نی. سکوت ثمکردیم ینیدلم سنگ یرو ندهیآ یاهیکه از س یترسدور کنم. 

شده  رهیداده بود و به من خ هیتک واریرو شدم. به دو قرمزش روبه یاشک یسکوت رو بفهمم که با چشما نیا لیدل
 :دمیدار شده بود که ناچار لب باز کردم و آروم پرسسکوتش ادامه قدرنی. ابود

 شده؟ یچ ـ
 شد و گفت: رهینشست. به چشمام خ نیزم یسر خورد و رو وارید کنار
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 م!خسته ـ
 شدم! رهیبگم؛ پس منتظر بهش خ دیبا یچ دونستمینم

 زد و گفت: یپوزخند
 ه؟یحس عالم چ نیترمزخرف یدونیم ـ

 زد و ادامه داد: یوت کردم. اونم منتظر جواب من نبود. پوزخندسک بازم
 ،یخوریم نیبا کله زم یاما وقت ،یعده رو نجات بد هیتا خودت رو  یطناب چنگ زد هیها به سال یکه بفهم نیا ـ

 !یپا کردکله گرونمید یبوده و نه تنها خودت، حت دهیاون طناب پوس یبفهم
سرم رو خوند که  یبرسه؟ انگار سوال تو یحرفا به چ نیاز ا خواستیردم. منگاه ک شیزمرد یبه چشما قیدق

 داد: حیبالفاصله توض
! از حاال به بعد نیها چنگ زدم، اما حاال با مخ خوردم زمبود که من بهش سال یادهیخان اون طناب پوسهومن ـ

 !یبمون جانیا ستیالزم ن هگیفرق کرده و تو هم د یخان از هم سواست! حاال همه چمن و هومن یجبهه
 جاش بلند شد و گفت: از
 !یبر یتونیم ـ

اتاق خالص شده باشم!  نیمطلق ا یکیکابوس تموم شده باشه و من از تار نیا شدیگرد شده بود. باورم نم چشمام
 لب خداروشکر کردم. ریز

 به چشمام کرد و گفت: ینگاه
 !ایدنبالم ب ـ

 ک،یبار یبلند شدم و دنبالش راه افتادم. بعد از عبور از راهرو نیزم یش از روبه سمت در رفت و منم پشت سر نیثم
رفت.  یاگهید کیبار یبه سمت راهرو م،یشیاما برعکس تصورم که از داالن خارج م م،یشد یارهیوارد داالن دا

ود زد و کنار رفت. بعد رو که سمت راستش ب یبرق دیکل اولراهرو، در رو بعد از زدن رمز باز کرد.  یدر انتها یجلو
 گفت:

 !نییبرو پا ـ
ها پشت سرم پله نمیرفتم. ثم نییکه به محض باز کردن در، مقابلم ظاهر شده بود پا ییهااز پله نیثم یگفته طبق
 یدر آهن هیراهرو با  انی. پامیاون راهرو رفت یو تا انتها میشد گهید یراهرو هیها وارد شدن پلهاومد. با تموم نییرو پا
درآورد و در رو باز کرد. با باز شدن  نشیشلوار ج بیج یرو از تو یدیلک نیداشت، ثم یمیکه قفل قد میرو شدروبه

 شد. انینما یادر، در کمال تعجب، کوچه
 اشاره کرد: رونیبه کوچه و به ب یبه چشمام کرد و نگاه یقینگاه دق نیثم
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 برو! جانیاز ا ـ
فکر کرده بودم،  یلیچند وقت خ نیا یبهش ابراز کنم. تو یمحبت خواستیم مبهش بزنم، دل یحرف خواستیم دلم

 دی! بادونمیحاال نم یول اومد،یاز دستم بر نم یاما اون موقع کار کردم،یرو پر م نیثم یهانداشته یخال یجا دیبا
 .گفتمیم یزیحداقل چ

 نشون نداد. به خودم جرئت دادم و گفتم: یلعملاش گذاشتم که عکسشونه یدست سالمم رو بلند کردم و رو دیترد با
به عنوان  یحس چیه دیو شا میشناختیها هم رو نمها کنارت نبودم، درسته سالترم، درسته سالدرسته ازت کوچک ـ

 که کنارت باشه، من هستم! یدار یبه کس ازیو ن ییتنها یکه حس کرد یااما هر لحظه ،یبرادر به من نداشته باش
 کردمیش برداشتم. با تعجب نگاهش مشونه یشد. دستم رو از رو لیرفته پوزخندش به قهقهه تبدد و رفتهز یپوزخند

 شد و گفت: میکه متوجه نگاه پرسش
 ست!مسخره یلیآخه خ رم،یم رو بگخنده یجلو تونستمی! نمدیببخش ـ

 به عالمت تعجب باال انداختم و نگاش کردم. ییابرو
 شد: رهیچشمام خ یقدم جلو اومد و توداد، دو  لمیتحو یلبخند

سرت که  زنیریم سایپل ،یبذار رونیدر ب نیتو که پات رو از ا ؟یچه جور ؟یذاریتنهام نم ؟یچه جور ؟یکنارم ـ
 ینگاه به دستت بنداز وقت هی ؟یگمشد هویفالن  یاز وسط جاده یبگ یخوایم ؟یبگ یخوایم یچ ؟یکجا بود

 !کننیم چتیپ هزارجور سوال ننش،یبب سایپل
 زد و گفت: یپوزخند

 !یگیرو م زیهمه چ سایبه پل یریهرچند به نظرم قبلش خودت م ـ
به در که با صدا بسته  ینگاه نیدر گذاشتم و هولش دادم تا بسته بشه. ثم یکردم. دستم رو رو بازمهیبه در ن ینگاه

 پوزخند بزنم! نذاشتم حرف بزنه و گفتم:و به سمت من برگشت. حاال نوبت من بود  دیشده بود کرد، نگاهش چرخ
و حاال پاره شده؟ حاال  ستدهیخان طناب پوسهومن یخان سواست؟ مگه نگفتاز االن راه تو و هومن یمگه نگفت ـ

داره که تو برادر  نیبه ا یبستگ گهیپشتت باشم، د خوامی! حاال مذارمیطناب پاره شده، من خواهرم رو تنها نم نیکه ا
 !فهمنینم یزیکه من نخوام چ یهم تا زمان ساینه؟ پل ای یخوایم

 زد، در رو باز کرد و گفت: یپوزخند
 عادت کردم! االنم نه که برادر نخوام؛ ییتنها نیبه ا گهیوقته تنهام! د یلیخ ـ

 یکنیکه فکر م یهرکار رون،یب یدر که رفت نی! از ایبر یکه تو بخوا ستین یرومه، راه شیکه پ یراه نیاما ا نه،
 !فتهیب یقراره چه اتفاق نیبعد از ا ستیآزادت کردم، برام مهم ن یدرسته رو انجام بده! وقت

 اشاره کرد و گفت: رونیسر به ب با



 

 

395 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 برو! ـ
! خودمم ستین یرو تنها بذارم راض نیکه ثم نیمادرم از ا کردمیحس م رفت،یرو به دندون گرفتم. پام جلو نم لبم
 نبودم، اما... یراض

 گفتم: یبرم کردم و با مکث کوتاه رونیکه منتظر بود ب نیبه ثم ینگاه کوتاه دم،یلبم کش یرو رو زبونم
 منتظرم نذار! ادیحاضرم برات انجام بدم! منتظرم، ز یکه بخوا یهر کار ؛یکشجز آدم ـ
 سرش رو تکون داد و گفت: حوصلهیب
 باشه! ـ

پشت سرم که سبزرنگ  یدر رو بست! به در آهن نیسرم ثم گذاشتم که پشت رونیاز چارچوب در ب دیرو با ترد پام
قرار بود تموم بشه،  یماجرا چه جور نیا دونستمیبود و نم دهیچیدر هم پ زیچکردم. همه یانداختم و پوف یبود، نگاه

 الاقل قبول کنه تا کنارش باشم! م،یکرد دایکه هم رو پ یسخت نیخوب باشه! کاش با ا انشیاما کاش پا
وجود نداشت و در کمال  یاگهیدر، در د نیکوچه به جز ا نیبست بود و سرتاسر اکوچه کردم که بن یه انتهاب ینگاه

 یگرفتم و رفتم. افکار درهم و برهم شیخروج از کوچه رو پ ریبود. مس یبست آجرکوچه بن نیا یخارج یتعجب نما
 خواستیطرف واقعاً دلم م هیغلط! از  یته و چه کاردرس یارچه ک دونستمیبودم. نم جیرو کرده بود! در واقع گ مقهی

که  ییخاطر کارابه دیکاره و باگـ ـناه نیکه ثم خوردیطرف وجدانم مغزم رو مثل خوره م هیکمک کنم؛ از  نیبه ثم
 ادرتقدرم که بهش ظلم شده باشه، هر چه قدرم که مخواهرت باشه! هرچه خوادیقدرم که مکرده تاوان بده، هرچه

 مونده باشه! رونیاز قبر ب نیش ظلم کرده باشه و دستش به خاطر ثمبه
بودم که متوجه  جیگ قدرنیرو شدم، اما اپسر هم سن و سال خودم روبه هیسرم رو باال گرفتم و با  یزیبرخورد به چ با

 یسر ست،ینحالم خوش  دینکرد! پسره هم که د لیو تحل هیاما مغزم حرفش رو تجز دم،یشن یعنی. گهیم ینشدم چ
 تاسف تکون داد و رفت. یبه نشونه

رو  یادیز ریبه خودم اومدم که شب شده بود و مس یقدر گذشته بود، اما وقتچه دونمیخودم ادامه دادم. نم ریمس به
 کرده بودم. یروادهیپ

 
 ــنیثــم

ساعت که  یها! به عقربهنیریانتظار ش هی. دمیکشیشده تو سالن نشسته بودم و انتظار م دهیچ یسلطنت یمبال یرو
بودم.  میشده بودم و منتظر اومدن ابراه رهیخ دنیرسیاز حد عمارت، پر سر و صدا به نظر م شیخاطر سکوت ببه

که از سمت راست سالن به  میابراه ی! با صدانهیمن رو بب ترعیسر دیداره و با یزنگ زده بود و گفته بود که کار مهم
 یاو صورت سبزه اهیس یشدم. موهاش رو با کش عقب زده بود و چشما رهیندم و بهش خگوشم خورد، نگام رو برگردو
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تکون دادم که جلو اومد. اشاره کردم  ایب یمن بود! سرم رو به معن یبود و منتظر اجازه سادهیداشت. همون عقب وا
 رهینداختم و منتظر بهش خپام ا یدادم، پام رو رو هیمبل تک یمن نشست. به پشت یرومبل روبه یرو یو اب نهیبش

 دادم،یو خب بهش حق م ترسهیخبر به من م نیکه از دادن ا دمیفهمیو من م زدیم ادیش استرس رو فرشدم. چهره
 سابق بودم! نیاگه من همون ثم

 که کالفه گفتم: زدیسبزم دوخته بود و هنوز حرف نم یرو به چشما چشمانش
 خب؟ ـ

 جمله خالص کرد: هیودش رو با گفتن من و من، باالخره خ یاز کم بعد
 کردن! ریهمه رو دستگ ختن،یر سایها خبر آوردن که پلهم امروز لو رفته! بچه یکه البراتوار عبدالله نیخانم، مثل ا ـ

شده بودم، اما حاال از  یبلند قهقهه بزنم. برعکس لورفتن گروه آتنا که در حد انفجار عصبان یبا صدا خواستیم دلم
اگه سکته  د،یرسیخان مخبرش به هومن یباند خوشحال بودم! مطمئناً وقت یالبراتوارا نیتراز بزرگ یکی یفروپاش

 یافهیق کی نیهم یبرا کردم؛یم یخوب نقشم رو باز دیباکه بود،  یزیاما چ رفت،یحتما تا مرزش م کرد،ینم
 مبل بلند شدم. یبه خودم گرفتم و به سرعت از رو یعصبان

دستم گرفتم. اون  یرو تو شقهی. با چندقدم بلند خودم رو بهش رسوندم و ستادیم، بالفاصله ان بلند شدهم دید یوقت
 و گفتم : دمیرو به سمت خودم کش

من؟ برو  یبرا یابراز تاسف کن یدیکش جانیت رو تا اگنده کلی! هکهیمعلوم هست؟مرت د؟یکنیم دیدار یچه غلط ـ
 ه؟یاکار کدوم پدرسوخته نیبب
که انگار به  یقدم عقب رفت و در حال هیکه  دمیکوب شنهیسـ*ـ یجمله، دستم رو محکم به قفسه نیبا گفتن ا و

 حرفش شک داشته باشه گفت:
 هست! مگهیخبر د هیخانم،  ـ

 باال انداختم و گفتم: ییابرو
 خب؟ ـ
 امروز کارخونه بودم! ـ
 داختم و گفتم:براش باال ان ییبگه، اما ابرو خوادیم یچ دونستمیم
 خب؟ ـ

 گفت: یدوخت و با مکث کوتاه نیرو به زم نگاهش
. همه فرار ستیاز احسان، اون دختر و محافظا ن یها رو کشتن و اثرانگار به کارخونه حمله شده. ساسان و بچه ـ

 کردن!
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 شدم: رهیبهش خ یزیدآمیرو تو حدقه گرد کردم و با نگاه تهد چشمام
 نبار خبر نداره!از اون ا یجز شماها کس ـ

 رفتمیکه بازم جلوتر م یش کردم و در حالحواله یشده بودم رو عقب رفت. پوزخند کیکه بهش نزد یدو قدم بعد
 گفتم:

فرض کن؛  ختهیوگرنه خونت رو ر ،یکن دایم پجاسوس رو واسه نیا دمیچهل و هشت ساعت بهت فرصت م ـ
 ؟یدیفهم

 افتاده بود؛ پس سرش رو تکون داد و گفت: ریگ وارید یشهفرار نداشت و گو یبرا ییجا گهید بارنیا
 بله خانم! ـ
 سر راهش کنار رفتم و گفتم: از
 !یهرّ ـ
 
 دایش
کنم. حاال هم  دایرو پ ریتا مس رفتمیراه م ادهیناشناس ولم کرده و رفته بودن، داشتم پ یجاده نیا یکه تو یوقت از

آب و علف  یب یجاده نیا یو تو جانیحاضر بشه، ا یکه کس خوردیبودم، چشمم آب نم دهیرس یاصل یکه به جاده
 .هکمک کنه و اون رو به شهر برسون ابونیکنار خ یبه زن

 خوندمیم یالکرستیلب آ رینداشتم. ز نیاز ا ترشیرفتن براه یولو شده بودم و نا نیزم یراه، کنار جاده رو یخستگ از
 نجات بده. تیوضع نیاز ا سر برسه و من و یآدم درست حساب هیتا 
لب  ریدوختم. ز دیرسیحدودا چهل ساله به نظر م یچشمم رو به راننده که زن ،یجاده خاک یگوشه ینیتوقف ماش با

به سر  ینشست، نگاه نیزم یروم رو. روبهدیشد و به سمتم دو ادهیپ نیخدا رو شکر و منتظرانه نگاش کردم. از ماش
 :دیداغونم کرد و پرس یو رو

 شده دخترم؟ یچ ـ
 چشماش نگاه کردم و ملتمسانه گفتم: یتو
 شهر؟ دیمن رو ببر شهیم ـ

 رو دورم حلقه کرد و گفت: دستاش
 دخترم! بلندشو بلندشو ! شهیمعلومه که م ـ
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 هیکه شدم، متوجه شدم  نی. سوار ماشمیرفت نشیبلند شدم و با هم به سمت ماش نیزم یکمک اون خانم از رو به
 ی. بعد هم خودش تودمیدراز کش نیماش یشاگرد نشسته. کمکم کرد تو یصندل ینزده ساله هم روپو دیدختر شا

 رو شکست: نیماش نیزن سکوت سنگ ینشست و راه افتاد. صدا نیماش
 مارستان؟یببرمت ب یخوایم رسه،یدخترم حالت خوب به نظر نم ـ

 م صدام رو باالتر ببرم و گفتم:کرد یسع نیهم یباشه؛ برا دهیگفتم که شک داشتم شن یکوتاه نه
 کجاست؟ جانیا ـ
 تهرانه! یکاینزد ـ

 گفتم: آروم
 تهران؟ دیریشما م ـ

 مهربون گفت: زن
 ت اونجاست؟! خونهزمیآره عز ـ

 لبم نشست. آروم لب زدم: یرو یزهرخند
 بله! ـ

. به نظر کردیب وجدان رهام نم. عذاشدیکردم به افکارم نظم بدم، اما نم یسرم گذاشتم و سع یهم دستم رو رو بعد
افتاده بود  ریخاطر من گخاطر نجات جون من به خطر افتاده. اول فرهاد که مظلومانه بهبه گهینفر د هیبازم  دیرسیم

گذشته بود و حاال  زیخاطر نجات من، از همه چبهش حرف بزنم، بعد هم که برادرم بهو فرصت نکردم با احسان راجع
 هم خود احسان.

 احساس! نیو چه مزخرف بود ا منمیُ اطرافم بد یهاآدم یبرا کردمیم ساساح
عقب  نهیآ یکه تو رمیخودم م یجور هیرو  شهی. خواستم بهش بگم بقمیدیساعت بعد بود که به تهران رس کی دیشا

 نگام کرد و گفت:
 .روقتهید رسونمتیت رو بده دخترم، مآدرس خونه ـ

جمله، آدرس رو خالصه  هی یتو نیهم یبودم که بخوام اصرار کنم؛ برا یتر از اونتهنداشتم، اما خس یانتظار نیچن
 هم گذاشتم. یتشکر، چشمام رو رو هیکردم و بعد 

 یهاهام رو به چشمهام رو باز کردم و چشمپلک م،یدیرس دادیاون زن که بهم خبر م یکه گذشت، با صدا یکم
شدم و به سمت خونه رفتم.  ادهیپ نیحقم کرده بود. به کمکش از ماشدر  یدوختم که لطف بزرگ یمهربون یفرشته
 .گشتمیشهر به شهر دنبالش م دینبود و با یبرادر گهیروز با برادرم در اون ساکن شده بودم و حاال د هیکه  یاخونه
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وزنم رو از  ینیکردم سنگ یسع یدر ورود یرهیرو زدم و با گرفتن دستگ انایک یکه نداشتم؛ پس زنگ خونه دیکل
 بردارم که با باز شدن در، چشم در چشم فرهاد شدم! چارهیاون زن ب یرو
 دم.ش هوشیتنم از دست رفته باشه، در آغـ*ـوش زن ب یقوا نیکه انگار آخر یفرهاد، جور دنید با
 بود:با فرهاد  انایحرف زدن ک یصدا دم،یکه بعد از به هوش اومدن، قبل از بازکردن چشمام شن ییصدا نیاول
 سرش اومده! ییچه بال ستیشده، معلوم ن فیبنده خدا چه قدر ضع ـ

 فرهاد لرزه به اندامم انداخت: یصدا
 شیزیبشه، چ تیتقو دیفقط با گفتیرو پشت سر گذاشته باشه! دکتر که م یخوب یروزا رسهیآره! به نظر نم ـ
 خداروشکر! ستین

بازم  نمیو سردرگمم کنه! تا بب جیافتاده بود تا من رو گ یبازم اتفاقاتنبود؟ نه، فقط  میزیکم باز کردم. چرو کم چشمام
 اعتماد کردم! دیکه نبا ییکردم و به آدما یسادگ
 بلند شد: انایک یزدهجانیه یصدا

 قدر نگرانت شدم!دختر؟ چه یهوش اومد! بهیوا ـ
 ادامه داد: یجمله به سمتم اومد و کنارم نشست. با پرچونگ نیگفتن ا با
 چند وقت؟ نیا یدختر! کجا بود میمنتظرت بود یلیخ ـ

 گفتم: حوصلهیب ش،یجواب پرچونگ در
 گلوم خشکه! ؟یآب بهم بد شهیم ـ
 تخت بلند شد و گفت: یعجله از رو با
 !یبخور ارمیب یزیچ هیحواسم کجاست! برم  یوا ـ
چند وقت عذاب وجدانم شده بود! نگاه  نیکه فکرش ا یبه سرعت از اتاق خارج شد. حاال من مونده بودم و فرهاد و

 یشدن در و بعد هم صدابسته یاتاق چرخوندم. اول صدا یش کردم و سرم رو به سمت پنجرهحواله یمعنادار
 گفتم: هیکنا اتخت که نشست، ب ی. گوشهدمیشن شدیم کیقدماش رو که به تختم نزد

 م، نه؟زنده یتعجب کرد م؟ینیزنده بب یانتظار نداشت یبگ یاومد ه؟یچ ـ
 ش کردم و با تمسخر گفتم:حواله یشدم. لبخند کج رهیچشماش خ یسمتش برگشتم و تو به
 تیبعد ی! برنامهیبدم! راست نایخبر مرگت رو به ا دیاالن با کردمی! فکر منمتیاتفاقا منم انتظار نداشتم زنده بب ـ

 ه؟یخالص شدن از دستم چ یبرا
 زده گفت:خجالت شد،یم دهیکه به زور شن ییانداخت و با صدا نییرو پا سرش

 متاسفم! ـ
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 کرده گفتم:شد. بغض ریاشک از چشمام سراز ناخودآگاه
 !یمقصر تیوضع نیا یکه توام تو یکنیخوبه! پس انکار نم ـ

 . آروم گفت:رهیقصد نداشت سرش رو باال بگ همچنان
 !کنمینه، انکار نم ـ

 شد: رهیچشمام خ یرو باال گرفت و تو سرش
 ساده باشه! یریگحال هی کردمیشدم! فکر م کیحماقت کردم که تو کارش شر ـ

 حرف بزنم گفتم: تونستمیکه اون لحظه م ییصدا نیحدقه درشت شده بود. با بلندتر یتو چشمام
بعدش  یدونیساده؟ اصال م یریگحال یگیم دیکه برام درست کرده بود یساده؟ مردک! تو به اون جهنم یریگحال ـ
 فروختن؟ینفر م هیرو به  مکهیو هر ت کردنیم مکهیتکهینبود االن ت اریاگه خدا باهام  یدونیر از کجا درآوردم؟ مس

 رو بلند کردم و گفتم: صدام
 ؟یتو آدم ـ

که نگاهش به ما  یبه دست، در حال وانیپارچ و ل ینیجلوش ظاهر شد. س انایبگه که در باز و قامت ک یزیچ خواست
 کنار تختم گذاشت. بعد خطاب به من گفت: یعسل یرو رو ینیوارد اتاق شد و س د،یرسینظر م مشکوک به

 ؟یندار ازین یزیسوپ درست کنم! چ نییپا رمیمن م ـ
 رو باال انداختم و گفتم: سرم

 نه! ـ
 به فرهاد کرد و گفت: ییگذرا نگاه

 تا استراحت کنه؟ یتنهاش بذار یخوایفرهاد جان، نم ـ
 گفت: گشتیم انایک چوندنیواسه پ یاها دنبال بهانهبچه نیکه ع یرو باال گرفت و در حالسرش  فرهاد

 الزم داشته باشن؟ یزیچ دیشا ست؟یباشم بهتر ن جانیمن ا ـ
 گفتم: دمیکشیسرم م یکه لحافم رو رو یزدم و سرم رو به سمت پنجره برگردوندم. بعد در حال یپوزخند

 بخوابم! خوامیفرهادخان! من م ستیالزم ن ـ
 
 نیام

ساعت  نی. بانداژ دستم رو تازه باز کرده بودم و حرکت دادن دستم سخت بود. اسادمیخوابگاه پسران وا یروروبه
چالش  نیبالش بذارم! ا یراحت سرم رو رو یساعت رو انتخاب کرده بودم تا ساعت نیها اکثراً کالس داشتن. ابچه
رو  میها دست زخماگه بچه ینداشتم. از طرف دادنحیزدن و توضحرف یهکرده بود و حوصل یروحم رو زخم تیهو



 

 

401 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دنیرو زدم. نگهبان با د ی! به سمت در رفتم و زنگ ورودخواستمیرو نم نیو ا دادمیجواب پس م دیبا دن،یدیم
 گفتم: کردمیکه سرم رو خم م یانداختم و در حال یاتاقک فلز یخسته شهیبه نگهبان هم یمن در رو باز کرد. سالم

 من کارتم رو جا گذاشتم! یداوود یآقا ـ
 که بهم نگاه کنه گفت: نیو رو کرد و بدون ا ریدانشجوها رو ز ابیبزرگ حضور و غ یدفترچه یداوود یآقا
 !یدرست کرد ییچه بلوا یدونینم ،یرفت یگذاشت یکه بگ نیست بدون اهفته هی ـ

 فت:و گ دیکش رونیش بدفترچه یرو از ال یکارت
 افسر مسئول پرونده توئه! یشماره نیا ـ

 و ادامه داد: دیتاسش کش بایبه سر تقر یدست
م دادن که اگه شماره نیکم پرس و جو کردن. ا هی جانیاطالع داده بود، اومدن ا سیدوستت گم شدنت رو به پل ـ

 ! خودت زنگ بزن!ای. بمیازت شد زنگ بزن یخبر
 وم گفتم:سرم رو تکون دادم و آر حوصلهیب
 باشه، برم تو؟ ـ

که شلوارش رو باال  یشد. بعد در حال رهیبهم خ رنگشیخمـار مشک شهیهم یرو مقابلم گذاشت و با چشما دفترچه
 گفت: کردیو کمربندش رو درست م دیکشیم
 ورودت رو بزن، بعد برو! خیتار ـ

 نیثم
 دمیکوبیم نیزم یرو کیتمیر ،یحوصلگیم رو از ببودم و منتظر! پا سادهیدفتر دکتر واعظ وا یبه دست جلو کالسور

 واریرو از د مهیو تک دمیکش یپوف اومد،یراهرو که کتاب به دست به سمت دفترش م یکه با ظاهرشدن دکتر تو
 زمان گفتم:. همستادمیوا روشوبهکردم و ر یط یبلند یمونده رو با قدما یگرفتم. چند قدم باق

 رم؟یحظه وقتتون رو بگچند ل شهیاستاد! م دیببخش ـ
 چشمش جا به جا کرد و گفت: یرو رو نکشیع
 د؟ییبفرما ـ
 به خودم گرفتم و گفتم: یمتاسف یافهیق
رو مجبورم خارج از کشور باشم.  یچند ماه هیدرمانشون  یکارا یهستن. برا ماریراستش استاد، متاسفانه پدرم ب ـ

 کالساتون حضور داشته باشم. اگه... یتو تونمینم
 م کرد و گفت:حواله یانانهیزبینگاه ر استاد

 شاءاهلل که زودتر خوب بشن و سالمت برگردن! اسمتون؟ان ـ
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 دهانم رو قورت دادم و آروم گفتم: آب
 .یمحب نیثم ـ

 و گفتم: دمیکش یقیبه سمت اتاقش رفت. در رو که بست، نفس عم تفاوتیرو تکون داد و ب سرش
 !شیاز آخر نمیخب! ا ـ

واردا تازه یترس همه یهیما شونیعاد ریخاطر لرزش غبه شهیرو که هم ییهاکردم و پله یت راهرو رو طسرع به
 رهیهم رفت و بهش خ یرخ به رخ شدم. اخمام ناخودآگاه تو ریرفتم. در رو که باز کردم، با ام نییبودن به سرعت پا

 شدم.
پسر  یرو برا ریهم مس ریبکشم تا رد بشه. پشت سرش امسرم اومد، مجبور شدم کنار که از پشت یدیببخش یصدا با

. به سادمیمچ دستم، از حرکت وا شدندهیکرد که از فرصت استفاده کردم و به سرعت از کنارش رد شدم. با کش یخال
 گفتم: تیو با عصبان دمیکش رونیاز دستش ب وبودم، مچ دستم ر رهیکه به چشماش خ یسمتش برگشتم و در حال

 !یدست از سرم بردار قرار بود ـ
 برم که گفت: خواستمیم
 تا من رو بزنن؟ یمشت قلچماق جمع کن هی شیپ یمثل دفعه ؟یکار کن یچ یخوایم ـ

 زدم و گفتم: یپوزخند
 خوردن تنگ شده!پس دلت واسه کتک ـ

 گفت: دهیم کرد و کشحواله یچشمک
 چه جورم! ـ

 م گذاشت و گفت:شونه یبار دستش رو رو نیزدم و خواستم بدون توجه رد بشم که ا یپوزخند
 !میحرف بزن دیبا ـ

دادم  لشیتحو یباال انداختم. لبخند ژکوند ییشد. با صداش به عقب برگشتم و ابرو داشیاز کجا پ هوی نیام دونمینم
 که گفت:

 افتاده؟ یاتفاق ن،یثم ـ
 زدم و به عقب برگشتم: یلبخند

 ؟یجان؛ چه اتفاق نینه ام ـ
 م کنار زدم و آروم گفتم:شونه یرو از رو ریامدست  زمانهم

مشت و  ی! اگه دلت برارمی. من هنوز گستیحراست ن ریگ گهیو کارت د یشد لیدانشکده فارغ التحص نیاگه از ا ـ
 !یزدن انتخاب کنحرف یواسه یبهتر یکن جاها یمال تنگ شده سع
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عاشقانه وجود داشت؛ پس  یایبازاز بچه یترمهم یرفتم. کارا یبه سمت خروج کدومشونچیهم بدون توجه به ه بعد
 به سرعت از دانشکده خارج شدم و به سمت مقصد روندم.

**** 
و چهار ساعت  ستیب دیجد یدرب و داغون رو با لگد باز کردم و وارد شدم. از شروع باز شهیباغِ هم یمیو قد یچوب در

 کیباغ رد شدم و به ساختمون کوچ باریشده و بخشک یدرختا نیحال احسان بود! از ب دنیگذشته بود و وقت پرس
و منتظر باز شدنش شدم. چند لحظه بعد که در به  دمیش کوبزدهزنگ ی. دستم رو به در آهندمیو جمع و جورش رس

در کنار رفت  یدر رو گرفت. از جلو یزوریهرکولش کل قاب نه چندان بزرگ و پ کلیباز شد، ه نیشاه یزور ضربه
 زدم و گفتم: یگذاشت. پوزخند شیرو به نما دشیسف یدندونا فیزد که رد ییندون نماو لبخند د

 چه خبر؟ ـ
 م کرد و گفت:حواله یاخنده

 !ادیبراتون. االناست که ور ب میورزش داد یخانم حساب ـ
 گفتم: دادمیکه سرم رو تکون م طورهمون

 خوبه! ـ
خودش رو بهم رسوند و از دو  نیوپرت کردم که شاهپر از خرت یبه راهرو یکه رد شدم، نگاه یابونیبکنار غول از

 بود نشونم داد و گفت: یرو که سمت راست ورود یایساختمون بودن، در چوب یدر کنار هم که انتها
 خانم! هیکینیا یتو ـ

 گفت: نیزمان شاههم دم،یکش نییرو که پا یمیقد یرهیرو تکون دادم و به سمت در رفتم. دستگ سرم
 قفله خانم! ـ

 وار،یو در رو باز کرد. با خوردن در به د دیکش رونیب بشیرو از ج یمیقد دیکرد، کل بشیج یدستش رو تو بالفاصله
 گفتم: هیزدم و به کنا یشد. پوزخند رهیاز قبل شده بود، سرش رو باال گرفت و به من خ ترنیو مال نیاحسان که خون

من  نیبال رو سر همسر نازن نیا یآخه؟ ک یشد یجورنیوال رو ازت! چرا احال و اح نیا نمیدکتر! نب یبه آقابه ـ
 آورده!

که سرش  دمیکش شیخون یچونه یو خم شدم. دستم رو رو ستادمیروش ااتاق شدم. به سمتش رفتم و روبه وارد
شد.  یم خوننعهرو به عالمت مخالفت تکون داد. خواست حرف بزنه که خون باال آورد و هم دستم و هم مانتوم و مق

 سرم رو به عالمت تاسف تکون دادم و گفتم:
از  جانیشده باشه؛ پس اگه ا یکه وارد گروه اصل مینداشت یاگهیکه ما به جز تو پزشک د یدونی! ماریطاقت ب ـ

 نجاتت بده! ستین یکس یریبم یزیرخون
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 اومده بود گفت: نییآگاه از ضعف پاکه ناخود ییبهم انداخت. بعد با صدا یرمقیرو باال آورد و نگاه ب سرش
 ؟یکنیکار م یچ یدختر! اصال معلوم هست دار یاوونهیتو د ـ

 دادم و گفتم: لشیتحو یاکج و کوله لبخند
 وونه؟ید ـ

 گفت: دهیبردهیرو نامتعادل تکون داد و بر سرش
معلوم هست؟ چرا  ؟یکنیم یکار دار یدخمه؟ چ نیتو ا یمن رو از اون دخمه آورد ی! واسه چیاوونهیآره! د ـ

 یدار رسهی! حاال چون زورت به اون نمستمیمن ن یریرو بگ شقهی دیکه با یمن که بهت گفتم، اون ؟یفهمینم
 ؟یکنیم یکشفیضع

افتاده وسط اتاق رفتم.  یهیشد. از جام بلند شدم و به سمت چهارپا لیکم پوزخندم به قهقهه تبدزدم و کم یپوزخند
اتاق  یدهیکشهم به سقف نم ینگاهمیکه ن یش کردم. بعد در حالحواله یوش نشستم و چشمکصافش کردم، ر

 داشتم گفتم:
اتاق زوم کردم.  یو چوب دهیدر پوس یآوردم و رو ترنییسواالت رو بپرس پسر! نگاهم رو از سقف پا واشیواشی ـ

 ختم:مکث کردم، نگاهم رو به سمتش چرخوندم و ابروهام رو باال اندا یکم
من به تو مربوط  یکه کارا نیو جاسوس داشت! دوم ا یچجا راپورتدخمه، چون اون نیا یکه آوردمت تو نیاول ا ـ
 ! در ضمن...رمیرو بگ شقهی دیکه من با یهست ییاز اونا یکیکه تو فقط  نیو سوم ا ستین

 شدم: لیکردم و به سمتش متما زیرو ر چشمام
 ؟رسهیگفته زورم به اون نم یک ـ

 دکترها بود. گوریو ف پیبودن صورتش، برعکس ت یخاطر زخمم کرد که بهحواله یکج نگاه
 پوزخند گفت: با
 !ریخودش رو بگ یقهیبرو  ؟یپس چرا من رو گرفت رسه؟یم یعنی ـ

 گفتم: یرکیاومده بود پشت گوشم زدم و با ز رونیصورتم رو که از شال ب یجلو یموها
 بر داشته باش!ص زم؛یبه نوبته عز ابیآس ـ

 کردم و گفتم: یکوتاه مکث
 بود؟ یچ ؟اسمشیحال عشقت رو بپرس یخواینم یراست ـ

 ییبا صدا شد،یم نییباال و پا جانیاز ه شنهیسـ*ـ یکه قفسه یاحسان تو حدقه گرد شد و در حال یاقهوه یچشما
 بلندترم شده بود گفت: جانیکه از ه

 مو از سرش کم بشه! هیبه خدا اگه  ن؟یثم یکارش کرد یچ ـ
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 درآر گفتم:باال انداختم و حرص یاشونه
 کارش کنم؟ یچ یخواستیم ـ

 رو بهم دوخت و ملتمس گفت: چشماش
 !یتو قول داد ـ

 گفتم: یالیخیآره تکون دادم و با همون ب یرو به معن سرم
 !دونمیم ـ
 شدم: رهیدادم و به چشماش خ لشیتحو ی. لبخند جگرسوزکردمیداشتم حال م یو حساب هیچه قدر عصب دونستمیم
 سر اصل مطلب! میبهتره بر ـ
نشستم. بعد  نیزم یبود سر خوردم و رو ختنیکه گچاش در حال فرور واریجام بلند شدم و به سمتش رفتم. کنار د از

 گفتم: یبا کنجکاو
گروه ما  یت توسر و کله یامقدمه چیو بدون ه هویکه  یبود ینفر نی! تو اولیسوالم رو جواب نداد نیا وقتچیه ـ
 .یکرد یخان خواستگارشد! بعد دو ماه از وارد شدنت تو گروهم که من رو از هومن دایپ

 قصد جواب دادن نداره داد زدم: دمید ی. وقتکردیرو بود و به من نگاه نمبه روبه نگاهش
 خان راحت بهت اعتماد کرد؟هومن قدرنیبا توام، چرا ا ـ

به من انداخت. بعد دوباره به رو به روش  ینگاهمینه تکون داد و ن یصله داد، سرش رو به نشونهرو ازم فا صورتش
 کالمش بود گفت: یمهیکه ضم یشد و با پوزخند رهیخ
 یکه تو ییاز پزشکا یکیسپرده بود  ینیخان به معاعتماد کرد! هومن ینیخان به من اعتماد نکرد به معهومن ـ

 هم من رو فرستاد. ینیگروهش بفرسته. مع یو قابل اعتماده برا کنهیم تیباندش فعال
 بهم انداخت: یلحظه سکوت کردم که احسان نگاه ملتمس چند

 !یرو آزاد کن. تو به من قول داد دای! شنیثم ـ
 گفتم: یحرکت بعد یشدم و برا رهیچشماش خ یباشم، تو دهیکه دون پاش نیا یکه بهش نگاه کنم، برا نیا بدون

 شرط داره! یول کنم،یش کردم. تو رو هم آزاد مآزاد ـ
 گفت: ینگام کرد و با بددل پرسشگرانه

 ؟یچ ـ
شدم و  رهیخ وارشیشده به د ریزنج یو سرم رو برگردوندم. به دستا دمیکش وارید زشیدر حال ر یبه گچا یدست

 گفتم: ی. سپس با خونسردشیبعدم به صورت خون
 !خوامیرو م یشون کار کردکه تو یفیکث یهاآدرس تموم لونه ـ
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 رنگ عوض کرد و آروم گفت: نگاهش
 !دونمینم ـ

دستم گرفتم و به سمت خودم برگردوندمش.  یرو تو شیخون یقهیچشمام رو گرفت.  یشدم و خون جلو یعصب
 تر شده بود گفتم:که چشمام درشت یو در حال دمیصورتش توپ یتو
 زنده خاکت کنه!باغ مخروبه، زنده نیهم اطیپسره تو ح نیا گمیم ،یحرف بزن ی! اگه نخوایو نساز یاومد ـ
 زد: ادیصورتم فر یتر تومحکم بارنیا
 یپزشک چیه دهیگروهش باال باشه، اجازه نم تیکه امن نیا یبرا ینیمع ؟یلعنت یکنی! چرا باور نمدونمیگفتم که نم ـ

 با خبر باشه، مثل هومن! تاشیاز فعال یر کلبه طو یکس دهیکنه! اجازه نم تیگروه فعال هیاز  ترشیب یتو
 رو ول کردم و به عقب هولش دادم. شقهی
 یاون رو برا ینیچون مع کردمیمردک رو از ته بزنم. فکر م نیا یشهیر خواستمیبه سنگ خورده بود؟ م رمیت

 حرفا بود! نیتر از اداشته باشه، اما انگار زرنگ یاطالعات خوب دیما فرستاده؛ پس با نیب یجاسوس
کردم و  یبار طول اتاق رو ط هی. دمیبه سرم کش یدست قراری. بکردمیم یاگهیفکر د دیاز جام بلند شدم. با یعصب

 خوردشده کف اتاق فشار دادم. یگچا یبود رو شیو کار و کاسب ینیکه حاصل نفرت از مع یایزاریپام رو با ب
 !نشستمیآروم نم دادمیرو به باد نم ینیکه دودمان مع یتا زمان من

قلبم  یرو که رو یبود که سوال دهیدر نرس یرهیهم فشار دادم و به سمت در رفتم. دستم به دستگبه یرو عصب دستام
 .دمیغرورم لگدمالش کرده بودم پرس یمونده بود و به هوا

 اون بود: شیبود که جوابش پ یسوال نیآخر نیپشتم به احسان بود. ا هنوز
 ؟یبود یدنبال چ ؟یمسخره رو شروع کرد یباز نیسمتم؟ چرا ا ینم چرا اومدبدو خوامیم ـ

 احسان به گوشم خورد: یگرفته یصدا
 که بخوام حرکت داده شدم! نیبدون ا یباز نیمهره بودم که وسط ا هیمن فقط  ـ

 گفت: دیکرد و با ترد یکوتاه مکث
کجان. من رو انتخاب کرد چون  دونستی، اما نمدست توئن دونستیکه فقط م خواستیمدارک م یسر هی ینیمع ـ

 کنم! دایکنم اون مدارک رو براش پ یبشم و سع کی. بهم گفت بهت نزدادیحتماً ازم خوشت م کردیفکر م
 کردم و گفتم: زیو ر چشمام

 ؟یچه مدارک ـ
 تکون داد و گفت: دونمینم یرو به معن سرش

 . البته تا حاال نگفته!گهیم مبه امیکه مطمئن بشه از پس کار برم یگفت روز ـ
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 دایش
اون برادرم سر از ناکجا آباد درآورده بود، مادر و  یکه تو یایشوم رو تمومش کنم. باز یباز نیا خواستمیم امروز

از دست رفته  ومدهین ایبرادرم به دن یو پدرام از دست داده بودم و بچه دیوح یاحمقانه ینهیپدر نامهربونم رو با ک
فکرم  یلیروزا سرم رو به طاق بزنم. خ نیا یاز حجم بدشانس خواستیدلم م افتادمیاحسان که م ادی یطرف بود. از

 نیچرا به ا ایکه چرا من رو گرفتن  نیمثل ا ییسواال یتر از اون بود که بخوام وقتم رو به فکر کردن دربارهمشغول
 ؟یآزادم کردن بگذرونم، اما احسان چ یراحت

 دستم مچاله کردم و فشار دادم. یلم رو توفکر شا نیا با
 برم. سیپل شیپ دیخطر باشه؟ به سمت تختم رفتم، خودم رو روش رها کردم و فکر کردم حتما با یتو اگه

 .خوردیسرم چرخ م یبود که مدام تو یزیچ نیا
به صورتم  یودم و هرکب دهیپر. رنگسادمیوا رنگمیدراور مشک زیبزرگ م نهیسرم انداختم و مقابل آ یرو رو شالم

امروز حال و اوضاع  ،یحالی. گرچه بعد از دو روز بدادیم صیداغونم رو تشخ یحال و هوا یبه راحت کرد،ینگاه م
کنم. حتما اونا  فیچند روز رو براشون تعر نیا یماجراها یبرم و همه سیپل شیامروز پ خواستمیداشتم. م یبهتر

 کنن. دایبرادرم رو پ تونستنیم
 نیکه ا یخاطر من به دردسر افتاده بود. با به خاطر آوردن عذاب وجدانآشوب شدم. حتما بهاحسان دل یادآوری اب

م شونه یشالم رو رو ینثارش کردم. دنباله یراهیلب بد و ب ریبودم، اخم کردم و ز دهیچندوقت به خاطر فرهاد کش
رو برداشتم و به سمت در رفتم.  فمیکرده بودم رفتم. ک شتخت ول یکه رو فمیشمرده به سمت ک یانداختم و با قدما

هست که  یکه دو روز دونستمیشدم. م ریها سرازسر و صدا از پله یکفشام رو دستم گرفتم و بعد از بستن در، ب
 یهافیگزارش بدم، اما کور خونده. ق سیرو به پل انیتکون نخورده. حتما نشسته تا نذاره من جر انایک یفرهاد از خونه

سخت! به زور سرپا شده بودم،  یلیچند روز برام سخت بود؛ خ نی. هضم اتفاقات ارهیچشمم کنار نم یاز جلو انیشا
 یام، خونوادهاز خانواده موندهیرو نجات بدم. تنها عضو باق انیکنم که حداقل شا دایپ یکه بتونم راه نیا یفقط برا
 یرو اجازهیکه ب ی. قطرات اشککردمیحس م ترشیب یلینبودشون رو خ بود، اما حاال دهیاز هم پاش شدیها مکه سال

 صورتم راه گرفته بودن رو کنار زدم.
 رونیساختمون رفتم. در رو باز کردم و از ساختمون ب یانداختم و به سمت در خروج نیزم یها کفشم رو روپله نییپا

رو  ابونایخ ادهیشدم. پ یاصل ابونیکوچه خارج و وارد خمون انداختم و از سمت راست به سرتاسر به کوچه یزدم. نگاه
که  دمیچرخ نیبه سمت ماش ی. عصباندمیاز جا پر ینیبوق ماش یمحل، با صدا یکالنتر یحوال باًی. تقرکردمیم یط

 یبا خصومت به فرهاد که راننده یاهیورتر شد. ثانشعله دیجوشیم منهیسـ*ـ یکه تو یانهیفرهاد، آتش ک دنیبا د
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سر جام  ربه اجبا د،یفرهاد دستم رو کش یرفتم، اما وقت یبود چشم دوختم و بعد به سرعت به سمت کالنتر دیاون پرا
 متوقف شدم و با نفرت بهش چشم دوختم.

رو به  مو انگشت اشاره دمیکش رونیباال رفته بود. دستم رو به شدت از دستش ب تیقلبم از شدت عصبان ضربان
 گفتم: تیمتش گرفتم. بعد با عصبانبه س دیعالمت تهد

بود، اما  انایک ینگفتم، فقط به حرمت خانواده یزیبهت چ یلعنت یاون خونه یبه من دست نزن آشغال! اگه تو ـ
. نکنه فکر دیمن بخند ینداشته شیو بذارم شما احمقا به ر رمیبگ دهیناد دیرو که سرم آورد ییبالها شهینم لیدل

 د؟یر و مادرم رو لگدمال کنخون پد ذارمیم یکرد
 زدم و گفتم: یپوزخند

 د؟یفکر کرد یشما احمقا با خودتون چ ـ
کرد و بهم  یبه کالنتر یاباال آورد. با نگاهش اشاره میدندونش رو به لبش گرفت و دستش رو به حالت تسل فرهاد

 . سپس ملتمسانه گفت:میکیبهش نزد یلیفهموند خ
بکن، فقط بذار من حرفام رو بزنم، مطمئن باش بعدش جلوت  یبکن یخوایم یر! هرکاشنونیتوروخدا ساکت؛ م ـ

 بکن. یبکن یخوایم یبرو. هرکار یبر یخوای. هرجا مرمیگیرو نم
 رو ازش گرفتم و خواستم برم که عجوالنه گفت: تفاوتمینگاه ب نیبرام نداشت؛ بنابرا یارزش نیترکیکوچ حرفاش

 ؟یبدون یخوایبهت بگم برادرت کجاست؛ نم تونمیم سایمن زودتر از پل ـ
 به سمتش برگشتم و لب زدم: مبهوت

 کجاست؟ انیشا یدونیتو م ـ
 حرفم تکون داد و گفت: دییتا یرو به نشونه سرش

 !کنمی. خواهش میبه حرفام گوش کن دیکجاست. نگران نباش حالش خوبه. فقط با گمیآره، بهت م ـ
 نیزم یو رو دیچیپیداشت به خودش م لمیف یکه تو یالحظه صحنه هیدوختم.  بهش نییرو از باال به پا نگاهم

 فکر کنم: تامیکردم به اولو یچشمم اومد، اما سع یجلو دیغلتیم
 مهمه! نیکجاست. فقط هم انیشا فهممیفقط زودتر م ـ

در جلو رو باز کردم  تعارفیرفتم. ب نشیبه سمت ماش حرفیکردن حرفش تکون دادم و بقبول یرو به نشونه سرم
 نیبه من که به مقابلم زل زده بودم انداخت و ماش یاومد و سوار شد. نگاه نیو نشستم. اونم پشت سرم به سمت ماش
 دور شد. یرو روشن کرد. بعد به سرعت از کالنتر

 داده بود؟ لیها تحوشارالتان نیفرهاد نبود که من رو به ا نیفکرم گذشت که چرا بهش اعتماد کردم؟ مگه هم از
 داد زدم: ارادهیشد و ب یفکر از ذهنم، ته دلم خال نیگذر ا با
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 دار!نگه ـ
 :دیپرس دادیمقابلش سوق م یکه دوباره نگاهش رو به جاده یبا تعجب بهم زل زد و بعد در حال فرهاد

 شده؟ یچ ـ
 و داد زدم: دمیداشبورد کوب یبه لحن منعطف کالمش، رو توجهیب
 !دارگفتم نگه ـ
 با طعنه اضافه کردم: و
 یخوایم یهر چ جانینبود که بخوام تکرارش کنم! هم یندیخوشا یرفتم تجربه رونیکه باهات ب یقبل یدفعه ـ

 بگو! یبگ
 گفت: زدهچشمام زوم کرد و مثالً خجالت یرو رو شرهیت نگاه

 متاسفم. ـ
 کرد. تیرو به کنار جاده هدا نیبالفاصله ماش و
نگاهش رو ازم  کنم،ینگاهش م رهیخ دید یدوختم. وقت شرهیت یاقهوه یهادادم و چشم به چشم هیکت نیدر ماش به

 فرمون قفل کرد و شرمنده گفت: یشد. دستاش رو رو رهیخ نیو به فرمون ماش دیدزد
من سرتون  تیکه به خاطر خر ییبه خاطر اتفاقا خوامی. فقط مستیخودم ن یتبرئه یبزنم، برا خوامیکه م ییحرفا ـ

 .ادیاومد ازم بدتون ن
 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 یجا زندگهشت سال اون ایبه هفت  کیشماست. نزد یشهر. پدر من هممیبود یعنی م؛یمن و پدرام با هم دوست ـ
از  یکی یتهران، اما ارتباطمون حفظ شد. چند سال که گذشت، من و پدرام هر دو تو میو بعدش اومد میکردیم

 شد. ترمونشیب یکیباعث نزد نیو ا میتهران قبول شد یهادانشگاه
 داد؟یم لمیبود که تحو یمزخرفات چ نی. ارفتیداشت سر م محوصله

 شدم و گفتم: رهیخ رخشمیبه ن اعصابیب
 کجاست؟ انیبگو شا ؟یدیم لمیتحو هیمزخرفات چ نیا ـ

 بود گفت: یز از نگاه من فرارکه هنو ییشده بود. با چشما رهیت شیسمتم برگشت. صورت گندم به
 صبر داشته باش. گم؛یم ـ
 ادامه داد: یمحسوس یحوصلگیدوباره با ب و
مستقل  یخونه هیها برامون خانواده م،یو خوب درس بخون میما راحت باش یکه هر دو نیا یپدرام و برا یبه هوا ـ

 یسرکی. هر روز دادیم تیاهم گرانیبه حرف د یلیبود. خ نیبو دهن بازقیشد شروع ماجرا. پدرام رف نیگرفتن و ا
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 شنهادیکه بهم پ بارکیاما  کنه،یکار م یچ دونستمینم قاًیدق. من رفتیم رونیو باهاشون ب کردیم دایپ دیجد قیرف
 و.... هایمختلط با انواع و اقسام زهرمار یمهمون هیشدم.  زیچبرم، متوجه همه یمهمون هیداد باهاش به 

 طع کرد و نگاش رو به سمتم برگردوند:رو ق حرفش
من  جان؛نیهمه خودشون خواستن که ا نایا شه؟یم یشدم. با خودم گفتم مگه چ ییعمرم هوا یتو بارنیاول یبرا ـ

 .کنمیکه اونا رو مجبور نم
 :دیفرمون کوب یزد و با دست رو یپوزخند

 دیکه فر نیشده بودم. تا ا یکارجور کثافتهمه یهیام. پکرده ریگل گ یتا خرخره تو دمیچشم باز کردم د دفعهکی ـ
بود.  یچه شب وحشتناک رهینم ادمیفرو برم.  نیزم یاز خجالت آب بشم و تو خواستیدلم م د،یفهم ی. وقتدیفهم
چه  رهینم ادمی وقتچی. هدیوضع ممکن د نیبدتر یتو ومون و من رسر زدن به من اومد خونه یبرا دیکه فر یشب

چه  دمیشده باشم، از خودم پرس داریکه انگار تازه از خواب ب یزد. جور رونیاز اون خونه ب یجورو چه دیشک یخجالت
 هکردم ک هیگر قدرنیپناه بردم. ا ابونایبه خ دیشب بعد از رفتن فر ؟اونیدیرس جانیبه ا یک ؟یکنیم یدار یغلط

 میپدر یخونه یچطور پام رو تو کردم؟یرم نگاه مبراد یتو رو دیطور باچه گهیبرام نمونده بود. د یجون گهید
رو  ادهیکنار پ جاکیبودم که  دهیچرخ ابونایخ یتو یقدر با کالفگمن نبود. اون یبرا ییجا جااون گهید ذاشتم؟یم

م ـطهادامه بدم. به مرور رابـ  خوامیراهمون سواست و من نم گهیبه پدرام فهموندم که د ه،یخوابم برد. بعد از اون قض
. میدادیبه هم نم یزیتولدت مبارک، چ ایمبارک  دتیع امیپ هیکه جز  ییتر شد تا جارنگرنگ و کمبا پدرام کم

فراموش نکرد.  وقتچیرو هم پاره کنم که البته اون ه کینده تا اون اتصال کوچ امیبهم پ گهیمن منتظر بودم د یعنی
سال  کی باًیکه تقر نی. تا اکنمیباهاش رفت و آمد نم گهیرنداره دکاراش ب نیدست از ا یبهش گفته بودم که تا وقت

 رو کنار گذاشته. یکاربه قول خودش کثافت گهیاومد و گفت زن گرفته و د ش،یپ یاو خورده
 زد و نگاه ملتمسش رو بهم دوخت: یپوزخند

ه. دوباره باب رفت و آمد توبه کرد گهیدوست داره و د یلیمنِ ساده هم حرفش رو باور کردم. گفت زنش رو خ ـ
از  یما حت یاما رابـ ـطه کرد،یرفتار م نینداشت و سرسنگ یازش دل خوش دیباز شد. البته فر نمونیب یخانوادگ

 یبود. بهم گفت چند ماهه ساق ختهیهم رو به داغوناومد سراغم.  شیماه پ کیکه  نیبهتر شد. تا ا یلیگذشته هم خ
هم رو  یلیخ دونستمیتعجب کردم، چون م یلیرو گفت خ نیا یقط کرده. وقتش رو سازش طالق گرفته و بچه

شدم تا  یپاپ یلیورق بودار بود. خ نیا ییهوکی دنیاما چرخ د،یرسیبه نظر م یجورنیحداقل ا یعنیدوست داشتن؛ 
ازدواج کرده، از  یبا ساق یو وقت ی*دخترش بودآشنا بشه، دوست یکه با ساق نیگفت. گفت قبل از ا همپدرام از تو ب

رستوران  کیبه قصد تلکه پدرام رو به  گهیو از طرف د یفرستاد یساق یرو برا یکه داشت ییعکسا یهمه نهیک یرو
. بعدهم رهیگیازش طالق م یو ساق شهیم نیماجرا باعث سقط جن نی. همیاریرو هم با خودت م یو ساق یکشیم
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 دهید انایک یخونه یکه تو یتفاوتیاون دختر ساکت و ب شدیورم نمبا دمتید یعکست رو درآورد و نشونم داد. وقت
 ما شد. ییقدر تابلو تعجب کردم که پدرام متوجه آشناباشه. اون یآدم نیبودم همچ

 نگاهم کرد و آب دهنش رو قورت داد: دیترد با
به خواهش و التماس افتاد  شروع شد. جانیو ماجرا از ا یداداشم هستزن یهیحماقت کردم و بهش گفتم که همسا ـ

 .رهیانتقام بگ شیخاطر خراب کردن زندگکه کمکش کنم ازت به
 صداقت حرفاش رو به رخ بکشه گفت: کردیم یکه سع یرو به سمتم برگردوند و در حال نگاهش

ها ظهحرفاش قبول کردم کمکش کنم. اون لح ریقدر پشت سرت بد حرف زد و بد گفت که تحت تاثمتاسفم، اما اون ـ
 ییانتقام بال کردم،یروش حساب م یلیخ یزمان هیکه  یکمک کنم تا کس خواستمیواقعا ازت متنفر شده بودم و م

بود که پدرام توبه کرده بود، اما  نیکه در نظر من واضح و به حق بود، ا یزی. اون چرهیرو بگ یکه سرش آورده بود
که بخواد  دادمیپس بهش حق م ؛یبود دهیرو ازش دزد شیختو خوشب یرو به هم زده بود شیکار زندگ نیتو با ا

 نیهم یبرا فتاد؛یم ریاقدام کنه، خودش هم پاش گ یکار قانون نیا یبرا خواستیهم اگه م یو از طرف رهیانتقام بگ
 بره، اما... سیکه نخواد سمت پل دادمیبهش حق م مباز ه

که  ییتا حرفش رو باور کنم. با صدا کردیهش التماس م. نگادیجا شد و به سمتم چرخجابه شیصندل یرو یکم
 گفت: زدیتوش موج م اطیاحت

 یکاربهش گفته بودم که دور کثافت یعنی! نیاحد و واحد قسم؛ قرار من و پدرام فقط ترسوندنت بود، هم یبه خدا ـ
اتفاقا  یدرست بود. همه زیچهمه ییجا هیانجام بدم. تا  نیاز ا ترشیب یکار خواستمیرو خط بکشه، چون واقعا نم

من!  یکتک خوردنا یمعتاد شدن و حت انیمرده، جر یگربه ن،یماش یشهیشدن. شکستن ش یترسوندن طراح یبرا
ش فقط . همهکردمینم یاعتراض چیه کردن،یمن رو نامزدت صدا م یکه چرا وقت یباش دهیحاال فهم کنمیفکر م
که پدرام دور از چشم من  یاما بعدش کنترل اوضاع از دستم در رفت. وقت مت،یشده بودن تا بترسون یزیربرنامه
ت گرفت به دست برادرت خانواده میکه تصم یکنه، وقت یدرازتر کردن انتقامش بهت دستکامل یگرفت برا میتصم

 ینباشه، اون حت ریکارا رو به گردن برادرت بندازه تا پاش گ نیا یرو تو آتش نفرتش از تو بسوزونه و گـ ـناه همه
مثل صرع  یماریب کهنیکنه تا فکر ا ریدرگ روتو، به دروغ خواست ذهنت  یرو ترشیب یکردن فشار روان جادیا یبرا

 !زهیمغزت رو بهم بر یگرفت
 گره کرد: نیانداخت و دستش رو دور فرمون ماش نییش رو پاشرمنده نگاه

وحشتناک  یانجام کارا یتو قدرنیشد که تونستن ا داین از کجا پشوبودن و سروکله یاون آدما ک دونمیمن واقعا نم ـ
 پدرام بهش کمک کنن.

 !کردیم یچه فرق گهیحاال د یبودن، ول یک دونمیرو که قطع کرد، با خودم فکر کردم من م حرفش
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 بهم کرد و ادامه داد: ینگاهمین اطیاحت با
 کجاست، چون پدرام بهم گفته. انیشا دونمیم ـ
و  زشدهیر یها. با چشمخوردیبهم م زدیدفاع از خودش م یو تهش که برا سریب یم از حرفاکم حوصلهکم گهید

به عقب  ینگاهمیکرد و ن میرو تنظ نیماش یجلو ینهی. آکردمینگاهش م زد،یکه توش تمسخر موج م ینگاه
 انداخت. بعد آب دهنش و قورت داد و گفت:

مدت دنبالش گشتم و  نیکردن. من خودم ا یبستر یروان شگاهیآسا هی یرو تو انیالبته اون فقط بهم گفت که شا ـ
 کردم. داشیشهرتون پ یهیحاش یشگاهایاز آسا یکی یتو
بود که سرم نازل شده  ییچه بال گهید نینفس افتادم. ااز وحشت به نفس یروان شگاهیو آسا انیاومدن اسم شا با

 کرده بودن؟
 
 نیام

به سمتش  کرد،یکه من رو صدا م یمرد یکه با صدا میزدیو حرف م میبود ستادهیا دینار سعدر دانشـکده، ک یجلو
 دمش؟یهم بره و فکر کنم که کجا د یناشناسش باعث شد اخمام تو یبرگشتم. چهره

به  دیسع یکرد که با صدا ترشیموضوع تعجبم رو ب نیو ا دمشیفکر کردم مطمئن شدم قبالً ند ترشیکه ب یکم
 اومدم:خودم 

 سالم جناب سروان! ـ
 سیکه برم و به پل رفتیمخم رژه م یدو روز مدام رو نی. ادمیو با نگاه براش خط و نشون کش دمیسمتش چرخ به

جناب  یآقا نیا یاحتمال یبود که من در جواب سواال جانیشدم تا پرونده رو مختومه اعالم کنه، اما مشکل ا دایبگم پ
وقت دادنش مشکل داشتم بشن و اونحرکت یکه تو ممتوجه دست دمیترسیم یز طرفا گفتم؟یم دیبا یسروان چ

 جمعش کرد. شدیجوره نم چیه گهید
 جناب سروان دادم و سالم کردم. لیتحو یزورک لبخند
 گفت: یداربهم انداخت و با لبخند کش یسروان نگاه مختصر جناب

 مجد! یآقا داریمشتاق د ـ
ش دستم رو به سمت دست درازشده کردم،یجا مم جابهشونه یم رو روکه کوله یدر حالدادم و  لشیتحو یلبخندزورک

 گفت: زدیدر اون حرف اول رو م یکه کنجکاو یو با نگاه ستادیروم ابردم و آروم سالم کردم. روبه
 بتیغ یادوستتون بهتون نگفتن که بر م؟یتون صحبت کنتا در خصوص پرونده دیاوردین فیمجد، چرا تشر یـآقا

 داده شده؟ لیپرونده تشک تونیناگهان
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 کنان گفتم:منکه از خودم سراغ داشتم، من یلحن نیترو با مودبانه دمییسا نیزم یرو از حرص رو پام
 .بهتر بشم یاحوالم؛ منتظر بودم کم ضیمر یچرا، گفت. راستش قصدش رو که داشتم، اما خب کم ـ

 دهانم رو قورت دادم و کالفه گفتم: آب
 امروز قصدش رو داشتم. نیاتفاقاً هم ـ

 باال انداخت و از سر تا پام رو از نظر گذروند: ییابرو سروان
 شده؟ یخدا بد نده، چ ـ

 دادم: لشیتحو دهینجو ای دهیلرزون، جو یدروغ رو با صدا نیاول
 .کنهیموتور افتادم. دست و کمرم درد م یاز رو شیچند روز پ ـ
 خورده بود. ریره کردم که تزمان به دست چپم اشاهم و

 براندازم کرد و گفت: یکم سروان
شدن پرونده بسته یبهبود حاصل بشه. به هر حال خواستم بگم که برا ترعیهر چه سر دوارمی! متاسفم؛ امطورنیکه ا ـ

 .دیاریب فیزودتر تشر م؛یدار ازیبه حضور شما و اظهاراتتون ن
 یاز جلو عیسر یلیخ ،یه باشم. جناب سروان بعد از دادن آدرس کالنترکرد دییرو تکون دادم تا حرفش رو تا سرم

 چشمام دور شد.
. بعد سر دمیکش یاز سر راحت یعرق شده بود، با شلوارم خشک کردم و پوف سیرفتن جناب سروان، دستام رو که خ با

 دستم داده بود. یچه کار نهواینبود که نبود! پسرک د دیاز سع یدور و برم رو نگاه کردم خبر یچرخوندم، اما هر چ
 
 نیثم
عمارت  یدهیسرپوش نگیکردم. از پارک تیهدا نگیپارک یرو به انتها نیعمارت رو باز و ماش نگیدر پارک موتیر با
رو باز کردم.  یباال رفتم و در ورود یکیها رو دوتا. پلهدمیعمارت دو یتا ورود شدهفرشسنگ ریزدم و مس رونیب

سر جام متوقف شدم. به سمتش برگشتم و فقط  لوفرین یکه با صدا رفتمیباال م یطبقه یاهداشتم به سمت پله
 شد و گفت: رهیمظلومش بهم خ شهینگاش کردم که با نگاه هم یسوال

 فرستادن براتون خانم. غامیآقا پ ـ
 :دمیباال انداختم و پرس ییابرو

 خب؟ ـ
 و گفت: دیشک رونیشلوارش ب بیج یرو از تو یکاغذ یمکث برگه با
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ممکنه جاسوس داشته  یگروه اصل کردیفرستاده. گفته هومن خان چون فکر م ینیاز طرف جناب مع یکیرو  نیا ـ
 به رمزه. امشیاقدام شده و پ ینیمع قیباشه، از طر

که سالن سمت راست عمارت  یو خواستم برم که دوباره خطاب بهم در حال دمیکش لوفریبرگه رو از دست ن تیاهمیب
 گفت: دادیو نشون مر
 منتظر شما هستن. یسالن اصل یتو جانیا م،یخانم، آقا ابراه ـ
 بار سرم رو تکون دادم و گفتم: نیا
 ؟یدیفهم اد؛یسمت سالن نم یکس ست،یالزم ن ییرایخوب، پذ یلیخ ـ

 تکون داد و شمرده گفت: دنیفهم یرو به معن سرش
 بله خانم. ـ

 ،یکیسرام نیزم یکفشم که رو یهاپاشنه یدادم و به سمت سالن رفتم. با صداگشاد مانتوم جا  بیج یرو تو کاغذ
که هومن و  یشده بود، دست از نگاه کردن به قاب عکس بزرگ رهیخ وارید یرو یبه تابلوها یکه با کنجکاو میابراه

تکون دادن سر  سالم کرد. جواب سالمش رو با اصلههرمزخان رو دربر گرفته بود برداشت، به سمتم برگشت و بالف
 حوصلهیمبل خودم رو رها کردم. ب نیترکینزد یسالن رفتم و رو یشده تو دهیچ یدادم، به سمت مبلمان سلطنت

 گفتم:
 ؟یکرد داشیپ ـ

 تکون داد: دییتا یرو به نشونه سرش
 بله خانم. ـ

 تکون دادم: نیپام انداختم و سرم رو به طرف یو رو پام
 کجا؟ ـ

 که منتظر رابطاشه تا از کشور خارجش کنن. نینم. مثل ااطراف تهرانه خا نیهم
 زدم و گفتم: یپام برداشتم، از جام بلند شدم و به سمتش رفتم. پوزخند یرو از رو پام

 ؟یخوبه! آدرسش رو نوشت ـ
 رو تکون داد و گفت: سرش

 بله. ـ
 م گرفت:و به سمت دیکش رونیب بشیرو از ج یرو پر کرد، کاغذ نمونیب یچند قدم فاصله و
 آدرسشه. نیا ـ

 :دمیپرس میبهش انداختم. بعد بدون نگاه کردن به ابراه یرو از دستش گرفتم و نگاه آدرس
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 است؟یچه جور تشیموقع ـ
 مکث گفت: یکم با
 ساکن شده. یخانم هیآپارتمان  یتو دمیکه من فهم ییخانم. تا اونجا هیکامال مسکون تشیموقع ـ

 گفتم: دمشییپایم یچشم ریکه ز یباال انداختم و در حال ییابرو
 کنن؟یم یاون خونه زندگ یچند نفر تو یعنی ـ

 گفت: دادیمخالفت تکون م یکه سرش رو به نشونه یحال در
خونه رو از اون خانم اجاره کرده. درمورد رفت و آمدهاش  نیا دمیشن هاهیخانم. از همسا ستین یجز خودش کس ـ

 هم نرفته. رونیوارد آپارتمان نشده و ب یجز خودش کس م،یکردیه چک مدو روز ک نیا یطور که توهم همون
 گفتم: یاو موشکافانه زشدهیرو تکون دادم و با نگاه ر سرم

 نداره؟ نیمثل ا یزیچ ای یتیامن نیدورب ؟یچ نیدورب ـ
 رو تکون داد و گفت: سرش

 !شهینم دایپ توش زایچ نیو درب و داغونه. از ا سازیمینه خانم. اون ساختمون قد ـ
 ادامه داد: دیکرد و با ترد یمکث

 خانم؟ میکارش رو تموم کن ـ
 خان بزنم گفتم:به هومن خواستمیبود که م یکه فکرم مشغول گل دوم یرو به دندون گرفتم و در حال لبم

 .یبر یتونیبه حال خودش باشه تا بعد بهتون بگم. حاال م دینه، فعال بذار ـ
 رام تکون داد و گفت:احت یرو به نشونه سرش

 بله. ـ
 که گفتم: شدیاز سالن خارج م داشت

 !سایوا ـ
 به سمتم برگشت، بعد پرسشگرانه نگاهم کرد و گفت: خوردهکهی یاب
 هست خانم؟ یامر ـ

 .نهیها نشونه گرفتم و بهش فهموندم بشرو به سمت مبل دستم
و اون رو  دمیکش رونیبه دستم داده بود ب لوفریکه نرو  یبردم، کاغذ بمیازم اطاعت کرد، دستم رو به سمت ج یوقت

 جمله بود: هیخوندم. فقط 
 دستِ آخر! ـ

 گفتم: دهیکش یزدم و با لحن یپوزخند
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 چشم! یبه رو ـ
خوردن نگاهمون، چند بار پلک بود چشم دوختم. با گره رهیبه من خ یکه با کنجکاو میرو بلند کردم و به ابراه سرم

زانوش بود مشت کرد. بلند شدم و به سمتش رفتم. به سرعت از جا بلند شد و مقابلم  یرو زد و دست راستش رو که
 دوختم. بعد هشدارگونه گفتم: شیکمش ی. برگه رو به سمتش گرفتم و چشمام رو به چشماستادیا
 یهافمطمئن با نقطه ضع ی. آدمایکن از دور و اطراف خودمون انتخاب کن ی. سعدهیجد یآدما ینیگزیموقع جا ـ
 .ادیز

. دیبود چرخ یسالن پشت اب یهابرادر و پدر هومن، گوشه ون،یکه از هرمز و هما ییطال یهابه سمت مجسمه نگاهم
 شد. بیترک دادیکه پشت من قرار داشت و عدد دوازده رو نشون م یزنگ ساعت بزرگ یبا صدا زمیدآمیلحن تهد

از اونا مجبور به کنار گذاشتن  یکی انـتیوست ندارم با خــ ـد ه؟یها چه کار مهمکه انتخاب سر شاخه یدونیم ـ
 مگه نه؟ یمثل تو بشم. متوجه یکی

 ش کرده بود.و شوکه ختهیهم رتمرکزش رو به کمیو نزد رهینگاه خ انگار
. رفتیم یو رو به قرمز کردیم رییتغ ترشیسرش رو تکون داد، اما لحظه به لحظه رنگ صورتش ب ریبا تاخ یکم
 :دمیباال انداختم و پرس ییوابر
 حالت خوبه؟ ـ

 یاگرفته یاما در سکوت برگه رو ازم گرفت و با صدا زد،یدرشتش رو بهم دوخت. نگاهش حرف م یچشما میابراه
 گفت:

 بله خانم. ـ
م و بهش کردم و دستم رو پشت بازوش زد نیینگاه از باال به پا هی. ستادمیو دوباره مقابلش وا دمیدور دورش چرخ هی

 گفتم:
خودشون رو  یبا توئه؛ پس حواست رو خوب جمع کن. اونا آدما یقبل یهاحذف سرشاخه تیمسئول یبه جز عبداله ـ

 .یبه آب نزن گداریمواظب باش ب ه؛ین. کار سختجمع کرده یادیها قدرت و ثروت زسال نیا یدارن و تو
 کارها بود، گفت: نیامثال ا ادیدادن زاز انجام یکه ناش یاعتماد به نفس با
 بله خانم. ـ

خنده  یچاشن یو کم تیسالن همراه شد. با جد یزدم و با دست به جلو هلش دادم که باهام به سمت خروج پوزخند
 گفتم:

که  هیامرگت به ضرب گلوله شهیم بتیکه بعدش نص ی. وگرنه تنها افتخاریانجام بد زیحواست باشه کارت رو تم ـ
 ؟یدیفهم کنم،یم یمخت خال یمن تو
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 بهم انداخت و با پوزخند گفت: ینگاهمین ستاد،یوا
 خانم! دیکنیم یلطفکم ـ
 با دست به جلو هلش دادم و گفتم: نیوقت نداشتم که صرفش کنم،؛بنابرا نیاز ا ترشیب
 .یموفق باش ـ

که  یپزشک زاتیبه تجه یگاهها رو به دو باال رفتم. در اتاق رو آروم باز کردم و نپله ازش جدا شدم و پلهراه یروروبه
و  دمیکش رونیشلوارم ب بیج یرو از تو موتیبودن انداختم. در رو که پشت سرم بستم، ردور تا دور اتاق پرشده

سمت چپ که اتاق اسناد بود رفتم. بعد  کیبار یبه سمت راهرو وش رو زدم. با بازشدن در داالن، واردش شدم دکمه
دستم رو به  یباز شد و وارد شدم. کنار در ورود یکیت یدر رو زدم که با صدا یتیامنرمز  ک،یبار یاز عبور از راهرو

و  یمیپر از مدارک قد ییهاگذرا به اتاق که از قفسه یاتاق روشن شد. نگاه د،یبرق بردم و با زدن کل دیسمت کل
گرفته بود جلب شد. به سمتش  از اتاق رو یکارم که گوشه زیپرشده بود انداختم و آخر سر توجهم رو به سمت م دیجد

گردونم نشستم  یصندل ینگاه کردم. رو زیم یرو یهابه پرونده یشدم و با بدجنس ترکینزد زیرفتم، چند قدم به م
خوردن تلفن . با زنگکردنیکه فکرش رو هم نم کردمیتموم م یرو طور یباز نی. ادمیدور دور خودم چرخ هیو 

 میگشاد مانتوم فرو بردم و گوش بیج یبود، نگه داشتم، دستم رو تو دنیحال چرخرو که هنوزم در  یهمراهم، صندل
 ماسکه جواب بدم ت نیانداختم و بدون ا کردیم ییخودنما یگوش یکه رو نیام یبه شماره ی. نگاهدمیکش رونیرو ب

 لب گفتم: ریرو خاموش کردم و ز میرو قطع کردم. بالفاصله گوش
 نفعته. به نیمن رو فراموش کن؛ ا ـ
بار  نیخان ا. هومنشدنیوارد کشور م دیجد یهامحموله یمقابلم دوختم. به زود یدوباره نگاهم رو به پرونده و

بکنن، اما من فقط  یها ضرر کلوناون یبود تا هر دو یفرصت خوب نیانجام داده بود و ا ینیمعامله رو با شراکت مع
 .شدمینم یراض نیبه ا

که به  یاپرونده اطالعات کامل از محموله نیا یرفتم. تو رونیبه دست از اتاق ب م و پروندهبلند شد یصندل یرو از
که محموله رو وارد کشور  یگروه تیاطالعات کامل موقع نیچنگذاشته شده بود و هم شدیوارد کشور م یزود

و  کیش یلی. بعد خکردنیاز مو موادا رو توش جاس یها رو خال. شکم مرغیخیمرغ  یشرکت وارد کننده هی. کردیم
. دادمی. تا حاال که لو نرفته بودن، اما من امروز لوشون مکردنیمواد رو وارد کشور م فتن،یکه به دردسر ب نیبدون ا

 درستباندها رو حذف کنم؛  یهاو صدا سر دسته سریخان دستور داده بود که بکه لو دادم. هومن یمثل گروه عبدالله
 ما برسن. یعنیامورا به دست آخر که م نیقبل از ا

 .خواستیخان مکه هومن ییو صدا سریاما نه به اون ب کردم،یکار رو م نیا من
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به سمت اتاق خودم رفتم و لباسام رو به سرعت با مانتو و  ،یجا و بهدارداالن خارج شدم و بعد از بستن در اون از
 ازمیمورد ن لیکمد برداشتم. از قبل وسا یم رو از توو کولهسرم انداختم  یرو یعوض کردم. شال مشک یاهیشلوار س

زدم. به  رونیکوله جا دادم و به سرعت از عمارت ب یرو تو وندهنداشتم. پر یبابت نگران نیرو جمع کرده بودم و از ا
 یلوروندم. ج یعقب انداختم و به سمت در خروج یصندل یشدم. کوله رو رو لمیرفتم و سوار اتومب نگیسمت پارک

 لب گفتم: ریشدم. بعد ز رهیترمز گذاشتم و با تعجب بهش خ یپام رو رو ر،یام دنیدر با د
 کنه؟یکار م یچ جانیا ن،یا ـ

. دستم رو با حرص کردینگاهم م رهیداده بود و خ هیتک نشیبه ماش نهیعمارت، دست به سـ*ـ نگیدر پارک یجلو
 رهیچنان خرو از سر راه برداره، اما محل نداد و هم شارهیم تا ابوطخواست یبوق گذاشتم و با زدن چند بوق متوال یرو

 یعصب ره،یاز رو نم دمید یشده بودم. وقت رهیخ شیآب یچشمارو از کجا آورده؟ به  جانی! آدرس اینگام کرد. لعنت
رفتم. انگار حضور  و به سمتش دمیکوب نیزم یدرهم پام رو محکم رو ی. با اخمادمیپر رونیرو باز کردم و ب نیدر ماش

اطراف  که یطلبکار دست راستم رو به کمرم زدم و در حال ستادم،یروش ابود. روبه چارهیب نیزم ریتقص ریام موقعیب
 نگاهش کردم: یازشدهیر یآوردم و با چشما نیینشه، صدام رو پا داینگهبانا پ یتا سر و کله دمییپایرو م

 ؟یکرد دایرو از کجا پ جانیاصال آدرس ا ؟یکار دار یچ جانیا ـ
 که نگاهش به اطراف با پوزخند همراه بود گفت: یگرفت و دو قدم به سمتم برداشت. بعد در حال نیرو از ماش شهیتک
 که نرفته؟ ادتی م،یکردم. اومدم حرف بزن بتیتعق ـ
 عمارت به عقب برگشتم: یاز نگهبانا یکیخشن  یصدا با
 شده؟ مزاحمه؟ یزیخانم چ ـ

 باال انداختم. بعد قاطع گفتم: یبه مرد کت شلوار پوش ظاهرشده مقابلم کردم و سر یگشتم، نگاهبر عقب
 نه، برو تو. ـ

 انداخت و گفت: ریبه ام ییتکون داد. دوباره نگاه گذرا یدوخت و با شک سر ریرو به ام زشینگاه ت مرد
 چشم خانم! ـ
به  یبه ساختمون بلند و مدرن عمارت اشاره کرد. بعد دست هوا چرخوند و یبه طعنه دستش رو تو ریرفتن مرد، ام با
 و گفت: دیکوتاه صورتش کش یشایر
از  نیو ماش گاردیو باد ی! عمارت چند هزارمتریپولدار قدرنیا دونستمیکجا؟ نم جانیکجا، ا یروزیاون خونه تو پ ـ

 ما بهترون!
 و گفتم: ستادمیروش ابرداشتم، روبه گهیقدم د هیبعد  .دیرسیاز صدتا فحش هم بدتر به نظر م دیزدم که شا یپوزخند

 داره؟ یمن به تو ربط یمال و اموال خانوادگ ـ
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 :دیمخالفت تکون داد و دستاش رو از دو طرف به پاش کوب یبا تاسف همراه بود. سرش رو به نشونه نگاهش
 .یبهم بگ یدروغ بزرگ نینه، فقط توقع نداشتم چن ـ

 .ختیو بهمشون ر دیش کشزده و باال یمشک یبه موها ی. دستزنهیرف مح یاز چ دونستمیم خوب
هم که بهش گفتم  یمهم بود. وقت یلیخودش خ یمن مهم نبود، اما برا یبرا نیداشت، ا یریفق یخانواده ریام
ش موضوع رو که رو نیهم رحمانهیمن بودم که ب نی. البته اشهیخانوادگ تیفکر کرد به خاطر وضع خوامش،ینم

 بود. یاگهید زیچ یواقع لیکه دل یدر حال دم؛یسرش کوب یداشت چماق کردم و تو تیحساس
 تموم شده بود. زیهمه چ گهیاما حاال د دم،یفهمیرو خوب م نیداشت و ا یتنگدل یرنگ و بو نگاهش

 مره به چهرهاون رو هم وسط بکشم. چند قدم به جلو برداشت و چه یخطرناک، پا تیوضع نیا یتو خواستمینم من
و ناخودآگاه لبخند زدم. در کنار اون من  دیچرخ مینیب یبار بهش کادو داده بودم تو نیکه آخر یعطر ی. بوسادیوا

 بود. یو چه احساس خوب کردمیاحساس زن بودن م
و  کم خودم رو جمع و جور کردمبودم، اما کم رهیبهش خ دنشیاز ند یتنگسال دل هیشده بود، قد  یطوالن سکوتم

 باال انداختم و گفتم: یابه نظر برسم؛ پس شونه تفاوتیبه خودم قبولوندم که ب
خودت. همون موقع هم بهت گفتم ما به درد  یسر زندگ یسال گذشته. بهتره بر هی گهیحاال د کنه؟یم یچه فرق ـ

 .میخوریهم نم
 نگاهم کرد و طلبکارانه گفت: قاطعانه

 ؟یداد یچرا من رو باز ـ
لحظه احساس کردم قلبم  هی. دمیدیهاش خاطرات مشترکمون رو مقاب چشم یشدم. تو رهیخ شیآب یاچشم یتو

 گفتم: یپس به سخت شه؛یداره مچاله م
 .میخوریکه! من و تو به هم نم ینیبیم ـ

 شیو باعث کالفگ زدمیبهشون زل م نیحل تمر یسر کالسا شهیقشنگش که هم یو کالفه شد. چشما یعصب
 گفت: رفتیکه تنش هر لحظه باالتر م ییشد. بعد با صدا تررهیت شدم،یم
 یزیچ هی دونمیاما من م ،یمن رو از خودت دور کن نیو توه ریبا تحق یخوای. مثل قبل! میگیدروغ م یبازم دار ـ
 !ستیدرست ن جانیا

قدم  هیاب نکرده بود. هنوز و رو کردن گذشته انتخ ریز یرو برا یزدم و پشتم رو بهش کردم. زمان مناسب پوزخند
 گوشم اکو شد: یو محکمش تو یجد ی. صداستادمیبرنداشته بودم که بازوم رو گرفت. سر جام ا
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ذهنم  یعالمت سوال بزرگ تو هیغرورم گذاشتم و به سمتت برگشتم چون دوستت دارم. چون  یپا رو یبه سخت ـ
م گفته بودم، نه؟ پس چرا اول به تو، راجع به خانواده کنم. من از دایپ یبراش جواب منطق تونمیکه نم یدرست کرد

 ؟یداد میباز
نگاهش کردم. فکش  رهیبه سمتش برگشتم، دستش رو شل کرد. خ یدستش فشار داد. وقت یبازوم رو تو زمانهم

 یگفته بود و من چ یبهم چ ادمهی. خوب هیعصب یلیهم معلوم بود که خ یسفت شده بود و از فشار دندوناش رو
 دیخان فهمهومن یسال وقت هیاما بعد از  اره،ند یتیمن اهم یدار براپول یش گفته بودم. گفته بودم داشتن خانوادهبه

نجات جونش کردم. من مجبور بودم، اما اون حال من رو  یبرا یزیآوپسر ارتباط دارم، همون رو دست هیمن با 
 شستم،یم شاپیکاف یتو ریام یروروبه یازدواج کنم، اما وقت هبیمن اجازه ندارم با غر دونستمی. از اولم مدیفهمینم

دو نفره  یوقت اومد،یمدرسه م یباهام به کالسام تو یوقت م،یبردیغذا م ابونیکنار خ یکارتن خوابا یهم برا با یوقت
لحظات  اون یهمه یعاشق رنگ چشمامه، تو گفتیو م کردیچشمام نگاه م یتو یوقت م،یزدیپارکا قدم م یتو

مرد نشه، اما متوجه شد و من مجبور  نیمن با ا یمیصم یخان متوجه رابـ ـطهوقت هومن چیه کردمیاحمقانه آرزو م
چشمام انتخاب کردم.  یتو یهالهیت یرو برا یرنگ یاخودش کنار بذارم. بعد از اون پوشش قهوه یرو برا ریشدم ام

احسان  یممکن هم سر و کله طیشرا نیبدتر یون داشتم فرار کنم. توکه به ا یکردم از خودم و از عشق یدر واقع سع
 شد. دایپ

 زبونم روندم: یرو احساسیرو ب کلمات
 .شهیمراسم ازدواجمون هم برگزار م یچون من نامزد کردم. به زود ر،یام یاومد رید ـ

اما دروغ که حناق  کنم،یا مدلش به پ یتو یحرفا چه آتش نیبا گفتن ا دونستمیقرمز شده بود و من خوب م رنگش
 .دیچرخیامثال من با دروغ م ینبود. کار و کاسب

 نشون ندادم. نگاهش خون شده بود. یم گذاشت، تا زور داشت فشار داد، اما عکس العملشونه یرو رو دستش
 م کنار زدم.شونه یرو باال بردم و دستش رو از رو دستم

 خورده دو قدم عقب رفت و گفت: کهی
 ف نگو!مزخر ـ

 تکون دادم و گفتم: نیرو به طرف سرم
 .تیسراغ زندگ ی. هفت ماهه! پس بهتره برستیمزخرف ن ـ
چشمش  یاز جلو فتادمیم هیکه به گر نیقبل از ا دیاشک از چشماش، قلبم گرفت. با یهاقطره نیشدن اول ریسراز با

 یبود که صدا دهیدر نرس یرهیه دستگرفتم. هنوز دستم ب نی. پشتم رو بهش کردم و به سمت ماشکردمیفرار م
 تنم و لرزوند: شیمحکم و جد
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. نمیشیباشه، عقب نم ونیحقم در م یکه پا ییاما جا ستم،ین یمن آدم شر یدونی! خودت منیگوش کن ثم ـ
 فهممیمن م یول ،یرو به من بگ تیواقع یشیحاضر نم ی. تو حتیکنیم یرو از من مخف یزیچ هی یمطمئنم دار

 مطمئن باش! ه؛یاون چ
 نیشدن ماشروشن یبزنم که با صدا یو خواستم حرف دمیگوشم به صدا در اومده بود. به سمتش چرخ یخطر تو زنگ

 گذره؟یم یچ نشیفکر سرنش یتو دونستمیموند که نم ینیماش یخال ینگاهم به جا کا،یو پرواز الست
 فشار دادم. نیماش یرهیدستگ یرو مشت کردم و رو دستم

نبود که بتونم  یمن جور تیاما موقع کردم،یبه خاطرات مشترکمون فکر م یلینوزم اون رو دوست داشتم و خه من
از من  یچیبود که اون ه جانی. مشکل ارمیداشت قرار بگ یعاد یزندگ هیبود و  یآدم معمول هیکه  ریدر کنار ام

 یبود که به خاطر خودخواه نیبهتر از ا یلی، ختلخ ییجدا هیبدونه! به نظر من  خواستمیو خودم هم نم دونستینم
 نیا متیق خواستیبخت باشه. حاال مخوش خواستمیرو نابود کنم. من دوستش داشتم و م شندهیو آ یخودم زندگ

 !گهید زیهر چ ایشکستن دلش باشه  ،یبختخوش
 .سوختمیآتش عشق م ینبودم که داشتم تو ینفر نیآخر ای نیاول من

 قورت دادم و گفتم: یمون گذاشتم، بغضم رو به سختفر یرو رو سرم
 . دنبال شر نباش پسر!تی. برو سراغ زندگریام میخوریما به درد هم نم ـ
رو به عهده  دیجد یایورود نیحل تمر یهاکه کالس یمیدانشکده ش ینمونه یافتادم. دانشجو دارمونید نیاول ادی

سوال  هیچشماش نگاه کردم و بهش گفتم داره  یبهم انداخت که تو یرو زمان زشیبرانگنینگاه تحس نیداشت. اول
 !زدنیسر کالس چرت م امیکالسکه هم یدر حال کنه،یرو اشتباه حل م

 یشدن. دستم رو دور فرمون گره کردم، سرم رو رو یصورتم جار یکردن و رو دایاشکام راه خودشون رو پ باالخره
 یاندهیاز آ نمیمزخرفم و ا ی. اون از گذشتهکردمیم هیگر دیودم زار زدم. بابه حال خ یبلند یدستم گذاشتم و با صدا

که داشتم، شکست خورده بودم. دوباره  یظاهر قدرتمند یهمه. باز هم با دمیکشیکه داشتم به دست خودم به گند م
 .ریخان و حاال به خاطر امبار به زور هومن هیرو از دست داده بودم،  ریام

رو کنار خودم داشته باشم،  ریام تونستمینداشتن، م یارزش چیباند و آدماش برام ه نیا گهی. حاال که دمدیترسیم من
خوب رو  یزندگ هی. اون حقِ داشتنِ شدمیم یبراش دردسر بزرگ گرفتمیقرار م ریاگر کنار ام دونستمیخودم م یول

 کردمیفکر م نیبه ا یوقت یکنم. از طرف هید بهش هدبو ریام قیرو که ال یایاون خوشبخت تونستمیداشت، اما من نم
 کردمیفکر م نیو به ا شدیگرفته م ترشیحالم ب داد،ینشون م یم چه عکس العملکاره یمن چ دیفهمیم ریکه اگه ام

ابراز بهم  ریام هک یبارنیاول یگذروندم. صحنه هیرو به گر یافکار ساعت نیراه خودش رو بره. با ا یکه بهتره هر کس
از لحظات قبل کرد. دلم به حال  ترشیرو ب مهیمقابلم ظاهر شد و سوز گر نمایس یاحساسات کرده بود، مثل پرده
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چال کرده  نهیسـ*ـ یخان توهومن یدایکه به ضرب و زور تهد ی. عشقسوختیداشتم م ریکه به ام یخودم و عشق
 .کردمیو با شوق بهش فکر م دمیشکیم رونیذهنم ب یاون رو از گوشه گاهیبودم، گاه و ب

رو روشن کردم و به سمت  نیباد کرده و داغون، ماش یکه تموم شد، با همون چشما هامیو زار هیگذشت. گر یساعت
 هی یاختصاص نگیپارک یرو تو نیراه ماش یاز سر زدن به مدرسه وا مونده بودم. تو ریمقصد روندم. امروز به لطف ام

از  کرد،یفاش نم یاطراف به راحت ینایدورب یرو برا تمیکه هو یاهیچادر س دنیبعد از پوش پارک کردم و دیمرکز خر
 خودم رو گم کنم. تیجمع یشلوغ نیب شدیکه م ییمترو گشتم. جا ستگاهیا هیرفتم و دنبال  رونیب گهید یخروج

کردم. ساعت از شش گذشته  و با دقت نگاهش ستادمیا یکلنگ یسه طبقه یساعت، مقابل خونه کیبعد از  باًیتقر
طبق برنامه  زیچست. همهخونه یتو یکه عبدالله کنهیم یخال یفرستاده بود که سنگر رو در حال غامیپ یبود و اِب

کرده بودن. البته که  کتهیبه دستور من بهش د گرانیرو کرده بود که د یهمون کار قاًیدق یو عبدالله رفتیم شیپ
چه  دونستیچون قطعاً م کرد،یرو نم کارنیا وقتچیوگرنه ه کنه،یت من رو اجرا مداره دستورا دونستیاون نم
فرار کنه، از دست ما فرار  سیکه از دست پل نیاالنش هم اون قبل از ا نیدر انتظارش خواهد بود. هم یسرنوشت

 .کردیم
رو سه بار پشت سر هم زدم که سوم  ی. زنگ طبقهستادمیساختمون ا رنگیاو مقابل در قهوه دمیجوب پر یرو از

 اف بلند شد:از پشت اف یعبدالله یصدا
 ه؟یک ـ

 و مطمئن گفتم: خونسرد
 اومدم. یموریاز طرف ت ـ
 باز شد. کیت یبالفاصله در با صدا ،یموریاومدن اسم ت با
ه که من رو انجام بد یکار کرد تا کار یمخ عبدالله یگروه رو یبود که به خواست من تو یهمون عامل یموریت
 رو برام بفرسته، ازش آدرس داشتم. یآدرس عبدالله یکه اب نی. در واقع من قبل از اخوامیم

به  ینگاه کل وار،یبه د یدر رو به عقب هول دادم. با خوردن در ورود یرهیجا کردم و دستگدوشم جابه یرو رو کوله
دارش گذاشتم. آروم خال دیسف یکایموزائ یم رو روانداختم و با اکراه پا شیمیتنگ و قد یهاو پله کیبار یراه رو

باز بود هل دادم و داخل شدم که  مهی. در رو که نستادمیسوم ا یطبقهپاگرد  یروها باال رفتم و روبهو خونسرد از پله
 یم برد و رومقنعه ریو چاقوش رو ز دیچادرم رو کش یاگهیدهنم رو گرفت، دست د یرو یابالفاصله دست مردونه

 م فشار داد و در گوشم گفت:حنجره یگلوم گذاشت. اون رو رو
 ت رو بده به من!کوله ـ

 دایشـــ
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 یشلوغ ونیمسافرا بود رفتم. در م یاومدم و به سمت کمک راننده که در حال دادن چمدونا نییاتوبوس رو پا یهاپله
 کت کردم.حر نالیترم یرو ازش گرفتم و به سمت خروج میمسافرا، ساک دست یو همهمه

شهر، با  نیا یو صورتم رو بپوشونم. پا گذاشتن تو رمیرو باال بگ میروسر یباعث شد گوشه نالیترم یآلوده یهوا
. بعد ذاشتمیشهر نم نیا یپام رو تو گهینبود، د انیسخت بود. در واقع اگه به خاطر شا یلیهمه خاطرات شوم خ نیا

که مقصد خودشون  یتاکس یهاراننده یرسوندم. صدا یتاکس ستگاهیم رو به ارو خود ادهیاز کنار پ نال،یاز خروج از ترم
رو بهش  روحمیداشت رفتم و نگاه ب یمهربون یکه چهره یرمردی. به سمت پدیرسیبه گوش م زدنیم ادیرو فر

 گفتم: دیکشیرو به رخ م میمردگکه دل ییدوختم. بعد با صدا
 د؟یبریم آذر ابونیحاج آقا، من رو دربست تا خ ـ

 :دیکش دشیسف یشایبه ر یبهم کرد و دست ینگاه مرد
 دخترم. نیبش ـ

 شهینگفتم. در جلو رو باز کردم و سوار شدم. به محض بستن در، سرم رو به ش یزینزد و منم چ یحرف متیق بهراجع
 نیاهلل گفت. بعد ماشبسملب  ریشد و ز دیکردم افکار مزاحم رو کنار بزنم. مرد پشت سر من سوار پرا یدادم و سع هیتک

 رو روشن کرد و راه افتاد.
 به خودم اومدم: رمردیپ یگذشت که با صدا یساعتمین کنمیم فکر

 دخترم. میدیرس ـ
بود نگاه کردم و زبونم  ابونیخ یکه انتها شگاهیرو باز کردم و نگاهم رو به دور و برم انداختم. به سر در آسا چشمام

 و گفتم: دمیسمت راننده چرخ. بعد به دمیرو به لبم کش
 کنم؟ میچه قدر تقد ـ

 و گفت: دیکش طاسشمهیبه سر ن یدست مرد
 تومان. ستیب ـ
 شدم. ادهیپ نیداشبورد گذاشتم و از ماش یرو دم،یکش رونیب یهزارتوماندو اسکناس ده فمیک از

 رفتم. شگاهیه سمت آساقدم برداشتم و ب ابونیرفت، به اون سمت خ ی. وقتفتهیراه ب رمردیکردم تا پ صبر
 یاز قبل عصب ترشیفرهاد، ب دنیباعث شد توقف کنم. برگشتم و با د زدیکه مدام صدام م یکس شگاه،یآسا کینزد

 هیجا نشون دادم، چند ثانکه از حضور فرهاد اون یالعملشدم. از تهران دنبال من راه افتاده بود؟ تمام عکس یو حرص
طور که سر به راهم ادامه دادم. گرچه فرهاد باالخره خودش رو بهم رسوند و همون  تتفاویبود، اما بعد ب ستادنیا

 :دیلحن کالفه پرس کیبا  د،یکشیبود و عقب م دهیرو چسب نمیآست
 ؟یریم یکجا دار ـ
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 باال انداختم و گفتم: ییابرو
 ست؟یمعلوم ن ـ

 یمونده رو ط یداختم. خواستم چند قدم باقبهش ان یزیو نگاه تمسخرآم دمیکش رونیرو از دستش ب نمیهم آست بعد
 گفت: یکنم که عصب

 حداقل االن گوش کن! م،یتا حرف بزن یاون تو. تهران که صبر نکرد یبر ستیبه نفعت ن ـ
 زدم و گفتم: یپوزخند

 شماها؟ ای ستیبه نفع من ن ـ
داشت  یکه سع ییم اومد و با صداهم دستم رو به عالمت بروبابا باال انداختم و دوباره خواستم برم که به سمت بعد

 آروم نگهش داره گفت:
 ییلمایاون ف ینکنه فکر کرد ؟یکنیکار م یچ یفهمیدار؟ م یباال شیبفرست یخوایخودت م ی! با دستایلعنت ـ

برو  نییسر به خونتون بزن. بعد سرت رو بنداز پا هی یفکر کرد یجورنیبوده؟ اگه ا یکه پدرام بهت نشون داده الک
 اون خراب شده! یتو

 گرفتم و خشن گفتم: شقهیو بهش نگاه کردم. دستم رو به  دمیپا چرخ یپاشنه یرو یعصب
چون من  اد،یدادگاه ب هیت تا احضارتو خونه ینیبش ی! تو بهتره برکنمیکار م ی! به خودم مربوطه که چگهیبسه د ـ

 .کنمیم تیحتماً ازت شکا
 زدم و به عقب هولش دادم. شنهیسـ*ـ یهم محکم به قفسه بعد
 باال گرفت: میقدم عقب رفت و دستش رو به عالمت تسل چند

ش رو هم از دست که حافظه یروان ماریب هیکار کرده. اون رو به اسم  یبرادرت چ دوننیکه اون توئن، نم ییاونا ـ
وارد  ستمیس یرو تو لشیفامکه اسم و  هیوقت کافبرادرته؟ اون ؟یبگ یچ یبر یخوایکردن. م یجا بسترداده اون

 ؟یخوایرو م نیجاش رو بفهمن. تو ا سایراحت پل یلیکنن، تا خ
 زدم و گفتم: یبود! پوزخند مسخره

 من رو پاک کنه؟ برادریداشته که بتونه حافظه یکن. نکنه دوستت پاکیگیمزخرف م ـ
اومد. بعد به سمت  رونیرنگ از در بپوش با کت و شلوار کرمخوش یبگه که در باز شد و مرد یزیخواست چ یحرص
بشه و بره.  نیتا مرد سوار ماش میدر پارک بود رفت. ناخودآگاه هر دو سکوت کرد یکه جلو یرنگ یمشک یایپرش
 و گفت: دیکش یقیرفت، فرهاد نفس عم یوقت

 .یدادیسر برادرت رو به باد م یداشت ـ
 زدم و گفتم: یپوزخند
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 ! شماها که...دییشماها ست،یجواب بده، برادر من ن دیکه با یاشتباه نکن، اون کس ـ
 لبش گذاشت و گفت: یرو رو دستش

 !کنمی! خواهش مسیه ـ
 وار گفت:تکون داد و ناله نیرو به طرف سرش

 !یاتو زنده فهمهیم دیاون تو، اون وقت وح یبر دینبا ـ
در حال انفجار بود  تیهام از عصبانچشم طور کهموضوع باال انداختم و همون بودنتیاهمیرو به عالمت ب مشونه
 گفتم:

 خوامیاالن م گهیکردم. د ریکثافت گ یبار چوب ترس از اون آشغال رو خوردم و تا خرخره تو هیبفهمه؛ به درک!  ـ
از اون تو  گهید ،یریتو بم نیکلمه نابودش کنم! برو بهش بگو ا یواقع یخودمم که شده، به معنا ینابود یبه بها

 !ستین اهیریبم
 .میگفتیم یچ دنیشنیم یسرم انداخته بودم و کل محل به خوب یرو رو صدام

 اومد و گفت: رونیب یبگه که در باز شد، مرد نسبتاً مسن یزیو خواست چ دیکوب شیشونیرو کالفه به پ دستش
 ن؟یسر آورد جا؟نیچه خبره ا ـ
 گفت: کردیکه به من اشاره م یرفت. بعد در حالوسط و چند قدم جلوتر  دیخواستم جوابش رو بدم، فرهاد پر تا
. اگه اجازه میدیخدمت رس شگاهیآسا تیو وضع یمصاحبه با دکتر ناصر یبرا م،یشیبامداد مزاحمتون م یاز مجله ـ

 .میداشته باش شگاهیاز آسا دیبازد هی دیبد
 فرهاد انداخت و گفت:هول  یافهیبه ق یدرهم من و نگاه یبه اخما یدوباره نگاهم کرد. مرد نگاه و
 ؟یو با دکترا حرف زد جانیا یاومده بود شیکه سه روز پ یستین یمگه تو همون ـ

 ادامه داد: مشکوک
 حرفات تموم نشد؟ ـ

 زده سرش رو تکون داد و گفت:خجالت فرهاد
 کامل کردن مصاحبه مجبورم. یبرا ـ

 بود! ییگواز تعجب باال رفت. چه موجود دروغ ابروهام
 تکون داد و گفت: یسر رمردیپ
 تو. دیایخوب، ب یلیخ ـ
داخل  رمردیپ یباز کرد و اول خودش وارد شد. وقت شتریب یرو کم شگاهیحرف، بالفاصله در سبزرنگ آسا نیگفتن ا با

 وار گفت:زمزمه شد،یم دهیکه به زحمت شن ییو به سمتم برگشت. بعد با صدا دیکش یرفت، فرهاد پوف
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 .شهیکه هست بدتر م ینیاوضاع از ا یبد یینده؛ چون اگه آشنا ییآشنا کنمیفقط خواهش م ش،ینیبب برمتیم ا؛یب ـ
 به چشمام زل زد: یننثارش کردم و خواستم از کنارش رد بشم که مچ دستم رو گرفت. فشارش داد و عصبا ییبروبابا

رو تحمل کن و وا  قهیچند دق نیاندارم. فقط  تیکار گهیبکن. من د یخواست یهرکار میرفت رونیکه ب جانیاز ا ـ
 نده.

 نگاه کردم و گفتم: رهیچشماش خ به
 به خودم مربوطه! ـ

به نظر  ،اطیاز حد ح شیب یکه شدم، به خاطر شلوغ شگاهیرفتم. وارد آسا یهم راهم رو گرفتم و به سمت ورود بعد
 یکنم، اما خبر دایرو پ انیشا دیا شاچشم چرخوندم ت نیهم یباشن، برا اطیح یتو شگاهیآسا یمارایب یهمه دیرسیم

باغ مانند و سرسبز  ریکنم، همراه فرهاد مس دایرو پ انیتا شا چرخوندمیچشم م دانهیطور که ناامنبود که نبود. همون
 انینظر گرفته بودم تا شا ریجا رو زهمه م،ی. وارد ساختمون که شدمیو به سمت ساختمون رفت میکرد یرو ط شگاهیآسا
 ها برد:و به سمت پله دیرو کش نمیکنم که فرهاد آست دایرو پ

 !اریدرن یبازعیضا قدرنیباالست. ا یطبقه ـ
 .میها باال رفتش کردم و با هم از پلهحواله یاچشم غره دم،یکش رونیرو از دستش ب نمیآست
 دوم، سمت راست رو نشونم داد و گفت: یپاگرد طبقه یتو
 ی! براننی. ببنتتینب یانتظار نداشته باش باهات حرف بزنه. مواظب باش کس یو پنج، ول ستیبرو. اتاق دو ورنیاز ا ـ

 .شهیداداشت دردسر م
 لب غر زدم: ریو ز دمییهم سا یرو رو دندونام

 دماغ! یمردک مو ـ
 یاتاق نیاول یپر از اتاق شدم. شماره ییها که تموم شد، وارد راهروکه اشاره کرده بود رفتم. راه پله یهم به سمت بعد

و پنج کنار در مواجه شدم.  ستیدو ییتر رفتم و با قاب طالبود. چند قدم جلو ستیدر نصب کرده بودن دو کیکه نزد
. دستم از تپهیسکوت اتاق مثل طبل م یتو کردمی. احساس مفتادقلبم ناخودآگاه به تپش ا ،ییقاب طال دنیبا د

و در و باز  دمیکش نییرنگ گرفتم، به سرعت پا دیدر سف رهیدستگ. دستم رو به دیلرزیعرق بود و م سیخ جانیه
 ضو باعث شد به مح ختیهم راتاق به یکنندهوانهیسکوت د وار،یبرخورد در به د یبا صدا یزیکردم. قبل از هرچ

 .ستهیکرده بود مردونه کنارم با یچند ماه سع نیبشم که تمام ا ینگاه عسل کیورودم، چشم در چشم 
داشت.  هیداغون واقعا گر یبرادرم با اون چهره دنیافتادم. د هیو به گر دیبغضم ترک ،یاون تخت لعنت یرو دنشید با

حالتش کوتاه شده بود. خوش شهیهم یو موها دیرسیبه نظر م شهیاز هم تررهیچشماش گود رفته بود، صورتش ت
 .اومدینم بهش اصال مارستانیرنگ ب یشده بودن. لباس آب روحیب شیعسل یچشما
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 داد زد. مقدمهیب هویچند قدم به سمتش برداشتم،  دید یو بعد وقت میسکوت کرد هیدومون چند ثان هر
 نیهم ینشون بدم؛ برا یالعملعکس چیکه از بهت در جا خشک شده بودم، نتونستم ه یواکنشش، در حال دنید با

اتاق،  یپرستارا تو ختنیهم ر شجهیشدم. نت رهیخ زدیکه م یوحشتناک یو دادها بیفقط با دهن باز به رفتار عج
 ؟یاومد یچ یو واسه یهست یک ،یکنیم ارک یچ جانیبود که ا نیا یوجو دربارهانداختن من و پرس رونیب
 دن،یدیبود من رو م بارنینسبت به حرفاشون از خودم نشون ندادم. اونا هم که اول یواکنش چیشوکه بودم که ه قدرنیا

 .کردنینگاهم م یبددلبا شک و 
 چه خبره؟ جانیا ـ

فرهاد رو به رو شدم؛ درست کنار  یرهینگاهم رو به سمت صاحب صدا چرخوندم. بالفاصله با نگاه ت ه،یبا بق زمانهم
 دکتر باشه و احتماالً فرهاد باهاش حرف زده بود. خوردیکه بهش م یمرد

 تر گفت:سرش رو به عالمت تاسف تکون داد و رو به دک فرهاد
از شما اجازه  کارنیا یامان نداده تا برا جانیاز ا دیبازد یکنجکاو کهنیهمکار من در مجله هستن. مثل ا شونیا ـ

 .رنیبگ
رو بهم  شیمشک یکلفتش رو باال انداخت و چشما یابروها یتا هیفرهاد قانعش نکرده بود،  هیکه انگار توج دکتر

 دوخت:
 !طورنیکه ا ـ

 نیثم
! یجونم کف دستم بود و مرگم حتم کردم،ینم اطیکرده بود که اگه تو رفتارم احت جادیا یگردنم زخم سطح یرو چاقو

 یعبدالله دادنیهشدار م کردم،یبدنم حس م یگردنم روون شده بودن و حرکتشون رو رو یکه رو یقطرات خون
به باد  هایراحت نیاما سر نترس من به ا دم،یفهمیرو خوب م نیواهمه نداشت، ا زیچچیاز ه گهی. ددهیبه ته خط رس

 !رفتینم
 دادم و گفتم: رمردیپ لیتحو یشینما یپوزخند

 ؟یشد ؛یاما فکر نکنم خرفت شده باش ،یشد ریپ ــ
 :دیچیسالن پ یتو شیدار و عصبانخش یصدا

 رو بده. فتیتر از دهنت حرف نزن دخترجون! کگنده ــ
 زدم و گفتم: یکه گردنم باال بود، پوزخند طورهمون

 ست؟یطور ن نی. ایکمکت کنم، چون تو کمک خواست جانیمن اومدم ا ؟یخوایم یمن چ فیتو ک ــ
 گفت: کردیم دادیکه تمسخر توش ب ییگلوم حرکت داد و با صدا یرو ترشیترسوندن ب یزد و چاقو رو برا یپوزخند
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 از شما؟ ؟یمن کمک خواستم؟ از ک ــ
 گفت: شخندیا همون نبش که قطع شد، . خندهواروونهیو د یعصب یقهقه هیزد.  قهقهه

گروهکم لو رفت،  یکه وقت دونمیدخترجون! خوب م کنمیکار م ییدست چه جور آدما ریدارم ز دونمیمن خوب م ــ
. نکشیکشتنم رو م ینقشه ایافتاد، باال دست سیبه دست پل یگروه اصل یهیسرما یثروتم رو از دست دادم، وقت یوقت

اون  تموممهیکار ن یکنن و تو اومد ستیسر و صدا سر به نیرو فرستادن که برام دون بپاشه تا من رو ب کهیاون مرت
 .یرو تموم کن نیریمردک خودش

 خورد. واریپرت کرد که به د یاگهیبه سمت د یو جور دیاز دستم کش انهیبالفاصله کوله رو وحش و
 خواستی. دلم مکردیم ترمیعصب دم،یترس هیپامردک دون نیاز ا کردیم یادآوریضربان قلبم که بهم  یصدا

 ش رو بجوم!خرخره
 نیاز ا ترشیب دیشده بودم. نبا یکرده بود حرص رمیکه اس نیشده بودم از ا ی. حرصدادمیهم فشار م یرو رو دندونام

 کردمیم یتکونشون بدم. اگه کار تمتونسیها و کمرم در حصار دستاش بود و نم. دستدادمیم یبهش مجال سخنران
 اما چطور؟ شد،یحل م زیهمه چ ازم غافل بشه، یاکه لحظه

 تنها راه! د؛یبه ذهنم رس یلحظه کار خطرناک در
 یشد. صدا راهنمیرفت و جذب پ نییگرفت، به سمت پاگردنم فشار داده شد. خون از گردنم راه  یرو ترشیب چاقو

 ارتعاش درآورد: گوشم رو به یمردک پرده
 ...یخداحافظ یبا زندگ ــ

شل شد. دستش رو  یخاطر درد کمهاش بهکه انگشت دمیکوب شینیب یرو از دست ندادم و با سر محکم تو فرصت
راستم رو بلند کردم و چند بار به پشت  یگرفتم و از گردنم فاصله دادم. خواست دوباره دستش رو جلو بکشه که پا

پشتش بود، سرش محکم به  واریکه د ییخورد. از اون جا نیفتم. تعادلش بهم خورد و زمعقب رپاش زدم و عقب
 .فتمیباعث شد روش ب نیهم یبرا د؛یخورد و منم به سمت خودش کش وارید
 شده بود. یضربه مغز نیقیبلند شد، قطع به  واریکه از برخورد سرش به د ییصدا نیا با
از خون به نظر  ییایش که مثل درشکسته ینیشده از پشت سر و ب ریزباز و خون سرا یروش بلند شدم. چشما از
 دستش گذاشتم و ضربانش رو چک کردم. یدستم رو رو نانیاطم یکه مرده، اما باز هم برا فهموندیبهم م اومد،یم

 نداشت! ضربان
 لب گفتم: ریزدم و ز یکج لبخند

 !رمردیدرک بهت خوش بگذره پ ــ
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به خون سرخ روش کردم. دوال شدم،  یانداخته بود، برداشتم و نگاه نیزم یبود و رو هدیرو که از سرم کش چادرم
به حال خونه  یسرتا سر ی. نگاهدمیکش رونیمد نظرم رو ازش ب یانداخته بود برداشتم و پرونده یم رو که کنارکوله

که  ی. به سمت عسلستادمیبودن اشده  دهیچ واررهیکه دا یراحت یمبال یانداختم، چند قدم جلوتر رفتم و رو به رو
کوله  یرو تو یگذاشتم و چادر خون یعسل یسبز رنگ رو رو یها گذاشته شده بود رفتم، پروندهاز مبل یکیمقابل 

 هرو از کول یرنگ یو دهنم رو پوشش دادم. شال آب ینیو ب دمیکش رونیب یماسک آب هیکوله،  یجلو یپایجا دادم. از ز
 پیاز ز دیکوله انداختم. چند تا دستمال سف یشده بود، تو یرو که خون یم. بعد شال قبلو سرم کرد دمیکش رونیب

به سمت در  دادم،یزخمم فشار م یها رو روزخمم گذاشتم و همون طور که دستمال یبرداشتم و رو فمیک یجلو
رو که از  یارت تلفن. کستادمیا یک تلفن عمومی یرفتم و جلو یاصل ابونیرفتم و از خونه خارج شدم. به سمت خ

 یاپراتور تو یرو گرفتم. دو بوق نزده بود که صدا سیپل یجاش فرو کردم و شماره یآماده داشتم، تو فمیک یقبل تو
 که از خودم سراغ داشتم گفتم: یلحن نیتریدادم و با جد ریی. صدام رو تغدیچیپ یگوش

 .دیبردار دیباارزش گذاشتم بر یکادو هیجا براتون رو فرستادم به درک! اون یآشغال قاچاقچ هیاالن  نیمن هم ــ
رفتم و  یاصل ابونیرو درآوردم، به سمت خ میمشک یرو قطع کردم. دستکشا یاز گفتن آدرس، بالفاصله گوش بعد

 دربست گرفتم.
**** 

. به فتریم جیو سرم گ کردمیکه ازم رفته بود احساس ضعف م یرو باز کردم و وارد شدم. به خاطر خون یچوب در
 نیزخمم رو گرفته بودم و به ا یهیبخ لیبشه، وسا ادیز میزیرکه خون نیرسونده بودم. قبل از ا جانیزور خودم رو تا ا

 بشم. هوشینمونده بود ب یزیو چ سوختیجا اومده بودم. زخمم م
اال رفتم و محکم به در ب یمانیس یهاکردم، از پله یط یباغ رو به سختخونه یشدهخشک یبا درختا ریگدل اطیح

که دست و  یمن چشماش در حدقه گرد شد و در حال دنیبه سمت در اومد و در رو باز کرد. با د یهولکزدم. هول
 :دیپاش رو گم کرده بود پرس

 شد خانم؟ یچ ــ
 زمزمه کردم: دهیبردهیکنار در افتادم. بعد به زور و بر نیزم یشد و رو رهیضعف بهم چ باالخره

 ...ارشین... پزشکه؛ باحسا ــ
 شدم. هوشیباالخره از ضعف ب و

شدم. با  رهیخ یاکم چشمام رو باز کردم و به نقطهازش نداشتم. کم یاما درک د،یچیپیتو گوشم م یگنگ یصداها
 :دیکه پرس یمرد یصدا

 ن؟یخانوم به هوش اومد ـ
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رو دور تا دور اتاق  تفاوتمیبود. نگاه ب نی. شاهنزدم یخودم اومدم. سرم رو چرخوندم و به مرد نگاه کردم، اما حرف به
کار و دور و برش شلوغ یبود و آدما یبستر میتخت بغل یرو ی. زنمارستانمیب گفتیم هیساده چرخوندم. ظاهر قض

 ریقورت دادم و دستم رو ز ینگاه کردم. آب دهانم رو به سخت نیاهپرسروصدا بودن. کالفه از سروصداها، دوباره به ش
 دهیقبرستون خواب ینهیسـ*ـ مارستان،یتخت ب ینبود وگرنه االن به جا قیم بردم. شانس آورده بودم جراحتم عمگلو

 بودم.
 یکه تو نیبشه. از ا ترکیدستم رو که احساس کردم، دستم رو باال گرفتم و بهش اشاره کردم تا نزد ریز یهیبخ

 رو بلد نبودم. مارستانیردسر انداخته بود. انگار خودم راه بمن رو به د دهیبودم. مردک نسنج یبودم عصب مارستانیب
 . سرش رو خم کرد و گفت:ستادیجلوتر اومد و کنارم ا چندقدم

 بله خانوم؟ ـ
 گفتم: یاما عصب ف،یضع یم رو از هم جدا کردم و با صداخشک شده یلبا
 ده؟!رو ب سایقراره جواب پل یحاال ک مارستان؟یب یاریگفت من رو ب یمردک، ک ـ
 صداش رو نشنوه گفت: یکس کردیم یکه سع یلب، در حال ریز
 .دنیخانوم، گزارش نم دینگران نباش ـ

 وار گفت:کنجکاو نگاش کردم که زمزمه یاز تخت فاصله دادم و با چشما یرو کم سرم
 هشیو توج رستانمایب سینامه نوشته به رئ هی. جانیا ارمتونیدکتره. خودش گفت ب یهمون آقا مارستانیب جانیا ـ

 موضوع نشه. نیمتوجه ا یکرده کس
 مارستانیراحت شدن از دست من مقاومت کنه. من رو به ب یممکن بود. انتظار داشتم برا ریبرام غ بایتقر باورش

 گذشت؟یمرد م نیتو سر ا ی! چبیچه عج ده؛یم نامههیفرستاده و توص
 :دمیشتم و پرستخت گذا یباال آورده بودم، دوباره رو یرو که کم سرم

 نکرد؟ هیچرا خودش بخ ـ
 خم شد: شتریب یتخت گذاشت و کم یدستش رو رو نیشاه

 ی. از طرفدیبش هوشیو ب فیباعث شده ضع ادیز یزیربهتون خون بزنن. خون دیبوده. با ادیز تونیزیرگفت خون ـ
 بشه خانم. شیطور ترسمی. مستیجالب ن ادیز تشینداره و وضع یخود احسان هم حال و روز خوش

 به حرفش بدم گفتم: یتیکه اهم نیا بدون
 شم؟یمرخص م یدکتر نگفته ک ـ

 سکوت کرد و باالخره گفت: هیچند ثان زنه،یحرف م ادیکه متوجه شده بود داره ز نیشاه
 رو امضا کردن. صتونیترخ ی. برگهدیبر دیتونیم نیایکه به هوش ب نیگفتن بعد از ا ـ
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با مرگش  خواستیاحسان حساب کنم. دلم م یهاکمک یرو گهید خواستیردم. دلم نمرو بستم و فکر ک چشمام
هستن که با کمک  یجز ما نداشتن پس بده، اما سواالت یپناه چیرو که ه یاچارهیب یکردن آدماتکهتقاص تکه

ر ارتباط باشه. باهاش د تونستیم یاحتنداشتم و اون به ر یدسترس ینی. من به معدیبه جوابشون رس شهیاحسان م
که  نیقبل از ا دیکه به خاطرش احسان رو سراغ من فرستاده. با خواستهیم یزیچه چ ینیبفهمم مع خواستیدلم م

اما  دادم،یخودم حرکتش م لیمطابق م بارنیو ا گردوندمیبرش م یبه باز شد،یم یباز یسوخته یاحسان مهره
 وقتچی. چرا هکردیکنم؟ فکرم کار نم دایپ یدسترس ینیبه مع یاگهیور دبود؟ بهتر نبود ج تمادقدر قابل اعاحسان چه

و  دیترسیم یزیداشت حضور داشته باشم؟ هومن خان از چه چ ینیکه با مع یجلسات یتو دادیخان اجازه نمهومن
و آروم  خودم رو گرفتم میتصم هشوم وجود داشت؟ باالخر یگذشته نیپشت ا یبود؟ باز چه راز یدنبال چ ینیمع

 :دمیپرس
 کجاست؟ میگوش ـ

رو به  یو گوش ستادیتخت ا ی. با چندقدم بلند دوباره جلودیکش رونیرو ازش ب میبه سمت کمد رفت و گوش نیشاه
قابل اعتماد  یپزشک یاگهیفرستادم. گفتم که از گروه د میابراه یرو برا یرو ازش گرفتم و آدرس یسمتم گرفت. گوش

 تا بپوشم. ارهیمارستان بیلباس مناسبم به ب دستکیفرسته. انتخاب کنه و به آدرس ب
دوختم و اشاره کردم  نیشاه ی. نگاهم رو به چشمادمیسپردم و زبونم رو به لبم کش نیرو دوباره دست شاه یگوش

 . جلوتر که اومد، آروم گفتم:ارهیب نییسرش رو پا
تا احسان رو درمان کنه.  یبریلش و اون رو مدنبا یریبه احسان بره پارک، م یدگیرس یپزشک برا هیسپردم  ـ

 بتیتعق یکس یو مراقب باش یرو عوض کن ریکن چند بار مس یرو دنبالت راه نندازه. سع یکس میحواست باشه ابراه
 چه برسه به آدم. کنهیم نججا گاو تشت برس. اونشدهبه اون خراب خوردهکینکنه. در ضمن 

 رو تکون داد و گفت: سرش
 ه!الساع ـ

 بالفاصله به سمت در رفت. بعدهم
*** 

همه  م،یدکتر معالج که بگذر یآقا بیو غر بیعج یهاگذاشتم حالم بهتر بود. از نگاه رونیب مارستانیرو که از ب پام
 .دیرسیبه نظر م یعاد مارستانیب یتو زیچ

 حساب رفته بود، خودش رو بهم رسوند و گفت: هیکه واسه تسو میابراه
 ور پارک کردم.رو اون نیخانم ماش ـ
 .میشد نیو سوار ماش میرفت ابونیاون طرف خ م،یخارج شد مارستانیاشاره کرد. از ب ابونیبا دست به اون طرف خ و
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چرخونده بودم، برگردوندم و نگاهش کردم  شهیتوجهم رو جلب کرد. سرم رو که به سمت ش میکنجکاو ابراه یصدا
 که گفت:

 د؟یاحسان بگرد دنبال آقا دیخوایخانم، نم ـ
 نگاهم رو به سمت پنجره برگردوندم و گفتم: دوباره

 دنبال شوهرم بگردم! یبهم بگ دیکه تو با دهیکارم به کجا رس نیبب ـ
 بهم انداخت و حرف رو عوض کرد و گفت: یینگاه گذرا میابراه

 امروز آقا سراغشون رو گرفتن. ـ
 نگاه کردم و گفتم: بهش

 خان اومده؟هومن ـ
 تکون داد و گفت: دییتا یبه نشونه رو سرش

 هستن. یهم عصبان یلیبله، خ ـ
 کنترل اوضاع برگشته؛ پس سخت شد! یو برا اوردهیخودم فکر کردم طاقت ن با

 ش کردم و گفتم:حواله یپوزخند
 ؟یکرد یلقبازم دهن ـ

 نه تکون داد و گفت: یرو به معن سرش
 اخبار رو به گوششون رسونده. گهید نفرکیبهشون نگفتم خانم. حتما  یزیمن چ ـ

به تپش  جانی. قلبم از هدهیخان خواباومدن هومن خبریب نیپشت ا یتیحکا گفتیبهم م یداشتم. حس یبد احساس
 کردم به خودم مسلط باشم. یو سع دمیدار کشو کش قیعم یها. نفسشدیافتاده بود و مانع فکرکردن م

اما  خوندم،یخودم رو م یفاتحه دیبا شد،یها محقق ماز اون یکیه اگر به سرم هجوم آورده بود ک یادیز یفکرها
خان تا قبل از تموم شدن کارم هومن کردمیفکر نم قتاًیداشتم. حق یادیز یهااالن وقت مردن نبود. من هنوز برنامه

 برگرده، اما حاال که برگشته بود!
دادن اما نشون د،یرسیم باال اومده بود سخت به نظر نمکه پشت ه یهمه گند نیخان بعد از اواکنش هومن زدنحدس

 به فکرکردن داشت. ازیجا نواکنش درست و به
که  یچرخوندم. بعد با لحن یتهران گرفتم و نگاهم رو به سمت اب کیشلوغ و پرتراف شهیهم یهارو از جاده نگاهم

 بودنم رو به رخ بکشه، محتاطانه گفتم: تفاوتیداشتم ب یسع
 عمارت. امیبرم. خودم بعدش م ییجا دیار. بانگه د ـ
 گفت: یبه سمتم انداخت و جد ینگاهمین یاب



 

 

433 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 توقف ندارم. یخونه. تا خود عمارت اجازه میبر میآقا گفتن مستق ـ
 هم دوخته شد.دستور آقا، لبام به دنیشن با
 
 نیام
 ،ینیبوق ماش یکه با صدا میرفتیبگاه م. به سمت خوامیزدیطور که حرف م. همونمیزد رونیاز دانشکده ب دیسع با

 .میبه عقب برگشت
ش خاطرم بود. به اون روز و نگاهش فکر هم رفت. چهره یناخودآگاه اخمام تو ،یاپژو پارس نقره یتو دنشید با

 نگاهش رو دوست نداشتم. یو من اصال معن میشناسیخودمون رو م یهاخوب جنس نگاه ونیکردم. ما آقا
 :دیشد. بعد آروم پرس کیاون انداخت و به من نزد یگره کرده یدرهم من و ابروها یافهیق به ینگاه دیسع
 ن؟یشده محمدام یچ ـ

. ستادیشد و به سمت ما اومد. چند قدم بلند به سمتم برداشت و مقابلم ا ادهیپ نیجواب نداده بودم که مرد از ماش هنوز
 گفت: تیشد و با جد رهیبه چشمام خ

 رم؟یوقتتون رو بگ قهیچند دقامکانش هست  ـ
 یهاش و شلوار براق مشکرنگ چشمهم یآسمان یآب شرتیدقت نگاهش کردم. موهاش رو با ژل باال داده بود. ت با

 به تن داشت.
 گفتم: دیشدم. بعد باالخره نگاهم رو ازش گرفتم و رو به سع رهیو الغرش خ یصورت استخوان به
 داداش. نمتیبیخوابگاه م ـ

 یخداحافظ یبهم انداخت، سرش رو به معن یبه دماغش نخورده بود، نگاه مردد یخوش یما بو یه از برخوردهاک دیسع
 راهش رو ادامه داد. ییتکون داد و تنها

 :گفتمیو با خودم م کردمیرو دنبال م دینگاه، رفتن سع با
اشاره  نیبه ماش زنم،ینم یمن حرف دید ی. وقتدهید بیفکر کرده که اومده سراغ من؟ حتما من رو رق یبا خودش چ ـ

 بهم انداخت: یبیکرد و نگاه عج
 که وقت شما هم گرفته نشه. میزنیراه حرف م ی. تورسونمتونیم دیریم ییجا ـ

 رو تکون دادم و گفتم: سرم
 .ستین یمشکل ـ

که  نیشده بود تا ا ی. سکوتمون طوالنومدین ونیجز مقصد من به م یگذشت و حرف یاقهی. چنددقمیشد نیماش سوار
 شروع به صحبت کرد: مقدمهیباالخره ب
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 ش؟یشناسیچه قدر م ـ
 گفتم: الیخیشدم. بعد ب رهیدادم و به مقابلم خ لشیتحو یپوزخند

 که تو ذهنتونه نظر بدم؟ یدر مورد کس ی. چه جورشناسمیمن شما رو نم ـ
 ابونیشد. به سمت راست راهنما زد و وارد خ رهیبهم انداخت و دوباره به مقابلش خ ینگاهمیچشم ن یگوشه از

 گفت: یسردشد. با خون یترضیعر
 !زنمیحرف م یبه کراجع یدونیم یول ،یشناسیمن رو نم ـ

و هر دو  میبود دهیرو ند گهیدهم ترشیب بارکیانکار کنم. من و اون  نیاز ا ترشیب خواستمیکردم، چون نم سکوت
به برطرف کردش نداشتم.  یا. اون دچار سوءتفاهم شده بود و منم عالقهزنهیحرف م یچبه داره راجع میدونستیم

 بهشون جواب بدم. خواستمیکه من نم شدیمطرح م یاگهید یچراکه بعدش سواال
 :دیچیگوشم پ یو تعصب تو تیبا جد صداش

 !رونیمن بکش ب یمنه. پات رو از زندگ یزندگ یاون دختر همه ـ
 نگاش کردم. بعد همراه با پوزخند اضافه کردم: ریو با تحق یچشم ریدادم و ز لشیتحو یکج لبخند

که باهاش آشنا شدم تا حاال  یماهشش نیا ی. تویکنیشده و ابراز عالقه م دایت پسر و کله هویکه  بیچه عج ـ
 .دمتیند

 و کالفه گفت: دیصورتش کش یرو یشایبه ته ر یدست
 !ستیاصال به تو مربوط ن نایا ـ
 ادامه دادم: تفاوتیب
 حال شده باشه.خوش دنتیاز د تیزندگ یکه همه دیرسیاون روز به نظر نم یول ـ

 :دیغر یکارو با لحن طلب دیرو کنار کش نیاز قبل ماش تریعصب مرد
 !رونیب یبکش میبه خودمون مربوطه. تو بهتره قدم نحست رو از زندگ نایا ـ
 بودم، به سمتش برگشتم و گفتم: دهیکه تاحاال تو خودم ند یطنتی انداختم و با شنه باال یابروم رو به معن یتاکی
 !یکردینم ییو عشقت رو از من گدا ینبود جانینوچ! به منم مربوطه که اگه نبود، تو االن ا ـ

 یرو مهمقدیشد و پاش رو ناگهان و ب یحرفام عصب دنیبا شن کرد،یقسمت جاده حرکت م نیتریاکه از گوشه مرد
اتاقک  یکه به خاطر ترمز وحشتناکش تو یمزخرف یو بعد هم بو نیماش یکایوحشتناک الست غیترمز گذاشت. با ج

هام نگاه کرد به چشم د،یرو که کش ی. ترمزدسترهنخو شهیداشبورد گذاشتم تا سرم به ش یدستم رو رو د،یچیپ نیماش
 گفت: زیدآمیسرش انداخت و تهد یبه سمتم گرفت. صداش رو رو ریو دستش رو به عالمت تحق

 کنم. شیراض تونستمیمن االن م ،یوشو نداده بودنشده بود، اگه مخش رو شست دایتو مزاحم پ یاگه سروکله ـ
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. دستم رو به عالمت دمیبگه که وسط حرفش پر یزیو خواست چ دیفرمون کوب یدستش رو محکم رو زمانهم
 گفتم: تفاوتیسکوت باال گرفتم و ب

 دارم. نانیموضوع اطم نیاز ا ترشینداره و البته االن ب یابه تو عالقه نیثم دونمیکه من م ییتا جا یلو ـ
خواهرم سر هم کرده بودم و  یسردرآوردن از زندگ ترشیب یچاخانا رو فقط برا نی! ادونستمینم دونستم؟یکجا م از

 یریپسر توف نیا یاصل مطلب برا یا احسان نامزد بود و توب نی! به هر حال ثمیکردن رازم تا اطالع ثانوالبته پنهان
 !کردینم

 داد و گفت: لمیتحو یپرتمسخر پوزخند
 از کجا حاصل شده؟ نانیاطم نیو ا ـ

 دادم و گفتم: لشیتحو یژکوند لبخند
برم. نه  رونیب شیاز زندگ خواستیو ازم م گفتیخودش بهم م خواست،یکه اگه واقعا اون تو رو م ییجااز اون ـ
 .یرو ازم بخوا نیو ا یایکه تو ب نیا

 بحث برام جالب نبود. نیا یادامه گهیاومدم. د رونیرو باز کردم و ازش ب نیبالفاصله در ماش بعدهم
 فاصله نگرفته بودم که داد زد: نیاز ماش ترشیب چهارقدم

 که سرتر از منه! یدار یحتما به تو عالقه داره؟ مگه تو چ ـ
 زدم: یتم و پوزخندعقب برگش به
 .دهیم حیهم سرترم، هم من رو به تو ترج ینیبیفعال که م ـ

 گفت: دادیهوا تکون م یدستش رو تو دیکه با تهد یهام، در حالبه چشم رهیو خ ستادیروم اسمتم اومد. روبه به
 ست؛یعاشقت ن نیه ثمک نهیجمله گفت. اونم ا هی شهیوارد بشم، فقط م هیجون! اگه بخوام از در توصبچه نیبب ـ

. یکه بعد از من خودت رو بهش چسبوند یهست یکس نیکه تو اول دونمیرو م نیفقط ا ه،یمشکلش چ دونمینم
که اون هنوز من رو دوست داره، اما  دونمیچون من م ،یکه بر خوادیکه خودش ازت م رسهیم یمطمئن باش روز

 ؟یکنیرو انتخاب م نهیکنم. حاال کدوم گز یزورم بهت حال با زبون تونمیم ره،یمن به گوشت نم یهیاگه توص
م رو تکوند، اما تنها جواب من بهش شونه یرو یفرض یهاشد و خاک ترکیجمالت، بهم نزد نیبا گفتن ا زمانهم

 ش کردم.بود که حواله یاپوزخند جانانه
خودش داشت خواهرش و نابود  یبا دستاکه  یمرگ رفته و برگشته بود؟ کس یرو که تا پا یکس ترسوند؟یرو م یک
 کنه! یزندگ یسال کنارش به خوش یهاسال تونستیم دیکه شا یکس نیآخر کرد؟یم
 !دونستیقدر برام سخت بود خدا مکه انتخاب چه نیهفته گذشته بود. ا کی

 !دونهیتش کباب بود، خدا مو سرنوش نیثم یقدر دلم برا! چهدونهیمند بودم، خدا مکردم و از مادرم گله هیگر قدرچه
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مورد  نیرو از دست ندم و چه سخت بود در ا میکمک کنه، تا تنها آدم زندگ نیاز خدا خواستم خودش به ثم قدرچه
 یدر حق کس ینحس و نامرد یگذشته نیبود که در کنار روشدن ا نیا میعقل گوش کنم. تنها دل خوش یبه ندا

 شدیم دایپ یراه ن،یب نیا دیکشف بشه. شا یبزرگنداخته بود، ممکن بود باند خاطر جون من به خطر اکه جونش رو به
 شدمی. کاش مجبور نمشدیتموم م یجورنیبده. کاش ا لیتشک یدیجد یفرار کنه و زندگ سیاز دست پل نیتا ثم

اونم نگرانه.  دمیمفهی. مکردیم هیکه گر دمیدیچند روز مدام خواب مادرم رو م نیرو از دست بدم. ا گهید زیعز هی
رو بذاره به امان خدا و بره؟ مادرم  نیمادرم ثم دیکه چرا با دمیفهمیتر مکم کردمیقدر که فکر ممدت هرچه نیتمام ا

 ی. سواالتکردیمن، از سواالت ذهنم کم نم نانیاما اطم اد،یازش برنم یکار نیبود؛ مطمئن بودم که همچ یزن مهربون
تا  رمیگوشام رو بگ خواستمیگذشته رو بشه. م خواستمیحروم کرده بودم، چون نم رو به خودم دنشونیکه پرس

که پدرم بود رو  میبار قهرمان زندگ هیگذشته متنفر بودم. من  نیدر مورد گذشته با من حرف نزنه. من از ا کسچیه
در گذشته،  شتریب یبا کنجکاو خواستمیکش گرفته بود. حاال نمکار و آدمآدم خالف هیاز دست داده بودم و جاش رو 

من  خواستم؛یوحشت داشتم. نم ینوع کنجکاو نیمن از ا نم،یبب یاگهیکه مادرم بود رو هم جور د میزندگ یالگو
 نیکه خواهرم رو از ا نهیا خوامیکه م یزیگذشته! من تنها چ یآدما یگذشته ارزون نی. اخواستمیگذشته رو نم نیا

 !و بس نیمهلکه نجات بدم؛ هم
شماره و کلنجار رفتن با وجدان و  نیتموم زل زدن به ا یهفته هی. حاصل دمیکش رونیب بمیمچاله شده رو از ج کاغذ

 .یکالنتر یروبودم؛ درست روبه جانیشد و حاال من ا روزیوجدانم پ یدل، با ناباور
 ــــدایش

که دکتر  اومدیواضح به چشم م قدرنیستم ابه درد اومده بود. لرزش د انیو داد شا غیقفل کرده و قلبم از ج مغزم
خشک شده بودم و به  مارستان،ینور بکم یمثل چوب وسط راهرو قاًیسوال و جواب شد، چون دق یادامه الیخیب

 :دیو پرس رداشت. دکتر چندقدم به سمتم بکردمیگوش م انیشا یادهایفر یصدا
 حالتون خوبه؟ ـ

آروم کردنش  یبود و پرستارا که در تالش برا انیشا ی. نگاهم رودمیشنیمن انیشا ادیفر یجز صدا ییمن صدا اما
که پرستارا قصد کنترلش رو داشتن  نیخاطر ابار به نیکار مجبور بودن دست و پاش رو مهار کنن. ا نیا یبودن. برا

رو به خوردش  یداشتن قرص یو سع کردنیبه آرامش م تپرستارا که اون رو دعو یصدا گهی. از طرف دزدیم ادیفر
هنوز نگاهش به  انیشا دیهم زده بود. پرستار که ددوم رو به یطبقه کیتارمهیسوت و کور و ن طیبدن آرامش مح

 باال انداخت. ییبهم کرد و ابرو یمنه، نگاه
 با صداش توجهم رو جلب کرد: دکتر

 حالتون خوبه؟ ـ
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 یچشما یمن تو دنیکه با د یوحشت دنینبود. دو مبهوت بهش نگاه کردم. حالم خوب بود؟ نه! حالم خوب  جیگ
در من  یزیبود، اما چه چ دهیترس انی. شادید یداریب یتو شدیبود که م یکابوس نیظاهر شد، بدتر انیشا یمردهدل

 اون بترسه؟ شدیکه باعث م دید
 .کردیاز قبل تا عمق وجودم نفوذ م ترشیجز ترس نبود، هرلحظه ب یزچی شٔ  منشا دیکه شا ییسرما

 و در کنار اون پدرام. رفتیچشمم رژه م یمدام جلو دیسر برادرم اومده بود؟ اسم وح ییبال چه
دادم  هیمقابل اتاقش تک واری. چندقدم عقب رفتم، خودم رو به دنمیرو بب ییدرست جا تونستمیو نم زدیدودو م چشمام
 زانو زدم. واریبه د دهیو چسب
حرفاست که بخوام  نیاز ا ترمیبود من حالم وخ دهیتر شده و فهمکنجکاو طیشراواکنشم نسبت به  دنیکه با د دکتر
 :دیبهش بدم، خطاب به فرهاد پرس یجواب

 شناسن؟یآقا رو م نیا شونیا د؟یببخش ـ
 که مثالً متاسف گفت: دمیفرهاد رو شن یصدا

 از دست داده. یسوزآتش کی یتو شیبرادرشه که چند سال پ هیشب یلیآقا خ نیا ـ
 .کردیبود اگه حرفش رو باور م یاحمق دکتر
 تکون داد و گفت: یسر دکتر

 متاسفم! ـ
صورتش تف  ینفرتم رو از امثال فرهاد تو یبلند بشم و همه خواستی. دلم مخوردیهم مبه یباز نیداشت از ا حالم

 .کردمیبودن مکلمه احساس پوچ یواقع یمن روزا به معنا نیکنم، اما ا
شد کنار زدم و بلند شدم. چند قدم به سمت دکتر برداشتم و زمزمه  ریچشمم سراز یرو که از گوشه یاشک یقطره
 کردم:

 شش؟یبرم پ شهیم ـ
 گفت: کردیم دشیروپوش سف بیج یکه دستاش رو تو یم کرد و در حالحواله ینگاه پر از ترحم دکتر

 بیو ممکنه بهتون آس کنهیکترشم به زور تحمل م. پرستارا و دکنهیحضور آدما رو کنارش تحمل نم ماریاون ب -
 برسونه.

به خاطر من به جنون  گنیکه م یهمون کس ان؟یشا ؟یبرسونه؟ ک بی. به من آسکردمیشده به دکتر نگاه م مسخ
کس اعتماد  چیبه ه تونمیو نم شهیحرفاشون باورم نم ی. حتارهیسر من ب ییاون بتونه بال شهیمبتال شده؟ باورم نم

 خوردم. یسخت یهربار که اعتماد کردم ضربه کنم.
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رنگ کف گذاشتم و به سمت اتاق براق و کرم یکایسرام یناموزون و نامطمئنم رو رو یقدما دم،یسمت اتاق چرخ به
 نمیاتاق بود رو بب یکه گوشه انیجز تخت شا زیچچیکه ه نیدکتر، بدون ا یبه حرفا دادنتیقدم برداشتم. بدون اهم

 یدپوشیبود و دو پرستار سف دهیروش دراز کش انیکه شا یتمحدود شده بود به تخ دمید یهیتم. تمام زاوبه سمتش رف
 .رفتنیکه باهاش کلنجار م

نبود! من  وونهینبود، برادر من د وونهیبود و من مطمئن بودم. اون د دهی. اون فقط ترسکردمیآرومش م دیبا من
 آرومش کنم. تونستمیم

 بدم. دیتا به خودم ام کردمیبا خودم تکرار م حرفا رو نیا مدام
 انیشا ریچشم دوخت. پرستارا که از رفتار متغ رهیسکوت کرد و به من خ انیاتاق شدم. با ورودم به اتاق، شا وارد

که نامحسوس  یخم شدم و در حال ینشستم، کم انیتخت شا یمتعجب شده بودن، با تعجب بهم نگاه کردن. رو
 گوشش زمزمه کردم: یتو یتنگبا دل گذاشتم،یمدستش  یدستم رو رو

 قدر دل تنگتم؟چه یدونیمعرفت! م یسالم قهرمانِ ب -
حرفام نداره. چشمام رو بستم  دنیبه شن یلینشون بده تما خواستیحرف روش رو ازم برگردوند. انگار م نیا دنیشن با

. دمیترسیبکشم و بغلش کنم، اما از واکنشش متنش رو به اعماق وجودم  یبو خواستی. دلم مدمیکش یقیو نفس عم
 :دمیپرس آلودتنها برادرم بود، بغض یاز اشک برا زیکه لبر یبا نگاه

 ؟یحرف بزن یخواینم -
 بزرگ مونده بود. یچرا هیذهن من  ی. جوابم بازم سکوت بود و سکوت و توکردیخالف جهت من رو نگاه م هنوزم

به من، چشماش رو بسته و خودش رو به خواب  توجهیموندم. اون هم ب رهیخ شهدیپررنگ رخمیبه ن یاقهیدق چند
 زده بود.

برادرم گرفتم و  ینگاهم رو از چهره کرد،یمراقبت م انیاتاق مونده بود و هنوز از شا یکه تو یپرستار یصدا با
گرفتم و اون رو به  انیز شام رو ا. نگاه مسخ شدهدمیرو به جون خر یتنگبه صورتش و رفع دل دنیکشحسرت دست

 پرستار که مورد خطابم قرار داد دوختم:
 استراحت کنن. دیبا د؛یرو تنها بذار ماریب گهیبهتره د -

 زمزمه کردم: انیش کردم و آروم در گوش شاحواله یاردوستانهیغ نگاه
 .دمیمن نجاتت م -
 رفتم. رونیو از اتاق بتخت بلند شدم  یو افسرده از رو دینداد. ناام یباز هم جواب اما

 .دیهام نگاه دکتر و فرهاد رو که در حال گفتگو بودن به سمتم کشقدم یصدا
 شدم. ریها سرازپچ انتخاب کرده بودن، از پلهپچ یرو برا یاتوجه به اونا که گوشه بدون
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 ج شدم.خار شگاهیگرفتم و به سرعت از آسا دهیناد دیدویفرهاد رو که پشت سرم م یدایش دایش یصدا
 .گرفتمیدرست م میتصم کی دیسرم اومده. با ییچه بال دمیفهمیم دی. باکردمیفکر م دیبا من
 یتاکس هی یبرا یاصل ابونیخ یتو دم،یرو دو شگاهیبه آسا یمنته یفرع ابونیکه فرهاد بهم نرسه کل خ نیا یبرا

 دست تکون دادم و سوار شدم.
 :دیدش کشنگاهم رو به سمت خو یتاکس یراننده یصدا

 خانم کجا برم؟ ـ
 مکث کردم و فکر کردم: چندلحظه

 برم. دیکجا با دونمینم ـ
بود نگاه  رهیمتعجب به من خ یباال انداخته و نگاه یبه راننده که با ابروها نهیآ یدهانم رو قورت دادم و از تو آب

 کردم. بعد بدون فکر مقصدم رو به زبون آوردم.
شدم  خکوبیسر جام م ت،یتسل یهادر و پارچه یجلو یهاحجله دنیشدم. با د ادهیپ یعمو از تاکس یدر خونه یجلو

رو که ناخودآگاه راه نفسم گرفته بود قورت دادم و  یبیها چشم دوختم. بغض عجپارچه یو به اسم مادر و پدرم رو
 خواستمیشار دادم. نمو به سرعت زنگ رو ف ستادمیا فونیآ یرودر، روبه یبردم. جلو شیهام رو نامطمئن پقدم
 بشم. مونیپش
 عمو گذاشتم، هلش دادم و وارد شدم. یخونه یِپوش شده اهیدرِ س یِرهیدستگ یباز شدن در، دستم رو رو یصدا با
 ــــنیام

 یو به شماره دمیکش رونیب بمیج یزنگ خورد. اون رو از تو میبود که گوش ینگاهم به سردرِ سبزرنگِ کالنتر هنوز
و  دمیسبزرنگ کش کونیآ یمنطقه بود. دستم رو رو نیش مال اشماره شیشدم. پ رهیش خصفحه یرو یبهیغر

 :دیچیپ مگوش یتو دیهمراه با تهد بهیغر یگوشم گذاشتم که صدا یرو رو یگوش
تو و خواهرت  یخوایخواهرت رو برات بفرستم! اگه م یاون خراب شده تا جنازه یتو یپات رو بذار هیفقط کاف ـ
 .یو ساکت بمون یباش یچندوقت پسر خوب نیبهتره مثل ا د،یده بمونزن
حبس شد. زبونم بند اومد و با  نهیسـ*ـ یحدقه گرد و نفسم تو یچشمام تو به،یحرف از زبون غر نیا دنیشن با

 :دمیپته پرستته
 ؟یهست یک ـ

 دور و اطرافم رو هم نگاه انداختم. زمانهم
 گفت: یدونیمو لحن چاله یاوقات تلخ با
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 یکه رفت یراه نیاز هم ،یجون خودت و خواهرت رو بخر یخوایعموجون! فقط اگه م ومدهیبه تو ن ایفضول نیا ـ
 فهم؟ ریت، شبه لونه یگردیبرم

. دیکشیم یناجور یهااعصابم خط یناهماهنگ قلبم رو یهاتپش ی. صدادیچیپ یگوش یبوق تو یصدا بعدهم
جدولِ کنار  یخوردن، رو نیاز زم یریجلوگ یرو سست کرد و باعث شد برا وحشتناک پاهام الیهجوم فکر و خ

 نفسم رو رها کردم. یو با کالفگ دمیموهام کش یتو ی. دستنمیبش ابونیخ
نشون  یمن رو آزاد کرده و واکنش نیاز اول هم متوجه شده بودن ثم یعنی. کننیم بیخودم فکر کردم من رو تعق با

 ندادن؟ اما چرا؟
 بیرو به بدنم وارد کرد. اونا من و تعق یبیعج یآورده باشه، رعشه نیسر ثم ییخان ممکنه بالکه هومن نیا فکر

! آره! از کشنشیبکنم، م نیثم یبرا یکه من بتونم کار نی. قبل از اکننیو دارن من رو نگاه م نجانیکردن. االن ا
 باشه بکشه! فشیکسب و کار کث یاسهو یرو که مانع یهر کس یبه راحت تونهی. اون مادیاون مرد برم

مرد سبز پوش مقابلم دوختم. از  یم رو به چشمازدهم، سرم رو باال گرفتم و نگاه وحشتشونه یرو ینشستن دست با
 زد و گفت: ی. لبخند گرمستادمیمرد ا یجام بلند شدم و رو به رو

 ؟یدار یرکا جانی. ایقرمز شد ه؟ینجوریحالت خوبه پسرم؟ چرا رنگ و روت ا ـ
که اگه ازش دور  کردیم فایرو ا یلحظه، نقش زنگ خطر نیمن در ا یداشت، اما برا یمحکم و نگاه مهربون یصدا

 .نشستمیم اهیبه خاک س شدمینم
بگم که باعث بشه اونا به  یزیقبلش چ دمیترسیفرار بود. م داد،یلحظه بهم فرمان م نیا یکه مغزم تو یزیچ تنها

 یاز راه یاحرف اضافه چیانداختم و بدون ه نییزدم؛ پس سرم رو پا یاو فکر کنن حرف اضافه رفتارم حساس بشن
رو  یگوش شدم؟یبا خبر م نیاز سالمت ثم یچه جور الحا کردم؟یکار م یچ دیکه رفته بودم برگشتم، اما حاال با

تلفن  یواسه دیشماره با نیمنه پس ا بیو به شماره نگاه کردم. اگه طرف در حال تعق دمیکش رونیب بمیدوباره از ج
من رو آزاد  نیثم دوننینبود. با خودم فکر کردم حاال که اونا م یباشه. چشم گردوندم، اما کس یحوال نیهم یعموم
 حالش بشم؛ آره! یایبه اون عمارت برم و جو تونمیم کرده،

دست بلند  یمسافرکش سر راه نیماش هی یبرا ،یاصل ابونیخ یهام اضافه کردم و توفکر، به سرعتِ قدم نیا با
 کردم:

 دربست! ـ
**** 

از سمت راست کوچه  شهی. بعد از حساب کردن کراستادیخان اعمارت هومن یمن، سر کوچه یهاییبا راهنما دیپرا
 دمیترسیعمارت رو نداشتم. م نیشدن به ا کیاومده بودم، اما جرئت نزد جانیا یبه طرف عمارت حرکت کردم. چندبار
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 یهم که برا بارکیمدرسه رفته بود.  یاومده بود و نه حت هنه دانشگا نیچندوقت ثم نیا یبد بشه. از طرف نیثم یبرا
 نیرو هم به نگ مدرسه ازاتیکرده، امت دایپ یریمدرسه خ یبرا نیبه مدرسه رفتم، خانم صدر گفت که ثم نیثم دنید

 مدرسه باشه. نیا یازش تو یاسم خوادینم گهیواگذار کرده و گفته د
 ییکمرم شوکه شدم و صدا یرو یزی. خواستم زنگ بزنم که با فشار چستادمیعمارت ا رنگاهیدر بزرگ و س یروروبه

 که در گوشم گفت:
و  یچرخیخوب م ی. مثل پسراایاون دن یبخواد صدات رو بشنوه بر یکه کس نیتا قبل از ا ادیصدات درب هیکاف ـ
 .یشیم نیسوار ماش یایم

 :دیکرد و پرس کیرو به گوشم نزد سرش
 فهم؟ ریش ـ

 ـــنیثـــم
 یحواله یاجانانه یلیخان، سهومن یکه جلو کردمیرو تصور م یابودم و در ذهنم لحظه رهیسکوت به جاده خ در

م که آد نیخاطر اخان فروخته بود. هربار بهمن رو به هومن ،یچاپلوس ی. مردک باز براکردمیم میصورت ابراه
خان انجام دور از چشم هومن خوامیرو که م ییکارها کردمیم یو سع گرفتمیم دهیکارهاش رو ناد نیبود ا یکاربلد

 ادشدنیو ز یخال یکه بخوان واسه ارتقاع مقام تو شناختنینم یخانکه هومن ییبسپرم. آدما یاگهید یبدم به آدما
 مینگاهم به سمت ابراه ریشدن مسم غرق بودم که با عوضافکار یکنن. تو انـتیبه من خــ ـ شونییثروت کذا

نگاهم  یرچشمیو ز دیبه پشت موهاش کش یخواستم. دست حیباال انداختم و با نگاه ازش توض ییپس ابرو د؛یچرخ
 کرد. بعد جواب داد:

 دادن. رییگروه، محل اقامت رو تغ یروزا نیا یختهیهم رآقا به خاطر اوضاع به ـ
درست  یو قاطعش انداختم و سکوت کردم. افکار درهم و برهمم بهم اجازه یجد شهیصورت همبه  یقیدق نگاه

 .دادیفکرکردن نم
 ستاد،یا نیکه گذشت و ماش یافکارم رو سامون بدم. کم یدادم و چشمام رو بستم تا کم هیتک یصندل یرو به پشت سرم

زهوار  دیو سف یمیبا در قد م،یبا گرفتن رد نگاه ابراهانداختم. بعد  میبه ابراه ییچشمام رو باز کردم و نگاه گذرا
 میدوختم، اما ابراه میو با چرخش سر، نگاه متعجبم رو به ابراه فترو به رو شدم. ابروهام از تعجب باال ر یادررفته
ن باز کرد. م یشد، اون رو دور زد و در رو برا ادهیپ نینگاه پرسشگر من داشته باشه، از ماش یبرا یکه جواب نیبدون ا
احساس  گذشتیمقدر که چرا هر چه دونمی. نممیرفت درنگیبه سمت در سف میشدم و همراه ابراه ادهیپ نیاز ماش

 زود باز شد. یلیچندبار پشت سر هم زنگ در رو زد که خ می. ابراهکردمیم داینسبت به اوضاع پ یبدتر
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کرد. پام رو که داخل گذاشتم، با باغ نسبتاً بزرگ و  ییمادست، من رو به داخل راهن یدر رو هل داد و با اشاره یاب
 .کردیم قیپوست آدم تزر ریرو شدم که احساس آرامش رو زروبه یسرسبز

 کیقدم با هم به ساختمون نزد. هممیمعلوم بود رفت یمتر ستیدو یکه از فاصله یبه سمت ساختمون میابراه با
 .میشتذایم هازهیرسنگ یو پامون و رو میشدیم

 :دمیکنجکاوانه پرس کردم،یکه دور و بر رو نگاه م طورهمون
 نگهبان نداره؟ جانیچرا ا ـ
 جواب داد: تفاوتیب یاب
 جلوتر هست. ـ
براشون تکون داد و اونا هم براش سر  یسر ی. ابمیمواجه شد یکلیباغ، با چند مرد ه یمیبه ساختمون قد دنیرس با

کنجکاو برگشتم و دنبال منبع صدا  ،یزیمانند چ غیج ریآژ یکه با صدا میشدیرد م از مقابلشون میتکون دادن. داشت
 ستادیروم اباال انداخت و به سمتم اومد. روبه ییابرو ردها شدم. ماز قلچماق یکیدست  یتو یزیگشتم که متوجه چ

کج کرد.  یرو به سمت ابو سرش  دیرو تا نوک پام کش شحانهیشد. نگاه وق رهیو با جسارت و وقاحت به چشمام خ
 بعد ازش گفت:

 کنم. شیبدن یبازرس شمیبده. وگرنه مجبور م لیش رو تحوبه اربابت بگو اسلحه ـ
مردک به لبم نشسته بود، به سمتش رفتم و نگاه  حدیب یکه از گستاخ یباال رفته از تعجب و پوزخند یابروها با

 یرو یاجانانه یلیمقدمه دستم رو بلند کردم و با پشت دست س ش کردم. بدونحواله نییاز باال تا پا یزیرآمیتحق
داشت، با  ییکه با اخالق من آشنا یشد. اب حرفکه تکون بخوره، صورتش به چپ من نیصورتش نشوندم. بدون ا

 شد. رهیبه ما خ یتفاوتیب
 :دیخت. بعد با خشم غررو به چشمام دو شدهیو کش یاقهوه یهابالفاصله صورتش رو به سمتم گردوند و چشم مرد

 سرکارِ خانم! مونهیم ادمی ـ
 گفتم: دیکردم و با تاک نییرو چندبار باال و پا سرم

 بمونه! ادتی دمیبا ـ
 دست گفتم: یو اشاره دیبا تاک و
 با احترام! ؛ینسبت بهت داره با سر کج شده حرف بزن یکه مقام باالتر یبمونه که با کس ادتی دیبا ـ

 و گفت: دییهم سا یرو تیبا عصباندندوناش رو  مرد
 که بخوام با احترام باهاتون حرف بزنم. ستمیاما من نوکر شما ن ـ

 و گفت: دیوسط افکار درهمم پر یکه اب هیمنظورش چ کردمیفکر م داشتم
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 .دیبد لیتحو نایخانم لطفا اسلحه رو به ا ـ
 و گفتم: دمیسمتش چرخ به
 تا حاال... یاز ک ـ

 کرد. بعد کنار گوشم گفت: کیرش رو بهم نزدو س دیحرفم پر وسط
 .دیکن ی. لطفا باهاشون همکارهینیمتعلق به مع جانیخانم ا ـ
 نگاه کردم: یگرد شده به اب یحبس شد و با چشما نهیسـ*ـ ینفسم تو ،ینیاسم مع دنیشن با
 ؟ینیمع ـ

 یتو یازشدهیر یهااشت. با چشمفاصله د متریتکون داد. صورتش با صورتم دو سانت دییتا یرو به نشونه سرش
 صورتش براق شدم و گفتم:

 م؟یریم میکجا دار یبهم نگفت جانیا میاومدیم یچرا وقت ـ
االن هم مطمئن نبودم  یم. حتاحمقم که رودست خورده هی کردمی. احساس مدادیسکوت آزارم م نیکرد و ا سکوت

 در کار باشه. یخانکه واقعا هومن
 م گرفتم و کنار گوشش زمزمه کردم:مشت یرو تو شقهی
 نرم! رونیزنده ب جانیپس دعا کن از ا ه؛یبه من چ انـتیتقاص خــ ـ یدونیم ـ

 گفتیاز شدت ضربه کج شد. نگاهش م یمشتم رو باز کردم و با کف دست به عقب هولش دادم که کتفش کم بعد
خان که بتونم به هومن نیابل نفوذ بود. انگار قبل از اق ری. نگاهش غذارهینم ریمثل گذشته روش تاث دامیتهد گهیکه د

 نبود. یاگهید یچاره یعنی شدم؛یم مشونیتسل دیگل خورده بودم. فعال با ینیگل بزنم، از مع
 نبود. ندیاصال خوشا نیو ا شدنیم ترشیلحظه ببهذهنم لحظه یتو یسواال گه،یطرف د از

بود پشت گوشم زدم، دستم رو پشت کمرم  ختهیر رونیام رو که از شالم بشون کردم. موهبرنده یهابه چهره ینگاه
مقابلشون  نیزم ی. بعد اون رو با حرص رودمیکش رونیگرفته بودم ب یاز اب نیماش یرو که تو یابردم و اسلحه

 انداختم.
 :دیچیگوشم پ یتو خوردیلبش به چشم م یگوشه یشخندیکه ر یمزخرف اون مردک، در حال یهم صدا باز
 .یبر یتونیم گهیخوبه! فکر کنم حاال د ـ
 حرف، خودش و دوستاش به خنده افتادن. نیگفتن ا با

کردم و به سرعت  میدرشت ابراه یچشما یحواله یهم فشار دادم، نگاه وحشتناک یرو تیرو از عصبان هامدندون
قدم باهام به سمت ساختمون ه افتاد و همپشت سرم را میکردم. ابراه یرو ط یتا اون ساختمون لعنت موندهیباق ریمس

 اومد.
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بدم وارد  تیکه بهش اهم نیجلوتر از من بازش کرد. بدون ا میابراه دم،یکه رس رنگیاو قهوه یفلز یدر ورود به
به صاحِب  ،یطبقه و کلنگ هیساختمون  کیکالس دمانیساختمون شدم و نگاه سرگردونم رو دور تا دورش چرخوندم. چ

 بود. زیشده و تروتم ی. هرچند بازسازنهیبش بمکنار ل یموضوع باعث شد پوزخند نیو ا اومدینم صاحب ادعاش
 :دمیغر ی. بعد عصبدمیسرک کش منینش یجلوتر رفتم و تو چندقدم

 د؟یبش میقا دیکه خودتون بر جانیا دیدیمن رو کش د؟ییکجا ـ
 ه سمت چپ سالن کنار هم قرار داشتن جلب شد.ک یباز شدن در، توجهم به دو در یبگم که با صدا یزیچ خواستم

اتاق  یاز تو یو کت شلوار شکالت رهیبا نفوذ ت یچشما ،یاقهوه دستکیشده و رنگ یبا موها سالانیم یمرد
 و سردش رو به چشمام دوخت و گفت: تفاوتیاومد. نگاه ب رونیب
ت رو بلندبلند به گونهبچه یایشده؟ چرا فانتز میقا یسرت! ک یرو یرو گذاشت جانیا ومدهیچه خبره دخترجون؟ ن ـ

 ؟یاریزبون م
ها نشست. با دست از اون یکی یرفت و رو منینش یشده تو دهیچ یبه سمت مبال زد،یحرفا رو م نیکه ا طورنیهم

 :دمیو طلبکار غر نهیبودم، دست به سـ*ـ یو عصب یاما من که از رودست خوردنم کفر نم،یبهم اشاره کرد که بش
 مالقات کنم. جانیخان رو اقراره هومن کردمیمن فکر م ـ
 گفت: تیکه نگام کنه، با قاطع نیپا انداخت و بدون ا یرو پا
 ؟یدیفهم ؛یزنیحرف م سایرئ نیع ادیخوشم نم ـ

 زدم و دو قدم جلوتر رفتم: یپوزخند
 برام مهم باشه؟ دیبا ـ

 شده باشه گفت: یزدنم عصبکه انگار از لحن حرف یجور
 .یمادرت سرکش و اعصاب داغون کن نیبسه دختر! ع ـ
 پر از طعنه اضافه کرد: یبعد با پوزخند و لحن و
 کار!و البته خراب ـ

 در جا خشک شدم. زدهبهت
 شناخت؟یاون مادرم رو م مادرم؟

ست گرفته د یکه تو یادهان باز بهش زل زدم. فقط متوجه قسمت اول حرفاش شده بودم که بلند شد و با پرونده با
 شد و گفت: رهیو مبهوت من خ جیگ یبه چشما یو عصب زشدهیر یبود به سمتم اومد. با چشما

 !شجهینت نمیا ا،ی. بدیشنیبه تو اعتماد کنه، اما اون کر شده بود و نم دیبه هومن گفتم نبا ـ
 و گفت: دیصورتم کوب یدستش رو تو یتو یپرونده
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 !میپروروندیم نیمار تو آست ـ
 یحبس شد. نگاهم رو نهیسـ*ـ ینفسم تو ن،یزم یهاش روصورتم و پخش شدن برگه یخورد پرونده توبر با

 موند و زبونم بند اومد. نیزم یرو یکاغذا
 گذاشته بودم! یاتاق عبداله یبود که تو یاهمون پرونده نیا

 رهیده و نگاه شکاکش بهم خش زیر یم برد. سرم رو باال گرفت و با چشماچونه ریشد و دستش رو ز ترکینزد بهم
 شد:

 کنهی. من رو هم به خاطر تو از خودش دور کرد. فکر مشنوهینم یچیکرده کر شده و ه دایتو رو پ یهومن از وقت -
 !شهیعوض م یزیاگه من رو از تو دور کنه چ

 نگاهم کرد: ریش رو به سمتم گرفت و با تحقاشاره انگشت
 .جنگهیکه چندساله داره به خاطرش باهام م ی. اونرهیبگ لیونش رو تحوخخانم همشازده نیو ا ادیحاال ب ـ

 :دمیرو به ندونستن زدم و با نفرت بهش توپ خودم
 ؟یگیم یدار یچ ـ

 گفت: نشستیطور که روش مرفت و همون ییرایسمت راست پذ ینفره و سلطنتبه سمت مبل تک ینیمع
 نزن. یرو به نفهم پس خودت زنم؛یحرف م یراجع به چ یدونیخوب م ـ

 رو بستم و آب دهانم رو قورت دادم. چشمام
 !ستیباشه که اوضاع اصال به نفعم ن یجورنیمنه؟ اگه ا یهومن عمو دمیمن فهم دونستیم یعنی
کرده بودن  دنیگرفت. عضالت دستام رو که محسوسانه شروع به لرز یبیعج یافکار، ناخودآگاه بدنم رعشه نیا با

تونستم  یبود که نم تیواقع هی نیبودم. ا دهیترس یلینداشت. خ دهیارتعاششون کم کنم، اما انگار فا سفت کردم تا از
 یبود. اگه من م یبزرگ ریکشتنش رو داشتم برام تحق یامهکه برن یبر اون، مردن به دست کسازش فرار کنم. عالوه

 گرفت؟یها رو مانتقام مرگ اون بچه یمردم ک
 از شکارش دور مونده گفتم:که  یریو مثل ش یعصب

 ؟یکنیم یبا من باز یچرا دار ـ
 گفت: کردیاشاره م میکه به ابراه یکرد و در حال ینوچنوچ

 واضحه. زیچو همه ستیدر کار ن یباز ـ
 هاش دوختم و گفتم:رو به چشم چشمام

درست و طبق روال باند  یخوا. اگه بستین کاراانـتیگروه کلنجار رفتن با خــ ـ نیچون رسم ا ست،ینه، واضح ن ـ
 ست؟ین طورنیا ؛یو برام قصه بگ جانیا یاریکه من رو ب نیکنن. نه ا ستیمن رو سر به ن یدادیم دیبا یعمل کن
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 رهیچشمام خ یتو شیو جد احساسیب یم قرار گرفت، به سمتش برگشتم. با چشماشونه یکه رو میابراه دست
 شد و گفت:

 .یصندل نیا یرو دینیبش ـ
 شدم و با نفرت گفتم: رهیچشماش خ به
 ...کردمیفکرشم نم وقتچیاما ه اد،یازت برم یهر کار تیبه خاطر پول و موقع دونستمیم ـ

 و حرفم نصفه موند: دیوسط حرفم پر ینیمع
 ؟یکنی! چرا اون رو سرزنش مییتو کارهانـتیکه خــ ـ یدختر! اون یآ ـ

 گفت: میهمبل کج نشست و با پوزخند به ابرا یرو
 .میببندش ابراه ـ
نشوند. بعد بالفاصله با طناب  یصندل یو رو دی. به زور من رو عقب کشنمیتا من بش ستادینا میابراه گهید بارنیا

 گره زد. یچند دور طناب رو دور صندل تیدست و پام رو بست و در نها
 .ستادیا یشد و پشت صندلشدم. از مقابل من بلند  رهیبهش خ هیزدم و در سکوت و با کنا یپوزخند

 دوباره توجهم رو به خودش جلب کرد: ،ینیمع یصدا
 ؟یدونیم یاز مادر پدرت چ ـ

 و با انزجار گفتم: یتلخ به
 کنه؟یاز تو دوا م یندونستن من چه درد ایبگو دونستن  ـ

 به هوا رفت و گفت: شقهقهه
 اومد.باهات کنار  یبه راحت شهینم گفتیم می. ابراهیبدقلق یلیخ ـ
شدم. مطمئنم اون  رهیبهش خ ینرمش و تفاوت چیلبم نشست؛ پس بدون ه یرو یپوزخند میاومدن اسم ابراه با

در  شدیشجاعم کرده بود و باعث م یفکر کم نی. همدادیتو سرش داشت که من رو موقتاً از مرگ نجات م یفکر
 .دیلرزیطنابم م در دهیچیپ یو پاها زدیمقابلش سر خم نکنم. هرچند هنوزهم قلبم به شدت م

نگاه  ی. با کنجکاوگردهیم یزیفرو بـرده و انگار دنبال چ شیرو که باال گرفتم، متوجه شدم سرش رو تو گوش سرم
کرد و ازش خواست  میبه ابراه یام کرد. اشارهش رو حوالهو مسخره داریکه سرش رو باال گرفت و نگاه معن کردمیم

 نیام دنیرو ازش گرفتم که با د ینیمع لیآورد. موبا منرو ازش گرفت و به سمت  یوشگ میبه سمتش بره. ابراه
 .دیلرزیکه از سرما م یکرده بودن در حال یسردخونه زندان هی یرو تو نیهام منجمد شد. امخون در رگ

ش دراومد و که باالخره صدا خوادیم یکردم آرامشم رو حفظ کنم تا خودش بگه چ یدهانم و قورت دادم و سع آب
 گفت:
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 مگه نه؟ ه،یکه اون ک یدونیم ـ
 برادرمه؟ نیکه ام دونستیم دی. اون از کجا بادیچرخ یبه سمت اب نگام

 کردم: زمزمه
 کنه؟یکار م یچ جانیست. امدرسه یهمکارم تو ـ

 م کرد و گفت:حواله یزهرخند ینیمع
چطور شد که اول سر از عمارت هومن  دونمیمکرد و محکوم به مرگ بود، اما ن یکه تو کارت فضول یهمکار ـ

 درآورد و بعدم آزاد شد.
 پا انداخت و گفت: یپا رو ینیمع
 شد؛ مگه نه؟ طورنیچرا ا یدونیتو م م؟یابراه ـ

 سر تکون داد و گفت: میابراه
 بله آقا! ـ

 به چشمام انداخت و گفت: ینگاه ینیمع
 یخاطر سع نیهومنم به هم یدخترجون. حت ندازهیرو به شک م یپسر به هرمز و هومن، هر کس نیا ادیشباهت ز ـ

و من نفهمم؟  فتهیب یاون عمارت اتفاق یتو شهیپسر تو عمارت نشم، اما مگه م نیکرده بود من متوجه حضور ا
 ست!که کالهم پس معرکه یجورنیا

 گفتم: یدم و به سختحبس کر نهیسـ*ـ ینفسم رو تو نیهم یبرا کرد؛یم موونهیداشت با رفتارش د کمکم
 ؟یخوایاز جونم م یبگو چ ـ

 تکون داد و گفت: نیسرش رو به طرف ینیمع
 ؛یریخودت رو بگ یکمکت کنم تا انتقام مرگ پدرت و نابود شدن زندگ خوامی. فقط مخوامینم یزیاز جونت چ ـ

 !نیهم
 دم و گفتم:بود. دهانم رو با اکراه باز کر دهیخواب یاون، افکار شوم یساده نیهم پشت

 ؟یمن انجام بد یبرا یکار نیچن دیبا یچ یاصال تو برا رسه؟یبه تو م یچ ـ
 دشمنِ دشمنِ تو، دوست توئه؟ گنیکه م یدیشن ـ

 باال انداخت: یاکرد و شونه لیطرف و اون طرف متما نیتفاوت به ا یرو ب لباش
 بشه باهات معامله کرد. کنمیحساب فکر م نیرو هم ـ

 گفتم: زدم و یپوزخند
 وقت اگه نخوام معامله کنم؟دشمن مشترک، منافع مشترک! اون ـ
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 باال انداخت و گفت: ییابرو
 اون وقت معاوضه! ـ

 رو به نگاهش دوختم و با پوزخند گفتم: تفاوتمینشون بدم. نگاه سرد و ب تفاوتیکردم خودم رو ب یسع
 ؟یمعاوضه با چ ـ

 گفت: الیخیابروهاش رو باال انداخت و ب ینیمع
 با جونت! ـ

 شد: رهیرو کج کرد و هشدارگونه به چشمام خ سرش
 .یمرده باش دیکه االن با یدونیم ـ

 رو باز و بسته کردم و گفتم: چشمام
 د؟یگرفت یرو واسه چ نیاون وقت ام ـ
 و گفت: دیبه موهاش کش یدست رفت،یطور که جلوم رژه مجاش بلند شد و همون از
 ها گرفتنش.که بچه سیبره سراغ پل خواستیگل کرد. م شیخودش فضول مش؛یریبگ میخواستینم ـ

 شد و گفت: رهیبه چشمام خ ساد،یوا مقابلم
 !نانیحکم گروگان ما رو داره. محض خاطرِ اطم یمعامله انیتا پا ـ

 کردم. بتهیمردک ب نینثار ا یلب لعنت ریهم گذاشتم و ز یرو رو چشمام
 م برد و گفت:چونه ریقدم جلوتر اومد، دستش رو ز چند

. پس شیکشیچون و چرا م یت آورده، بسر خودت و خانواده ییکه هومن چه بالها یمطمئنم اگه خودت بفهم ـ
 .یکنیمعامله ضرر نم نیا یتو

 که هم دشمن اون بود و هم من، هومن بود؟ اما چرا؟ یدشمن پس
 یبه گفته ینیبودم و مع خبریکه از اون ب یاتفاقات جانیبود! ه جانیاز ه د،یلرزیخاطر ترس نمدستام به گهید حاال

 خودش از اونا خبر داشت.
کتش رو  یهانشست. دکمه شیقبل یگرد کرد و دوباره سر جافکرم، عقب یتو دایکه متوجه شده بود شد ینیمع

 دونه باز کرد، از تنش در آورد و کنارش گذاشت.دونه
ت خانواده یکه برا ییشاهد تمام اتفاقا کیپدربزرگت. از نزد کیودم و پسر شرهومن ب یگرمابه و گلستانه قیمن رف ـ

 یباند سنت هیما  یشروع شد که هرمز عاشق شد؛ عاشق مادرت. باند پدرا یاز وقت زیچهمه دیشا دونمیافتاد بودم. نم
 یکه هرمز برا بارکی. میکردیمواد وارد م یقاچاق ینیزم یرزاکشور بود. از م یو گل تو اکیتر عیواردات و توز

بود. مهرش بدجور به  زی. اسمش مهرانگدیجا درفت، مادرت رو اون یمرز یاز شهرا یکیگرفتن محموله به  لیتحو
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. هرمز میودب قینبود و با هم رف ادیز یلیما با هرمز خ یسن یشده بود. فاصله زیمهرانگ یوونهیدل هرمز افتاد. هرمز د
 کردهیخونه کنار پدرش کار مسفره هی یشهر تو کیبازار کوچ یما گفته بود. گفت که تو یبرا شونییاز آشنا باًیتقر

کرده بهش محل نداده. در واقع هرمز بهش  یهرکار گفتی. چشمش اون رو گرفته بود. مدهیجا درو اون زیو مهرانگ
شد شروع  نیبه بخوره. هممثل اون  ییبروروپسر خوش ینهیبرخورده بود، چون انتظار نداشت دست رد به سـ*ـ

کنه باهم  یرو راض یجا تا مهراون رفتیو م چوندیپیمختلف پدرش رو م یهارفت و آمدش به اون شهر. به بهانه
که باهم ازدواج کنن که البته اون دختر هم بهش محل  نیفقط باهم باشن، نه ا خواستیباشن. دقت کن که م

. شدیو مزاحمش م شدیم دایش پهرمز بازم سر و کله گفت،یهرمز نم یهااز مزاحمت یاما چون به کس داد،ینم
کرده  یفکر کنن حتما اون کار دهیترسیبگه، چون م یزیاحتماالً اون دختر وحشت داشته به پدرش چ گفتیهرمز م

 یزیرمز چه گهیبه بعد د ییجا هینبوده. از  ارشدر انتظ یکه توجه هرمز جلب شده و خب بعدش احتماالً عاقبت خوش
. هومن شک کرده دادیبروز نم یزیبهش فرار کنه و چزدن راجعاز حرف کردیم یاز اون دختر به ما نگفت. مدام سع

گذاشته  ریماه روش تاثبعد از شش ییهوکی هاشحتیاون دختر رو زده باشه و نص دیبرادرش ق شدیبود و باورش نم
 باشه.

اشتباه باشم. تموم کابوسم از  یرابـ ـطه هیفکر کنم که ممکنه فرزند  نیبه ا خواستیدرهم رفت. دلم نم ابروهام
رو تجربه نکرده بودم،  یعاد یزندگ هیوقت  چی. من هکردمیبود و از فکرش احساس نفرت و بغض م نیهم یکودک

! دستام رو زیفرق نفرت انگ هیداشته باشم؛ اون هم  قاطرافم فر یآدما یو بن با همه خیاز ب خواستیاما دلمم نم
 شده بود. ونیدر م یکیمشت کرده بودم و نفسام 

 گفت: تفاوتیشد و ب رهیدرهمم خ یبه ابروها ینیمع
که اون دختر رو فراموش  رهیهرمز رو بگ یتا جلو میبه پدرش بگ دیهومن نگران برادرش شده بود. به من گفت با ـ

برادرش به دختره، اون رو مجبور به ازدواج کنه  لیتما دیترسیبگرده. م آلشدهیکنه و دور و بر خودمون دنبال همسر ا
 پدر هومن و هرمز، نجات بده. خان،ونیهما تیبانبرادرش رو از عص دیطور باچه دونستیوقت نمو اون

 نگه داشته بود، باال آورد و پوزخند زد: نییکرد و بالفاصله سرش رو که تا حاال پا یمکث
 چرا، مگه نه؟ یدونیم ؛یادهیتو خودت زخم د ـ
 دونست؟یو م ریمن و ام نیعشق ب یشدم. اون ماجرا رهیبهش خ یشگفت با

 ؟یچ ریسراغ ام رفتیعرق شده بود. اگه م سیاز استرس خ دستام
 حجم از اطالعات رو هضم کنم. نیا تونمیاصال نم کردمیم احساس

 متعجبم رو شکار کرد و گفت: نگاه
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رو بگو  الیخکالهم پس معرکه بود. اون هومن خوش گذره،یم یخونه چ نیا یتو مدونستیگفتم که؛ من اگر نم ـ
 !رهیگیآفتاب م ترانهیسواحل مد یراحت تو الیرو به تو سپرده و احتماالً با خ زیچکه همه

به  یامن، اشاره یو عصب کیستریه یهابه حالت تفاوتیاما اون ب خوردم،یرو به دندون گرفته بودم و حرص م لبم
 کرد تا از اتاق خارج بشه. یاب

رو در آورد و کنار کتش  شقهیرو باز کرد. جل رنگشیشکالت یقهیجل یهارنگش، دکمهکردن کروات کرماز شل بعد
 پا انداخت و ادامه داد: یداد، پا رو هیانداخت. به مبلش تک

سالش بود و بچه  وهفتستیاالخره هرمز ب. برهیهرمز رو دست کم بگ دیو نبا نهیبدب یادیاما من به هومن گفتم ز ـ
سراغش نرفته و  هیگفتم که فعالً هرمز چند وقت یبهش بندازه. از طرف یجورنیخودش رو ا یزن دهات هینبود که 

 شده. الشیخیحتماً ب
خدمتکار لبم رو به دندان گرفتم و منتظر رفتنش شدم. با دقت بهش  یبهش چشم دوخته بودم که با صدا منتظرانه

 باطل! الیخ یبه افکارش ببرم، اما زه یش پاز چهره دیزل زدم تا شا
 ینیقرص مقابل مع یاآب پرتقال و با بسته یوانیبود، ل یاسورمه دستکی یهابا لباس سالانیم یکه زن خدمتکار

ر سر و صداش به من انداخت، قرصش رو از جلد پ ینگاهمین داشتیرو برم وانیطور که لهمان ینیگذاشت و رفت. مع
 جا داد، باالخره دهانش و باز کرد: بشقاب یرو که تو وانیپرتقال خورد. لو همراه آب دیکش رونیب
و سفر نکرده بود،  چوندنیبود هرمز هـ*ـوس پ یکه چندوقت ییجابا حرف من قانع نشده بود، اما از اون ادیهومن ز ـ

پاش  وقتچیه گهیهرمز به سراغ اون دختر بره، اما هرمز دموکول کرد که  یخان رو به وقت ونیدادن به همااطالع
تونسته به هدفش  کردمیبود، فکر م یهرمز پسر زرنگ مکه به نظر ییجااون شهر نذاشت. راستش از اون یرو تو

 یتفاوتینداشته باشه. به مرور زمان هومن هم که متوجه ب یبرگشتن به اون شهر براش ضرورت گهیبرسه و حاال د
 یماه بعد که هومن اتفاقتا شش دیرسیآروم به نظر م زیچراحت شده بود. همه الشیموضوع خ نیشده بود، از اهرمز 

. اون میکردیفکر م نفرکیکرد. ماجرا رو که برام گفت، هردومون به  دایبند طال پگردن هیکت هرمز  بیج یتو
 !زیدختر، مهرانگ

 گفت:شد و  رهیبه من خ هیکرد. چندثان یکوتاه مکث
جز  یاجهیبه نت میفکر کرد یماه هرمز از شهر خودمون خارج نشده بود. هر چاون شش یبود که تو نیا بیعج ـ

رو کار  یندادم و گفتم حتما دوباره مخ کس یتی. من اهممیدیرسیشهر خودمون نم یبند توبودن صاحب اون گردن
محاله، تو کتش  یزیچ نیهمچن گفتمیو م کردمیمش هم مسخره یو هر چ کردیفکر م یگرفته، اما هومن به مهر

ماه  هی یرو که هرمز تو یاآدم گذاشت تا هرمز رو دنبال کنه که باالخره خونه یچندوقت هی. رفتیکه نم رفتینم
 ی. از رومیاریماجرا رو درب یتوواون خونه و ته میبهش رفت و آمد داشت نشون کرد و بهم گفت با هم بر ادیز
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دومش رو مدنظر داشت. زنگ  یسه طبقه تو مرکز شهر بود که هومن طبقه یخونه هینبالش رفتم. د یکنجکاو
 ی. در رو که برامون باز کردن، با زنمیدوم رفت یو به طبقه میبه اسم مامور آب وارد خونه شد م،یاول رو زد یطبقه

نشون  یکه من فرصت کنم واکنش نیال از به سر داشت و سبزه رو بود. هومن قب یکه چادررنگ میجوون رو به رو شد
واکنش هومن  دنیدهن زن گرفت و به عقب هولش داد. منم با د یبدم، به سرعت به سمتش رفت، دستش رو جلو

 ی. هومن گوشهزدیوحشت کرده بود. چشماش تو حدقه دودو م یلیخ چارهیب یفوراً وارد شدم و در رو بستم. دختره
به  قدرنیهرمز چرا ا دیپرس دمیدیکه فقط موقع کار ازش م یره شد و با خشونتیاش خانداخت. به چشم رشیگ وارید

بود که هومن  یقدر جا خوردم. از همه بدتر وقتاون دختر گفت هرمز شوهرشه چه یوقت شهیباورت نم اد؟یمالقاتش م
 و اون گفت: دیاسم اون دختر رو پرس

 !زیمهرانگ ـ
 زد،یمن و هرمز سر به فلک م یجلو شیبرادر یادعا شهیکه هم نیود. با اشده ب یهومن اون روز چراغون یچشما
از  یبرا یفرصتم فرصت خوب نیو خب ا شهیاز حس برادر ترشیب یمال و اموال پدر یطمعش برا دونستمیاما م

پسر ارشدش  شاهکارِ  دنی. پدر هومن با فهممیردب شونیچشم انداختن هرمز بود. با هومن اون دختر رو به عمارت پدر
 یهمه د،یرو دست و بال بسته د یمهر ی. هرمز وقتدیرو به عمارت کش خبریجا بشد و هرمزِ از همه یعصبان یلیخ

. کردینجات جون زنش م یواسه یباباجونت چه التماس یدیدیم دیش دود شد و رفت هوا! باکبهدبه و کبدب
التماس کنه، اما  یکس شیکه داشت واسه نجات جون زنش پ یهرمز با اون همه اهن و تلپ کردمیفکر نم وقتچیه

پدرش افتاد  یست و به پاحامله زیکه هرمز ادعا کرد مهرانگ نیتا ا رفتیبار نم ریز هایراحت نیبه ا خانونیکرد. هما
 ست نظرش عوض شد. شرط زندهحامله یمهر دیفهم یوقت ونیبه جون تو! هما یعنیش رحم کنه؛ که به جون نوه

نکنه که  یموقع کارعمارت محبوس بمونه و اگه تا اون یتو مانشیتا زا دیکرد که با نییتع نیو ا یموندن مهر
گفت و  یهرمز بهش چ دونمیکه نم نیتا ا کرد؛یقبول نم زی. مهرانگرهیمینسبت بهش جلب بشه م ونیاعتماد هما

 یلیخ ونیهما شینه به هومن. ارزش و اعتبار هرمزهم پنه به من اعتماد کرد  گهیهرمز د داز اون به بع یول رفت،یپذ
 اومد،یم ونیبه م یبحث مهم یکه پا یاما وقت کرد،یکار م خانونیهما یکه مثل سابق برا نیاومد. با ا نییپا

بار . دوسهمیرفتیهومن م ایلب مرز هم، فقط من  یبارها گرفتنِ لیتحو یو واسه گرفتینم لشیتحو خانونیهما
که بهمون  میآشنا شد یسفرا با آدم مهم نیاز ا یکی ی. تومیاومد که باز من و هومن رفت شیهم پ یارجسفر خ

که  شدیم یهام و روش ببندم و نه هومن! چند وقتچشم تونستمیکه نه من م یشنهادیکار تپل داد. پ هی شنهادیپ
 شنهادیکم شده بود و پ مونیکرده بود. سودده رو کساد اکیوارد بازار شده بود و به طبع بازار گل و تر یدیمواد جد

برامون  میکردیوارد م اکیکه گل و تر یمتیمواد با نصف ق نیواردات ا شنهادیبود. پ ریگاون مرد برامون چشم یکار
 داشت. یو دوبرابر سودده شدیتموم م
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 که نگاهش رو به من دوخته بود ادامه داد: یکرد و در حال یاسرفه تک
بار  ریز م،یآوردیبرهان و علت براشون م یاستقبال کنن، اما نکردن. هرچ شنهادیپ نیپدرامون از ا میکردیما فکر م ـ

سمت  یسرتاسر یطور که به سمت پنجرهمبل بلند شد و همون یکالم بود، نه! از رو هی. حرفشون نرفتن که نرفتن
 گفت: رفتیراست سالن م

 سکیروش ر میتونیساخته شده و نم یجنس از چ نیا میدونیاما نم ،میشناسیو گل رو م اکیما تر گفتنیاونا م ـ
 هیحاشیها ب. اونا سالکردیتر مما رو حساس یپدرا نیمواد حساس شده بود و ا نیا یاون زمان رو سی. البته پلمیکن

 توجه بودن. مرکزتر و کم فروختنیم یکنارا مواد سنتو اون گوشه
 :و گفت دیسمتم چرخ به
بود که من تو  نیهم ا شجهی. نتمیکردینداشت. ما فقط به پول فکر م یتیحرفا اهم نیمن و هومن ا یاما برا ـ

کار رو  نیهم ارهیکه کم ن نیا یرو از حسابش برداشتم. هومنم برا یپول درشت هیبابام دست بردم و  یکتاباحساب
 نیو با خودم گفتم که تا اون موقع از سود فروش ا داشتمبرپدرم پول رو  یاز چکا یکیکرد. من با جلو انداختن موعد 

ور هرمز حواسش به هومن بود و هومن که مشابه کار من رو کرده اما از اون گردونم،یموادا پول رو به حساب برم
 نمم کرد. شتریدو برادر رو ب نیب ینهیموضوع ک نیمون کنسل شد. ابندش منم لو رفتم و برنامهبود، لو رفت و پشت

 قدم برداشت و دستاش رو تو هوا تکون داد: میبه هرمز بدم. به سمت صندل یمالگوش هی اومدیبدم نم
 بایتقر یکارا گذاشت و من و هومن به خاطر نافرمان یخان دوباره هرمز و در راس همه ونیدوباره ورق برگشت. هما ـ

با  باً یکرده بود. تقر عشیضا یجورنیت بود که هرمز اناراح یلیشده بود. خ یببر زخم نی. هومن عمیکنار گذاشته شد
 داره. یفکر هیدوتا خونده شد. چند وقت گذشت تا هومن اومد سراغم و گفت  نیا نیب یبرادر یکار هرمز فاتحه نیا

 نگاه کردم: ینیمع یگرفته بودم، باال آوردم و به چشما نییرو که پا سرم
 حذف بشه. دیبا یکیپس  م؛یباش سیرئ با هم میتونیهومن گفت من و هرمز نم ـ

 بهش گفتم: من
 .یتو کمکم کن هیکار رو بکنم؛ کاف نیا تونمیاما اون گفت م ست،ین ایراحت نیحذف کردن هرمز به ا ـ

نکرده  ییوقت خدا هیکه  اومدینم رونیاز اتاقش ب ادمی. زگذروندیرو م شیآخر باردار یهازمان ماهاون زیمهرانگ
 .امرزیخداب اومدیاز من بدش م قدرنیچرا ا دونمیماها نخوره. مخصوصا من؛ نم چشمش به چشم

 زد و گفت: یحرف خودش پوزخند نیبه ا خودش
خودش رو  یخان معموالً روشا ونینفر رو بکشه. هما هیرو مجبور کنه  یداد که مهر شنهادیهومن به پدربزرگت پ ـ

رو به هرمز داد. هرمز به  شنهادیپ نیا ونیاستقبال کرد. هما شنهادمیپ نیاعتماد کردن به آدما داشت، اما از ا یبرا
هرمز شده بود،  ی. هومن که متوجه برنامهدیرو چ یپدر تفرار از عمار یظاهر قبول کرد، اما همون شب برنامه
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نداره که  یکرد که کار دیاون رو تهد د،یدیم یرو از چشم مهر یچکه همه خانونی. هماختیبرنامشون رو بهم ر
اتاق  هی یور هرمز که تو. اونکشتشینکشه، م گهیرو که م یچشمش کس یامشب جلو نینه. اگه هم ایبارداره 

 ستین ینیبشیآدم قابل پ گهیپدرش اعتمادش رو از دست بده د یوقت دونستیتا مرز سکته رفت. م بود،حبس شده 
خان اون  ونیهما داد،یراپورت کارامون رو به رقبا م که میجاسوس گرفته بود هی ای. تازگادیازش برم یو هر کار

 میدست هومن بود و اون رو مستق یاگهید یاسلحه هم داد دستش. اسلحه هیزن باردار انداخت و  یجاسوس رو جلو
 گرفته بود تا اون رو تحت فشار قرار بده. زیشکم مهرانگ یجلو

انفجار قرار داشت. چشمام رو که  یشده بود که در آستانه یو مثل بمب ختهیهم رمغزم به ینیمع یحرفا ریتاث تحت
 کرده باشه. یکار نیهومن همچن شدیهم فشار دادم. باورم نم یدر حال سوختن بودن رو

 :زدیگوشم زنگ م یتو ینیمع یحرفا یادامه
 .مشیو بعد بکش ادیب ایش به دنبچه میبذار گفتیبه التماس افتاده بود. مدام م یمهر ـ

 زد و گفت: یآورچندش یقهقهه ینیمع
 رو نکشه! یکس یول ره،یبم خواستیم ـ

 ذهنم جا گرفت: یتو شیچند سال پ یماجرا ناخودآگاه
 .یو باهاش برام آدم بکش یریت رو به دست بگاسلحه دیبا یبر رونیاتاق ب نیزنده از ا یخوایاگه م نی: ثمهومن

 شد، پر از نفرت! نهیکه زدم قلبم پر از ک ییهاکه کردم و ضجه ییهاالتماس یادآوری با
 :دیچیگوشم پ یبازم تو ینیمع یصدا

حاضر نبود اجازه بده که تعداد اشتباهات  وجهچیبه ه ونیاشتباه هرمز بود و هما نیدوم نیخان قبول نکرد. ا ونیهما ـ
 هرمز به سه برسه.

 دایش
 یچه واکنش دیبا دونستمیمن و پسرش افتاده، نم نیب ییهاچه اتفاق دونستیداشتم. حاال که عمو م یبیغر احساس

چه  نهیعمو من رو بب یوقت م؟یشهر فرار نکرده بود نیاز ا بارکیاومدم؟ مگه ما  جانیا ینشون بدم. اصال واسه چ
 پسرشه؟دار طرف ای کنهیاون من رو درک م ده؟ینشون م یواکنش

رو  یزیش چفاصله چهره نیچارچوب در ظاهر شد. از ا یساختمون باز و قامت عمو تو یرنگ و چوب یاقهوه در
. باالخره زبون باز کرد. زدیهام دودو مو چشم رفتیم جیچند قدم به جلو برداشتم. سرم گ ی. با سستدادینشون نم

 :دیرسیبه نظر م تانهمن گرم و دوس یصداش خسته و درهم بود، اما لحنش هنوزهم برا
 سالم دخترم. ـ

 که قبالً بود. هیمن هنوز همون یراحت شد که عمو برا المیکلمه خ نیبا ا انگار
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. در اومدیم یکه از محبت واقع ی! آرامشیآرامش واقع اومد؛یآرامش م یها بوبه سمتش رفتم. بعد از مدت تعادلیب
 بود. میمرد زندگ نیتریداشتندوست یتکه! از بچگ ایدن یآغوشش فرو رفتم. گفته بودم که عموم تو

گونه پشت . دستم رو نوازشمی. هردومون سکوت کرده بوددمیکش یقیگذاشتم و نفس عم شنهیسـ*ـ یرو رو مسر
 :دینشوند و آروم و با بغض پرس میشونیپ یرو یاکه دستش رو دور گردنم گره کرد. بـ..وسـ..ـه دمیکمرش کش

 ؟یرفت یواسه من بود تو گذاشت یدخترم؟ شرمندگ یکجا بود ـ
صورتم روون شد. احساس  یاشک، پشت هم از رو یهاکرد و قطره ترشیگلوم رو ب یله بغض پنهان توجم نیا انگار

متهم بودنش به قتل پدر و مادرم،  ،یروان مارستانیب یتو شمقدمهیبرادرم و حضور ب یخال ی. جاکردمیم بودنیته
 رونیب یودن. سرم رو از آغـ*ـوش عموعلدر آورده ب نبودن که مغزم رو به دورا یوحشتناک یهاهمه و همه کابوس

 و زمزمه کردم: دمیکش
 عمو، داداشم! ـ

 گفت: تیعمو در هم رفت و با عصبان یاخما
 ؟یفهمی! مدایش بخشمتینم یعل یبه وال ،یرو بکن شینمک به حروم! اگه طرفدار یپسره ار؛یاسمش رو ن ـ
 اصرار کردم: انیبار شااسف تیوضع یادآوری با
 و...اما عم ـ

رو به چشمام دوخت و  شرهیت یاقهوه یهاصورتم نگاه کرد. چشم یتو تیازم جدا شد و با جد د،یحرفم پر وسط
 گفت:

 ؟یتو ازش خبر دار دا،یش نمیبب ـ
 نه سرم رو باال انداختم و گفتم: یرو به دندون گرفتم، به نشونه لبم

 ازش ندارم. یخبر چیست هسه هفته ـ
 و آروم گفت:رو پشتم گذاشت  دستش

 تو دخترم. میبر ـ
 مشت کرده گفتم: یلبم رو به دندون گرفتم و با دستا دیوح یادآوریپام رو جلو بذارم که با  خواستم

 ست؟ین جانیعمو؟ اون که ا ـ
 دوخت و گفت: نیهم فشار داد و نگاهش رو به زم یهاش رو روسر جاش خشک شد. لب عمو

 .دمیم راه نمخونهننگ رو تو  یهانه دخترم، من لکه ـ
 ننگ نبودم. یکه به نظرش من لکه نیاز ا دمیکش یچه نفس راحت و
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 یبه عکس دونفره یبودن نشستم. نگاهشده دهیکه گرد دور خونه چ ییرایپذ یمبال ی. رومیهم وارد خونه شد با
 .زدنیمبود که توش به هم لبخند  ییمامان و بابا که با هم انداخته بودن کردم. از معدود عکسا

 :دمیپرس اطیاحت با
 شد؟ یاون بچه چ دیدونیعمو شما م ـ

 به سرعت به سمتم برگشت و متعجب گفت: رفت،یکه به سمت آشپزخونه م عمو
 ؟یدونستیمگه تو م ـ

 بزنم که گفت: یکردم و خواستم حرف نییبودن جواب سوالش باال و پامثبت یرو به نشونه سرم
 عباس! نیاز ما برد ا ییچه آبرو یآخر عمر نیاستغفراهلل! بب ـ

 که ادامه داد: کردمیکه متوجه حرف عمو نشده بودم، با استفهام نگاهش م من
 دونمیم کرد. اصال نمبچهمو بچه دیکش غیمراسم هفتِ بابات برامون آبرو نذاشت؛ از بس ج یزنِ مهناز، تو نیا ـ

 کنه؛ اون هم مادر تو! یزندگ خونه هی یهووش تو یقبول کرده با بچه یجورمادرت چه
 نکنه... گفت؟یم یمامان نبود! عمو چ یگردو گرد شده بود؛ هوو؟ اما مهناز هوو یاندازه هامچشم

بابا به اسم خودش واسه اون بچه شناسنامه گرفته بود؟ بابا  یعنی. دیکه به سرم خطور کرد، برق از سرم پر یفکر با
که  یااحمقانه یباز! بچهادیش کیباز بود، حقه کیودش و ما انجام بده؟ اون زن کار رو با خ نیطور تونسته بود اچه
تو فکر  داًیجا مونده بود! شد شیشتر ینهیو ک دیوح یجا هم رد پانیا یحت شد؟یتموم م یراه انداخته بود ک دیوح

 :دیعمو از آشپزخونه به گوشم رس یبودم که صدا
 .یبپزم بخور یزیچ کیکن تا  جان، برو اتاق من استراحت دایش ـ
 صدام گفتم: یکرده توجاخوش یمبل بلند شدم، به سمت آشپزخونه رفتم و با لحن خسته یرو از
 آورده؟ انیسر شا ییبهتون گفت که چه بال دیوح ـ

 که در حال شستن دستش بود، در جا خشک شد: طورهمون
 ان؟یشا ـ
 :دیمشکوک پرس. بعد دیآب رو به سرعت بست و به سمتم چرخ ریش
 ه؟یمنظورت چ ـ

 دادم و گفتم: هیرو به چارچوب تک سرم
 تموم نشده عمو. انیش واسه شانگفته، چون هنوز نقشه ـ

 چشماش رو تنگ کرد و گفت: عمو
 آخه! یگیم یچ نمیدختر؟ درست حرف بزن بب یاچه نقشه ـ



 

 

456 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 اگه بهم کمک نکنه؟ ؟یچ رهیرو بگ دیخودم فکر کردم اگه عمو طرف وح با
 ذهنم گفت: یتو ییصدا

 بسته بهش اعتماد دارم.هست که چشم یتنها کس یعمو عل ـ
به زبون آوردم.  دمیکشیبه دوش م ییبود به تنها یرو که چندوقت ییآرومم کرد و باالخره اسرار مگو یفکر کم نیا

مکش حساب کنم. ک یرو طیشرا نیا یداشتم تا بتونم تو ازین یمدت گذشته بود. من به کس نیا یکه تو یهرچ
 !باشه یخود خود عموعل تونهیچرا باور داشتم اون شخص فقط م دونمینم
 شد و گفت: رهیبهم خ ی. عمو با ناباورمیسالن مقابل هم نشست یهامبل یرو
رو فرستاده کنارت  انیو اون هم شا یرفت جانیاز ا ،یرو به رو بش دیبا وح یخواستینم گهیبابات گفته بود چون تو د ـ

 .یباشه که تنها نمون
 ضبط صوت براش تکرار کردم: هیتکون دادم و حرفم رو مثل  نیدهانم رو قورت دادم و سرم رو با تاسف به طرف آب

واقعاً  ستمیگفته. هرچند مطمئن ن یجورنیمخمصه نجات بده ا نیرو از ا انیکه شا نیا ی. بابا براانهیشا یاون بچه ـ
سوختن  یماجرا نیا ستین دیبع یرو دست ندارن. حت یسازصحنه یتو دیوح یو دستهباشه. دار  انیاون بچه مال شا

 باشه! یسازآتش مامان بابا هم صحنه یتو
 شد. با زبون لبش رو تر کرد و گفت: رهیشده به جلو خسکوت کرد و خشک چندلحظه

 یزندگ یجورنیا یخاطرات لعنت یاون دفترچه دونستمیکارا رو کرده باشه. اگه م نیا دیوح شهیهنوز باورم نم ـ
 !سوزوندمشیحتما م کنه،یشمارو خراب م

 فکر کردم: ریدو تا گردو شده بود. متح یاز تعجب اندازه چشمام
 پس چرا... دونست؟یاون م یعنی ـ

 گفت: ریزآب دهنم رو قورت نداده بودم که سربه هنوز
دفترچه بود و هروقتم که من اون رو در حال نوشتن اون  یمشترکمون بود. مدام سرش تو یزندگ لیهمون اوا ـ
به اون دفترچه  تونستمینبود، اما با کاراش کنجکاوم کرده بود. نم ی. کار خوبدیترسیو م دیپریرنگش م دم،یدیم

ها عادت کردم و خوندم. صبح دایش رو پکردم و رفتم خونه. دفترچه لیروز صبح کار رو تعط هی نیهم یفکر نکنم. برا
شدم. نه از دست زن عموت،  وونهید دمیماجرا رو فهم یبره و به مادرش کمک کنه. وقت شیپدر یداشت به خونه

ماجرا به گوش پدر  نینداشت که ا یبودم، اما خب صورت خوش ینداشت. از دست برادرم شاک ینه! اون بدبخت گناه
تر کنم. من اون رو عموت رو شرمنده و داغون زن قتیحق نیبا روشدن ا خواستیدلم نم یو مادرمون برسه. از طرف

 یبه رو نیهم یناجور به سرش بزنه؛ واسه یمدام با عذاب وجدان بهم نگاه کنه و فکرا خواستمیدوست داشتم. نم
 اکه ب نیتر با عباس رفت و آمد کنم تا اکردم کم یو سع اوردمیخودم ن
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 شد. ترشیاومدن تو رفت و آمدمون ب ایدن به
 فت:گ متاثر

 بشه به اون هم حق داد. دیشا کنمیفکر م یاما گاه دم،یعباس رو نبخش وقتچیدخترم؟ من ه یدونیم ـ
عمو رو داشت.  اتیاز خلق یکاش بابا کم کنمیآرزو م یقدر بزرگوار بود؟ گاهمرد چه نیانداختم. واقعا ا نییرو پا سرم
 داشتن. یبهتر یمادر و پدرم زندگ دیوقت شااون
 من رو به خودم آورد: یتعش عموعلمر یصدا

 شناختن؟یرو م دیاون باند قاچاق اعضا، وح یتو یگفت ـ
 باشه، اما بود! یموجود پست نیپسرش همچتک کردیشُکه. فکرش رو هم نم یعمو هنوزهم تو دمیفهمیم

 که باالخره عمو گفت: میدر سکوت به هم نگاه کرد قهیچنددق
 ؛ مگه نه؟کجاست انیشا یدونیتو م دا،یش ـ
 گوشم زنگ زد. یداد و هوارهاش تو یچشمم جمع شد و ناخودآگاه صدا یاشک تو ان،یاومدن اسم شا با

 سوم. یدوم و بعد قطره ی. قطرهدیچشمم چک یاز گوشه یاشک یدهانم و قورت دادم و قطره آب
م گذاشت. بعد با دست شونه یمبل بلند شد و به سمتم اومد. کنارم نشست و دستش رو رو یاز رو یبا نگران عمو

 بهم زل زد: ینگران یهادستم رو گرفت و با چشم شگهید
 که! یشده؟ جون به لبم کرد یبگو دختر، چ ـ

 شگاهیاون آسا یرو که تو یزیدهانم و باز کردم و هرچ دونمیقدر حالم بد بود که فقط مگفتم. اون یچ قاًیدق دونمینم
 کردم. فیبودم تعر دهید
 آب کردم. سیرو خ یعموعل یمشک رهنیپ دمیکه اومدم، دخودم  به
 کرده بودن. سیهاش قرمز شده بود و قطرات اشک صورتش رو خشدم. چشم رهیعمو خ به

 هام نگاه کرد و گفت:که عمو به چشم دمیکش یچارگیاز سر درد و ب یقیعم نفس
 .فتهیب یبرادرت اتفاق تو و یبرا ذارمی. من نمشهیدرست م زیچصبر داشته باش دخترم. همه ـ

همه ترس و لرز از  نیبعد ا ،یهمه بدبخت نیبعد از ا ،ییهمه تنها نی. بعد از اکردیصداش دلگرمم م دونمیم فقط
بار  نیو من رو از عالم و آدم جدا کرده بود، حاال ا دهیجرعه ازم مکجرعه دیکه وح ییکرده و نکرده، از آبرو یکارا

 لرزم رو قورت دادم.هام رو بستم و ترس و چشم
بار  ییتنها خواستیدلم نم گهیتنها باشم. د خواستیبودم. دلم نم دهیبر گهیعموم گفتم، چون د یرو برا زیچهمه

که باعث بشه  توقعیپناه امن و ب کیپناه امن داشته باشم.  کیرو به دوش بکشم. دوست داشتم  یهمه بدبخت نیا
 احساس قدرت کنم.
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شد  رهیخ میعسل یهابه چشم د،یموهام کش یگونه روآغـ*ـوش گرفتم. دستش رو نوازش یسکوت عمو رو تو در
 و گفت:

راحت  التی. خکنمیدرها رو هم قفل م رونیب رمیم سرکیدخترم. برو باال تو اتاق من بخواب. من  یاخسته یلیخ ـ
 .ادینم جانیا یباشه کس

دختر دوست داره، اما خدا  یلیکه عمو خ دونستمیم یاز بچگ شهیشدم. هم رهیرو تکون دادم و به رفتن عمو خ سرم
موضوع  نیاز ا شهیهم دی. وحدادیم یادیز تیخانواده بودم، به من اهم یبهش پسر داد و من چون تنها دختر تو

 !کنهیم تمیبازم اونه که اذ میکه بزرگ شد هم. حاال کردیم تمیدور و برم نبود اذ یکس یو وقت شدیم یحرص
 یبرق، فضا دیبود. با زدن کل یدر ورود کیبسته شدن در، به سمت اتاق عمو رفتم و درش رو باز کردم. اتاقش نزد با

قدر رو که چه نیبود. ا شونیافتاد. عکس عروس یعمو و عموعلزن یعکس دو نفره یاطرافم روشن شد و نگاهم رو
 .دونستیخدا م سوخت،یمرد م نیا یدلم برا

 !دیکشیرو به دوش م ی، چه بارهمه سال نیا یتو
که به سرم  یحبس کرد. با فکر نهیسـ*ـ ینفسم رو تو شگاه،یدومِ آسا یطبقه یِسالن اصل یداد و هوار تو یصدا

سرعت  درنگیسف یهاکیسرام یکرد. آشفته و داغون به قدمام رو دنیشروع به کوب نهیسـ*ـ یزد، قلبم به شدت تو
تا از چند یمشت و لگدا ریکه داشت ز انیشا دنید ارو باز کردم و ب درنگیم، در سفدادم. خودم رو به اتاقش رسوند

 هم از دست دادم. کردمیپاهام حس م یکه تو ییرویذره ن هیهمون  داد،یجون م خبریخدا ب
 و داد زدم: دمیرو جلو کش خودم

 !دیولش کن ا؟یلعنت دیکارش دار یچ ـ
. دیرسیاصالً خوب به نظر نم انی. وضع شادیرسیبدم، اما زورم بهشون نمدوتاشون رو هل  یکیکردم  یسع زمانهم

و از جام بلند  دمیکش یبلند غیناخودآگاه ج دنشیزد که با د رونیکه نثار پهلوش شد، از دهانش خون ب یبا لگد آخر
چشمام تار بود. و  دیلرزیبودم م دهیکه د یمزخرف وابخ ریتاثعرق شده بود، دست و پاهام تحت سیشدم. بدنم خ

 بود: ینگران عموعل یصدا د،یبه گوش رس دنمیکش غیکه بعد از ج ییصدا نیاول
 ؟یدخترم؟ خوب دا،یش ـ

 و ترسناک شد: ییایخولیذهنم پر از افکار مال ناخودآگاه
و  کنهیش رو ول مبچه یکنه؟ اون پدرشه. کدوم پدر انـتیبخواد به اعتمادم خــ ـ دینجات وح ینکنه عمو برا ـ

 دلش گذاشته؟ یرو رو یعمر داغ بد کیکه  یبرادر یاونم بچه چسبه؟یبرادرش رو م یبچه
 . با خودم گفتم:کردمیم یپناهیاحساس ب دوباره

 رفتم؟یم ینداشتم، سراغ ک یرو جز عموعل یاشتباه کردم؟ آخه من که کس ـ
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اومد و لبخند  نییاز چشمم پا یاشک ی. قطرهشدن تخت سرم رو باال گرفتم و به چشماش نگاه کردم نییباال و پا با
بفهمه.  یزیاز نگاهم چ خواستمیانداختم. نم نییکه به چشمام نشست، سرم رو پا قشینگاه دق ریبهش زدم. ت یتلخ

 ش گذاشتم و فکر کردم:شونه یو فقط بغلم کرد. سرم رو رو دینپرس یزیاون هم چ
دارم بود. منتظر بودم طرف دیوح یجلو شهیکه هم یاردم. همون شونهپناه آو میمورد اعتماد بچگ یهامن به شونه ـ
 .اومدمیدر م یاز آشفتگ یکم گفت،یم یزیاگه چ دیبگه، اما انگار قصد نداشت دهان باز کنه. شا یزیچ

 :دیبعد پرس یکم
 حالت خوب شد؟ ـ

 کردم گفتم: دییحرفش رو تا که نیهاش دوختم و بعد از اش برداشتم، نگاهم رو به چشمشونه یرو از رو سرم
 .شهیبرم سر قبر پدر و مادرم، اما روم نم خوادیدلم م یلیعمو خ ـ
 :دیرسیزده به نظر مبود، اما بازهم شکسته و غم بخشدیکه صداش ام نیا با
 فکر نکن. ازهیچ نیبه ا گهی. حاال هم دکردنمتیبچه ترب نیدخترم؛ منم با ا یستیزده باشه تو نخجالت دیکه با یاون ـ

 و بحث رو عوض کرد: دیبه موهام که آشفته دورم رها شده بود کش یدست
 .میحرف بزن انیدر مورد راه نجات شا میخوایکه م ای. زود بمیمهمون دار نییپا ـ
 برگشت و پشتم گرم شد. تیحرف، ناخودآگاه چشمام برق زدن. دوباره اون حس امن نیا دنیشن با

 رفته. جانیفکر بودم از ا یتو یمتوجه شدم وقت دم،یعمو رو ند یبا وقترو باال گرفتم، اما  سرم
خودم تاسف  یها بود عوضشون نکرده بودم انداختم و برادرب و داغونم که مدت یبه لباسا یجا بلند شدم. نگاه از

گذاشته  یسلع یلباس نو که رو دستکی دنیکه با د خوردیکردن شالم چرخ م دایپ یاتاق برا یخوردم. نگاهم تو
 شدیباعث م دنیرو به دوش کش یبار زندگ ییتنهاو لبخند زدم.  دمیروشون کش یشده بود، به سمتشون رفتم. دست

 رو بهتر بفهمم. زهیمزهیر یمحبتا نیقدر ا
و از اتاق  دمیو راحت بود پوش یمعمول یاشلوار پارچه کیشال بلند و  کی ،یمعمول کیتون کیرو که شامل  هالباس

 یاز رو دنمیمربع شکل رفتم. مرد با د ییرایکت شلوار پوش به سمت پذ یبهیمرد غر دنیاومدم. سپس با د ونریب
 احترام تکون داد: یمبل بلند شد و سرش رو به نشونه

 سالم. ـ
 .میزمان با هم نشست. همنهیسالمش رو دادم و تعارف کردم بنش جواب
 دایعمو از آشپزخونه پ یکه سروکله کردمینگاه م زیم یتاپ روبه لپ یچشم ریگرفته بودم و ز یرو به باز هامدست

 باال انداختم. خورمینم یرو به من تعارف کرد، اما سرم رو به معنا یمقابل مرد رفت و بعدهم چا یچا ینیشد. با س
 اصرار کرد: عمو
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 .شهیدهنت خشک م یحرف بزن یخوایبخور دختر، م ـ
 مقابلم گذاشتم. زیم یبرداشتم و رو ینیس یدار رو از تودسته وانیل

 باز کرد: یجورنیما نشست و سر بحث رو ا نیگذاشت، ب زیم یرو رو ینیس عمو
هستن تا اظهارات تو رو ثبت کنن. لطفا  جانیمقام مافوقشون ا دیدبا صالح ییجنا یرهیحکمت از دا یآقا زم،یعز ـ

 .میرو نجات بد انیارو بهشون بگو تا بتونن بهمون کمک کنن ش زیچهمه
 نیثم

. کردیو درب و داغونش رو تماشا م یمیقد یاز خونه رونیساکت شده بود و از پنجره ب ینیکه مع شدیم یاقهیدق چند
گرفت  میشد که مادرم تصم یجغد بهش زل زده بودم تا بفهمم چ نیرو به رو نبود. منم ع یجذاب یقاعدتاً با منظره

بدون پدر و مادر  یدوناون آشغال یشد که من تو یرو برد، اما من رو نه؟ چ نید که امش یمن رو بذاره و بره؟ چ
 آغـ*ـوش مادر؟ یتو نیبزرگ شدم و ام

نگاهم به  ینیمع ی. با صدااومدمینم ایمن به دن وقتچیاون مرد رو کشته. اگه نکشته بود ه زیبودم مهرانگ مطمئن
 .دیسمتش چرخ

 بود: احساسیحرف زدن کرد. صداش خشک و بپشت به من شروع به  طورهمون
نداد و اون  یتیاصالً به حال مادرت اهم خانونیحالش بد شد که گفتن نداره، اما هما قدرنیهمون موقع مادرت ا ـ

که  یابود. برنامه دهیچ یاگهید یاما هومن برنامه مش،یاتاق رها کرد و بهمون گفت بکش یرو با من و هومن تو
 ازش نگفته بود. یزیچ به من هم یحت
رو نجات  زیمهر انگ تونهیکه هومن رفت سراغ هرمز. بهش گفت م دیچیپیمار به خودش م نیع نیزم یمادرت رو ـ

کنه. هرچند  یگذار هیسرما میخوایکه ما م یمواد یکنه رو یآروم شد، بابا رو راض زیچهمه یکه وقت نیبده به شرط ا
مادرت اون  ی. هرمز قبول کرد و هومن به جاخوردیمسر هومن چرخ  یتو یاهگید یزایظاهر ماجرا بود و چ نیا

فرستاد  مارستانیمادرت رو به ب ونیکشتن اون کار مادرته، هما میگفت خانونیکه به هما نیمرد رو کشت و بعد از ا
 یبستر مارستانیب یتو یو چندوقت یاومد ایاومدن بچه زود بود، تو به دن ایبه دن یکه هنوز واسه نیو همون شب با ا

ماجرا من و هومن  نیا یمداربسته وجود نداشت، تنها شاهدا نیبه اسم دورب یزیموقع چکه اون ییجا. از اونیشد
فرار کنه، اما من و هومن  مارستانیچند بار تالش کرد با تو از ب زی. مهرانگزدینم یاز ما حرف کدومچیکه خب ه میبود

 نیقصد فرار داشته و هم زیمهرانگ میگفت خانونیمادرت فرار کنه. به هما میکه اجازه بد میحرفا بود نیتر از ازرنگ
که به هومن  یبره. هرمز طبق قول رونینده از عمارت ب بهش اجازه خانونیباعث شد، بعد از برگشتن به عمارت هما

خودمون  دیبا م،یمواد رو بفروش نیاکنه، اما اون شرط گذاشت که اگر قرار هست  یخان رو راض ونیکرد هما یداد سع
رو  گهیو بابام، من، هرمز و چند نفر د خانونیهومن رو شد. هما یدوم برا یبود که برگ برنده جانی. امیکن دشیتول
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هم با  یدرست حساب نیاون مواد فرستادن و قرار شد چند تا تکنس دیتول یریادگی یکه مورد اعتمادشون بودن برا
 خواستینم خانونیبود که هما نیاون بره، اما مسئله ا یبه جا هومنتالش کرد تا  یلیرمز خ. همیاریخودمون ب
 بره. دیبه هرمز فشار آورد که خودش با نیباند باشه؛ بنابرا یندهیآ سیهومن رئ

 .کردمیگوش م ینیمع بیو غر بیبه داستان عج یکرده بودم و با ناباور زیرو ر هامچشم
 :دمیذهنم فرو رفته بود رو ازش پرس یمته تو نیکه ع یسوال سرانجام

 به فرار نگرفت؟ میفاصله تصم نیا یبود، چرا تو یناراض شیزندگ تیاز وضع یلیکه خ زیمهرانگ ـ
 سرش رو تکون داد و گفت: ینیمع
نگه داشته بود که  یاهرمز اون رو با چه وعده دونمینم ی. حتگذشتیسر اون زن م یتو یچ دونمیمن نم ـ
 تونمیدوره به کانادا رفت. فقط م دنید یکه هرمز برا یتا زمان قاًیدق یعنیبه دو سال سکوت کرد.  کینزد زیهرانگم

 حدس بزنم.
 هام دوخت و گفت:رو به چشم روحشیب یهاسمتم برگشت و چندقدم به سمتم برداشت. چشم به
 دیکه هرمز ق یبمونن. مثل همون شب جانیا ستیو قرار ن رنیهرمز بهش وعده داده بود با هم از اون جا م دیشا ـ

کامالً از نگاهشون  نیهم رو دوست داشتن. ا یلیدختر، اونا خ یدونیگرفت فرار کنن. م میرو زد و تصم زیهمه چ
به  توننینم گهیباشه، من از اون خبر ندارم و اونا هم د تههم وجود داش نیاز ا ریغ یلیمعلوم بود. به هر حال اگه دل

 تو جواب پس بدن. من و
 باال انداختم و با تمسخر گفتم: ابرو

 نادرست بودن حرفاتون حساب کرد. ایدرست  یرو شهیهست که نم نمیهم ی. واسهطورهنیهم ـ
دستش رو تو هوا گردوند، به سمت مغزش  د،یشد. خوب که خند لیبه قهقهه تبد شخندشیکم نزد و کم یشخندین

 گرفت و گفت:
سواال کل ذهنت رو اشغال کرده. وگرنه  نیا دونمیکه م نهیخاطر ابه گمیرو دارم بهت م نایمن اگر افکر کن.  کمهی ـ

 خوامیکه م یکار یوقت خوامیم ی. از طرفیرو برام انجام بد خوامیکه م یتا کار هیگروگان داشتن برادرت برام کاف
 دلت براش نسوزه. یدیرو انجام م

 باال انداخت و گفت: یاشونه
 بَده به فکرتم؟ ـ

 کردم و گفتم: زیرو ر چشمام
 داشته باشم. یبرادر ادینم ادمی ـ

 باال انداخت و هشدارگونه گفت: ییحرفم ابرو نیبا ا ینیمع
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 .میمعامله کن ریبا جون ام میتونیوقت ماون ـ
 .کنمیم یزندگ ییآدما جورهچ نیب رهیم ادمی ینکشم. واقعا گاه نیلبم رو به دندون گرفتم تا از وحشت ه خوردهکهی

 :دمیرو تو حدقه گرد کردم و با وحشت پرس هامچشم
 د؟یکارش کرد یچ ـ

 داد و گفت: لمیتحو یدرآرحرص لبخند
 سراغش. رمیگفتم که اگه مجبور بشم م ـ
 تونستمیدستم داشتم تا م یتو یزیازش چ خواستیبودم. دلم م یبود حرص یکه مشتم در مقابلش خال نیا از

 حرصش بدم، اما نداشتم! خوادیر که دلم مجواون
 :دیبه گوشم رس نداختیپا م یو پا رو نشستیمبل م یکه رو نیزمان با اهم الشیخیب یصدا

 با توئه. میبه بعدش تصم جانیسراغ معامله؟ از ا میبر یخوایم ای یماجرا رو بدون یادامه یحاال دوست دار ـ
من رو  یجورنیبشه که ا دایپ یباند دارم، کس نیا یکه تو یاکبهدبه و کبدببا اون همه  کردمیفکر نم وقتچیه

مردک  نینداشت، اما حاال هم یارزش چیبود که ه یاهیمن مثل سا یها براسال نیتمام ا ینیبه دردسر بندازه. مع
 .کردیم نییتع یمن دوراه یبرا

 :دمیغر ناچار
 .شنومیم ـ

 تکون داد و گفت: سر
 تیوضع نیاز ا تونهینم گهیبود که د دهیباور رس نیبه ا دیپارچه آتش شده بود. شا هی زیرفتن هرمز، مهرانگبعد از  ـ

هم آزارش  کردیم یزندگ یچمشت قاتل و قاچاق هیبا  دیخونه با یبودن تو یبر زندانکه عالوه نیخالص بشه. ا
کنه، چندشب به قصد ترسوندن،  یجا احساس ناامنندر او ودناز ب یصبر کرده بود تا مهر ی. هومن هم که کلدادیم
به حداکثر برسونه که خب موفق هم  یمهر یرو تو یاحساس ناامن نیا کنهیم یسراغش و سع فرستهینفر رو م هی
 یبرا اومدی. اگه گندش درمرهیموضوع باال بگ خواستیچون نم شرمانه،یب ی. البته در حد در زدن و گفتن حرفاشهیم

و گزارش  دیدیم ی. اگه کسدادنیم یاون عمارت نگهبان یها حداقل پنجاه نفر تو. باالخره شبشدیمخودش بد 
 .شدیش خراب منقشه داد،یم

 نشست که نگاهم رو با نفرت ازش گرفتم. ینیمع یهالب یرو یچندش لبخند
 !زدنیحرف م شونشرمانهیب یبا افتخار از کارها چه

 گند گرفته بودم. یآشغاال بو نیهم نیم بنرفته بود که خودم ه ادمی
 طرف و اون طرف تکون داد و گفت: نیرو به ا سرش



 

 

463 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 دمیحرفش رو باور نکرد. شا خانونیموضوع رو گفت، هما نیا یو وقت خانونیهما شیاون روز رفت پ یفردا یمهر ـ
. شب دینرس جهیه انداخت به نتاون عمارت را یتو یکه مهر یو داد غی. خالصه تمام جدونمینخواست باور کنه؛ نم
شرط  نیبده به ا شیجا فرارگفت حاضره از اون شرفت سراغش تا باهاش معامله کنه. به هیهومن دور از چشم بق

ش رو از بچه تونهیم شنهادیپ نیبا قبول کردن ا کردیهم که فکر م یکه بره و پشت سرش رو هم نگاه نکنه. مهر
جا گذاشت،  تونیعمارت پدر یل کرد. قبول کرد و عشقش به هرمز رو پشت درامسموم نجات بده، قبو یفضا نیا

 .دهیبراش د ییچه خوابا نیبه جز ا هومن دونستیاما نم
 شد تا حرفش رو بزنه. رهیبود، خ ستادهیکه مقابل در ا یحرفش رو قطع کرد و به اب ینیباز شدن در، مع یصدا با
 .رانیا انین من، دارگرفته طی: آقا، هومن خان بلیاب

 تکون داد و گفت: دییتا یسرش رو به نشونه ینیمع
 خوبه! ـ

 بره و رو به من گفت: رونیاشاره کرد تا ب یبه اب بعد
 !ادیعموجونم داره م ـ
 منتظرم نذاشت و ادامه داد: ادی. اون هم زشهیم یبعدش چ نمیمنتظر نگاهش کردم که بب هاش،هیبه کنا توجهیب
راه انداخت و سر نگهبانا رو گرم کرد تا اون  یاقمار شبانه یداد و با زرنگ یپول به مهر مقدارکیهومن  گفتم؛یم ـ

 از عمارت خارج شد.
 گفتم: یطاقتیهم فشار دادم و با ب یرو رو چشمام

 درآوردم؟ یدونپس چرا من سر از اون آشغال ـ
بده، دستش  حیآدم خنگ توض کیبه  خواستیکه انگار م یصورتش نشوند و جور یرو یالبخند کج و کوله ینیمع

 هوا تکون داد و گفت: یرو تو
 صبر داشته باش؛ هنوز مونده. ـ

هم  یخفه و گرم بود و از طرف یلیخ یساختمون کلنگ نیداخل ا یدست خودم نبود. هوا نیشده بودم و ا طاقتکم
 یلجن تیوضع نیدر واقع حالم داشت از ا بودن، کلفت بود و دستم رو زخم کرده بود. دهیچیکه دور دستم پ ییطنابا

 چشمم، پلکم رو بستم. یرو میشونیاز پ رقع یقطره زخوردنی. با لخوردیهم مکرده بودم به ریکه توش گ
ادامه  شیکنه و بتونه راحت به زندگ داشینتونه پ یتا با دور بودن از تهران کس گهیشهر د کیمادرت فرار کرد به  ـ

 یکنی. حاال فکر مشهیم بیتعق هیسابههیسا رهیپا گذاشته و اون هرجا که مکه هومن براش به دونستیبده، اما نم
 بوده؟ یچ یدادن مهر یهومن قصدش از فرار
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فکر کنم. اون هم منتظر جواب من نشد و  دمیترسیم یعنیحدس بزنم.  تونستمیدهانم رو قورت دادم. واقعاً نم آب
 خودش ادامه داد:

هومن نداشت  یخانواده یتو یگاهیجا گهید یشدنش، مهر یکه با فرار نیو چند نشون بود. اول ا ریتکیکارش  ـ
ش رو هرمز بفهمه زن و بچه یوقت دونستیکه م نی. دوم اکردیم ریکردنش آدم اجخفه یاحتماالً برا خانونیو هما

زود به  یلی. خب، خبرا خفتهیز چشم پدرش مکارش حتما ا نیخاطر ادنبال اونا و به فتهیو م گردهیاز دست داده، برم
رو داشت که خبرا رو زود بهش برسونن. هرمز  یاون عمارت بودن. حتماً کس یش تو. باالخره زن و بچهدیهرمز رس

هرمز، هومن  یش بگرده. پدر هرمز هم به جاو بچه یبا پدرش، رفت دنبال مهر یحساب یدعوا هیبرگشت و بعد از 
. میو کار خودمون رو شروع کرد میبعد، من و هومن برگشت سالکیا کار ناتموم هرمز رو تموم کنه. کانادا ت رستادرو ف
 کرده. دایرو پ یماه بعد از اون که به هومن خبر دادن هرمز مهرخوب بود، تا شش زیچهمه

سرش رو تکون  ینیعبود. م نیبرام سنگ دمیشنیکه م ییزهایزل زده بودم. هضم چ ینیبه مع یاگرد شده یهاچشم با
 داد و گفت:

 کردمیاونا دوباره بهم گره بخورن. اون زمان من فکر م خواستیم ریاما انگار دست تقد شد،یهومن هم باورش نم ـ
من و هرمز و هومن با هم بزرگ  یدونیخواب شده باشه، اما نشده بود. مکارتن دیبا یپولیهرمز تا االن از ب گهید

دم و دستگاه  سیاون رو رئ یاز بچگ خانونیو هما ودمون بود. چون هرمز پسر بزرگ بو اخالق هم دست میشد
مادر تو  نیا دونمیاما نم د،یدیخودش نم یستهیرو شا یمغرور بود و انجام دادن هر کار یلیخ کرد،یم شیمعرف

دم  شیگذران زندگ یاکه حاضر شده بود بر یجور شد؛یم یاگهیداشت که پدرت در برابرش آدم د یاچه جاذبه
 یزمان ،یدنبال مادرت گشته بود. آخرش هم اتفاق میسال و ن کی یشهر توکار رو انجام بده. پدرت شهربه نیتریدست

همون کوچه  یرو تو یش رفته بود، مهرخونه به خونهبا صاحب یشهر مرز کی یاتاق کوچک تو کیرهن  یکه برا
 کنمیبود؟ من که فکر م اریبا هرمز  شانس یکنیفکر م ؟یشانسه. تو چ نیکه ا مونمیم یگاه ؟یدونیبود. م دهید
که  یهرمز وقتچیتموم دنبالش بگرده. وگرنه ه مِیسال و ن کیبود که باعث شد بتونه  زیش به مهرانگعالقه نیا

که  یتیعبا وض یداشت ول وتریکامپ سانسی. اون لرفتینم یسراغ کارگر شیواسه گذران زندگ شناختم،یمن م
ش کارگر روزمزد شد تا بتونه دنبال زن و بچه کیهم رفت  نیهم یطور دائم بمونه؛ برابه تونستینم جاچیداشت، ه

 بگرده.
 لبخند زد و گفت: زادیمثل آدم ینیبار مع نیاول یبرا
 .خوردیهم مبه حالم از خودم و هومن دم،یدیاون رو م یبود. وقت عشق و عالقه یخودش اسطوره یبابات واسه ـ

 کرد و ادامه داد: یپوف
 .ختیهم ردوباره اوضاع به ن،دهیرو د گهیددو تا هم نیکه ا دیخبر به هومن رس یبه هر حال وقت ـ
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 ونیرو به هما نیکارِ هومنه و ا یدادن مهر یفرار دیفهمیاگه هرمز م یشده بود. از طرف یعصبان یلیخ هومن
بود که هرمز چندبار  دهیبار ممکن بود کالً کنار گذاشته بشه. هومن شن نیهومن ا و دیچرخیدوباره چرخ م گفت،یم

 میاومده بوده، تصم شیپ تیقبول نکرده. هومن که نگران وضع یحرف بزنه، اما مهر یجا با مهرکرده اون یسع
نمک آب یتو یروز نیچن یرو که برا یادراصل بره و نقشه ایاوضاع رو کنترل کنه،  کیتا بره و از نزد رهیگیم

 خوابونده بود اجرا کنه.
. با فندک دیکش رونیازش ب گاریس هیدراز کرد و  زشیم یرو کیکالس یش، دستش رو به سمت جعبهجمله انیپا با

مبل  یپشت یرو از دهانش فاصله داد و سرش رو رو گاریبه اون زد. س یقیروشن کرد و پک عم رنگش،ییطال
 :فتگ دیکشیم گاریکه همچنان س یبسته، در حال یگذاشت. بعد با همون چشما

 ونیکه هما فهمهیم یمهر یبود آروم کنه. در واقع وقت یمامانت رو که از دستش عصبان شهیهرمز باالخره موفق م ـ
. دهیوا م گردهیکه دنبالش م مهیو ن سالکیهرمز  فهمهیهم م یو وقت شهیخان هرمز رو کنار گذاشته، دلش نرم م

اما بهش  شه،یاونم کور م نه،یبیاون رو نم یرادایا و بیع گهیعاشق شوهرش باشه د یکه وقت یاگهیزن دمثل هر 
 یبه شهر یکه هرمز و مهر شهیقرار م نیهم یرو بخوره؛ برا یفیکار کث نیکه پول همچن ستیحاضر ن گهید گهیم

لحظه کنن، اما هومن که تا اون یزندگو عشق و عالقه  یو خوش یجا در کنار هم به خوببه جز تهران برن و اون
 یش چنقشه یکنی. فکر مشهیقدم م شیاونا پ یهم زدن رابـ ـطهدوباره به یعاشقانه بود، برا یماجرا نیاگر نظاره
 بوده؟
. ادیدرست از آب درب خوردیسرم چرخ م یکه تو یزیچ خواستیحبس شده بود و اصالً دلم نم نهیسـ*ـ یتو نفسم

 نیزم یرو رو گارشیخالصم کنه. س جملهکیو منتظر بودم تا با  کردمینگاه م رهیبهش خ یاگشادشده یهابا چشم
 بود گفت: نییانداخت و خاموشش کرد. بعد همون طور که سرش پا

 کار رو هم کرد. نیاونا، تو رو ازشون بدزده و ا یهم زدن رابـ ـطهبه یگرفت برا میهومن تصم ـ
 روح از تنم رفت. جمله،نیا دنیکه با شن مطمئنم

تا  یجورنیبا من ا ایغرق شده بودم؟ چرا دن یتراژد یمن بودم که تو نیا ایشده بود؟  یتراژد یزدم. زندگ پلک
 بود؟ یزندگ یجا کردیخونت بهت رحم نمکه هم ییایدن کرد؟یم

هومن به وجود اومده بود به  از ینیمع یذره با حرفاکه ذره یانهیو ک ختنیصورتم ر یاشک پشت هم رو یهاقطره
که داشته  خواستیروش نداشتم و دلم هم نم یکنترل چیه گهیشده بود که د ی. قلبم پر از نفرتدیاوج خودش رس

حرفا رو از خودش در  نیاز کجا معلوم که ا کن؛خودت رو حفظ  یسردکه خون دادیهشدار م ونیباشم. عقلم اون م
 خواستمیعقلم داشتم، نه خودم م یصدا یبرا ییمن بندازه؟ اما من نه گوش شنواباشه تا تو رو به جون هو اوردهین

 بشنوم.
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کرده بودم که بتونم ازش انتقام  دایآدم زنده پ هیدلم مونده بود. حاال  یرو میخاطر زندگبزرگ به ینهیک کی هاسال
 رو متهم و مجازات کنم. یکیونم بت خواستی. برام مهم نبود ممکنه کورکورانه به نظر برسه. فقط دلم مرمیبگ
 :دمیشنیرو م ینیمع یهم صدا یافکار درهمم، گاه نیب
 .دتید یموقع که سر چهارراه اتفاقاز تو نداشت تا همون یخبر گهیتاجربچه فروخت و د هیهومن تو رو به  ـ
 کرده بود گفتم: رییتغ هیخاطر گرکه به ییصدا با
 شدن؟ یمامان و بابام چ ـ

 دهیپر شده بود، اما چه فا کردمیقلبم احساس م یتو شهیکه هم یابهشون بگم مامان و بابا. حفره نستمتویم حاال
 وجود نداشت؟ ییمامان و بابا گهیکه د

بود، به  ستادهیکه انگار پشت در ا میرو صدا زد. ابراه یتکون داد و اب یبه صورتم انداخت. سر یقینگاه دق ینیمع
 رد شد:سرعت در رو باز کرد و وا

 بله آقا؟ ـ
 به من اشاره کرد و گفت: ینیمع
 خانم رو باز کن. یدست و پا ایب ـ

 کرد، اما باالخره به سمت من اومد و دست و پام رو باز کرد. بعد از باز کردن دست و پام، محکم گفت: یمکث میابراه
 قربان؟ یاگهیامر د ـ

 کردمیدستم رو نگاه م یرفت. رد طنابِ رو رونیصله از در ببالفا یاشاره کرد و اب رونیبه ب یحرف چیبدون ه ینیمع
 مقابلم گرفته بود، سرم رو باال آوردم. ینیکه مع یآب وانیل دنیکه با د
من باشه. آب رو از دستش گرفتم و اون  یبرا کردمیاما فکر نم زه،یریآب م زیم یشده بودم که از پارچ رو متوجه

 .دمینوش نفسکیرو 
 داشتم. ازیآب خنک ن وانیل کیقدر به چه ت،یوضع نیا یتو دونستیم خدا
 موفق نبودم. ادیصورتم رو پاک کنم، اما ز یشده رواشک خشک یهاتا قطره دمیبه صورتم کش یدست

 که دورگه و داغون شده بود، بحث رو از سر گرفتم: ییصدا با
 شدن؟ یمامان و بابام چ ـ

 تونستمیهم به من چشم دوخته بود. نم ینی. معکردمینگاه م رهیخ ینیمع یرو باال گرفته بودم و به چشما سرم
 .کنهیفکر م یحدس بزنم االن داره به چ

 گفت: رفتیکه پشت من م یمن، نگاهش رو ازم گرفت و در حال یهازل زدن به چشم هیاز چند ثان بعد
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بهش نگفته بود، اما بعد از  یزیچ هم زیداده. مهرانگ یرو از اون خونه فرار زیمهرانگ یک دونستیهرمز نم ـ
 منفجر شده باشه. تیاز عصبان دیبا اسم هومن مواجه شده، با یو وقت دهیتو، احتماالً ازش پرس شدندهیدزد
 زد. یش پوزخندجمله انیبا پا زمانهم
 تونستمیمکه ن نیو ا ادیکه باالخره از نشستن ز زدیمن قرار داده بود و حرف م یهاش رو پشت صندلدست ینیمع

مطرح  ینی. مقابلش قرار گرفتم و سوالم رو با بدبدمیاز جام بلند شدم و به سمتش چرخ نم،یرو بب ینیمع یهاچشم
 کردم:

 د؟یاونا بود یمگه وسط زندگ د؟یدونیرو از کجا م نایا ـ
شد.  رهیو به چشمام خ ستادیمن و خودش قرار داشت، کنار زد و دو قدم برداشت. مقابلم ا نیرو که ب یایصندل ینیمع

 گفت: دیبعد با تاک
 دهیباور رس نیاومد تهران و رفت سراغ هومن. به ا شیآت یگلوله هیمثل  د،یکه فهم نیکه هرمز بعد از ا نیا یبرا ـ

 کار هومنه و واقعا بود. نیبود که ا
نگ خطر رو به صدا در . دست خودم نبود. دستام رو مشت کرده بودم و مغزم زدیکوبیم نهیسـ*ـ یمحکم تو قلبم

 آورده بود.
 سرم خراب شد: یمثل آوار رو ینیمع یصدا

آورده و آماده و منتظر بود. هرمز بدون توجه به  ریفرصت رو گ نیبهتر ره،یاتفاق لو م نیبا ا دونستیهومن که م ـ
رو زده بودن  گهیدهم قدرنیمحافظا که گفته بودن حق نداره وارد عمارت بشه رفت سراغش. به اتاق هومن رفت. ا

 یکه تو کشهیم رونیب بشیداشت، از ج بشیتو ج شهیرو که هم یی. هومن چاقورفتیکه جون از هر دوشون در م
حتماً تا اون موقع مطمئن بوده  گهی. هومن هم که دزنهیو باهاش هومن رو م افتهیچاقو دست هرمز م ،یریدرگ
کردن حواسش و نجات خودش، به هرمز که پرت یفته، براش دمش رو گذاشته رو کولش و رطبق برنامه یمهر

 تا حداقل زنش در امان باشه. موندهیش مگفت بهتر بود تو دخمه دیپرسیش مبود و در مورد بچه دهیرو چسب شقهی
 م کرد:حواله یزد و چشمک یپوزخند ینیمع
 پرسهیه شوکه شده بوده، ازش مذهن هرمز رو از کار انداخت. هرمز ک شهیطور مچه دونستیهومن خوب م ـ

 بهش گفته رفتیم لیتحل یزیرکه صداش به خاطر خون یبوده. هومن هم در حال یمنظورش چ
. هرمز رمیگیجون خودت رو هم م ،یچیت که هجون بچه نمت،یکنار هرمز بب گهیبار د هیرفت. بهش گفتم اگه  زنت

. چاقو رو ازش کنهیاستفاده م هیثانو هومن هم از همون چند تهافیذهنش از کار م هیچندثان یکه شوک شده بوده، برا
شون . مکالمهدمیداد هرمز رو شن یبار! پشت در بودم که صداسه ر،نه دوبا بار،کی. نه برهیشکمش فرو م یو تو قاپهیم
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ها رو ه. محافظوارد اتاق بش یکه افتاد نذارم کس یبودم. هومن بهم گفته بود هر اتفاق دهیشن یجورنیرو هم هم
 .هیو بحث خانوادگ دیبر دیتونیمرخص کنم و بهشون بگم م

 یواسه منهیسـ*ـ یقفسه نیهم یبرا اومد؛یوجود نداره. نفسم باال نم یحس چیپاهام ه یتو کردمیم احساس
ه پاهام از تحمل هام به ارتعاش دراومده بودن. باالخر. دستشدیم نییباال و پا یادیبا سرعت ز دن،یتر نفس کشراحت

مهم  زیچچیلحظه هم. اونافتاده نیزم یمنفور رو ینیمع ابلافتادم. مهم نبود در مق نیزم یکردن و رو یوزنم خوددار
 ی. تا با قرارگرفتن دستدمیفهمینم زیچچیاطرافم ه یایو از دن دمیرسیشده به نظر مخشک یمجسمه کی نینبود. ع

 :دمیت رو کنار زدم و با بغض پرسم، به خودم اومدم. دسشونه یرو
 شد؟ یمادرم چ ـ

 گفت: کردیکه صداش رو صاف م یسکوت کرد. بعد در حال یمدت کوتاه یبرا ینیمع
. هومن بازهم حواسش بهش بود. به هر حال اون از کار ما خبر داشت. از دیشکسته و نااممادرت؟ مادرت رفت! دل ـ

 تا باد کالهش رو نبره. کردیحواسش رو جمع م دیما باخبر بود. با یجا
 کالمم باشه گفتم: یتو یحس چیکه ه نیبهش زدم و بدون ا یپوزخند

 د؟یبه خودتون زحمت داد قدرنیچرا ا د؟یپس چرا اون رو نکشت ـ
 زد و گفت: یپوزخند

 بعد از چندوقت کالغامون خبر آوردن که بارداره. ـ
 ادامه داد: رفتیقبال روش نشسته بود مکه  یکه به سمت مبل یرو به من کرد و در حال پشتش

بهش راجع یزیمادرت بود. به هرجهت چ یعاشق چشم و ابرو دیشد. شا الشیخیب دیخبر رو شن نیا یهومن وقت ـ
 به من نگفت.

برام  یعقل گهیدلم انباشته شده بود که د یها توآدم نیماجرا و ا نیتنفر از ا قدرنیرو با نفرت ازش گرفتم. ا نگاهم
 :دمیرو پرس موندهیمونده بود؛ پس تنها سوال باقن
 کار کرد؟ یچ خانونیهما ـ

 گفت: تفاوتیولو شده بودم انداخت و ب نیزم یبه من که رو ینگاه ینیمع
 دونستندیفوت کرده بود. همه م مانی. از زن اولش بود که سر زاخواستیخاطر هرمز رو م یلیخ ونیسکته کرد. هما ـ

 .ذاشتیهرمز و هومن فرق م نیب شهیهم نیهم ین اولش رو دوست داشته و براقدر زچه ونیهما
 زد و ادامه داد: یپوزخند

 یجرئت نکرد رو یکس گهیتون شد و دشد که هومن تنها وارث خانواده نیخونه. هم یسکته کرد و افتاد گوشه ـ
 حرفش حرف بزنه.
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 نیام★
تر سرما به استخونام نفوذ کنه، سرما خودم فرو رفته بودم تا کم یواز کانکس نشستم و بدنم رو جمع کردم. ت یاگوشه

 هوشمیب مینیب یدستمال جلو کیبا گرفتن  نیماش ی. بعد از اون که توآوردیهام رو به درد مکم داشت استخونکم
داد. بعدم که جوابم رو نداد که ن یکردم کس ادیکانکس به هوش اومدم. هر چه قدر داد و فر نیا یتو جانیکردن. ا

 .شهیم کیکم مرگ داره بهم نزدکم کنمیچند ساعت گذشته، اما حس م دونمیروشن شد. نم ششیسرما ستمیس
اون اطراف صداش رو بشنوه، آروم  یکس دیترسیبه در زد. بعد هم انگار که م یخودم بودم که کس الیفکر و خ یتو

 گفت:
 ؟ییجانی! تو ایه -
 گفتم: دهیمطمئن باشم شن که یبلند یاضطراب و صدا با
 ؟یهست یتو ک ـ

 گفت: یچ دمیشن یبه سخت نیهم یتر از من بود؛ براآروم صداش
 .دمتی! دم دانشگاه درمیام ـ

م. کرده دایحال شدم و فکر کردم نجات پلحظه خوش کی کرد؟یکار م یچ جانیا ریحدقه گرد شد. ام یتو هامچشم
 صداش دوباره اومد:

 من... ن؛یبب ـ
 مردک؟! یکنیم یچه غلط جانیتو ا ،یهو ـ
که  ییپاها یاومد و بعدهم صدا گرفتنیکه از کانکس فاصله م ییپاها یبالفاصله صدا ،یعصب ادیفر نیا دنیچیپ با

 .کردنیم بیاون رو تعق
داختم که دو م انشده ریزنج یبه دستا یکنم. نگاه دایمنم نجات پ دیجون سالم به در ببره تا شا کردمیلب دعا م ریز

 یهاجعبه عالمکیبود و اطرافم  کیکانکس تار ی. فضادمیکش یاز سر بدبخت یطرف کانکس بسته بودن. پوف
کنم که البته  جادیها سر و صدا ابا انداختن جعبه دمکرده بو یسع بارکیبود، چون  نیشده و به نظر سنگ یبندبسته

 شده سر جام موندم.م و مثل چوب خشکاومد رونیگلوله از فکر ب کیشل ینتونستم. با صدا
 گرفته؛نه؟ تیشوخ ایتموم شد؟ خدا زدنش؟

عذابم  قدرنیبکش! چرا ا ؛یبکش یخوایم ؟یکه راه انداخت هیایچه باز نی. خدا ادمیکانکس کوب واریرو به د سرم
 ؟یدیم خودیب دیچرا ام ؟یدیم
 ی. با صدااومدیاما صداها م دم،یدیرو نم یبود و کسکه مقابلم پر از جعبه  نیباز شدن در کانکس، با ا یصدا با

 یمرد قو یافتاد و چهره نیزم یباشه، اون جعبه رو ریهمون ام دادمیها که احتمال ماز جعبه یکیبه  یبرخورد فرد
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گم شده  بالشیو س شیانبوه ر یداشت که تو یگرد رتدو برابر من بود. صو بایتقر کلشیمشخص شد. ه یکلیه
. دیکوب یفلز وارید یرو بلند کرد و گوشه رینداشتم رفت و دوال شد. احتماالً ام دیکه من د یسمت قسمتبود. به 

 :دیغر یسپس عصب
 ؟یکرد دایپ یجوررو چه جانیا ؟یهست یتو ک ـ
 کانکس پرتش کرد و با پوزخند گفت: یکف فلز یرو یعصب د،ینشن یجواب یوقت و
 بدبخت! یریمیم جانیهم مطمئن باش یخوب! حرف نزن، ول یلیخ ـ

 داد زد: بستیجور که در رو مزد و همون رونیبه سرعت از کانکس ب بعدم
 !میبر جانیزودتر از ا دیبا ایب ؟ییکجا مان؟یپ ـ
 :دمیپدس دهیو بر دیجمله، ناام نیا دنیشن با
 ؟یازنده ـ

 مرتعشش اومد: یصدا
 آره... ـ

 و گفتم: . سرم رو تکون دادمدیدیکه من رو م انگار
 خوبه. ـ
که احساس  یکردم و در حال یبه نوعش نداشتم، مکث کوتاهراجع ینظر چیکه من ه یالهیبه حرکت در اومدن وس با
 و حال گفتم: حسیب شه،یکانکس داره سردتر م یهوا کردمیم
 ؟یکرد بمیچرا تعق ـ

 :دیبه گوشم رس یزیش قبل از هرچناله یصدا
 آ... آخ، خدا! ـ
 ادامه داد: یترآروم یبا صدا و
 تو پام زد... یلعنت ـ

 مرتعشش ادامه داد: یبلندتر، اما با همون صدا بعد
 ان؟یک نایا ـ

 گفت: نیمثل ا یزیهاش چناله نیکرد و ماب یمکث
 ؟یدونیتو م ـ

 جمع کردم و گفتم: منهیسـ*ـ یرو تو پاهام
 .میریمیو منم از سرما م یزیراالً قبلش تو از خون. احتمدهیکردنش به عمر من و تو قد نم فیتعر یفکر کنم، ول ـ
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 زد و گفت: یپوزخند
 !ریبم ،یریبم یخوایتو م ـ

 مسلط بشه گفت: ترشیکرد و انگار که بخواد رو صداش ب یمکث
 من هنوز آرزو دارم. ـ
 ؟یکردیم بمیچرا تعق ینگفت ـ

که گاه  ییهاآروم و با مکثجلب کرد. آروم مثل پارچه بلند شد و توجهم رو به خودش یزیچ هیپاره کردن  یصدا
 داد: حیتوض نداخت،یکنترل دردش م یهاش براحرف نیب
گرفتنت و انداختنت  دمید یوقت یکجاست که دنبالت اومدم، ول ی. احتمال دادم تو بدوننمیرو بب نیثم خواستمیم ـ

 اومدم دنبالت. نیهم یو نگاه کنم؛ برا ستمینتونستم با ن،یماش یتو
 گفتم: هیزدم و به کنا یبخندل
 خوبه. ؛یهست یپس آدم حساب ـ
 هم فرو بردم و گفتم: یآخش، ابروهام رو تو یصدا با
 .یروز افتاد نیمتاسفم، به خاطر من به ا ـ

 کرد و گفت: یاخنده
 ؟یابود. تو چرا شرمنده میبه خاطر فضول ـ

 کرده بود. کنجکاو گفتم: رییتا آسمون تغ نیزم اخالقش
 !یمهربون شد به؛یعج ـ

 زد: یپوزخند
 رو گفتم! قتیفکر نکنم. فقط حق ـ

 اون به صدا دراومد و گفت: بارنیکردم. ا سکوت
 نگران نباش. دن؛یاطالع دادم. اونا حتماً نجاتمون م سیمن به پل ـ

ما  سیپل دیکه شا نیبه ا تونستمیجورواجور سرم اومده بود که نم یچندوقت بالها نیا یتو قدرنیکردم. ا سکوت
 نینکرده بودم و ا داینجات جونم رو پ یهم که به هوش اومده بودم، فرصت مبارزه برا یکنه دل ببندم. از وقت دایرو پ

چندوقت  نیا یمن تو دمیدیم کردم،ی. خوب که فکر مدبهم دست داده بو بودنعرضهی. احساس بکردیم تمیاذ
حفظ آبروم و  یخودم، تو یخوب برا یداشتن زندگ یتالش برا یتومراقبت از خواهرم،  یکردم. تو یکارکم یلیخ
پوکم احمق کله هی کردمیچند روزه احساس م نی. احساس ترسو بودن بهم دست داده بود. اتمیشناخت هو یتو یحت

 دم،یرسیبه نظر م یقلبقیمن آدم رق دیخسته شده بودم. شا گهیبهم زور بگه. د دیکه از راه رس یهر کس دمیکه اجازه م
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 ادیب یکیتا  ستادمیچرا ا کردم؟یکارو نم نیاز خودش دفاع کنه؛ پس چرا من ا کنهیم یوقت خطر، سع یاما هر آدم
 شجاع نبودم؟ ریو نجاتم بده؟ چرا مثل ام

 بلند شد: ریام یاون، صدا هیشب یزیچ ایخاور  ستادنیاحساس ا با
 !ستادیا ـ

گرفتم تا از  نییهام رو بستم و سرم رو پاو ورود نور به داخل، چشمبگم که با بازشدن در کانکس  یزیچ خواستم
 نور در امان بمونم. میتابش مستق

 بعد بلند شد: یبلند کم شیهمون مردک ر یصدا
 .اریرو از اون ته ب یکیبرو اون  مان،یپ ـ
 گفت: ریخطاب به ام و
 قهرمانِ دردسرساز! نمیپاشو بب ـ
 دهیپا که سمت راست کانکس شن یبهش لگد زده و بعدهم صدا شویاون مرد ر متوجه شدم که ر،یداد ام یصدا با

 شه؟یم دهیشن یخوب نیصداها به ا نیکه کوچکتر مییکه مگه ما کجا کردمیتعجب م نیشد. از ا
کرد، از  نیماش یخونه با گرفتن اسلحه پشت کمرم من رو وادار به سوار شدن تو یکه جلو یمرد الغر اندام همون

 پشت اون اومد. یخال یکانکس به فضا یانتها
 معتاد باشه. خوردیداشت. بهش م یادهیو کش یرو، استخونشدم. صورت سبزه رهیخ بهش

ش رو به سمتم گرفت و در اسلحه مانیزدم. پ یبود، پوزخند شویو مرد ر مانیپ نیکه ب یاز تضاد ظاهر ناخودآگاه
 باً یدور دستم شد. تقر یرایمشغول بازکردن زنج شگهیدست د کنه، با یلرزش دستاش رو مخف کردیم یکه سع یحال

اسلحه رو  رها،ی. با باز شدن زنجدهینگاه کردن به سر و وضعش مطمئن شدم خماره و بهش جنس نرس ترقیبا دق
 پشت سرم گذاشت و فشار داد:

 حوصله ندارم! ادی! من زفتیزود باش؛ راه ب ـ
حواسم به حرکاتش بود. به سمت  یچشم ریو از جام بلند شدم. ز دمیمال یکم سوختیهام رو که ممچ دست دور
شدن مرد، ها رد شدم. به محض خارجکانکس و جعبه نیب واریاز د یکانکس بود رفتم و به سخت یکه گوشه یراهتک

 نییابه پ نیماش یکانکس کوبوندم و از رو یدستش رو با اسلحه گرفتم و بعد از گرفتن اسلحه، سرش رو به گوشه
 .خوردیبه درد م دیبا یجاکردن فرش و حمالچهارسال جابهسه نیپرتش کردم. باالخره ا

 یکرده باشه رو یکه از خودش دفاع نیبدون ا کرد،یشده بود و احتماال خمـار بود و بدنش درد م ریگکه غافل مرد
. بالفاصله به خودم اومدم، رهیآدم بم کیدلم آرزو کردم  یتو بارنیاول یشد. برا ریافتاد و خون از سرش سراز نیزم

سمت اومد، اما من  نیبه سرعت به ا مان،یپرت شدن پ یصدا دنیگشتم که با شن یکیسر گردوندم و دنبال اون 
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بودم به  دهیقاپ مانی. سپس اسلحه رو که از پدمیچرخ اومدیپا م یکه صدا یو به سمت دمیکانکس پر یقبلش از رو
 سمتش گرفتم.

 ش رو به سمتم گرفت. بعد اضافه کرد:زد و اسلحه یپوزخند مرد
 !ایکن یکه با اون باز ستیتو ن یست! در قد و قوارهبچه اون اسلحه ـ
 تمسخرگفتم: با
 .فتهیب یبعدش قراره چه اتفاق ستیو براشونم مهم ن کننیخطرناک م یکارا یها هم گاهبچه ـ

 گذاشت: شیبه نما زردش رو یدندونا فیکرد که رد یبلند و زشت یخنده
 ! خوب بود.نیآفر ـ

 انداخت و با سر بهش اشاره کرد: ریبه ام ینگاه
 .یباعث مرگش بش یفکر نکنم دوست داشته باش ـ

 :دمیجوابش پرس در
 ره؟یگفته قراره اون بم یک ـ
 دیجمله رنگش مثل گچ سف نیا دنیعرق بود، با شن سینشسته و از درد صورتش خ نیزم یوسط رو نیکه ا ریام

 شد.
 لبش گفت: یباال انداخت و با همون پوزخند گوشه ییابرو شویر مرد

که  ،ی. اگر تو من رو بزنزنمیم نمیتو من رو! اگر من بزنم، بعدش ا ای زنم،یاسلحه م نیمن تو رو با ا ایفکر کن؛  ـ
نگاه به  هی. ارهیدووم نمتا صبح  یزیرمردک چالق که احتماال از خون نیو ا ییالبته احتمالش صفره، اون وقت تو

 دور و برت بنداز.
 رو دور تا دور چرخوند و ادامه داد: سرش

 دمی. نشدیشیم جانیا یمردک تا صبح خوراک شغاال نیخون ا یو تهه. مطمئن باش از بو سریب ابونیب هی جانیا ـ
 .یتلف بش یو گرسنگ یتا از تشنگ یچرخیدور خودت م قدرنیا

و  یخاک یبه جاده ی. نگاهدادمیهاش شل شده بود. داشتم اعتماد به نفسم رو از دست محرف دنیو پام از شن دست
 رو باشه.آدم دیرسیاطرافم کردم که اصال به نظر نم یابونیب

 گوشم رو آزار داد: یهم صداش پرده باز
 ؟یکنیو انتخاب م زیم یرو یهانهیاز گز یکی ای یدیم لیخب، حاال اون اسلحه رو به من تحو ـ
 ش با تمسخر همراه بود.جمله نیا

 کردم خودم رو نبازم: ی. سعکردیهم داشت حالم رو بدتر م ابونیب کیتارمهیناک و نخوف یفضا
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 .میما زنده بمون ستیاسلحه رو بهت برگردونم هم معلوم ن نیاگه ا ـ
 زد و گفت: یپوزخند شویر مرد

 .یمرگت رو جلو بنداز یکه بخوا نی. مگر ادیچرا متاسفانه! حداقل فعال قراره زنده بمون ـ
فکر کردن نداشتم. اسلحه رو که مقابل  یهم برا یادیاما وقت ز ه،یدرست چ میتصم دونستمیفکر کردم. نم یالحظه

بود. اسلحه رو سمت راست بدنم گرفتم و به جلو خم شدم. قلبم  دیهام پر از تردآوردم. چشم نییمرد گرفته بودم، پا
 دمیترسیکجاست، اما م ریام نمیبب خواستمی. مشدیم دهیشن یو بلند بود و به راحت دهیهام کشنفس زد،یتندتند م

 .رمیچشم از مردک بگ
 ی. اسلحه رو که روکردیبهم نگاه م داد،یهماهنگ با سرم حرکت م قایش رو دقکه اسلحه یپوزخندزنان در حال مرد
بشم، خودم رو به جلو  مونیکه به سرم زده بود پش یکه از فکر نیبل از اشد. ق ترکیگذاشتم، دو قدم بهم نزد نیزم

رو که  یدست کردمیم ی. سعمیشد ریو با هم درگ مین افتادیزم یزمان با هم روپرت کردم و به عقب هلش دادم. هم
 کینزد یتالشش برااسلحه رو باهاش گرفته بود کنترل کنم و از خودم دور نگهش دارم، اما زور اون هم کم نبود و از 

. دیرسیبه نظر م زتریهاش رقرمز شده بود و چشم زدیکه م ی. صورتش به خاطر زورکردیکردن اسلحه به من کم نم
 کیو اگر اسلحه رو به بدنم نزد شدیتر مهاش هر لحظه سختکنترلش کنم، کنترل دست کردمیم یسع یبه سخت

بود. انگار  تریکلی. نسبت بهم همیآوردیکم م میو داشت میس افتاده بودنفکارم تموم بود. هردومون به نفس کردیم
قرار داشتم و  ریهل داد و جامون عوض شد. حاال من ز تمن رو به شد دیتکون شد هیشد؛ چون با  میمتوجه خستگ

در جا  ک،یزدن یفاصله کیگلوله از  کیشل یحدقه گرد شده بود. با صدا یتو ادیهام از فشار زاون باال بود. چشم
 خشک شدم.

که داد  ریام یکه باهاش اسلحه رو گرفته بود شل شد. با صدا یحدقه گرد و دست یهاش تومرد نگاه کردم. چشم به
 زد:

 .گهیازش د ریاسلحه رو بگ ـ
که دور اطراف خاک بلند  یپرتش کردم. جور نیزم یناباور، کنارش زدم و رو یو با نگاه دمیرو از دستش کش اسلحه

کوفته شده بود.  یریگلوم چند سرفه کردم و از جام بلند شدم. تمام بدنم به خاطر درگ یگرد و خاک تو دنیبا پر شد.
 دمیکش یقی. نفس عممیو ما شاهدش بود دیرسیبه گوش م ابونیسکوت ب یبود که تو ییهاش تنها صداناله یصدا

 یاه کردم. صورتش از درد جمع شده بود، اما به سختزده بود نگ هیتک نیکه به ماش ریو سرم رو باال گرفتم و به ام
 داد زد: ستهیپا با یرو کردیم یسع
 حالت خوبه؟ ـ
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و به چپ  دیکشیم نیزم یسرم رو تکون دادم و نگاهم رو به سمت مردک چرخوندم. پاهاش رو از شدت درد رو فقط
 ود.و علف رو برداشته ب آبیب ابونیهاش بناله ی. صداشدیو راست منحرف م

 باال انداختم و گفتم: ییابرو
 دمت گرم! ـ
 زد: یجونیلبخند ب ریام
 وقت نکرد دست و پاهام و ببنده. یشانس آورد ـ

 زدم و گفتم: یلبم نشست. چشمک یرو یکج لبخند
 بود. اریخدا با ما  ـ

 یراف کرد و با صدابه اط ینگاه داد،یتکون م یرو به سخت شیزخم یطور که پاداد. همون لمیتحو یرنگکم لبخند
 گفت: دهیبردهیبر شده،فیضع

 .میبر جانیاز ا دی. بانهیبیچشم چشم رو نم گهیساعت د کی. شهیم کیهوا داره تار ـ
انداختم که به  ریبه ام یشده بود رفتم. سر تا پاش رو خاک گرفته بود. نگاه هوشیاز درد ب گهیسمت مرد که د به

 م:داده بود و گفت هیکانکس خاور تک
 م؟یکار کن یچ نیبا ا ـ

 گفت: زدیو خاور رو دور م دیپریسالمش به جلو م یکه با پا یحال در
نجات خودش به ما کمک  یبرا دی. باالخره اونم مجروحه. شامیداشت ازیبه کمکش ن دی. شامشیبا خودمون ببر دیبا ـ

 کرد.
 که انگار تازه به خودم اومده باشم، به سمتش رفتم و گفتم: یجور

 بذار کمکت کنم. ـ
 یموها یطورنیرو بهم دوخت. سرش رو تکون داد و ا شیبودم که دست از تالش برداشت و نگاه آب شیقدم دو

 صورتش کنار زد: یرو از تو شیمشک
 .رمیکانکس. من خودم م یتو یرو ببر نینه، بهتره ا ـ

 شده بود انداختم و گفتم: هوشیب گهیبه مرد که د ینگاه
 سراغ اون. رمیبعد م کنمی. اول کمکت مهوشهیب اون االن ـ
 
 ــــدایش
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 ییها رو شناسا. جناب سرگرد اظهاراتم رو ضبط کرده بود و چهرهدونستمیکه م ییزهایچ یرو گفتم. همه زیچ همه
شون رو چهره ای شناختمیکه م ییکسا یسوگند، فرهاد، بهروز و مهناز. همه د،یکرده بودم. حسام، پدرام، احسان، وح

کرده بودم و  یکه ازشون اخاذ ییکسا ی. به عالوه همهاشتند ینقش نیترماجرا کوچک نیا یو تو آوردمیم ادیبه 
 رو نوشته بودم و به سرگرد داده بودم. لشونیاسم و فام

و مدام عرق شده بود  سیهام از استرس خ. دستکردیم ادداشتیرو  ییزایتاپش گرم بود و تندتند چسرگرد به لپ سر
 .دمیکشیفرش م ی. پاهام رو با استرس روکردمیم یبا انگشتام باز

 .دمیاز سر درد کش یزدم و نفس یبا نگاهش دلگرمم کنه. لبخند تلخ کردیم یبه عمو افتاد که سع نگاهم
 شد و گفت: رهیبه من خ شیآورد و با نگاه جد رونیتاپ بباالخره سرش رو از لپ سرگرد

رو بذارن. ممکنه فرهاد به اونا اطالع داده باشه که  ییمحافظت از شما کسا ی. خواستم براتونیممنون از همکار ـ
 برسونن. بیو بخوان به شما آس دیاشما زنده

 ی. با بلندشدنش از رودیمبل برداشت و پوش یدسته یرو بست و کت کرم رنگش رو که در آورده بود، از رو تاپشلپ
 فیک یتاپش رو تو. لپمیمبل مجاور نشسته بود، از جا بلند شد یودم و عمو که رومقابلش ب قایمبل، من که دق

 زد و گفت: یبرگشت، لبخند رفتم،یم شتشدر به سمت من که پ یرنگش چپوند و به سمت در رفت. جلو یمشک
 یکه به زود رو به شما بدم نانیاطم نیا تونمیصحبت کنم، اما م یهام با کساز اطالعات پرونده تونمیمن نم ـ
 .دیبکش ینفس راحت دیتونیم

 شد و با بغض گفتم: دیسرشار از ام نگاهم
 شه؟یاونم ثابت م یگناهیب ؟یچ انیشا ـ

 و گفت: دیبه سرش کش یدست سروان
 .دیباش دواریام ـ

که که عمو بهم داده بود برم  یاز پاگرد به سمت اتاق خواستمیرو بست. م یسرگرد که رفت، عمو در ورود جناب
. بعد با دمیو شالم رو از سرم کش دمیسرش کرده. ابروهام رو در هم کش گاههیو در رو تک ستادهیمتوجه شدم عمو ا

 باال انداخته گفتم: یابرو
 شده عمو؟ یزیچ ـ

 یکه تو یایبا شرمندگ د،یدزدیکه نگاهش رو ازم م یو در حال دیکش دشیسف یبه موها یسمتم برگشت. دست به
 گفت: زدیصداش موج م

خاطرات رو سوزونده  ی. اگه اون دفترچهستمیماجرا من کم مقصر ن نیا یبگم. تو دیبا یواقعا چ دونمیدخترم نم ـ
 .اومدیپول در آوردن سراغ تو نم یانتقام برا یبه بهانه دیبود که وح نیا شدهیفا نیتربودم، کم
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که برام  یمقصر اتفاقات خواستمینم گهید یعنی گشتم؛یشدم. من دنبال مقصر نم رهیمقابلم خ یمرد سرافکنده به
دراز کردم و گفتم تو  گرانیمدت مدام دستم رو به سمت د نیا یبودم. تو دهیخسته و بر گهیکنم. د دایافتاده بود رو پ

 ده؟یرو مقصر کردم که تعدادش از دستم در رفته، اما چه فا گرانیو د دمیدور خودم چرخ قدرنیاون مقصره. ا ،یمقصر
پا بلند شدم و  یپنجه یرو با دو قدم پر کردم. قد عمو از من بلندتر بود. سرم رو باال گرفتم، رو نمونیب یفاصله

 یشده دیسف یشایر یبه صورت قرمزشده از خجالتش انداختم. دستم رو بلند کردم و رو ی. نگاهدمیصورتش رو بوس
 . بعد با لبخند گفتم:دمیصورتش کش

خودت رو  یستیکه مسئول افتادنشون ن ییاتفاقا یبرا دیبه شما نداره عمو. شما نبا یارتباط چیقا هاتفا نینه، ا ـ
 .یزنش کنسر

. دستم رو پشت کمرش گذاشتم و نوازشش دیبودن و ناام کیهاش تاررو بهم دوخت. چشم شرهیت یاقهوه یهاچشم
 فتم:گ کردمیکه با ذوق کودکانه صداش م امیکردم. با عشق مثل بچگ

 عمو؟ ـ
 کلمه گفت:و کلمه یمعذبش رو باال آورد و به سخت نگاه

 .یاگه بهم اعتماد نداشته باش دمیبهت حق م ـ
ش گذاشتم و مردونه یبازوها یهام رو روم رو کور کرده باشه پنچر شدم. دستحرفش ذوق کودکانه نیکه با ا انگار
 گفتم: نانیهاش نگاه کردم. بعد با اطمچشم یتو یجد

 عمو. ذاشتمینم جانیپام رو ا وقتچیمن اگه به شما اعتماد نداشتم، ه ـ
 زده گفت:نگاهش رو به چشمام دوخت و غم دیترد با
 اما... ـ

 ساکتش کردم: دهیکش سیه هیحرف بزنه و با  ترشیب نذاشتم
 فکر کنم. یجورنیا خوامیمنه. م ریاتفاقا که افتادن تقص نیا یگوش کن عمو؛ بذار فکر کنم همه ـ

 ش زل زدم:شرمنده یهادستام گرفتم و به چشم یتر تورو محکم هاششونه
. اگه هر روز هر روز باهاش شدینم یجورنیبره سراغ بابام ا دیبا خوادیکه اگه من رو م گفتمیم دیاگه من به وح ـ

بشه  کیبهم نزد دادمیازه نم. اگه اجشدینم یجورنیا دادمیو افسار احساساتم رو دستش نم رونیب رفتمینم
 پدرام... یپوال یبرا کردمیطمع نم اگه گفتم،یو به شما م دمیترسی. اگه نمشدینم یجورنیا

 که از حسرت پر شده بود گفتم: ییکردم و با چشما یکوتاه مکث
 من تعدادش از دستم در رفته! ،یاگه واسه گفتن دار هیاگه تو  ؟ینیبیم ـ
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 دیآلود تاکبغض ییو با صدا دمیرو باال کش مینیسر خورده بود رو کنار زدم. ب اجازهیچشمم ب یکه از گوشه یاشک
 کردم:

نفسش رو  اریبود که اخت انی. شادمیبه گند کش یجورنیرو ا میگوش کن؛ فقط من مقصرم، من! من بودم که زندگ ـ
و در  میانتخابشون کن دیهستن و چرا نبا ایک مونیاشتباه زندگ یآدما میبد صیتشخ میکه نتونست مینداشت. ما بود
 .میکنارشون باش

با درد  کرد،یو اشکام و پاک م دیکشیصورتم م یکه دستاش رو رو یافتاده بود، در حال هیحرفا به گر نیکه با ا عمو
 گفت:

 .دیروز افتاد نیکه شما به ا می. ما تنهاتون گذاشتمیشماها کم گذاشت یما برا ـ
. شدیم نییباال و پا ادیبا سرعت ز منهیسـ*ـ یو اشکام رو کنار زدم. قفسه دمیکش رونیش عمو برو از آغـ*ـو خودم

 گفتم: رفتمیعقب مکه عقب یتکون دادم و در حال نیسرم رو به طرف
 بذار فکر کنم فقط خودم مقصرم. ـ

 تار شده بود، گفتم: هیکه چشمام از گر یو در حال دمیکوب منهیسـ*ـ یقفسه یرو
 فقط من! ـ

 گفتم: کردنیکه ملتمس نگاش م ییرو قورت دادم و با چشما بغضم
بشم، بتونم  هیبکنم که حالم بهتر بشه، بتونم بخندم، بتونم انتخاب کنم که مثل بق یبتونم خودم کار دیشا یجورنیا ـ

عمو؟ اگه مامان و بابام  یفهمیبتونم م دیحذف کنم. من با میرو از زندگ یاضاف یرو نجات بدم. بتونم آدما انیشا
نجات بدن؟  تیوضع نیو من رو از ا انیخروارا خاک پاشن ب ریازشون انتظار داشته باشم از ز یمقصر باشن چه جور

که کنار اون و آدماش داشتم از  یزیانگانتظار داشته باشم تمام حس و حال نفرت یمقصر باشه، چه جور دیاگه وح
 م پاک کنه؟حافظه

 شدم: رهیخ کردیشده نگام معمو که خشک  به
 .تونهینم یاگهید کسِچیعمو. بذار خودم خودم رو نجات بدم. ه دمیند یریخ چیه گرانید دنیمن از مقصر د ـ

 یکرد و من رو تو یمون رو با دو قدم بلند طباالخره به خودش اومد، فاصله کرد،یشده به من نگاه مکه خشک عمو
 گفت: یش گذاشت و با مهربونشونه ید. سرم رو روش جا داآغـ*ـوش امن و پدرونه

 دخترم. یتو بگ یهرچ ــ
 زده گفتم:حسرت یلباسش راه گرفتن. بغضم رو قورت دادم و با چشما یصورتم، رو یرو یاشکا

 سر خاک پدر و مادرم؟ یبریعمو من رو م ـ
 کرد، اما باالخره گفت: یمکث کوتاه عمو
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 .زمیمعلومه عز ـ
برم اتاقم حاضر بشم که عمو صدام کرد. به سمتش  خواستمیاومدم. م رونیو از آغوشش ب دمیکش یقیعم نفس

 گفت: دی. لباش رو به هم فشرد و با تردزدنیم ادیرو فر یبرگشتم و نگاه منتظرم رو بهش دوختم. چشماش نگران
 سراغت. انیبگه و دوباره آدماش ب دیاون پسر به وح ترسمیداره. م دیرو وح جانیا یدایکل ـ

 و گفت: دیبه گردنش کش یکرد. کالفه دست یکوتاه مکث
 گهید خوامیراحت بخوابم. نم تونمیشب نم یجورنیرو عوض کنم. ا جانیا یقفل درا ارمیرو ب یکیبرم  دیمن با ـ

 تنهات بذارم، اما... ترسمیاالنش هم م نی. همفتهیب یبرات اتفاق
 گفتم:هم گذاشتم و  یرو نانیرو با اطم چشمام

 .ادیب جانیا یکس کنمی. فکر نمشهینم مینگران نباش عموجون. طور ـ
 :دیپرس دیبا ترد تینگام کرد و در نها رهیخ هیچند ثان عمو

 دساز؟یدنبال کل میبا هم بر یخوایم ـ
 تکون دادم: نیرو به طرف سرم

 سر خاک. می. منتظرتونم بردیایزود ب ـ
 وارید یقاب عکس بزرگ رو یرفتم. در رو باز کردم و داخل شدم. نگاهم روکه متعلق به عمو بود  یسمت اتاق به

بزرگ اتاق رد  یواریشدم. چند قدم به جلو برداشتم و از کنار کمد د رهیقاب خ یعمو تومعصوم زن یموند. به چشما
تخت دراز  یو روبود. باالخره نگاه ازش گرفتم  نانهح ی. هنوز نگاهم به چهرهستادمیشدم و مقابل تخت دونفره ا

و دور خودم پخششون  دمیبه موهام کش یکنار تخت گذاشتم. دست یعسل ی. کش موهام رو باز کردم و رودمیکش
از نبودن پدر و مادرم  یروز کردمیفکر نم وقتچی. هدمیکش یقیسرم کردم و نفس عم گاههیکردم. دستم رو تک
اما حاال که کم آورده  دم،یکش رونیرو از آب ب ممیگل یینهابه ت شهینبودن و من هم وقتچیه ونامتاسف بشم، چون ا

 بزرگ ٔ  خال هیاما  کردم،ینم هی. از نبودشون گرکردمیدرک م ترشیبه پشت و پناه داشتم، نبودشون رو ب ازیبودم و ن
 .کردمیقلبم احساس م توی رو

رتبه چشمام باز شدن و نگاهم به سقف دو م ان،یشا یدهیترس یافهیق یادآوریهم گذاشتم، اما با  یرو رو چشمام
 موند.

من رو  دمیترسی. مترسوندیم ترشیکرده بود، من رو ب غیازم در انیکه شا یتخت نشستم. نگاه آخر یسرعت رو به
گذشت تا  یاقهیافکار، استرس دوباره تموم بدنم رو گرفت. چند دق نی. با ارهیبدونه و ازم کناره بگ تیوضع نیمقصر ا

 تاککیرو اعصاب ت یفرار از صدا یرو حفظ کنم. برا رامشمکردم آ یو سع دمیتخت دراز کش ی. دوباره روآروم شدم
کم چشمام کردم بخوابم. کم یصورتم گذاشتم. چشمام رو بستم و سع یو رو دمیسرم کش ریساعت، بالش رو از ز
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کردم بالش رو  یشد و خشک شده سع صورتم چشمام باز یبالش رو ییهویکه با فشار  بردیگرم شد. داشت خوابم م
دادم  ری. دستم رو به لباس شخص گشدمیتر موفق مکم کردم،یتالش م ترشیقدر ب. هر چهشدیاما نم ،کنار بزنم

خودم رو نجات بدم. با قرار  کردمیم یو با دهن باز سع زدمیدست و پا م یجورنیکه متوجه شدم لباسش بلنده. هم
. شدیکردم کنارش بزنم، اما نم یو سع دمبالش دستم رو به پهلوش رسوندم و فشار دا یوزنش رو ینیگرفتن سنگ

صورتم کم و بعد بالش از صورتم  یفشار بالش رو یزیشکستن چ یکه با صدا افتادمیخس مکم داشتم به خسکم
که  ییپا یجه به صداشدم و بدون تو زیخمیتخت ن یتنفس کم بود که بالفاصله رو یقدر هوا برابرداشته شد. اون

به خودم اومدم.  قیچندتا نفس عم دنیسر هم سرفه کردم. باالخره با کش بستم و پشت روچشمام  شد،یازم دور م
مواجه شدم. از  انیشا یعسل یزده باال گرفتم و با چشماپا سرم رو وحشت یصدا دنیتار بود، اما با شن یکم دمید

 :فتمگ دهیبر دهیگردشده بهش زل زدم و بر یهاشمبا چ دم،یکش یبلند نیه یترس و ناباور
 ت... تو؟ ـ

 بهم نگاه کرد و گفت: ی. با نگرانستادیاومد و کنارم ا جلو
 حالت خوبه؟ ـ

 ش،ختهیبلند شده و بهم ر یشایو نامرتبش کردم. ر دهیژول یو موها مارستانشیرنگ ب یاروزهیف یبه لباسا ینگاه
 .شدهیصورت رنگ و رو پر

 یهام حرکت داد و با اخماشونه یدستاش رو رو دم،ینشون نم یالعملعکس دید یکه وقت کردمینگاهش م رطونیهم
 درهم گفت:

 ؟یخوب ـ
 تخت انداخت و گفت: نییبه پا یآلوداخم نگاه

 ؟یدونیتو م ه؟یک گهید نیا ـ
 یکیسرام نیزم یسوگند رو رخمین دنیپام انداختم. با د نییبه پا ینگاه میاومدم و ن رونیشده باز حالت خشک باالخره

نشستم  نیزم یلرزون رو یشدم. با دستا رهیبهش خ یاشدهگرد یبا چشما رفت،یکه خون از سرش م یاتاق، در حال
 و زمزمه کردم:

 ؟یکارش کرد یچ ـ
 سر سوگند بلند کنه با اضطراب گفت: یمن رو از باال خواستیکه م ی. بعد در حالدیبهم توپ یحرص انیشا
 .ادیم یکی. پاشو االن کهی. ولش کن حقش بود زنمیبر جانیاز ا دیپاشو با ـ
 :دمیرو پرس اومدنیو به زبونم م دنیچرخیذهنم م یکه نامرتب تو ییبه حرفاش، سواال تیاهمیب
 ؟یکنیکار م یچ جانیتو ا ـ
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 نگاه کردم. انیزده به شاوحشت ،ییرایعمو از سالن پذ یصدا با
 باز بود؟ چرا در دایش ـ

موند. سرش رو به سمت من گردوند و با  انیشا یچارچوب در ظاهر شد و نگاه ناباورش رو یقامت عمو تو زمانهم
نشسته  یکیسرام نیزم یمن که کنار سوگند رو یدهیرنگ و رو پر یافهیو ق نیزم یسوگند رو جونمهیجسم ن دنید

 :دیحدقه گرد شد و پرس یبودم، چشماش تو
 ه خبره؟چ جانیا ـ

 یچه جور انیشا جام؟نیکه ا دهیاز کجا فهم دیوح دونستمیجوابش رو بدم. خودمم خشک شده بودم. نم تونستمینم
 جاست؟نیا

 نگاه کردم. نگاه پر از نفرتش رو به عمو دوخته بود. انیشا به
 به سمتش رفت و با پوزخند گفت: انیشا
 ؟یدونیتو نم یعنی ـ

 عمو زل زد و گفت: یبه چشما یسوگند اشاره کرد. بعد با گستاخرو از هم باز و به  دستاش
 یحاال هم که هر کار یباشه؟ حت تونهیم یخواهر من رو به کشتن بدن. جز پسر تو کار ک خواستنی! باز منیبب ـ
 ما رو آزار بده. یجور هی خوادیکرده بازم م خواستهیم

 سکوت کرد. د،یرسیقرمز به نظر م یزده بود کم صورتش یتو تیاز واقع انیکه شا یایلیکه با س عمو
ش گذاشتم و شونه یرفتم. دستم رو رو انیبلند شدم. به سمت شا نیزم یوجور کردم و از روخودم رو جمع باالخره

 گفتم: یجد
 جداست. دیبحث عمو از وح ان،یدرست حرف بزن شا ـ

و قدم جلو اومد که باعث شد دو قدم عقب برم. به و د دیبه سمتم چرخ د،یباریکه ازشون آتش م ییبا چشما انیشا
 شد و داد زد: رهیچشمام خ

بحث ما رو از بابامون جدا کرد که حاال من از  یجداست؟ به خودت نگاه کن، به من! مگه اون لعنت یجداست؟ چ ـ
 پسرش جداش کنم؟

 کارانه گفت:و طلب ستادیعمو ا یرو. روبهدیسمت عمو چرخ به
 سرم آورده! ییپسرت چه بال نیمن رو! بب نیبب ـ

 انیشا نیبودم و نگاهم ب ستادهیبلند شد. ا انیپوزخند شا ی. صدازدیحرف م انیانداخته بود و شا نییسرش رو پا عمو
 ی. با تمسخر در حالدمیدیبه من بود، صورتش رو نم انی. پشت شارهیدختره بم دمیترسیو سوگند در چرخش بود. م

 گفت: دادیون مهوا تک یکه دستش رو تو
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 پسرت انتقام بابامون رو از ما گرفت! یچه جور نی. ببریسرت رو باال بگ ؟یکشیخجالت م یاز چ ـ
 نفرت اضافه کرد: با
 تونهینم تشیوضع نیبا ا گهیکه د یاز تو؟ اون لعنت م؟یریبگ یکه سرمون اومده رو از ک ییبه نظرت ما انتقام بالها ـ

 دار بشه!بچه
 :دیبلندتر بهش توپ انیبود. شا نییش پاهمچنان سر عمو

 ؟ینیبیروز افتادم؛ م نیشما به ا یلعنت یبه خاطر گذشته ـ
 زدم: ادیفر جهینتیب یداد و هوارا نیاز ا یعصب

 .میبکن نیبه حال ا یفکر هی دی. باستیحرفا ن نی! االن وقت اانیبس کن شا ـ
 به سمت من برگشت و داد زد: انیشا
 سرم آوردن! ییحرفاست؟ بذار بگم اون آشغاال چه بال نیوقت ا یپس ک ـ
 راهنیرو باز کرد. پ رهنشیپ یهالحنش تند بود که ناخودآگاه ساکت شدم. به سمت عمو برگشت و دکمه قدرنیا
 سرش انداخت: یانداخت. بعد صداش رو رو نیزم یرو از تنش درآورد و رو مارستانیت یاروزهیف
خرابه  هی یم کردن. من رو بردن تو! شکنجهدنیپدر و مادرم رو بکشم، من رو دزد قبول نکردم ینگاه کن! وقت ـ
رو گذاشتن جلوم و  ییکذا لمیف هیبه هوش اومدم  ینکردم، اما وقت یکتکم زدن که رو به موت شدم. کار قدرنیا

 !ییتو نیگفتن ا
 :دادمیهاش گوش مزوم بود و به حرف انیبدن شا یزخما یرو چشمام

من  هیشب یجوراون رو چه دونمی! نمیک دونمیمن فرستادن تا اونا رو بکشن. نم یرو جا یکی ،یلعنت یدمااون آ ـ
 یپدرام و برا یدست و پا ریخواهرم از ز دنیکش رونیاز اون دخمه، ب دایکردن، اما من مجبور شدم به خاطر نجات ش

 نجات خودم با اون آشغاال معامله کنم.
 :دمیشدم و پرس رهیخ انیشااز پشت به  یناباور با
 معامله؟ ـ

 گفت: یآشکار یخوربه سمتم برگشت و با دل انیشا
هست  یسال هیصادر بشه که نشون بده من  یایدرست کنن و گواه یپزشک یپرونده هیمن  یآره. قرار شد برا ـ

رو  دایم کامل بشه، خود شکه پرونده نیحرفا. به من گفته بودن بعد از ا نیو ا یندارم. پرونده ساز یتعادل روان
 کمکم کنه! تونهیپرونده م نیش اومد ایبرام پ یو اگرم مشکل میسراغت تا با هم فرار کن میفرستیم

 با پوزخند گفت: عمو
 اد؟یاونا م ریگ یو ببند چ ریهمه بگ نیوسط از ا نیاونا نگفتن ا ـ
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 به عمو کرد و گفت: ینگاه تند انیشا
دست  ریخواهرم ز یوقت یکه گرفت. کجا بود رهیبا اون پدرام از ما انتقام بگ خواستیم یاون لعنت ه؟یمنظورت چ ـ

 یچ گهید یانداختن؟ پدر و مادرم رو کشتن؟ انتظار دار یخودم رو به چه روز ینیبیاون کثافت بود؛ هان؟ نم یو پا
 کار کنن که نکردن؟

. اون کردمیبود که من فکر م یزیتر از اون چبزرگ یباز نی. انگار ادیلرزیم تیم از شدت عصبانگره کرده یدستا
که اونا  گفتمیبهش م دیطور باداده بودن که عمل نکرده بودن. دروغ پشت دروغ! حاال چه یاوعده انیبه شا ایلعنت

بود. من رو به باند قاچاق اعضا سپرده  یچ دیوح یاز نقشه زمنظور بهرو دمیفهمیسر من آوردن؟ حاال م ییچه بال
 هیاز  یترهدف بزرگ شکیجنون صادر کرده بودن و پدر و مادرم رو کشته بودن. ب یبرادرم هم گواه یبودن. برا

 ما مرگ بود! یهمه یاون برا یبرنامه نیوجود داشت. آخر یدشمن
 که مشخص بود از دستم ناراحته گفت: ییبه سمتم برگشت و با صدا انیشا
 ؟یومدیپس چرا ن م؛یشده فرار کنتا با هم از اون خراب یای. منتظر بودم بقهیمنتظرت بودم. هر روز، هر دق یلیخ ـ

انداخته بودم و ناباور اشک  نییدادن. سرم رو پا یماها رو باز یکه اون آشغاال با دروغاشون چه جور شدینم باورم
 . بغضم رو قورت دادم و گفتم:سوختیغربت و انتظار برادرم م ی. دلم براختمیریم
 اومدم. دمیکه فهم نی. به محض اانیشا ییتو کجا دونستمینم من ـ
گرد شده دو قدم  یبهش نگاه کردم. با چشما د،یرسیبه نظر م یشاک انیکار شا نیاز ا یلیعمو که انگار خ یصدا با

 :دیبرداشت و بهش توپ انیبه سمت شا
 .دهیال پدرتون رو باال کشامو یهمه یمهناز چه جور فهممیبچه! حاال م یکار کرد یچ یفهمینم ـ

 بلند شد: انیشا یزدهبهت یصدا
 ؟یچ ـ

 نیتریو هیبودن. مهناز فقط  هیدر سا ییهاپشت مهناز آدم شکیآدم. ب نیاسم، دوباره ا نیزدم. مهناز! دوباره ا پوزخند
 بود.
وال ما رو باال بکشه و به ام یو مهناز به عنوان زن پدرم همه میریما بم یتموم بشه. همه یجورنیقرار بود ا پس

 بده. اشیباال دست
ست زنده نمیتا بب گرفتمیکه نبض سوگند رو م یوسط حرفشون و در حال دمیرفت که پر انیبه سمت شا یعصبان عمو

 نه گفتم: ای
 بگه که به دردمون بخوره. یزیچ هی دی. شارهیمیداره م جانیا نی! اگهیبسه د ـ



 

 

484 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

تلفن رفتم و به اورژانس خبر دادم.  زیرفتم. به سمت م ییرایگذشتم و به پذ نشونیاز بحرف از جام بلند شدم،  نیا با
 سایبه عمو که احتماالً داشت با پل ینگاهمی. نشهیداره از در خارج م انیکه متوجه شدم شا کردمیرو قطع م یگوش

ش گذاشتم و بلند و با شونه یرورسوندم. دستم رو از پشت  انیاکردم و با چند قدم بلند خودم رو به ش زدیحرف م
 شده بود گفتم: نینفر یاز تکرار روزا یاز خستگ یکه ناش یتیعصبان

 کجا؟ ـ
 عمو نشنوه گفت: کردیم یکه سع یآروم یش کنار زد و با صداشونه یرو از رو دستم

 م؟یزن بابا شده که ما خبر ندار یگو. مهناز کدروغ کهیسراغ اون زن رمیدارم م ـ
 برادرم زدم و گفتم: یبه سادگ یپوزخند

 .انیب سایپل دیدستشون تو کاره. با دیتر از مهناز و وحگندهانبار کاه نگرد. کله یدنبال سوزن تو ـ
 که ذهنم رو مشغول کرده بود به زبون آوردم: یو سوال دمیبه سرم کش یدست

 مواظبت نبودن؟ ؟یاومد رونیجا باز اون یتو چه جور ـ
 گفت: دادیکه آب دهنش رو قورت م یدوخت و در حال رو به چشمام نگاهش

 نگفته بودن! یزینه چ ایکه مراقب دارم  نیا یبه من درباره ـ
 .میکردیفکر م زیچ هیزمان به . هر دو هممیشد رهیبه هم خ زشدهیر یچشما با

 یتا سالخ بردنیر ماطرافم رو به زو یدونه آدمارو که دونه ییهافکر کردن بهش هم وحشتناک بود. صحنه یحت
 .دنیکشیم نیزم یو خودشون رو رو زدنیم غیها جزن کردن،یذهنم زنده شده بود. مردا التماس م یکنن تو

 .ییجااون یاصال واسه چ یدونیکه نم یدر حال ان،یبه سمت تو ب یکه هرلحظه منتظر باش نهیاز همه ا تروحشتناک
 واریشد. دستم رو به د یپام خال ریرفت و ز جیناخودآگاه سرم گ .زدیگوشم زنگ م یتو غشونیج یصدا هنوزهم

 که حالش بهتر از من نبود بلند شد: یدر حال انیشا ی. صداستمیگرفتم تا بتونم با
 شد؟ یچ ـ

 کمونینزد ینگران بود، نگران من! ما خواهر و برادر شیعسل یرو باال گرفتم و با عجز بهش نگاه کردم. چشما سرم
 یزیچ دیفهمیم یاگهیکس د دیبود که جز چند راز که نبا ی. وگرنه روزگارمیپشت سر هم بود یبالها نیا ونیرو مد

 .میاز هم نداشت
 جاستنیاگه ا دونستمیم گذاشت. نگاهش مردد بود. مشونه یبرد و دستش و رو نیمون رو از بدو قدم بلند فاصله با
 خاطر منه.به

 انداختم: انیبه شا یرمقیوجور کنم. دستم رو بلند کردم و نگاه بخودم رو جمع یآمبوالنس باعث شد کم ریآژ یصدا
 .شهیم دایپ سایپل یسرم کنم؟ االن سر و کله یاریب یزیچ هی شهیم ـ
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 که عمو نشنوه گفت: یگوشم جور رینگام کرد و ز یبا نگران انیشا
 دا؟یمن برم ش ستیبهتر ن ـ

که ظهر اون جناب سرگرد روش نشسته  یمبل یفاصله گرفتم و رو واریاز دتکون دادم، چند قدم  نیرو به طرف سرم
به  یکه عصب یو در حال دمیشد. خواست حرف بزنه که وسط حرفش پر کیدو قدم به مبل نزد انیبود نشستم. شا
 کنم، صدام رو باال بردم: ورذهنم رو از احسان و اون آدما د کردمیم یو سع دمیکشیموهام دست م

که  دمیتازه فهم یهمه بدبخت نیآدماشون هستن؟ بعد از ا میبریبه هرجا که پناه م ینیبیکجا؟ نم ی! برانیبسه شا ـ
. پشتشم که دهیمال و اموال بابا کش دنیمون و باال کشکردن همه ستیسر به ن یها رو برانقشه نیا یهمه دیوح

. ما تا حاال اگه دهیما رو به فالکت کش یبازم همهتخته،  یگوشت رو کهیت هیکه االن  نیبا وجود ا یگرم بوده. حت
 !سشونهیرئ یک ستیکه معلوم ن میباند بزرگ طرف هی. ما با میاشتباه کرد م،یفرار کرد دیاز وح

 زده گفت:جمله، وحشت نیا دنیبا شن انیشا
 ؟یگیم یچ ـ
تا خود  یمن چه جور دونستیمزمان مقابلم زانو زد و به چشمام نگاه کرد. حق داشت وحشت کنه. اون که نهم و

 رهیخودم ذخ یش رو برام سرم رو باال گرفتم و نگاه دلگرم کنندهشونه یجهنم رفته بودم. با قرارگرفتن دست عمو رو
اورژانس و  نیسرم انداختم و در سکوت به وارد شدن مامور یم انداخته بود، نامرتب روشونه یرو که رو یکردم. شال

 شدم. رهیخ سیپل
کوتاه  یگفت و گو هیبعد از  سیپل نیشده بود. مامور رهیخ نینشسته و به زم نیزم یپام رو یهنوز شکه جلو نایشا

سرم کردم. مرد  یبه باال ینگاهمیاومدن. ن انیبه سمت من و شا دن،یشن یچ ای دنیپرس یچ دمیبا عمو که نفهم
 تکون داد. بعد گفت: اماحتر یبه نشونه یقابل نفوذش رو بهم دوخت و سر ریو غ ینگاه جد

 بهمون. نیبد حیسالم. لطفا ماجرا رو کامل توض ـ
*** 
کرده  فیرو براش تعر زیچکه ظهر همه یجناب سرگرد یاورژانس در حال انتقال سوگند بودن که سر و کله گروه

که شده بود، که شو یسوگند در حال یچهره دنیرو شدن. با دخونه، با هم روبه یدر ورود یشد. جلو دایبودم پ
 ناخواسته زبون باز کرد و گفت:

 !شهیباورم نم ـ
 به پزشک اورژانس گفت: جانیبالفاصله با ه و
 حالش چطوره؟ ـ

 گفت: هیجناب سرگرد داشت به کنا یاز همکارا یاورژانس که انگار دل پر پزشک
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 ممکنه زنده بمونه. مارستانیبه ب میمنتقلش کن نیاگه اجازه بد ـ
 دکتر گفت: یحرفا یشده توپنهون یبه طعنه تیهمایسرگرد ب جناب

 مهم ماست. سیدختر ک نی! اترعیپس سر ـ
موضوع حرص  نیحال شده و من واقعا از اخوش یلیباال رفته به جناب سرگرد نگاه کردم. مشخص بود خ یابروها با
 نیزم یپاهام رو رو ید. عصبش به خاطر من بوبند زده بودن و همهبرادرم رو دست شیپ یقهی. چند دقخوردمیم
رو منتقل کردن و جناب سرگرد به سمت من  سوگند. باالخره کردمیبه جناب سرگرد نگاه م یرچشمیو ز دمیکوبیم

باعث  شیادیمبل کز کرده بودم اومد. جناب سرگرد که انگار شاد بودن ز یها گوشهشکست خورده نیکه ع
 گفت: کردمیاش منگ ضیشده بود، به من که با غ شیطبعشوخ

 کشتنتون دست به کار شدن. یگرون تموم شده که خودشون برا یلیانگار زنده موندن شما براشون خ ـ
 زدم و گفتم: یکه متوجه منظورش نشده بودم، پوزخند من

 بهش فشار آوردن. یلیمثل من. حتما خ هیبدبخت هیدخترم  نیخودشون؟ ا ـ
مبل مقابلم  یکه رو یباال انداخت و در حال ییابرو د،یگنجیدش نمپوست خو یسرگرد که انگار واقعا تو جناب

 گفت: نشستیم
قاچاق  یشما رو برا خواستنیکه م هیباند یِاصل یاز شرکا یکی. اون دخترِ ستی. اون دختر مثل شما ندیاشتباه نکن ـ

 عضو بدن.
 شدم. رهیبه جناب سرگرد خ یناباور با

 و خشم دورگه و بلند شده بود گفتم: جانیکه از ه ییدهانم رو قورت دادم و با صدا آب
 د؟یریگیها رو نمو اون دیشناسیاون باند رو م یشما رئسا ـ

 نیا یکرد و برا یمصلحت یسرفه کیحرف زده،  یمن از اسرار نظام یبود جلو دهیسرگرد که انگار تازه فهم جناب
 نذاشته باشه گفت: جوابیکه من رو ب

 سرکار خانم. ادینم یدادگاه چیبه کار ه بدون مدرک ییشناسا ـ
 زیخمیجام ن یشده بود، تو مانندغیکه تن صدام ج یدر حال زدم،یطعنه م تیعصبان یکه ناخودآگاه از رو یحال در

 شدم و گفتم:
 کنن؟ کهیتکهیچشم من چند نفر رو بردن تا ت یجلو دیدونیم د؟یکن دایتا شما مدرک پ رنیبم دیبا گهیچند نفر د ـ

به اونا که  توجهیما بودن جلب کرد، اما من ب یخونه یرو که هنوز تو سیپل یصدام توجه چند نفر از مامورا یبلند
بارش  یکه آماده یبا نگاه شد،یتر مو مرتعش رفتیکه هر لحظه ولومش باالتر م ییبا صدا کردن،یبه من نگاه م

 بود گفتم:
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از مدرک حرف  یستادیا جانیاون وقت شما ا س؟یپل یآقا یفهمیم دختر هشت ساله رو بردن! هیچشمم  یجلو ـ
 ؟یزنیم

 باال انداخته گفت: یهاش رو در هم برد و با ابروهاسرگرد اخم جناب
مورد رو  هی نیکار واردم و اگه شما هم نیخم اوخانوم. من خوب به چم دیبد ادیشما به من کارم رو  ستین یازین ـ
بار  نی. اکنهیدوا نم افتنیم ایقاچاقچ ریاز اونا که گ یشدن درد ی. اما احساساتدمید نایاز ا ترشیب یلیمن خ د،یدید
 .ستیدر کار ن یبعد یاما دفعه رم،یگیم دیدن تتونیرو به خاطر درک وضع تونیاحترامیب

که باهاش اومده  مبل بلند شد و همکارش رو یزدم و سرم رو به جهت مخالف با سرگرد چرخوندم که از رو یپوزخند
 :بود مخاطب قرار داد

 .دیکن یخانم رو همراه ،یسروان محمد ـ
 گفت: رفتیطور که به سمت در مبه سمتش برگشتم. همون یجمله با ناباور نیا دنیشن با
 .هیبه هرک یکه مملکت هرک ستین نیبه خاطر ا دیاگه زودتر بازداشت نشد ـ
 زد و گفت: یپوزخند ستاد،یا
. حاال که دادیم یکه حواسشون به شما بود رو فرار ییاونا س،یبود که بازداشت کردن شما توسط پل نیبه خاطر ا ـ
 حرفاست. نیتر از ااوضاع خراب گهید
دختر  نیکه از گرفتن ا شیپ یقهیپس چند دق ه؛یرو گفت و رفت. متوجه نشدم منظورش از خراب بودن اوضاع چ نیا

 حال بود؟خوش
. سرم رو باال گرفتم و به زن دمیم به سمت صاحبش چرخشونه یرو یشدم. با خوردن دست رهیکه رفت خ یریمس به

 بود، ستادهیسرم ا یکه باال یچادر
 :فتهیب کشیبار یهازدن کرد، باعث شد نگاهم به لبشروع به حرف یخشک بود. وقت یادیکردم. نگاهش ز نگاه

 خانم. دیبلند بش ـ
 رو داشتم، اما... انتظارش

 !دونمینم
قدم جلو نرفته  هیدستش رو دور دست خودش و من بست.  یبند توزن گرفتم. دست یبلند شدم و دستم رو جلو آروم

بند به دست به من، دست دنیشد و با د دایاورژانس از خونه خارج شده بود پ میعمو که با ت یبودم که سر و کله
 سرعت جلو اومد و خطاب به زن گفت:

 د؟یبریجا مخانم دخترم رو ک ـ
 عموم زل زد و گفت: یو ابهت به چشما تیبا جد زن
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بازداشتشون عقب  یقرار بود مدت صادر شده، اما به مصلحت پرونده شونیخانم حکم جلب ا نیبا توجه به اظهارات ا ـ
مان دادگاهشون . تا زدیریبگ لیوک دیتونیکاراشون م یریگیپ ی. براستین یازین گهیکه افتاد د یاتفاق نیکه با ا فتهیب

 باز داشتن.
 
 ــــنیام

 یخاک ریکه مس یفیجز نور ضع زیچ چیشب گذشته بود و ه مهیاز ن بایحاکم بود. تقر ابونیب یدر فضا یترسناک سکوت
 ری. اممیکن دایرو پ یاصل ریتا مس میرفتیم یابونیب یجاده یتو هدفیمشخص نبود. ما ب دادیرو بهمون نشون م

و  ریام فیپوزخندِ ضع ینزنه. با صدا ادیدرداش رو فر کردیم یداده بود و سع هینده به در تکرانکمک یصندل یرو
 اومدم: رونیاز فکر ب د،یرسیبه نظر م شهیتر از همکه از خشم و نفرت خشن ییصدا

 رو به ما نشون نداد. یاصل ریمرد، اما مس ی! اون لعنتشهیباورم نم ـ
 زدم و گفتم: یپوزخند ،تفاوتیبهش انداختم. ب ینگاهمین
 .کننیآدما تا دم مرگم حماقت م یبعض ـ
 بهش چشم دوختم. ر،ینگاه ام ینیسکوت کرد. با احساس سنگ یحرف کم نیا دنیشن با

 :دیزد و پرس یپوزخند
 به نظرت منم حماقت کردم؟ ـ

 از عرقش کردم و متعجب گفتم: سیبه صورت خ ینگاهمین منظورش نشدم متوجه
 .فهممیو نممنظورت ر ـ

 تکه گفت:تکه ش،یچندان قونه یکه صورتش از درد جمع شده بود، با تن صدا یکرد. بعد در حال یفیضع یخنده
خوردم و ممکنه تا  ریاما من به خاطر نجات معشوقش ت خواد،یمن رو نم گهیهستم که د یکه عاشق دختر نیا ـ

 .رمیصبح بم
 کردم. یخواستگار نیافتادم که از ثم یروز ادیم گرفت. کار بـرده بود خندهمن به  یاز لفظ معشوق که برا ناخودآگاه

 دادم و گفتم: لشیتحو یژکوند لبخند
 .امیشما وجود داره، من به چشم اون نم یکه تو یتیهمه جذاب نی. با ایدار اریاخت ـ

 .رمینگ ریرو ز ییوقت چهارپا هیرو به جلو دادم که  حواسم
 مکث گفت: یبا کم .دمیپوزخندش رو شن یصدا

 اگه من جونت رو نجات داده باشم. ی. حتستیبردار نتعارف زایچ نیا ـ
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خورده  ریبه چهار ساعته ت کیکه نزد ارهیخودش ن یکرد به رو یداد و سع هیتک شهینگاه کردم. سرش رو به ش بهش
 گفتم: هیحاشیو ب تفاوتیمجروحش کردم و ب یبه پا ی. نگاهکشهیو داره درد م

 .ستمین نیداداش. من معشوق ثم یشتباه گرفتا ـ
 یلیدردش رو فراموش کرده بود، اما خ یالحظه یبرداشت. انگار برا زیحرف ناخودآگاه به سمت جلو خ نیا دنیشن با

مرگ رو ازش دور کنم،  یکردم حال و هوا یبهش نگاه کردم. سع طنتی. با شدیچیگوشم پ یش توناله یزود صدا
 بهش کمک کنه. تونستیم ندهیبه آ دیدادن ام دیبودم. شا ونیمدبه هر حال من بهش 

 گفت: یناباور با
 ه؟یمنظورت چ ؟یچ ـ
 لبخند گفتم: با
 من برادرشم. ـ

 رو هضم نکرده بود. دیکه شن یزیکرد. انگار هنوز چ سکوت
 به حرف اومد: کردیم دادیتوش ب یکه کنجکاو ییبا صدا باالخره

 برادر؟ اما... ـ
گذشت که  یبرادر ایکه در حسرت داشتن خواهر  یایافتادم. کودک میکودک ادی. کردیاعماق قلبم نفوذ م تا نگاهش

 ییزهایباشن. واقعا که چه چ میبازهاشون که همبچه یبرا ،یمهمون یبرا میکه به خونشون بر یلیباشن. فام میبازهم
 من حسرت بود. یبرا

 گفتم: کهیتکهیبرادرانه، ت ینگاه کنم با حسرت ریکه به ام نیا بدون
 .گهی. اگه خواست خودش بهت مشیدیکه دوباره د یوقت یمن برادرشم، باشه برا یکه چه جور نیا ـ

 بودم گفتم: رهیهاش خکه به چشم یزدم و در حال یگرم لبخند
 رو دوست دارم بشنوم. یعاشقش شد یکه چه جور نیاما ا ـ

 گفت: یهم گذاشت و با ناباور یرو رو شیآب نگاه
 !شهیباورم نم ـ

 رو به چپ و راست تکون دادم و با تعجب بهش نگاه کردم: سرم
 که من برادرشم؟ نیا شه؟یباورت نم یچ ـ

 تندتند گفت: کرد،ینگاهم م رهیکه خ یتکون داد و در حال دییتا یرو به نشونه سرش
 .دیستین هیاصال شب ـ

 اضافه کرد: نه،یجا کنه و صاف بشو جابهر شیزخم یپا کردیم یکه سع یکرد و در حال یمکث
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 اون به من گفته بود کودکِ... ـ
 ش رو کامل کردم:بگه، اما خودم جمله دیفکر کرد نبا دیگفتن تعلل کرد. شا یتو
 کودکِ کاره. ـ

 شدم و گفتم: رهیخ ریام یآب یچشما به
 مادرمه. هیسبزمونه. البته اون شب یتنها وجه شباهتمون چشما ـ

 :دیاال انداخت و پرسب ییابرو
 ؟یپدرتون هیتو هم شب ـ

 بگم پدرم. دیچرخیجواب فقط نگاهش کردم. زبونم نم در
 یجاده نیا انیبه پا میرفتیقدر مچرا هر چه دونمیادامه دادم. نم میرو به جاده دوختم و در سکوت به رانندگ نگاهم

 م؟یدیرسیشده نم نینفر
کنه، چون موضوع رو عوض کرد.  دایبحث ادامه پ خوامینم دیرفته بود. انگار فهمهم  یاسم پدر، اخمام تو یادآوری با

 از درد گفت: یاهیمابود، البته با ته نشیریگذشته و خاطرات ش ریتاثتحت یکه کم ییبا صدا
 م.دوست داشتم. بارها بهش گفته یلیبار فقط عاشق چشماش شدم. رنگشون رو خ نیاول ـ
لبش جا  یرو یو لبخند بزرگ کردیم ریخودش س یایدن یبهش انداختم، اما اون تو ینگاهمین باال انداخته یابرو با

 تر شده بود گفت:که ناخودآگاه آروم ییخوش کرده بود. با صدا
آخر ترم به  دیکه به نظرم رس نیتا ا ارمیب ریرو گ شیدیآ تونمیفکر کردم چطور م یلیبودم. خ نشیاستاد حل تمر ـ

 شون رو بپرسن.بدن و نمره امیخودشون پها بگم بچه
بدم. دوست نداشتم فکر کنه ازش سوء استفاده کردم.  امیکنم بهش پ یداد، اما بعدش نتونستم خودم و راض امیپ اونم
 یبشه. راض یتا راض دیطول کش یلیسراغش رفتم. خ رفتیم رونیداشت از دانشکده ب یبار اول، وقت نیهم یبرا

 یاما همه ستم،ین یدارآدم پول کهنیگفتم، از ا مدهکردم. براش از خودم و خانوا شیمن راض کردنش سخت بود، اما
که بهم  یزیچ نیترکردم. جالب ی. اون موقع ترم آخر فوق بودم که ازش خواستگارکنمیم ندهیآ یتالشم رو واسه

 تره.سال ازم بزرگ کیبود که  نیگفت ا
 کرد و گفت: یکوتاه یخنده

 نداشت. تیاهم قدرهانیشدم، اما برام ا شوکه ـ
 خندانش کردم و با خودم گفتم: یبه چهره ینگاهمیتعجب ن با
به عنوان  نیموقع هنوزم به ثماگه اون دیناراحت شدم. شا یلیره خازم بزرگت نیثم دمیفهم ینداره؟ من وقت تیاهم ـ
 صدر! نیدفتر نگ ی. تودادمیجا از دست مهمون رو مزهیاز انگ یمین کردم،یواسه ازدواج نگاه م یجد سیک هی
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 حرفاش گوش دادم. یخب سکوت کردم و به ادامه اما
 گفت: رفتیم لیلحظه تحلبهطور که صداش لحظههمون ریام
وانت  هیروز با  هی. کردینصفه شب. هر بارم من رو شوکه م ای! شب تربیعج یزمانا ذاشت،یقرار م یبیعج یجاها ـ
 یهاها و با بچهچهارراه یتو رفتیم گهیروز د هیکمک کنم به کارتن خوابا غذا بده.  خواستیازم م و اومدیم

نکنن  یفروشگل ان،یدرب یخانمانیکه از ب ییجا هی رتشونرو ندارن بب ییاگه جا کردیم ی. سعزدیفروشنده حرف م
هر  دمیدیرو توش م یو خانوم یهمه مهربون نیا ی. منم وقتمیبود ابونیخ یتا صبح تو وقتایو درس بخونن. گاه

 .شدمیعاشقش م ترشیروز ب
 به مقابلش رو بهم دوخت و با شوق گفت: شدهخیم نگاه

هاش جلب کرده بود، بعدش نظرم رو به خاطر رنگ چشم لینشد؟ اگه اون اوا یآدم نیعاشق همچ شهیواقعا م یعنی ـ
 شدم. شیمعرفت و بزرگ یفتهیش

رو از  شیاریکم هوشداره کم دمیکه د دهیچرا ادامه نم نمی. به سمتش برگشتم تا ببیکث طوالنم کیکرد.  مکث
 . با عجله خاور و نگه داشتم و مضطرب تکونش دادم.دهیدست م

 :دمیپرس فتمیتا راه ب کردمیکه دوباره خاور رو روشن م یچشماش رو باز کرد. با استرس در حال یکم
 ب؟شد؟ حرف بزن؛ خ یبعدش چ ـ

 کرد: فیتکه تعردهانش رو قورت داد و تکه آب
... کردی... اخم و تخم مزدمیدر مورد ازدواج حرف م یبود، اما هر بار وقت دهیسال کش کیمون به رابـ ـطه ـ

 ...گفتیبهم نم یزیچ کردمیهم بهش اصرار... م یهر چ ه؟یدردش چ دونستمینم
رو  یترمز گذاشتم و دست یهم افتاده بود. با وحشت پام رو رو یمکث کرد. به سمتش برگشتم. پلکاش رو بازم
شدم. آب  رهیو چند بار محکم تکونش دادم، اما چشماش رو باز نکرد. با اضطراب بهش خ دمی. به سمتش چرخدمیکش

 کار یچ دونستمیشدم. نم رهیبه اطرافم خ سو با تر دمیموهام کش یتو یو کالفه دست یدهانم رو قورت دادم، عصب
نجاتش  دیطور با. چهرهیبم یزیراز خون یبه زود رمیکانکس بود و ممکن بود ام یبکنم؟ دو تا جنازه تو تونمیم
 دادم؟یم

 سر هم داد زدم:و پشت دمیفرمون کوب یچند بار رو تیبا عصبان د،ینجات جونش به نظرم نرس یبرا یراه حل یوقت
 !یلعنت ،یلعنت ،یلعنت ـ

نجاتمون  انیباشن کجان؟ چرا نم جانیا دیکه االن با ییسایبود که پس پل نیا گذشتیکه از سرم م یفکر تنها
به ذهنم  یفرمون گذاشتم، ناگهان فکر یرو که رو ان؟سرمیخبر داده؛ پس چرا نم ساینگفت به پل ریبدن؟ مگه ام

 :دیرس
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برهوت نتونسته باشن ما رو  ابونیب نیا یِسر و ته یو ب یکیاگه اونا هم به خاطر تار ؟یباشن چ جانیاگه اونا هم ا ـ
 کنن؟ دایپ

 روشن شده بود نگاه کردم. نیکه با نور ماش یریفرمون برداشتم و به مس یرو از رو سرم
 اهلل گفتم و دوباره خاور رو روشن کردم.لب بسم ری. زشدمیم دیناام دیاما نبا شد،ینم دهید زیچچیجز خاک ه فعال
باشه با  یکس ابونیب نیا یبوق افتادم. فکر کردم اگه تو ادیمغزم تازه به کار افتاده باشه، که جلو رفتم انگار که  یکم
بوق گذاشتم و نگه  یدستم رو رو یفکر چیبالفاصله و بدون ه نیهم یبرا شه؛یبوق متوجه خاور م یصدا دنیشن

رو به هم زده بود.  سروتهیب نابویب نیا زیانگنفرت سکوتو  زدیگوشم زنگ م یبوق تو یآزاردهنده یداشتم. صدا
 یاز لحظه دتریبود. هر لحظه ناام یابونیب یخودرو یهاکه مقابل چشمام داشتم، فقط و فقط خاک و بوته یزیتنها چ
 که سیپل نیبستم. با ظاهرشدن چند ماش مهیهام رو تا ناز مقابل به چشمام، پلک یکه با خوردن نور شدمیقبل م

 ینگاهمیشده بود به مقابلم زل زدم. ن سیخ یکه از خوشحال ییهاو چشم یبودن، با ناباور ستادهیخاور ا یجلو گهید
 انداختم و با لبخند گفتم: ریبه ام

 تموم شد! ـ
 
 نیثم

 زیکه هومن از هرمز و مهرانگ ییماجرا یتضاد وجود داشت. تو ینیهومن و مع یحرفا نیبه دوران افتاده بود. ب مغزم
 ینینبود، اما طبق داستان مع یاون عمارت کوفت یتو شدنیاز زندان یاز خودش نبود. خبر ییپارد چیه کردیم فیتعر

 کردم؟یباور م دیبا هومن داشت. کدومش رو با یمیارتباط مستق زیهمه چ
و  کسیمعصوم و ب یهابچه یهادوختم. ناخودآگاه چهره ینیمع یو چشمام رو به چشما دمیرو به لبم کش زبونم

هام نقش بست. آب دهانم رو قورت دادم و دو نفر شده بودن، مقابل چشم نیو مرز ا حدیخوراک طمع بکه  یکار
شده  جادیباال رفتن سنش ا یصورتش به واسطه یکه رو یرو قورت دادم. نگاهم به خط و خطوط دمیهمراهش ترد

 گفتم: یمردد یهاو چشم شدهکیبود افتاد. لبام رو از هم فاصله دادم و با نگاه بار
 از من؟ که بکشمش؟ یخوایم یخب حاال بگو چ ـ

 شده بود. رهیهام خالعملتک عکسبود و با دقت به تک ستادهیا مقابلم
 داد و گفت: لمیتحو یپوزخند

 !قایدق ـ
 گفتم: یشدم و موشکافانه و جد رهیخ شرهیت یهاچشم به
 ؟یندازیقانع کردن من به زحمت م یخودت رو برا قدرنیچرا ا ؟یکنیکار رو نم نیچرا خودت ا ـ
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 کرد و گفت: زیهاش رو رجا شد، چشممبل جابه یرو یکم
 یباند با طرفا یتوسعه یهومن قرار شد برا شنهادیپدرش رو گرفت، با پ یکه هومن جا یزمان شیها پسال ـ

 .میقرارداد امضا کن مونیخارج
. بعد رو به من که دیچیها رو دور زانوش پزده بود، اون هیطور که به مبل تکهم قالب کرد و همونرو به دستاش

 نشسته بودم گفت: نیزم یهنوزهم رو
پدرم مرده. هومن گفت  دیجا نگذشته بود که بهم خبر رساز اقامتم اون یو من رو فرستاد. چند روز ومدیهومن ن ـ

 ه،یسر ک ریکه مرگ پدرم ز دمیفهمحواسش به مراسم پدرم هست؛ پس من بمونم و قرارداد رو ببندم. من موندم و ن
 دمیپرسیداده شده. هروقت هم که از هومن م نتقالبه هومن ا یاز اموالمون چه جور یمقدار قابل توجه دمینفهم

 پدرت در ازاش از من پول نقد گرفت، اما... گفتیم
 کرد: لیسمت چپش متما یزد و نگاهش رو به پنجره یپوزخند

 نشد. ادیوقت پ چیپول ه نیاما ا ـ
 به من چشم دوخت: دوباره

اما  ده،یاز اموال پدر و سهام مشترکمون رو باال کش یهومن باعث مرگ پدرم شده و قسمت دونمیهاست که مسال ـ
 کنهیفکرش رو هم نم وقتچیو ه یشزدردونهیحواسش به من هست، اما تو نه. تو عز شهیکه اون هم نهیا قتیحق

 !یاون رو بکش یکه بخوا
 انداختم، پوزخند زدم و با تمسخر گفتم: نییو پار سرم

 ست!مسخره زدردونه؟یمن؟ عز ـ
 گفت: یباعث شد که توجهم بهش جلب بشه و نگاهش کنم. با لبخند معنادار ینیمع یصدا

چرا تو  ایگشته؟  نیهومن دوباره دنبال ام یچ یبرا یکنی. فکر مدیمال و اموال هومن هست یآره، شما تنها وارثا ـ
 از کنار چهارراه با خودش به اون قصر بـرده؟ رو

 لب زدم: ناباورانه
 م؟یکرد دایرو پ نیام یاتفاق کردمیگشته؟ پس چرا من فکر م نیهومن دنبال ام ـ

 سرش رو با تاسف برام تکون داد و گفت: د،یبلند خند ینیمع
 بود؛ اتفاق؟شهر و اون شهر  نیکردن برادر تو، در به در ا دایپ یها دخترم براهما ـ

اتاق بود رفت و  یکه گوشه ینیتری. از جاش بلند شد و به سمت ودیها رو مالهم گذاشت و اون یرو رو هاشچشم
 متاسف به من نگاه کرد و گفت: د،یبه موهاش کش یکه با هومن انداخته بود دوخت. دست ینگاهش رو به عکس

 .میگشتیدنبالش م دیوگرنه بازم با ش؛یدیو تو دشد  ارمونیجا از دستمون رفت که بعدش بخت  هیالبته  ـ
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 ندارم، ادامه داد: یسوال گهید دید یکرد و وقت یمکث
رو به حال  نیمادرت مرد، ام یزنده بود حواسش به اون و برادرت بود، اما وقت یکه مهر یبعد از کشتن هرمز تا زمان ـ

رفت دکتر، دکترا بهش گفتن که  یدار نشد. وقتبچهاز ازدواج هومن گذشته بود و هومن  یخودش رها کرد. چند سال
دار بچه خواستی. زن هومن که مفتادیاتفاق ن یا! معجزهبشهکه معجزه  نیدار بشه، مگه ابچه ستیوقت قرار ن چیه

 شدیم ینامه سند مرگش رو توسط هومن صادر کرد. اون موقع چند وقتبشه، درخواست طالق داد و با همون طالق
 .یکرده بود، اما هنوز پا به اون عمارت نذاشته بود دایپ که تو رو

 :دمیپرس یبراش باال انداختم و با لحن پر از شک ییتکون دادم. بعد ابرو دنیفهم یرو به نشونه سرم
 ؟یریبگ نایانتقامت رو زودتر از ا یتونستینم ؟یهمه مدت سکوت کرد نیاما چرا ا ـ

 اب داد:زود جو یلیلحظه سکوت کرد، اما خ چند
 ،یتا از جاسوس بودن احسان مطمئن بش یبه هدف صبر کرد. مثل تو که صبر کرد دنیرس یها براسال دیبا یگاه ـ

 .کردمیصبر م دیمنم با
االن احسان کجاست؟ پس  دونستیاون م یعنی شد،یحدقه گردشده بهش نگاه کردم. باورم نم یتو یهاچشم با

 بود؟ ومدهیچرا دنبالش ن
 یکه روش نشسته بود برگشت. خم شد، نگاه یبه سمت مبل ،یزنگ گوش یرو ازش بپرسم که با صدا نیا خواستم

 رو جواب داد: یانداخت و گوش رندهیگبه اسم تماس
 شده؟ یچ ـ

 :دیطول نکش یادیبودن ولوم صداش مدت زمان ز نییپا اما
 ؟یجا و تماشا کرداون یستادیا یعنی که؟یمرت یگیم یدار یچ ـ

 بار بلندتر از قبل داد زد: نیکرد و ا یاهکوت مکث
 !مصرفیبه حالت اگه دستم بهت برسه آشغال ب یشو! واخفه ـ
 مقابلم زل زده بودم. یشده به مرد عصبان زیر یهاچشم با

 :دیکش ادیزمان فربه وجود آورد. هم یبد یرها کرد که صدا یچوب زیم یرو توجهیرو ب یگوش
 !میابراه ـ

. دمیدیصورتش رو نم نیبود، به خاطر هم ستادهیخودش رو داخل انداخت. پشت من ا میشد و ابراه به سرعت باز در
 گفت: ینیخطاب به مع

 جانم آقا؟ ـ



 

 

495 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 میبود، همراه باهاش به سمت ابراه ینیطور که نگاهم به معبرد. همون ورشیپارچه آتش به سمتش  کیمثل  ینیمع
 زد: ادیصورتش فر یگرفت و خشن تودست  یرو محکم تو میابراه یقهی. دمیچرخ

 سوگند بره؟ یذاریمگه نگفتم نم کهیمرت ـ
 حدقه گرد شده بود، هراسون گفت: یهاش توکه چشم میابراه

 آقا، من به خانم گفتم اجازه ندارن برن! ـ
 :دیپر شیآت یگلوله هیمثل  ینیمع م،یحرف ابراه نیا با
 مردک! گردونهیها دختر من رو بهم برنمحرف نیا ـ

 :دیپرس یآب دهنش رو قورت داد و با ناباور میابراه
 د؟یزنیحرف م یاز چ ـ

گذاشت که رنگش  میابراه یقهیشق ی. بعد رودیکش رونیش رو که پشت کمرش جاساز شده بود، باسلحه ینیمع
 یتو ریت هیبودم  دواریشدم. ام رهیم خمورد عالقه یزدم و به صحنه یحرف بزنه. پوزخند تونستیبود و نم دهیپر

و باعث عقب  رفتیکه جلوتر م طورهمونکنه، اما برخالف تصورم هلش داد عقب و  یمردک خائن خال نیمغز ا
 گفت: شدیم میابراه دنیکش

گند رو باال آورده. سوگند رو بردن همون  نیسراغ احسان که ا یریشده. م ییسوگند شناسا م؛یگوش کن ابراه ـ
 یچه اتفاق ستیبکشه. مهم ن رونیب مارستانیسوگند رو از اون ب یگی. بهش مکنهیش کار مکه احسان تو یمارستانیب

ممکنه جون خودش و مادرش رو  یهر نافرمان یندازیم ادشیکار رو بکنه.  نیا دیبا یجورچه ای فتهیممکنه براش ب
 !یچشمم؛ هر یاز جلو یشیبه خطر بندازه. حاال هم گم م

 شدم. رهیدستش خ یتو یو اسلحه ینیبه مع یاورگرد شده و ناب یهاچشم با
بدونم احسان کجاست، اما انگار اونا بهتر از من از  دیفقط خودم با کردمیباال آورده؟ فکر م یاحسان چه گند مگه

 اون با خبرن! یجا
 !گرفتمیخودم و کارهام رو دست باال م یادیزدم. انگار ز یپوزخند

بود. آتش  یو عصب حوصلهیب بارنیبود از ترس قبض روح بشه، به سمتم برگشت. ا کیکه نزد میبا رفتن ابراه ینیمع
 یقفل شده بود. بالفاصله به سمت من اومد، اسلحه رو رو تیو فکش از عصبان دیکشیهاش شعله مچشم یتو
 دارش کرده بود گفت:که خشونت خش ییگذاشت و با صدا مقهیشق
 مرگ هومن و نجات خودت؟ ایاطرافت،  یمرگ خودت و آدما ه؟ینم انتخابت چبدو خوامیتمومه! حاال م گهیوقتت د ـ

به مشت کردن دستام و  ،یکنترل خودم و ظاهرساز یبرا میهاش نگاه کردم. واقعا وحشتناک بود. تمام سعچشم به
 قورت دادن آب دهانم ختم شد.
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منزجر  شدیعرق م سیهام خو کف دست مدیترسیم یقرار داشت. وقت مقهیشق یش روو اسلحه میتو چشم بود چشم
 یزمان از شر هر دوهم دیبود که چطور با نیا گذشتیکه از سرم م یبود. تنها فکر تیواقع هی نیاما ا شدم،یم

 رودست نخورم. یجورنیکه دوباره ا یها خالص بشم؟ به شکلاون
 هم گذاشتم. یهام رو روپلک آورد،یرو به لرزه درم شیمیقد یخونه یهاکه ستون ینیمع ادیفر یصدا با
 با توام دختر! ـ

 هم فشار دادم و باالخره گفتم: یرو رو لبام
 باشه. ـ

 میتصم یعقالن ریغ دیشا میتصم هی یکه تو نیبود تا ا ریبرداشت، اما ذهن من هنوز درگ مقهیشق یرو از رو اسلحه
 باشه. یحاال زمان مناسب دیرسیو به نظر نم موندمیمنتظر فرصت مناسب م دیگرفتم شانسم رو امتحان کنم. فقط با

باالخره  فته،یکه منتظرشم ن یاون اتفاق دمیترسیکه م نیچرخوندم و اتاق رو با نگاهم رصد کردم. با وجود ا چشم
 توش نباشه گفتم: یداشتم ترس یکه سع یهام رو از هم باز کردم و با لحنلب

 خواهش ازت دارم. هی ـ
 کردم مصمم به نظر برسم: یش زل زده؛ پس سعبود که به طعمه یگاهش مثل عقابسمتم برگشت. ن به
 دیچون نبا ،یکنم. ازت انتظار دارم قبول کن هشیتنب خوامیکرد و م یاحترامیدر بهم ب یجلو یاز نگهبانا یکی ـ

 رو بده. یکار نیچن یبه خودش اجازه یکس
به  یوونهید کیدخترش شده بود،  یری که متوجه دستگتونستم تو خطابش کنم. اون حاال یچه جور دونمینم

 .دیرسیمعنا به نظر متمام
من  یو احمقانه یاز درخواست ناگهان یاجهیبود که بخواد به نت یاز اون تریلحظه نگاهم کرد، اما انگار عصب چند

 برسه.
 خوب! یلیخ ـ
 زنگ زد. یکیدستش گرفت و به  یرو تو یبالفاصله گوش و
 .نمیتو بب دیایب ـ
لباس  دنیپوش یبودن وارد شدن. حت دهیدر صف کش یچهار قلچماقِ کت و شلوارپوش که جلو یقطع کردن گوش با

هستن  یقدر الت و الابالبودن چه ستادهیکه مقابلم ا ییهاکه آدم نیا دنیفهم یتو یریهم تاث یدرست و حساب
ابرو،  یرو یکی ،یشونیپ یرو یکیکرد. یم ییودنماتکشون خصورت تک یبود که تو یش زخمنشونه نینداشت. اول

 طاسش! یکله یکه کچل بود رو یگونه و اون یرو یکی
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و  ستهیها بود که بخواد باحرف نیاز ا ترحوصلهیچشم دوختم. ب ینیبود. به مع سشونیبه رئ شونیخشک و جد نگاه
 ش زخم داشت گفت:گونه یروکه  یخطاب به اون نیهم یمن رو تماشا کنه؛ برا یانتقام احمقانه

 ن؟یکرد یاحترامیب شونیکدومتون به ا ـ
 یشد. پوزخند کج رهیباال انداخته بهم خ یکه من رو مسخره کرده بود، با ابرو یبهم نگاه کردن و اون دیبا ترد همه

 تر بود.جوون هیزخم داشت و به نسبت بق یابروش جا یکه رو یبهش زدم؛ به همون
 گفت: ینیقدم جلو گذاشت و رو به مع هی، مردد پوزخند من دنید با
 من آقا! ـ
 گفت: هیرو به بق کنه،یم نییدستش رو تع یتو یانگار که داره سرنوشت مداد کوتاه شده تفاوتیب
 !دیبه حکم خانم در موردش عمل کن ـ
 دادم. لشیتحو یزدم و پوزخند دیبود، د دهیمرد رو که رنگ و روش پر یچشم ریز

 وار گفت:م گذاشت. بعد زمزمهشونه یچشمام نگاه کرد و دستش رو رو یاومد، توسمت من  به
دماوند که واسه تولدت به نامت کرده و  یالیو رهیفرستاده م غامی. برات پرانیا رسهیگوش کن؛ فردا هومن م ـ

 ارت نباشه.پس کلک تو ک فرستمیرو باهات م یکی. یکنیو کارش رو تموم م ششیپ یریسراغش. م یخواسته بر
 و گفت: دیش بود چرخگونه یکه زخم رو یسمت نگهبان به
 .موننیاتاق من که پنجره نداره م یرو ندارن. واسه شب تو جانیحواستون باشه؛ خانم حق خروج از ا ـ

 یخونه بود رفت و به سرعت از خونه یکه سمت چپش قرار داشت و بعد از پنجره یبه سمت در خروج بعدم
کردم.  دایعمل پ یآزاد قدرنیخاطر اضطرابش او به ینیافتادن دختر مع ریبا گ شدیارج شد. باورم نمخ شیشیدرو

قابل اعتماد  ریآدم غ هی یممکنه روز کردیفکر نم دی. شاستین نیاز دورب یخبر جانیا دیرسیمخصوصا که به نظر م
 مهم بهش رفت و آمد کنن. یمهموناکه  اومدیخونه و ظاهرش نم نیش بشه. به هر حال به اوارد خونه

کرده بود برداشتم.  نیکه بهم توه یموضوع جمع کردم و دو قدم به سمت مرد نیخاطر مطمئن شدن از ارو به لبخندم
 نداره. یبهم بفهمونه که ازم ترس خواستیانگار م د؛یرسیبه نظر م تفاوتیش بچهره

که دوباره چشم تو  یکردم. در حال هیبه بق یو نگاه دمیلبم کش . زبونم رو بهمیستادیوجب از هم ا کی یفاصله به
 گفتم: کنهیم شتریدلش ب یترس رو تو دونستمیکه م یبا لبخند کردم،یچشم مردک گستاخ م

 ه؟یمن دست ک یاسلحه ـ
 و زمختش جواب داد: دهینخراش یکچل با صدا مرد

 من خانوم. ـ
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هم بود کردم. سپس  یبود و اخماش از اول ورودش به خونه تو ادهستیبه مرد کچل که سمت راست من ا ینگاهمین
 گفتم:

 اونو بده به من. ـ
 یمکث، اون صدا یبا کم یندادم. مرد کچل مردد شد، ول یتیاما اهم دم،یدیمردک گستاخ م یهاچشم یرو تو ترس

 کلفتش رو بلند کرد و گفت:
 .میدیما انجام م دیدستور بد ـ

و با دو  دمی( باال رفت. به سمتش چرخ؟یگیم یدار ی)چ یجمله یابروهام هر دو به نشونه ناخودآگاه کج شد. لبم
 قدم بلند خودم رو بهش رسوندم. دستم رو جلوش گرفتم و قاطع به چشماش نگاه کردم.

 :دمیغر بعد
 بدش به من مردک. ـ

مرد  خیبودن نگاهشون م ستادهیارش اکه کن گهیدر حال انفجاره. دو نفر د تیکه از عصبان زدیمرد کچل داد م نگاه
 و مقابلم گرفت. دیکش رونیم رو بکچل بود. مرد دستش رو پشت کمرش برد، از پشت کمرش اسلحه

 و با پوزخند براندازش کردم. به سمت مرد گستاخ برگشتم و گفتم: دمیرو از دستش کش ماسلحه
 بود؟ یاسمت چ نم؛یبب ـ
ضربه زدنه،  یبرا یدنبال فرصت دونستمیشد. م رهیحمله بود، بهم خ یمادهآ یگرگ وحش هیکه مثل  ییهاچشم با

که  نیا یفرصت رو بهش بدم، نه برا نیا خواستمینداره. البته من م یفرصت چیکه االن ه دونستیاما خودشم م
 ینیچون مع دونستمیقدم عقب رفتم. خوب م چندکه فرصت کنه به آرزوهاش فکر کنه.  نیا یمن رو بکشه؛ نه! برا
که جونش رو در  یچهارتا اون نیا نیشدن به من رو ندارن. هرچند ب کیکدومشون جرئت نزد چیمن رو الزم داره، ه

زودتر حرفم رو بزنم.  دیمن، پس با یهاحساب کتاب یهمه ریلگد بزنه ز یبه راحت تونستیم دیدیمعرض خطر م
 یپام انداختم و با تاسف سرم رو براشون تکون دادم. با لحن یومقابلشون نشستم. پام رو ر رنگ،یلبزرگ عس زیم یرو

 گفتم: گهید یتاخطاب به سه دادیتمسخر م یکه بو
. اون اصاًل دیشیم انشیخودش و اطراف یهااون و خواسته یقربان یشما به راحت ،ینیو کنار مع جانیا د؟ینیبیم ـ

 ونتون براش ارزش نداره.. جستیقائل ن یارزش دیکنیشما که براش کار م یبرا
کرده  زیکه چشمش و ر یدر حال یهاشون رو از نظر گذروندم. مرد کچل با بددلتک چشمکردم و تک یکوتاه مکث

به من سند مرگش رو امضا کرده بود، با نفرت بهم چشم دوخته بود  یحترامیکه با ب ی. مردککردیبود، به من نگاه م
که راه انداختم  یامعرکه نیبفهمن منظور من از ا خوانیکه م گفتیم شونیسوال یهاافهیق گهید یو اون دوتا

 ه؟یچ
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 منتظرشون نذاشتم و گفتم: ادیز منم
 نیو حاضرم ا ادیبدم. از من برم ادیتا عالوه بر ارزش و ضمانت جونتون، بهتون پول و قدرت ز دیمن کار کن یبرا ـ

 !دهینم یگاهیجا نیوقت به شما همچن چیه ینیکار رو بکنم، اما مع
و انگار آب  شدیم دهیرد زخم د شیشونیپ یکه رو یشده بود. مرد رهیگره خورده بهم خ یکچل با ابروها مرد

 :دیفکر راه افتاده بود پرس نیدهانش از ا
 ؟یخوایاز ما م یوقت در ازاش چاون ـ

 دستم چرخوندم و گفتم: یتو یبازرو مثل اسباب اسلحه
 د؟یتونیم ؛ینیمرگ مع ـ

هام ش به هوا رفت. اخمبعد قهقهه هیهاش در حدقه گرد شد و چند ثانبود، چشم هیدو برابر بق کلشیکچل که ه مرد
دستم داشتم نگاش  یکه آماده تو یاشده و اسلحه زیر یهم رفت. با چشما یتو شیبلند و مصنوع یاز خنده

 و با اخم گفت:هام زل زد چشم یش که تموم شد، تومسخره ی. خندهکردمیم
 م؟یکنیم انـتیما به اربابمون خــ ـ یشد فکر کرد یچ ـ

 شده بود، معترضانه گفت: زونیمن آو شنهادیش با پکه آب از لب و لوچه یاون
 ؟یخل شد موریت ـ

 و با خشونت گفت: دیبه سمتش چرخ موریت سر
 .اریدهنت رو ببند ماز ـ

 که خودش رو کنترل کنه، چشماش رو بست. نیا یا خورده بود، براج یحساب موریالعمل تکه انگار از عکس اریماز
مکث کردم.  موریصورت ت یکرده بود، رو یاحترامیکه بهم ب یمتفکر مردک یگرفتم و بعد از چهره اریرو از ماز نگاهم

 خونسردانه بهش زل زدم و گفتم:
 .یگیم یچ فهممیندارم. اصال نم انـتیاز خــ ـ یدرک ـ

 زدم و گفتم: یالیخیب یاز رو یلبشون کج شد. لبخند یرو باال انداختن و گوشهاب هرچهارنفر
 !ونینداره آقا ییتوش جا اتیامثال ما قانون جنگله؛ اخالق یقانون زندگ ـ

 گفت: زدیکه تا حاال ساکت بود و حرف نم یاون
 شه؟یمال ما چهارنفر م ینیاموال مع یهمه ـ

 گفتم: تیجد شدم و با رهیخ شیمشک یهاچشم به
 آره. ـ

 :دیرو نداشت پرس یکی نیکچل که انگار انتظار ا مرد
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 اره؟یسرمون م ییبفهمه چه بال ینیاگه مع دیدونیم د؟یشد وونهید ـ
دل و جرئت  یش بودن، ولنصفه هینداشت. بق یگنده و صورت خشنش با افکارش سازگار کلیزدم. اصال ه پوزخند

 تر از مرد کچل بودن.که جوون نیخاطر ابه دیداشتن. شا یترشیب
 گفت: یبه تند مور،یو خطاب به ت دینگاه من، عقب چرخ زیکرده بود، بعد از آنال یاحترامیکه بهم ب یاون
 ؟یفاصله گرفت یکه بود یزیاز چ قدمکی. یکنیبراش کار م ی! پونزده ساله جونت کف دستته و دارموریترسو نشو تـ 

 .رسنیم یاجهیشون به چه نتخود نمیکرده بودم تا بب سکوت
 گرفت، دو قدم جلو گذاشت و از طرف همه گفت: یشیپ هیاز بق سپس

 .میدیکار رو انجام م نیما ا ـ
مرد  یو رو دیبهم چشم دوخته بودن چرخ تیچشم که با رضا اهیو مرد س اریماز یرو نگاه کردم. نگاهم از رو پشتش

 کچل که هنوزهم مردد بود ثابت موند.
 کردم و گفتم: نییباال و پا دییتا یبه نشونه رو سرم

 خوبه! ـ
 به همه کردم و گفتم: یجام بلند شدم و به سمتشون رفتم. نگاه از
 .رونیب دیبر دیتونیم ـ

ش گذاشتم. سپس محکم شونه یو دستم و رو ستادمیابروش بود بره، کنارش ا یکه زخم رو یکه مرد نیاز ا قبل
 گفتم:

 تو بمون. ـ
. ستادمیو رو به روش ا دمیاز اتاق خارج شدن، به سمتش چرخ هیبق یوقت نیندادم؛ بنابرا یتیاهم کرد که اهمشک نگ با
 زدم و گفتم: یشخندین
 درسته؟ ستم؛یحاال رئ ـ

 هم فشار داد و مردد گفت: یرو رو هاشلب
 بله. ـ
 .دیچیاتاق پ یکه بهش زدم تو یایلیضرب س یش نگذشته بود که صدااز بله هیثان کی

هام نگاه نکنه تا متوجه به چشم کردیم یشده بود به سمتم گردوند. سع لیرو که به سمت راست متما صورتش
 نشم. تیصورتش از شدت عصبان یقرمز
 گفتم: یش بردم و صورتش رو باال گرفتم. بعد با خونسردچونه ریرو ز دستم
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فکر  یباند، برا سیرئ کی. ینکن یکارو غرق کثافتخودت ر د،یبهت رس ینیاموال مع چهارمکی یباشه، وقت ادتی ـ
 .ندازنیم رتیراحت گ سایو پل فتهیمغزت از کار م زایچ نیداره. با فکر کردن به ا ازیکردن به مغزش ن

 !سیاز لفظ رئ دهمیومده بود. شااخوشش  حتمیانگار از نص گشت،یمبر یم به حالت عادقرمزش با هر کلمه نگاه
 رفت. رونیره کردم و اون هم از اتاق بچشم به در اشا با
رفتم. همون  ینیو به سمت اتاق مع دمیکش یقیهام رو از هم باز کردم. نفس عمو دست دمیدور، دور خودم چرخ کی

 یهاپروانه با نقش ،یاقهوه یهایواریکاغذ د دنیاومده بود. در رو باز کردم و وارد شدم. با د رونیکه ازش ب یاتاق
 باال انداختم و با خودم گفتم: ییابرو ییطال

 دختر! هی یقهیسل ـ
از  یکی یباال انداختم و خودم رو رو یاداشت. شونه ییپر کرده بود و در کشو یواریراست اتاق رو کمد د یگوشه
کرم رنگ مبل  یدسته یدور گردنم افتاده بود باز کردم و رو شدیوقت م یلیرها کردم. شالم رو که خ یراحت یمبال

 انداختم.
قرمزم کردم.  یبه مچ دستا یداشتم کم بشه. نگاه شیپ یقهیکه تا چند دق یتا اضطراب دمیکش قیتا نفس عم چند

 خواستمیسرد کنم. نم یرو کم دیکشیآدما تو وجودم شعله م نیکه از ا یکردم احساس تنفر یچشمام رو بستم و سع
 .دمیآدم بوده و من نفهم مهیبه سا هیسا نمیبب گردونمیبازم سرم رو که برم

اونا  یکه متعلق به دوران جوون ییبودم. قاب عکسا دهیاتاق هومن د یهرمز رو تو یسخت بود. من عکسا یلیخ اما
 یو روزا بستیچشمم نقش م یمن بود، مدام جلو هیکه شب یزن ری. تصورفتنیچشمم راه م یبود، همه مدام جلو

 .یو آوارگ یپناهیب زیانگنفرت
 باالخره به خواب رفتم. یزندگ یهایاز کلنجار رفتن با تلخ خسته
*** 

 کردم و پوزخند زدم. میبه قامت ابراه ینگاهمیشدم. ن ادهیپ نیباز شدن در عقب از ماش با
 میبه ابراه یتیکردم و اهم یرو ط الیشده تا وفرشسنگ ریچرخوندم. مس الیاطراف و یرو دور تا دور محوطه نگاهم

کنن و  یدو نفر رو انتخاب کرده بود تا من رو همراه نیا ینیکرده بود ندادم. مع یاحترامیکه بهم ب یونو آزاد، هم
 دو ممنون بودم! نیخاطر انتخاب اچه قدر ازش به

 بودم. کردیم بیاتاق خودش ما رو با نگاه تعق یو متوجه هومن که از پنجره کردمینگاه م الیو رونیب ینما به
عمارت قرار  یبه ورود یمنته یهارفتم که پله یگرفتم و به سمت الیو دیسرد و سف یرو از ستوناچشمم  باالخره
 داشتن.
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رنگ عمارت قرار گرفتم. در رو باز کردم و بدون توجه به  یادر بزرگ قهوه یرورو به سرعت باال رفتم و روبه هاپله
گذاشتم و بدون نگاه کردن به اطراف، به سمت کار شده بود  نیزم یطرح گل که رو یکایسرام یاطرافم، پا رو

دوم،  یطبقه یباال رفتم. با ورودم به راهرو یکیرو دو تا  هالهسالن بود قدم برداشتم و پ یکه انتها یچیمارپ یپلهراه
بهم  یحس کیکرده بودم.  دایپ ینبود. احساس بد یاما کس نم،یهومن خان رو بب یهاچشم گردوندم تا محافظ

 .ستیباشه ن دیطور که بااوضاع اون گفتیم
 اومد. رونیوجور کنم در اتاق باز شد و هومن ازش بکه بتونم خودم رو جمع نیاز ا قبل

 :دیهاش رو درهم برد و پرسها، اخمپله یمن جلو دنید با
 چرا خشکت زده دختر؟ ـ

 بهش انداختم و گفتم: یبترسم، اما االن وقتش نبود. نگاه یرعادیگرفته بودم از اوضاع غ ادی شهیهم
 هات کجان؟. محافظنمیاز آدم بب یرو خال جانیانتظار نداشتم ا ـ

مبل دو نفره لم دادم. هومن که تا حاال با  یها رفتم و روپلهراه کینزد یشده دهیچ یبه سمت ست مبال زمانهم
 گفت: کردیم بینگاهش من رو تعق

 ؟یشد کجا بود هیچند روز که عمارت تخل نیا ـ
 د؟یپرسیرو م نیسوال من جواب نداد؛ پس چرا ا به

 بود. زدهخی یهاچشماش دوختم. درست مثل آدم یرو به سبز نگاهم
 طور؟آب و هوام عوض بشه؛ چه کمهیرشت. رفتم  ـ

سرش کرد. کامال مشخص بود  گاههیمقابلم نشست و دستش رو تک یمبل تک نفره یشد، رو کیبهم نزد آروم
 ست.قدر کالفهچه
 سوالم رو تکرار کردم: اطیاحت با
 ؟یچرا محافظ ندار ـ

. ادیجوون به نظر ب یلیخ شدیباعث م گردوندیموهاش رو به رنگ سابق بر م شهیکه هم نیرو باال گرفت. ا سرش
 .شدمینم مونیمتوجه تفاوت سن وقتچیصورتش نبود، ه یاگه خطوط رو دیشا

 هم گذاشت و گفت: یرو رو هاشچشم
و من رو  شهیم دایپ شونیکی یباالخره سروکله کنمیم تحمل کنم. احساس مخونه یوجودشون رو تو تونمینم ـ
 .کشهیم
 به هومن نگاه کردم. یاگردشده یهاچشم با

 :دمیزده پرسو بهت دمیرو به لبم کش زبونم
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 ؟یدیترس ـ
 .کردیبه ترسش اعتراف نم وقتچیود هم هب دهیاگه ترس یگذاشت. حت جوابیبهم انداخت و حرفم رو ب یروحیب نگاه
 فعال قصد حرف زدن نداره، از جام بلند شدم و خواستم به سمت اتاقم برم که صداش در اومد: دمید یوقت

 ؟یبودن کم کرد دهیها رو که ما رو دشر سردسته ـ
 از سر باز کردم: نیهم یسپرده بودم؛ برا می. اکثرش رو به ابراهدونستمی. جوابش رو نمستادمیجام ا سر

 آره. ـ
 .ومدمین جانیا سیرئ یشایفرماعمل کردن به خورده یبودم؛ برا جانیا یاگهید زیچ یمن برا کنه؟یم یچه فرق گهید
 :دیغر یبلند و عصب ال،یباز شدن در و یصدا با
 !دیباش رونیب ـ

 ش بود؟چه نی. ادیناخوداگاه باال پر ابروهام
 گفتم: مردد

 افتاده؟ یجا اتفاقشده؟ اون یزیچ ـ
 هام نگاه کرد و طلبکارانه گفت:زد؛ به چشم یپوزخند

 جا بکشه!از اون احمقا، من رو اون یکیبود  کینزد ـ
 کرده بود گفت: شیآت یکه چشماش رو مثل گلوله یتیکرد و با عصبان مکث

 بهش پول داده بودن. ـ
 هاش رو بهم دوخت و گفت:. چشمدیبه موهاش کش یدست

 .دونستمیکنارم بوده و نم دشمن ـ
 گفت؟یسر جام موندم. من رو م خوردهکهی

 :دمیبپاشه پرس نیزم یکه از تصورش مغزم رو نیاز ا قبل
 ه؟یمنظورت چ ـ
 بهم کرد و گفت: یینگاه گذرا ستاد،یروم اجاش بلند شد و به سمتم اومد. روبه از
 .هینیکار مع ـ

 زد: پوزخند
 .کمیشر ـ

 لب زمزمه کرد: ریوارش کرد و زشل بیج یرو تو دستش
 !قمیرف ـ
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 :دمیپرس گشتمیبه خودم م دیاز شک و ترد یهاش دنبال ردچشم یطور که توباال انداختم و همون ابرو
 کار اونه؟ یدیاز کجا فهم ـ
 جواب داد: حوصلهیب
 .دمیزبون همون مردک کش ریاز ز ـ

 شد: رهیهام خبه چشم میمستق
 گروه کار اون باشه. یهاشاخهریلو دادن ز ممکنه کنمیدارم فکر م ـ
 !ستین دمیخودم فکر کردم، بع با

 که بلند تکرار کردم: شدیم نییذهنم باال و پا یسوال تو کی اما
 کرده؟ دایپ یبه اون مدارک دسترس یچه جور ینیاما مع ـ

 از کنارم رد شد و به سمت اتاقش رفت: هومن
 نداشت. یبه اون مدارک دسترس یسذهنم رو مشغول کرده. جز تو ک نیهم ـ

که به صدام  یایقالب جانیهام رو درشت کردم و با هکردم از خودم دفاع کنم. چشم ینبود، اما سع نانهیبدب لحنش
 داده بودم گفتم:

 که کار من باشه؛ درسته؟ یکنیفکر نم ـ
 ت:شد و گف رهیدر اتاقش گذاشت و به سمتم برگشت. بهم خ یرهیدستگ یرو رو دستش

 با تو در ارتباط بوده ذهنم رو مشغول کرده. یلیکه خ یکینه، اما  ـ
 :دمیپرس زدمیکه حدسش م نیجالب شده بود. ابرو باال انداختم و با ا بحث

 ؟یک ـ
 و متفکر گفت: دیرو به لبش کش زبونش

 احسان. ـ
از  یلو دادن بعض یحت ایباشه  پس ممکنه گروه آتنا رو اون لو داده کرد؛یکار م ینیمع یبود. احسان برا یمنطق

 ها، اما فقط ممکنه.محموله
 نشون بدم: خبریجا بکردم خودم رو از همه یسر هومن وارد اتاقش شدم و سع پشت

 در ارتباطه؟ ینیمگه احسان با مع ـ
 به من کرد و سر تکون داد. ینگاهمین ستاد،یپنجره ا کنار

 کردم:دادم و کنجکاوانه سوال  هیاتاق تک وارید به
 تو رو بکشه؟ ایکار رو بکنه  نیا دیچرا با ینیمع ـ
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 که به سمتم برگرده گفت: نیا بدون
 .ادیکردم به نظر تصادف ب یکار یسازباعث مرگ پدرش شدم، اما با صحنه شیها پسال ـ

 .گفتیراست م ینیباال انداختم. پس مع ابرو
 گفتم: متعجب

 د؟یکار رو کرد نیچرا ا ـ
پنجره بود نشست. بعد به سمت من  کیتختش که نزد یفاصله گرفت و لبه یال، از پنجره کمسو نیا دنیشن با

 برگشت و گفت:
 داشت. یادهیو پوس یمیشد. افکار قد ینیاهداف مشترک من و مع بود. مانع سیموقع اون رئاون ـ

 !دهیزدم. افکار پوس پوزخند
 تونستمینم نیاز ا ترشیب گهیفرصت مناسب بودم. دتخت نشستم. دنبال  یکردم و کنارش رو یاتاق رو ط طول

 .خوردیبهم م ختشیتحملش کنم. حالم داشت از ر
 شدم. ریگغافل یکه زد کم یشده بود که با حرف یطوالن نمونیب سکوت

 حالش خوبه؟ ؟یرو کجا برد نیام ـ
تمام  یگودروغ کیشته باشم. اون ش دااحمقانه یاز درک نگران یچه حس دیبا دونستمیبرادرم بود؟ واقعا نم نگران

 بود! اریع
 شدم. رهیگرفتم و خشک بهش خ نیم رو از زمخشک شده نگاه

 خوبه. شماله؛ رشت. ـ
 شروع کنم. کردمیبهش فکر م شبیرو که از د یایکم بازکم دیبا

 شدم که ساعت دور دستش رو باز کرد و گفت: رهیحرف بهش خ بدون
 ؟یکنینگاه م یجورنیشده دخترم؟ چرا ا یچ ـ

 کلمه رو ازش بشنوم متنفر بودم! نیکه ا نی! از ادخترم
 زدم و گفتم: یزورک یلبخند

 .یکردیم یباهام باز ای یبافتیموهام رو م ،یکردیاون اوال افتادم. بغلم م ادی ـ
 دلم گفتم: یخاطر مرگ پدرم قورت دادم و توصدام رو به یکردم. بغض جامونده تو یمکث

 .یادد میباز ـ
 کردم و گفتم: نگاهش

 آغوشت تنگ شده. یدلم برا ـ
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دستش  کیبغلش رفتم.  یو تو دمیتخت جلو کش یزد و آغوشش رو برام باز کرد. خودم رو رو یقیلبخند عم هومن
 کمرم بود. یرو شگهیو دست د دیموهام کش یگونه رورو نوازش

 لباسش جاساز نکرده باشه. یتو یاحهچک کردم که اسل یرفع دلتنگ یفاصله به بهانه نیا یتو منم
 گفتم: یااومدم و با لحن چابلوسانه رونیموضوع، از آغوشش ب نیاز مطمئن شدن از ا بعد

 .دیواسه من مثل پدر بود شهیشما هم ـ
 کردم: فکر

 .یاما خرابش کرد ،یبود ـ
 تکون داد: نیزد و سرش رو به طرف یلبخند

 .یاما تو واسه من، واقعا دخترم ـ
 ش کردم و گفتم:حواله یدادم. چشمک لشیتحو یزورک یندلبخ

 وجور برات دارم.جمع یکادو هی ـ
پوزخند  خواستیهاش روشن شدن. دلم مکش اومد و چشم یواقع یاهاش به خندهباال انداخت، باالخره لب ابرو

تر باشه. دستم ه بودم تا دم دستمانتوم گذاشت بیج یم رو توبزنم، اما مجبور بودم ظاهرم رو حفظ کنم. از قبل اسلحه
تخت  یزمان از رو. مقابلش گرفتم و همدمیکش رونیم رو از توش بگشاد و بزرگ مانتوم کردم و اسلحه بیج یدو تو

 بلند شدم و ازش فاصله گرفتم.
دم و ز یهوا تکون داد، اما نتونست حرف بزنه. پوزخند یسوال بزرگ شده بود. دستش رو توعالمت هیمثل  شچهره
 گفتم:

 ؟یتعجب کرد یشده عمو جون؟ از چ یچ ـ
 درهم شد. خواست از جاش بلند بشه که داد زدم: شتریلفظ عمو صورتش ب با
 سرجات! نیبش ـ

 کردم. کیفکر کردن رون پاش رو هدف گرفتم و شل یابه حرفم نداد. منم بدون لحظه یتیاهم
به هوا رفت. صورتش از درد جمع شد، دو قدم عقب رفت و  ادشیبا برخورد گلوله به پاش و هجوم خون، فر زمانهم
روش قرار گرفتم. بعد با پوزخند شدم و روبه کیتخت ولو شد. صورتش از درد قرمز شده بود. چند قدم بهش نزد یرو

 گفتم: دیکشیکه از اعماق وجودم شعله م یو نفرت
 .رنیبم توننینم ترشیبار ب هیا براش کمه، اما متاسفانه آدم رهیمثل تو هزاربارهم بم یآشغال ـ

 از درد جمع شده بود گفت: یکه صورتش کم یزد و در حال یشخندیکرد اقتدارش رو حفظ کنه. ر یسع
 ؟یدیفهم یک ـ
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دستم  یکه اسلحه تو نیبار بود از ا نیاول یبود کردم. برا شیزخم یپا یبه دستش که رو یرو ندادم و نگاه جوابش
 حال بودم.خوش رمیگیم
 کردمیشد. احساس م یدردناکش با هم قات ادیگلوله و فر کیشل یرو هدف گرفتم. صدا شگهید یمکث پا یکم با
و  ستادمیسرش ا یکه باال کردیبه پا شده، چون ضربان قلبم به شدت باال رفته بود. داشت ناله م یقلبم عروس یتو

 با نفرت گفتم:
 ییت رو جاو جنازه کشمتیسگ م کی. حاال من مثل یپات له کرد ریخاطر پول زم رو بهمن و خانواده یتو لعنت ـ
 .یکنیکه فکرش رو هم نم ندازمیم
اون احساس لـ*ـذت  یجیشد و من واقعا از مرگ تدر ریبار دست راستش رو هدف گرفتم. خون از دستش سراز نیا و
 دم،یکش رونیب میشلوار ل بیج یاز تو ینشسته بود کردم. دستمال شیشونیپ یکه رو ییهابه عرق ی. نگاهکردمیم

 تونستیبود. به جز دست چپش نم دهخون ش یهاش کاسهسرش نشستم و عرقش رو خشک کردم. چشم یباال
 از بدنش رو تکون بده. ییجا

 داره! یهم حس خوب بودنوونهید ی. گاهکردمیشده نگاهش م رهیبا لـ*ـذت خ همچنان
نظاره کردم و طبق  اومدیبه نظر م روحیو ب دهیپررنگ ادیز یزیرخاطر خون زل زده بودم. صورتش رو که به بهش
. هومن میول کن ابونیب کی یتو میکه از قبل گرفته بودم، بلند شدم که آزاد رو صدا کنم تا هومن رو ببر یمیتصم

مانتوم رو گرفت  یگوشه داد،یرو کامال نشون م دیکشیکه م یکه صداش درد یدست چپش رو باال آورد و در حال
 و گفت:

 ... دوستت داشتم.شهی... من... همیدونیتو م ـ
 نیفکر کرده بود با ا دیتخت گذاشت و ملتمس نگاهم کرد. شا یجمله، سرش رو که باال گرفته بود رو نیگفتن ا با

 هیگذاشتم، قلبم رو با  خاطر اون کناررو به ریام یرفته بود من از وقت ادشیقرار بده،  ریمن رو تحت تاث تونهیحرفا م
 کردم. نیگزیسنگ جا
 زدم و گفتم: یمصنوع یا. قهقههرمیرو بگ میعصب یخنده یجلو نتونستم

 ؟یدوستم داشت ـ
 تکون دادم و گفتم: نیرو به طرف سرم

 .یرو دوست داشته باش یکسچیه یتونینم وقتچیتو ه ـ
 و ادامه دادم: دمیکش رونیرو از دستش ب مانتوم

 ؟یشنوی. فقط خودت؛ میخودت رو دوست داشته باش یتونیم تو فقط ـ
 کردم و بدن غرق در خونش رو از نظر گذروندم: زیرو ر هامچشم
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 و پول! ـ
 فتم:شدم و گ رهی. با نفرت بهش خستادمیجونش اجسم کم یروتخت رو دور زدم و روبه بعد

 .یچون وارث نداشت ؛یرو الزم داشت نیمن و ام ،یشدیدار نمداشتن پول کار دستت داد. بچهدوست ـ
 شدیم نییکه مدام باال و پا شنهیسـ*ـ یتخت غرق در خون نشستم. به قفسه یقدم جلو گذاشتم و کنارش رو دو
 خودم سر تکون دادم: یافکار گذشته یشدم و با تاسف برا رهیخ
 .یتمام عمرت به من بدهکار بود یکه به اندازه یتو بود نیاما ا دونستم،یتو م ونیخودم رو مد شهیمن هم ـ
 گفتم: رفتمیطور که به سمت در مکه بهش نگاه کنم، همون نیجام بلند شدم و بدون ا از
. من با گرفتن جونت و یبهم بدهکار یازم گرفت یکه من داشتم و با خودخواه ییهاتو به خاطر تمام فرصت ـ

 .رمیگیاموالت حقم رو ازت م یمصادره
 مشخص بودگفتم: یم به خوبهرکلمه یکه تو یدر گذاشتم و با نفرت یرهیدستگ ی. دستم رو روادمستیدر ا یجلو

 .کننیرو خاموش نم یدلم به پا کرد یکه تو یشیهم آت نایهر چند ا ـ
دوم گذشتم و به  یطبقه یراهرو یشده تو دهیچ یهازدم. از کنار مبل رونیحرف، بالفاصله از اتاق ب نیگفتن ا با

اول بود گذشتم و  یطبقه یاصل یراهرو یکه تو ینیتزئ یهااومدم. از کنار مجسمه نییپا چیمارپ یهااز پله سرعت
در  یروروبه ال،یو درنگیسف یهارو شدم. به نردهآزاد روبه تفاوتیسرد و بخون یرو باز کردم که با چهره الیدر و
 :دمیپرس دمییپایکه اطرافم رو م یاال انداختم و در حالب ییابرو دنشیداده و منتظر من بود. با د هیتک یورود

 شد؟ یچ ـ
 زد و گفت: یشخندین
 خانم. دینگاه کن جانیاز ا دییبفرما ـ
 شهیکه هم ییکارش باشه، چاقو یتو یکلک دادمیکه احتمال م ییجابه صورت خندانش کردم. از اون ینگاهمین

. به سمتش دمیکش رونیب بمیکنم، نامحسوس از ج شیدستم مخف یتو تونستمیکه م نیخاطر اهمراهم بود رو به
 به آزاد بود. زمانحواسم هم کردم،یکه نگاه م نیی. به پاستادمیها ارفتم و کنار نرده

 آزاد گفت: دم،یبود د یافتاده و خون از سرش جار نیزم یرو که رو میابراه یوقت
 از دستور شما خانم. نمیا ـ
 ردم و گفتم:چشم نگاهش ک یگوشه از
 خوبه. ـ
 م رو بهش دوختم و گفتم:مآبانه سیبه سمتش برگشتم، نگاه سرد و رئ تفاوتیب
 .نییپا یاریم یکشیباال هومن رو م یریم ـ
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 آزاد سکوت رو ارجح دونستم و اشاره کردم جواب بده. یزنگ گوش یصدا با
 من انداخت و گفت: به ینگاهمی. ندیکش رونیرو ب شیکتش کرد و گوش بیج یرو تو دستش

 .مورهیت ـ
 بلندگو گذاشت و جواب داد: یرو رو یگوش د،یسبزرنگ کش کونیآ یحرف، دستش رو رو نیگفتن ا با
 مور؟یشده ت یچ ـ

 باشه گفت: دهیرو دو یقابل توجه میکه انگار تا یبود. جور دهیبردهیمضطرب و بر موریت یدهیکلفت و نخراش یصدا
کشته شدن. ممکنه... رد شماها رو  سایبه پل یراندازیت یو سهند تو اریرو گرفتن... ماز ینیآزاد... گوش کن... مع ـ

 !ستی... امن ن جاچیه د،یگور بشوگم ترعیهم... زده باشن. سر
 :میدیمتعجب پرس یاز حدقه دراومده و لحن یهاو آزاد، هر دو با چشم من

 ؟یجورچه ؟یچ ـ
 جواب داد: اومدیجا م ترشیکه هر لحظه نفسش ب موریت
 اطالعات داده، اما کار اونه! یچه جور دونمیاحسان! نم ـ

 :دمیو غر دمیرو از دست آزاد قاپ یگوش
 چه خبره؟ جانیرو لو داده؟ معلوم هست ا ینیاحسان مع ؟یگیم یدار یچ ـ

 کارتمیکرد. بالفاصله س رو از دستم گرفت و ارتباط رو قطع یاومده بود، گوش رونیآزاد که انگار تازه از شوک ب اما
مکث، دنبالش راه افتادم، به سرعت  یشد. منم با کم ریسراز نییبه پا الیو یهارو درآورد و از پله شیگوش یو باتر

 نشستم. نیماش یعبور کردم و تو الیسرسبز و یهادرخت نیاز ب
 .میزد رونیب الیرو روشن کرد، فورا از و نیکه ماش آزاد

 ـــدایش
 ستادهیکه کنار در ا یبه افسر چادر ینگاه یحوصلگیسرم مرتب کردم و با ب یزندان رو رو ینگِ سادهر یآب چادر

 یاز سر راحت ینفس ،یدر فلز یتقه یکه با صدا کردمیرو نگاه م شیاستخون روحیو ب تفاوتیبود انداختم. صورت ب
. با باز شدن در، چشم تو کردیم نیفسم رو سنگاتاق ن نیا یو سرم رو به سمت در چرخوندم. تنها بودن تو دمیکش

 یزد، سرش رو به نشونه یمن لبخند دنیبرادرم بود. با د ییمن به رها دیروزها تمام ام نیشدم که ا یچشم مرد
گذاشت.  زیم یرو رو رنگشیعسل یدستفینشست و ک یچوب یصندل یروم روتکون داد و به سمتم اومد. روبه ییآشنا

به سمتم برگشت و  نیکرد. بعد از ا زونیآو ینه چندان راحت صندل گاههیتش رو درآورد و به تکاسپر یِعسلکت 
 نگاهش رو به چشمام دوخت. سپس گفت:

 .یسالم خانم صمد ـ
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 گفتم: حوصلهیهام رو از هم فاصله دادم و بلب یکم
 سالم. ـ

 من انداخت: حالیب یافهیبه ق یکرد و نگاه زیرو ر هاشچشم
 د؟یاگرفته قدرنیچرا ا ـ
 گفتم: یمیحک یبود کردم و خطاب به آقا رهیکه به جلوش خ یبه زن ینگاهمین
 حال باشم؟که گرفتارشم خوش یااحمقانه تیکه از وضع دیانتظار ندار ـ

 داد و گفت: لمیتحو یلبخند
 .دینگاه کن تجربه کی. بهش به عنوان ستین یادیمدت ز دن،یدادگاه براتون بر یکه تو یماه حبسشش ـ

 کردم: زیبراش ر ضیرو با غ هامچشم
 خواهشا! دیم نکنشرمنده ـ

 کج شد و همراه با لبخند کج و معوجش گفت: لبش
اومدن از اون باند و فرار کردن از دست اون  رونیخانم. زنده ب دیشانس هستخوش یلیکه شما خ دیفکر کن نیبه ا ـ

 .ستیروزها چندان هم سخت ن نیپس گذروندن ا د؛یکه شما انجامش دادکارها بود  نیتراز محال یکی دیها شاآدم
 گفتم: ترحوصلهیهم فشار دادم و ب یرو رو هامچشم

چون واقعا  د،یبش الیخیبحث رو ب نی. بهتره افتهیبراشون نم نیا هیوقت اتفاق شب چیشانس هخوش یهاآدم ـ
 حالش چطوره؟ د؟یاز برادرم حرف بزن ستیش رو ندارم. بهتر نحوصله
شد  رهیهام خبه چشم زد،یبود باال م ختهیصورتش ر یرو که رو شیمشک یکه موها یزد و در حال یرنگکم لبخند

 و گفت:
 براتون دارم! یایاخبار باورنکردن ـ
 یبرام به وجود اومده باشه، به دهنش زل زدم. قلبم داشت تو یدیام یکه انگار روزنه یکلمات، جور نیا دنیشن با

کنجکاو و مشتاق  دم،یرو د یمیحک ینگاه خندون آقا یآب دهانم رو قورت دادم و وقت کرد،یم یقراریب نهیسـ*ـ
 گفتم:

 شده؟ یخب؟ چ ـ
 گره کرد و گفت: زیم یرو رو هاشدست

 شد. یکه شما رو گرفته بودن متالش یبزرگ ییایباند ماف شیپ هفتهکی ـ
 ینداشت، ول انیبه شا یخبر ارتباط نیکه ا نی. با ادمیکوب زیم یرو انجیهم قالب کردم و با ه یرو تو هامدست
 لبم نشست. یرو یحال شدم و لبخند بزرگخوش یلیبود. خ یخوب یلیخبر خ



 

 

511 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 کرد،یالعملم رو نگاه مقائم کرده بود، عکس شیو مشک یدرشتش که پشت قاب فلز یهابا چشم یمیحک یآقا
 باالخره سکوتش رو شکست و گفت:

 !شدمیم دیکم ناام. خدا رو شکر؛ واقعا داشتم کمیخانوم صمد نمیرو بب تونیاالخره تونستم لبخند واقعب ـ
 زده گفتم:وجور کردم و خجالتخودم رو جمع یحرف کم نیا دنیشن با
 ممنونم. ـ

 باال انداخت و گفت: ییابرو
 .شهیآزاد م یو به زود گناههیت. برادر شما برو گف دونستیکه م ی! فرهاد باالخره دهن باز کرد و هرچیو خبر بعد ـ

 :دمیپرس یخاص جانیحدقه گرد شد و با شور و ه یتو هامچشم
 شد؟ یپس چ زنن؛یحرف نم ایاز اون لعنت کدومچیه دیمگه نگفت ـ

 کرد و گفت: نییباال و پا دییتا یرو به نشونه سرش
گرفته  میتصم گهید هیاجرا بوده انگار فرهاد برخالف بقم نیکه پشت ا یباند یخبر فروپاش دنیدرسته، اما با شن ـ

 رو بگه. تیواقع
 رو باز کرد و ادامه داد: رنگشیعسل فیبرد، در ک فشیرو به سمت ک دستش

به خاطر رفاقت با پدرام داشت. هر چند  یبوده، اما اطالعات کامل ابونیکه نقشش فقط بردن شما به اون ب نیبا ا ـ
برادرتون  یگناهیاثبات ب یتو یادیز ریاما تاث ادیشدن باند بزرگشون سوخته به حساب ماطالعاتش بعد از منحل

 روزاست که برادرتون آزاد بشه. نیداشت و هم
گفته بودم سکوت  انیـناه نبود، اما گناهش قتل هم نبود. به شا گـیب انیفکر کردم که شا نیکرد و من به ا سکوت

وگور . هرچند اون دخترهم گمدادیتاوان م دیبا گفتیمهناز نگه که اگه م یاز ماجرا یزیهاش چحرف یکنه و تو
پا جلو  انیبود که اون دختر از اول به خاطر سوء استفاده از شا نیا تیازش نبود. به عالوه، واقع یشده بود و خبر

باطل  یشناسنامه یتو بود که اسمش نیا شیرو نداشتم! خوب یکی نیثابت کردن ا یگذاشته بود و من واقعا حوصله
 .دیکشیموضوع رو وسط نم نیا یپدر بود و کس یشده
اون رو  د،یکش رونیرنگ ب دیسف یگشتن پاکت یفرو برد. با کم فیک یرو باز کرد و دستش رو تو فشیک یفلز قفل

 مقابلم گذاشت و گفت:
 نامه رو دفتر زندان به من دادن تا به شما برسونم. نیو ا ـ

 پاکت کردم و گفتم: به یمتعجب نگاه
 ه؟یاز طرف ک ـ

 باال انداخت و گفت: ییابرو
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 .دینیخودتون بب ـ
 رو جلو بردم و پاکت رو برداشتم. روش نوشته بود: دستم

 .یصمد دایبرسد دست سرکار خانم ش ـ
 باال انداختم و متعجب سرم رو باال گرفتم: ییابرو

 نداره؟ آدرس فرستنده ایچرا تمبر  ست؟یشده ننامه پست نیا ـ
 باال انداخت: یاشونه یمیحک

 تا به شما برسونم. دادنینامه رو به من نم نیوجود داشت ا یمشکوک زی. اگه چدیبخون دیباز کن دونم؛ینم ـ
 ش انداخت و از جا بلند شد.شونه یرو رو فشیکتش رو برداشت، ک بعد

 زد و گفت: یوجورجمع لبخند
 .یدار خانم صمدخدانگه ـ

 ش کردم.بدرقه یطورنیهاش دوختم و با ارو به چشم میخنث نگاه
. میآورده بود، به سمتم اومد و با هم از اتاق خارج شد یکه من رو به اتاق مالقات خصوص یافسر ل،یاز رفتن وک بعد

. مید شدوارد بن د،یجد یهایزندان رشیپذ یروو بعد از ردکردن راه میبه اتاق مالقات باال رفت یمنته یهاپلهاز راه
 لهیبود با داخل شدن من، در م ستادهیکه پشت در ا یخارج شد. افسر دزندان رو ازم گرفت و از بن یزن، چادر و روسر

انداختم که هر  ییهابه زن یسرسر یدستم فشار دادم و نگاه یمانند رو بست و پشت من توقف کرد. پاکت رو تو
 دشونیجد یدوستا یفکربا هم جانیگرفتن درس عبرت، ا یجا زندان شده بودن و به یراه یلیکدوم به دل

 .شدنیم یتریاحرفه یکارهاالفخ
 یهاکیموزائ یلخ کنان پام رو روو لخ میآب یهاییدمپا یحواسم رو دادم به صدا شون،رهیخ یهاتوجه به نگاه بدون

 و به سمت سلولم رفتم. دمیکف کش
 سلول. نیراست، پنجم سمت
 دن:کردم به شمر شروع

 دو، سه، چهار، پنج. ک،ی ـ
 از آدم بود. احتماالً سر کارهاشون رفته بودن. یشدم که االن خال یانفرهسلول شش وارد
 یکیچپ و اون  یگوشه یکیراست،  یگوشه یکیبودن.  لشیوسا نیترمهم دیسلول، شا یتخت دو طبقه تو سه

 سلول. یمقابل ورود
رو درآوردم،  هامیینشستم. دمپا نییپا یطبقه یسمت راست رفتم و رو یقهچندقدم کوتاه به سمت تخت دو طب با
رو بهش  حالمیدستم و باال گرفتم و نگاه ب یزدم. پاکتِ تو هیاتاق تک رنگیآب واریتخت چهارزانو زدم و به د یرو
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 رونیاون بود رو ب یه توک ییرو کنار گذاشتم و در پاکت رو باز کردم. کاغذها دیدوختم. شک داشتم، اما باالخره ترد
 لب تکرار کردم: ریرو ز خطنیشدم و اول رهیها خبه نوشته دم،یکش

 من. یبایز یبه نام خالق بانو ـ
ذهنم نقش بست و  یتو نفرکی. تنها رنگاهیو جمالت س دیسف یصفحه خیحدقه گرد شد و نگاهم م یتو هامچشم

 خودش بود!
دوست  یدیکه د ییزهایخاطر چبه دهمیشا ای یبشنو یزیدوباره از من چ یانتظار نداشت دونمی. مزمیسالم عز ـ

 !یرو بهت بگم تا در موردم اشتباه قضاوت نکن دیکه با ییزهایچ نیآخر خواستیاما من دلم م ،ینداشت
 بگم! تونستمینم یعنیبودن که ازشون حرف نزدم؛  ییزهایدلم، باور کن من بهت دروغ نگفتم، اما چ زیعز دایش
 باهاشون آشنا شدم و یگفتم چه جور هتب

ذهنم پررنگ  یلحظه توکه اون یدردناک تیها، موندن رو انتخاب کنم. واقعموندن کنار اونزنده یشدم برا مجبور
 یآدما یبرا یکار تونستمیم دیاما با زنده موندنم شا شد،یها عوض نماون یبرا یزیبود که با مرگ من چ نیبود ا

 زیاما همه چ کردم،یبود که من بهش فکر م یزیچ نیانجام بدم. ا افتادنیها مخدا نشناس نیا ریکه گ یمظلوم
چه قدر روانم رو  تونهیم یزیچ نیرو گرفتم، فکر نکردم قبول کردن چن میتصم نیا یرقم خورد. وقت یاگهید یجور

 ییکارها نیترفیکث شدمیودم. مجبور مب ریمن بود. مدام با وجدانم درگ یرو شیمشکل پ نیتربزرگ نیو ا زهیبهم بر
باور کن  دایبود که خودم انتخاب کرده بودم. ش یریمس نیپزشک برسه انجام بدم، اما ا کیرو که ممکنه به ذهن 

ترس  دا،یمن ساده نبود. من ترس رو با پوست و گوشت و استخونم لمس کردم. ش یتونل وحشت برا نیگذشتن از ا
و نفسم تنگ!  شدیم نیقلبم سنگ نه،یبیمن رو م هخدا دار دیرسیکه به ذهنم م یالحظه من فقط از اونا نبود. هر
در برابرش سر بلند کنم،  تونستمیکه نم دادمیرو انجام م یو من در حضور اون کار دیدیترس از خدا که من رو م

تموم شده  زیچ. حاال که همهستمیجرئت نکنم رو به قبله با ییتموم اون مدت کذا خوندم،یکه نماز م یباعث شد من
متنفر بودم.  دیرسیکه م یبودم. از نگاه کردن به دستام، از هر صبح یفرار نهیسه ماهه تموم از آ گم،یتو م بهفقط 

ساعته برام گذاشته بودن. مکالماتم شنود  وچهارستیمامور ب کیروزها . تمام اوندمیدیکابوس م ای شدمیم خوابیب
کار  نیمطبم هم براشون دورب یمجبورم کردن تو یشد. حتیچک م میارتباط یهاراه یه بگم همهبهتر ای شدیم

 تونستمینم کنهینگاهم نم یکه مطمئن باشم کس نیآبم بدون ا وانیل هی یحت گهیبذارم تا بتونن من رو چک کنن. د
اون سه ماه  یبود که تو یبهتر از کار یلیخداد که  یشنهادیبهم پ ینیدوـ سه ماه مع بایکه بعد از تقر نیبخورم. تا ا

اما مطمئنم  زدم،یکه توش دست و پا م یو نه کثافت یدی. تو اون روزها، نه حال من رو ددمیدیهر روز کابوسش رو م
هاش قراره شفابخش آدما باشه، دست کردیکه فکر م یآدم یبودن برا یزیانگنفرت یچه روزا یتصور کن یتونیم

 شنهادی! پشنیروزها تموم م نیا زدمیگذروندنشون. هرچند که خودم رو گول م غیاز دم ت یبرا یالهیوس اما شده بودن
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که اون  ی. اطالعاتشمیو من وارد گروه اون م کنهیم یمعرف کشیبود که من رو به عنوان پزشک به شر نیا ینیمع
 .خودم رو به دخترش بچسبونم یجور هیو  ارمیدرب کشیرو از شر خوادیم

دل و  یمجبور نبودم صبح تا صبح دستم رو بکنم تو گهیبود که من با قبول کردنش د نیا شنهادیپ نیقوت ا ینقطه
 .نمی. شب هم کابوس همون آدما رو ببرمیزنده و جونشون رو ازشون بگ یآدما یروده
 یبودم که از بدن آدما ییاعضا یمنیکردن ابد رو انتخاب کردم. بعد از اون فقط مسئول چک ز،یانگبد و نفرت نیب من

هم خودم رو گول  دینبودم. البته شا گهید یمن مسئول مرگ آدما گهی. دردناک بود، اما دآوردنیمبرگشته دربخت
 .زدمیم

 یمن از دخترش خواستگار ینیمع یکرد و دو ماه بعد طبق خواسته یمعرف کشیمن رو به عنوان پزشک به شر ینیمع
داره که  یمخف یراهرو هیعمارتش  یهومن، اون به من گفت که هومن تو یم به عمارت اصلکردم. با باز شدن پا

کنم، اما  داشونیکه نتونستم پ خواستیمن م ازرو  یاسناد خاص ینیهست. مع یاون راهرو اتاق اسناد یهااتاق یتو
 خوندیفرام یداریوجدانم رو به ب و کردیکه مدام مشغولم م یبود که من رو به فکر انداخت. فکر یادیجا مدارک زاون

طور برد؟ چه نیباندشون رو از ب شهیطور مفکر کردم چه یلیکثافت غرق بشم. خ نیا یتو نیاز ا ترشیب دیکه من نبا
 یابه شدت وحشتناک به سرم زد، اما چاره یو اطالعات بدم. فکر زمیبودن رو بر دهیکه دورم چ یتیامن وارید تونمیم

 یبرا شدنیمجبور م کردم،یرو خراب م شونیبندبود که اگه سازمان و طبقه نینداشتم. فکرم ا کردنش یجز عمل
. گشتنیم شونیِو پِ شدنیمتوجه حضورشون م هم سایپل یجورنیپاک کردن ردشون، خودشون رو نشون بدن و ا

بودن وارد کشور کرده یبه تازگرو که  ییچند بار، بارها نیهم ی. برااومدیمبود که از پس من بر یتنها کار نیا
جا که اون ییباند هومن رو لو دادم. از جا یاصل یهاشاخه ریاز ز یکی بارهمکیاطالعاتش رو درآوردم و لو دادم. 

 ستمیس قیدنبالم بودن نبود، تونستم با وارد شدن از طر وچهارساعتهستیکه ب ینیمع یآدما یهااز چشم یخبر گهید
از رفقام  یکیرو که داشتم، به  ینام و نشون اون، اطالعات قیاز طر گه،یآدم د هی لیمیردن ادختر هومن و با هک ک

 .ودشروع ماجرا ب نیبود بدم و ا یو رانندگ ییراهنما سیکه پل
منتظر تموم  یلیبکشم. خ قینفس عم هی تونستمیم گهیتموم شد و من د زیکه باالخره همه چ کردمیرو شکر م خدا

و  کردمیگله م یزندگ ینواختکیو  یکه از خستگ ییبودم. روزها یزندگ یعاد یبرگشتن روزها شدن اون روزا و
دادگاهم. با  لِیزندان، منتظر تشک یمن تو یخونیمنامه رو  نیحاال که ا زمی! عزهیتکرار زیچقدر همهچه گفتمیم

تر از ذهنت خراب بشه و مهم یتو یم داشتکه از یریتصو خواستمیتو نوشتم؛ چون نم ینامه رو برا نیاونا ا یاجازه
و بهم  ینامه رو تا انتها خوند نیدار و اعتمادت ازم سلب بشه. ممنون که اخدشه یبهم داشت یاون اگه احساس خوب

 .ادیکنار هم قرار گرفتنمون به وجود ب یبرا یبازم فرصت دوارمیبدم. ام حیتوض یداد رصتف
 تو، احسان. یشگیهم داردوست
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ذهنم متهمش کردم و با خودم  ی. چه قدر قضاوتش کردم، چه قدر تودمیاز اشکم کش سیصورت خ یو رور دستم
 .دهیدست وحگفتم هم

 لب تکرار کردم: ریو ز دمیاسمش کش یشدن نامه، دستم رو روتموم با
 احسان... ـ
کرد  یموضوع نکرد. فقط سع نیا به یااشاره چیمن بود، اما ه ریماجراها تقص نیکه شروع ا نیخودم فکر کردم با ا با

 از خودش دفاع کنه.
 ها گذاشتم.اون یتخت انداختم، زانوهام رو بغـ*ـل کردم و سرم رو رو یرو رو کاغذ

 احسان چشم دوختم و با خودم گفتم: یبه نامه یچشم ریز
و احساست تباه شد،  یدگاومد. زن شیماجراها برات پ نیباز شد و ا دیوح یخاطر من پات به خونهبه ونم؛یبهت مد ـ

 اد؟یتو بر م یهمه خوب نیجبران ا یاز من برا یاما چه کار
رفت که با فکر کردن به  ییرو به روم زل زدم. ناخودآگاه ذهنم به سمت روزا واریاز خط خوشش گرفتم و به د نگاه

احسان من رو چندبار از برزخ  چون دیهام فکر کردن به اون بود. شابودن که مرحم زخم یی. روزاشدیاون حالم بهتر م
افتادنم  ریبعد از رفتنم به تهران و گ بارهمکی د،یدست وح ازها اون عکس دنیکش رونیبا ب بارکینجات داده بود. 

 یشگیاما مشکل هم اومد،یاون لبخند به لبم م ادیرو که با  ییبودم روزا نبرده ادیوسط اون باند وحشتناک. هنوز از 
 یتو د،یچندان موفق و سرشار از ترس و استرسم با وحنه یهم مشخص بود، بعد از ر*اب*طه. اونهنوز وجود داشت

ذهن من جز ه*وس  یبود که تو یو هر چه که بود خاطرات تلخ شدیمعنا نم یاعاشقانه یرابـ ـطه چیمغز من ه
که  نیو چه متاسف بودم از ادوست باشه  کیمن  یبرا تونستینداشت. احسان با تمام خوب بودنش، فقط م یمعن
 .دادمیاون رو از دست م یبه مهربون یمرد
 رو تکون دادم و فکر کردم: سرم

 نباشد حال دوران؛ غم مخور. کسانیدائماً  ـ
 ــنیام

 !دمیشنیها رو محرف نیداشتم ا شدینم باورم
کردم ظاهرم رو حفظ کنم تا  یع. لبم ناخودآگاه کج شده. لبم رو به دندون گرفتم و سیحالم، هم عصبانخوش هم

که شک کرده  نیرو نگرفته بودن و فرار کرده بود، اما فکر ا نیکه ثم نیحال بودم از انکنن. خوش خودیبهم شک ب
 .کردیمشون شده بودم ناراحتم اون کجاست و سوژه دونمیبودن من م

 بپرسم. دمیترسیاما مسوال داشت  یهنوز برام جا نیا نم؟یبودن من برادر ثم دهیکجا فهم از
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 رونیرو به شدت به ب منهیسـ*ـ یو براق جناب سرگرد دوختم و نفس حبس شده تو یمشک یهارو به چشم نگاهم
فشار  زیم یکه دستام رو به لبه یگرفتار شدن بود، در حال ترشیکه به خاطر ترس از ب یایفوت کردم و با کالفگ

 گفتم: شیرتکرا یهادر جواب سوالبار  نیچندم یوار و براناله دادم،یم
 !دونمیبه خدا نم دونم،ینم ـ

 دیصورتم حرکت داد. به نظرم رس یداشته باشه رو یانعطاف نیترکه کوچک نیسرگرد نگاهش رو بدون ا جناب
 ببره. یهام پراست بودن حرف ایبا نگاه کردن به حاالت صورتم به دروغ  خوادیم

 گفت: یارانهیگحالت مچ رو باال انداخت و با ابروهاش
 ستین دیبع ؛یسکوت کن یاز اون حاضر یهواخواه یکه برا دهیت نشون مبه هر حال اون خواهرته! رفتار گذشته ـ

 سکوتت آگاهانه باشه! نیحاال هم ا
 اغراق گفتم: یهم چاشن یکردم و با ترس و کم زیرو ر چشمام

تا شرح ماجرا رو  دیهم که داد ییهااون برگه یمحترم! تو یکار رو کردم آقا نیمن از ترس جونم ا ؟یهواخواه ـ
 د؟یکنیفکر م یهست؛ شما در مورد من چ یچ یحرف بزنم. اصال هواخواه دمیترسینوشتم من م سم،یبنو

 من گفت: یبه باال رفتن تن صدا تفاوتیب سرگرد
 اما اون خواهر... ـ

 گفتم: دیوسط حرفش و با تاک دمیپر
 آقا! میآدم معمول هیکه قاتلم هست! من  هیچققاچا هیاما اون  ـ

 ادامه دادم: تیکردم و با جد یکوتاه مکث
اون و  تونمیاما من نم دم،یرو فهم نیکه ا ستین یادیخواهر دارم. هنوز مدت ز دمیو چند سال فهم ستیبعد از ب ـ

! من هنوز وجودش رو باور میمتفاوت با هم یلیما خ یاسماً خواهر من باشه، ول دیاون شا رم،یبه عنوان خواهرم بپذ
 نکردم!

 بار چندم دروغ گفتم! یبرا دونمیدرآوردم و نم یباز یعمرم کول یبار تو نیاول یبرا دیشا
نرفتم؛ البته آخرشم که  سیاز اون بود که تا چند روز سمت پل یاما به هواخواه دونستمیاالن واقعا جاش رو نم درسته

 دم!و گرفتار ش اوردیدلم طاقت ن
بود. اگه  دهیافتادم، اون من و د دیکه حالم رو پرس یسیاون پل ادیناخودآگاه  یکالنتر یاون روز جلو یادآوری با

از ذهنم  هیدو ثان یتو دیافکار شا نیا یدست از سرم بردارن. همه ونیآقا نیا دیمونده باشه شا ادشیمن و  یچهره
بار براشون نوشته بودم تکرار کنم که  هیرو که قبال  یدموارمشت کردم و خواستم  زیم یهام رو روگذشت. دست

 ادامه داد: یترمیجناب سرگرد با لحن مال
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 سواالت از شما بشه. نیشما و اون خانم ا یکه با توجه به رابـ ـطه هیعیطب نی. ادیمضطرب بش قدرنیا ستیالزم ن ـ
 ازیبزنم منحرف شد.، اما من که نه سر پ خواستمیم که یکرد و ذهنم از حرفنگرانم  شتریب شیلحن ناگهان رییتغ

عضالتم رو که به خاطر اضطراب سفت  گذره؟یسرش م یتو یاون چ کردیم یمن چه فرق ی! براازیبودم، نه ته پ
موهام فرو بردم تا  یتو یخود باز شد و دستم خودبهمشت شده یفکر ناخودآگاه رها کردم. دستا نیکرده بودم با ا

قدر گردنم تازه بهم فهموند چه یاما قطرات سرد رو دم،یکش مقهی. دستم رو به ارمیدست برو دوباره به میخونسرد
 م.عرق شده سیخ

 ترسوام! قدرنیبه من که ا لعنت
 گفت: اطیبود، با احت ومدهیمدتم خوشش ن یهام در هم رفت. سرگرد که از سکوت طوالناخم ناخودآگاه

 ور کنم، اما...دوست دارم حرفاتون رو با ـ
 بود گفت: رهیطور که به چشمام خکرد و همون یکوتاه مکث

. با دیکه دادگاه براتون صادر کرده تا زمان دادگاه آزاد یضمانت دیشما هنوز بسته نشده! شما به ق یپرونده دینیبب ـ
ممکنه  د،یداد یرو فرار یمحب نیتون راجع به قتل اون شخص، اگه ثابت بشه که شما خانم ثمپرونده طیتوجه به شرا

 بشه! جادیحرفاتون شبهه ا تبذاره و در صداق ریدادگاه شما تاث یجهینت یرو
 دیترد یابار بدون تعارف و لحظه نیاول یرو نداشتم. برا فیاراج نیا دنیشن یواقعا خسته شده بودم. حوصله گهید

 گفتم:
 من به خودم شک ندارم آقا! ـ

 گفت: شدیطور که از جاش بلند ممونباال انداخت و ه ییابرو مرد
 !مونهینم یباق یخوبه! پس حرف ـ
 کردم: دییتا تیجام بلند شدم و با جد از
 .ستین ینه، حرف ـ

 دستش رو به سمت در اتاقش گرفت و گفت: سرگرد
 .دیببر فیتشر دیتونیپس م ـ

 صورتش به امتداد دستش دوختم و گفتم: یرو از رو نگاهم
 ممنون. ـ

 فاصله از دفترش خارج شدم.بال بعدم
 یو به جا دمیموهام کش یدادم. دستم رو تو رونیمبارزه با مواد مخـ ـدر نفسم رو به شدت ب یرهیخارج شدن از دا با

 یرو با قدما ادهیپ یم کردم و توو مردونه یاشلوار پارچه بیج ی. دستام رو توختمیبهمشون ر شتریمرتب کردن ب
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ابروهام با تعجب باال  در،یحاج ح یچهره دنیبا د دمیرس هدر خوابگاه ک یکت کردم. جلوآروم به سمت خوابگاه حر
 و سالم کردم: ستادمیوا دریحاج ح یخوابگاه و رو به رو یرفتن. قدمام رو سرعت دادم و مقابل نگهبان

 سالم پسرم، حالت چطوره؟ ـ
 ه بودن سر داد و نگران گفت:خودشون گرفت یبرا ینگاهش رو به سمت موهام که هر کدوم جهت بعدم

 شده؟ یزیچ ـ
 نه تکون دادم و گرفته گفتم: یرو به نشونه سرم

 .ختهیکم سواالشون ذهنم و به هم ر هی سیپل یرفته بودم اداره ست،ین یمهم زیچ ـ
 م گذاشت و گفت:شونه یدستش و رو دریح حاج

 تموم شده! گهید اییبازجو کردمیفکرم ـ
موقت من و اون داده بود و  یآزاد یقهیداشتم. وث اجیکه بهش احت ی. همون وقتدیگاه رسدرست سر بزن دریح حاج

 که گذشته بود از ماجرا با خبر شده بود. یچند روز نیا یتو شیکم و ب
 تکون دادم و گفتم: دییتا یرو به نشونه سرم

 .دنیپرسیاز خواهرم م ـ
 ت:رو عقب زد و گف دشیسف یباال انداخت و موها ییابرو

 ؟یناراحت نیا یبرا ـ
 به زبون آوردم: کردنیچند وقت به ذهنم خطور م نیرو که ا یقورت دادم و افکار یدهانم رو به سخت آب

 !ترسمیم ستم؛ینه، ناراحت ن ـ
 هم رفت و گفت: یحرف به شدت تو نیا دنیبا شن یحاج یهااخم

 ؟یاز چ ـ
 .ستمیسابق ن نیاون ام گهیشدم، د بهیگم شدم، با خودم غر کنمیاحساس م ـ

 کنجکاوانه گفت: یحاج
 ؟یستین نیاون ام گهید یچ یعنی ه؟یمنظورت چ ـ

 شدم و زمزمه کردم: رهیخ یحاج یهاکفش به
اما حاال از خودم  رم،یگیبه آسمون، من طرف حق رو م نیزم اد،یب نیاگه آسمون به زم کردمیفکر م شهیهم ـ
 حالم!هرچند که خواهرم باشه خوش ،یچقاتل قاچاق هیاز فرار کردن  نمیبیم ی! وقتترسمیم

 یتو رم،یاگه سرم رو باال بگ کردمیرو سفت و سخت گرفته بود. احساس م مقهی. عذاب وجدان اوردمیرو باال ن سرم
 .نمیبیجز سرزنش نم یحاج یچشما
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 گفت: انهیجوبازوم گذاشت و دل یدستاش و رو یتصورم، حاج برعکس
 ؟یکنیسرزنش م مجرمه، به چشم تو خواهرتم هست! چرا خودت رو گرانیواهرته! اگه به چشم داون خ ه،یعیطب ـ

پام بود رو به شدت به جلو پرت  یکه جلو یتکون دادم و سنگ نیلبم نشست. سرم رو به طرف یرو یتلخ پوزخند
 کردم:

ساختنش زحمت  یها براکه سال ینیخواهر بخواد بهش کمک کنم تا فرار کنه، اون وقت ام نیروز هم هیاما اگه  ـ
ش آرامش از خانواده شیزندگ یهاسال یهمه یکمکش نکنم. اون به اندازه تونمیچون نم شه،یله م دمیکش

که عاشقش  یکه هنوزم باورش نشده اون دختر ریام چارهی. بمیدیدیهم رو م یبهتر تیوضع یطلبکاره! کاش تو
دروغ بزرگه.  هی دهیکه ازش فهم ییزایاون چ یو بگه همه ادیب نیکه ثم نیر اکاره بوده! هنوز منتظره، منتظ یشده چ

 حق داره اگه باور نکنه؛ به خدا حق داره!
 رو گرفت. یحاج یاشک چشما برق

 .دمیبه صورتم کش یگلوم رو قورت دادم و دست یجا خوش کرده تو بغض
 گفتم: یستیرو عوض کردم و با رودربا بحث

 شما رو تعارف نکردم داخل! دمیفکرم مشغول بود که اصال نفهم قدرنی! ایحاج دیببخش ـ
 ساختمون خوابگاه رو نشون دادم. مگهیزمان دستم رو پشت کمرش گذاشتم و با دست دهم و
 .میبا هم بخور شهیم دایپ یتلخ یچا هیتو  میبر ـ

 م کرد و گفت:قرمز و صورت گرفته یبه چشما ینگاه یحاج
باشه سرت خلوت  ،یستیرو به راه ن نمیبیکه م یبهم بد یکمک هیمغازه  یایسر ب هیم بگم فردا نه پسر، اومده بود ـ

 بزن! رمردیسر به من پ هیشد 
 گذاشتم و گفتم: یحاج یشونه یرو رو دستم

 !دیرسیتر از من به نظر مشما جوون ه،یچه حرف نیا ـ
 داد و گفت: لمیتحو یمحجوب یخنده یحاج

 شدم! ریپ یلیخ دونمینگو بابا جان. م به خاطر من دروغ ـ
 گه،یداره بهش دروغ م یکیاحساس کنه  یوقت یحرفش احساس کردم الل شدم. فراموش کرده بودم که حاج نیا با

 .ارهیهمون موقع به رو م
 گو هم شدم!به خودم زدم. دروغ ینامحسوس پوزخند

 زده گفتم:زدم. سپس خجالت یجونیب دستم گرفتم و لبخند یرو که به سمتم دراز کرده بود تو یدست
 تون شدم.که زشت شد، شرمنده یجور نیا ـ
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 زد و گفت: یمهربون لبخند
 ه بزن پسرم.سر به مغاز هی یراه شدشاءاهلل روبهدشمنت شرمنده بابا. ان ـ

 زدم: یزورک لبخند
 چشم حتما. ـ
 گذاشتم و با باز شدن در وارد شدم. دستگاه یرو رو مییکوچه، کارت دانشجو یاز تو یشدن حاج دیناپد با
 
 نیثم

 نیبه ا کردمیم یو سع دمیکشیم قیعم ی. نامحسوس نفساشدیتر مو تحملش هر لحظه سخت سوختیم ممعده
 توجه نکنم. اومدیاسترس داشتم به سراغم م یدرد که وقت

گرفت،  یکه از اتوبوس مسافربر یگذاشته بود. با سبقت ریتاث شیرانندگ یرو تشیبود و عصبان یعصب یلیخ آزاد
 :دمیباالخره لب به اعتراض باز کردم و بهش توپ

 اون وقت کارمون تمومه! ره،یازمون عکس بگ یشهر ینایدورب نیدونه از ا هی هیکاف ؟یشد وونهیچه خبرته؟ د -
 که انگار مغزش تازه کار افتاده باشه سرعتش رو کم کرد. یجمله، جور نیا دنیشن با
 م؟ییما کجا دونهیلحظه م نیا یتو یکر کردم کسخودم ف با

 دار گفت:و طعنه یبهم انداخت و باالخره سکوتش رو که از اول حفظ کرده بود شکست. بعد عصب یانگاه خصمانه آزاد
 !سیخانم رئ م؟یکار کن یحاال چ -

 و گفتم: دمیرو به لبم کش زبونم
 قرص بخورم. دیار، من بابزن کن یدیخانه ددارو هی. سوزهیم مفعال معده ـ
 گفت: رفتیتن صداش باالتر م هیکه هر ثان یو در حال دیفرمون کوب یرو یزد و کفر یجمله پوزخند نیا دنیشن با
جوجه پزشک  هیبه خاطر  ینیسازمان هومن و مع شهیشد! باورم نم یو چ میکردیفکر م یتون! چاه! لعنت به همه ـ

 شبه ره هزار ساله برم! هی تونستمیکه م یمنهدم بشه، اونم درست وقت
از فحش  دیرسیبه ذهنش م یشدم، اما اون تازه نطقش باز شده بود و هر چ رهیمقابلم خ ینگفتم و به جاده یزیچ

 .گفتیم یور یو در
 گفت: یبشم که بازوم رو گرفت و جد ادهی. خواستم پستادیبعد مقابل داروخونه ا یقهیپنج دق حدوداً

 .خرمیبگو؛ من ماسم قرص رو  ـ
 شده گفتم: زیر یو با چشما دمیکش رونیرو از دستش ب بازوم

 .خرمیاما قرص رو خودم م ا،یباهام ب یبهم شک دار یلیخ -
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ش زدم و از به نگاه احمقانه یکنه. پوزخند دایکفشم پ یتو یگیر خواستیکرد. انگار م مینگاه مشکوکش وارس با
م رو بهشون بهش وارد داروخونه شدم و اسم قرص معده توجهیشد. ب ادهیپ نیاششدم که پشت سرم از م ادهیپ نیماش

 گفتم، اما دکتر داروخونه با اخم گفت:
 !شهینم عیدکتر توز زیدارو بدون تجو نیخانم ا -
که هر شب با  ییآدم کشتن بود. از غذا حسابیو ب یباند خانوادگ یهفت سال کار کردن تو جیزخم معده از نتا نیا

 که به مرور از دست داده بودم. یاز عذاب وجدان دادم،یم نییپا فیکار درهم و کثاف
 مقابلم گذاشتم و ملتمس گفتم: خوانشیپ یو رو دستم

 !کنمیخواهش م ست،یخانم محترم من حالم خوب ن -
 بده گفت: تیکه اهم نیداروخونه بدون ا دکتر

 .دیاریتون رو بدفترچه دیبر -
 که کنترلش دست خودم نبود، گفتم: یی. با صدادیکش ریتم شدم و معده یعصب

.خواهش اومدمینم جانیسر کار فراموش کردم قرصم رو بردارم. اگه وقت داشتم برم خونه که ا رفتمیصبح که م -
 لطفا! کنمیم

 به آزاد که پشت من بود کرد و گفت: ینداشت، نگاه یتیحرفا براش اهم نیداروخونه که انگار ا دکتر
 آقا؟ دیخوایم یچ -

 :دیچیگوشم پ یآزاد تو یخشک و عصب یصدا
 خانم هستم. نیبا ا -

 رفت. شیتکون داد و به سمت صندل یحرف سر نیا دنیبا شن دکتر
 گفت: تیبازم اعتراض کنم که آزاد با جد خواستم

 .میبر جانیبهتره از ا -
 :دمیلب غر ریش کردم و زحواله یچپ نگاه

 م؟یکجا بر -
 هولم داد و گفت: رونیم گذاشت و به بشونه یروو  دستش

 !گهید یجا هی -
 گفتم: تیبا عصبان م،یاومد رونیداروخونه که ب از
 ؟یگفت تو کار من دخالت کن یک -
 رفت و گفت: نیبه سمت ماش تیاهمیب
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 سوار شو! گه؛ید یجا هی میری! میخواستم وقتت و هدر ند-
 دم.ش نیرفتم و سوار ماش نیو به سمت ماش دمییهم سا یرو مشت کردم و دندونام رو رو هامدست

مرد  هیو با نفوذش از اون  یصورتش و نگاه مشک یبود. زخم رو رخشمین یمن رو نیراه افتاد و نگاه سنگ آزاد
 من. یاما نه برا ساخت،یترسناک م

 م کرد و گفت:حواله یالیخینگاه ب میبراش خط و نشون بکشم که ن خواستم
 م؟یکار کن یچ دیکه با میفکر کن نیبه ا دی. ما االن باستیت خوب نمعده یرص نخور براح ادیز -

 نازک کردم و نگاهم رو ازش گرفتم. یچشم پشت
ش با افتاد که راننده یمشک ییبه پژو نهینگاهم از آ یداروخونه بود که اتفاق کی یرفت. تو گهید یتا داروخونه چند

هم دستش نبود که بگم مشغول حرف  یلی. موباشدینم ادهیپ نیک کرده بود، اما از ماشپار ابونیکه دوبله کنار خ نیا
رسوند و پشت  نی. بهش نگاه کردم. با چند قدم بلند خودش رو به ماشدبعد آزاد از داروخونه خارج ش یقهیزدنه. دو دق

 یبه چشما یگرفتم و نگاهآب به سمتم گرفت. سرم رو باال  یبطر هیقرص رو به همراه  یفرمون نشست. بسته
وحشت  دیدیش مچهره یرو تو تیحجم از عصبان نیهر کس ا دیچشماش کردم. شا یقرمز تو یهاو هاله یمشک

ذهن من  یبود که تو ینگاه نیبودم و نگاهشون آشناتر دهیها رو دآدم نیفقط امثال ا یاما من از کودک کرد،یم
قدرم که ها هر چهاز نگاه یدادم. بعض نییو قرص رو با آب پا دمیکشرو از دستش  یبطر تفاوتینقش بسته بود. ب

 !هنگا نیدرست مثل ا ن،یطبل تو خال هیتهش وحشتناک باشن اما ته
 آب رو به سمتش گرفتم. یدادم و بطر نییرو پا قرص

 بهم کرد و گفت: ینگاهمین
 کارش کنم؟ یچ -

نه؟ سپس خطاب به  ایهست  یمشک یاز اون پژو یخبر نمیتا ببنگاه کردم  نیکنار ماش نهیازش گرفتم و به آ نگاه
 اون گفتم:

 کم بشه! کشهیکه درونت شعله م یبلکه از آتش ،یشد یشیآت یادیبخور ز -
 داشبورد پرت کرد. یرو رو آب

 بشه گفت مثل من! دیوجود داره؛ شا انیطغ کیها، از نگاه یآرامش بعض پشت
 باشن. فیکث یچرخه نیا یتو خوانینم گهیو د ندهیکه بر ییهاآدم

 .هیعصب یلیکه خ دادینشون م یتندش به راحت یهانفس یدادم. صدا هیتک نیماش یرو به پشت سرم
 فوران کرد: باالخره

 م؟یکار کن یحاال چ -
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 فکر کردم: بلند
 نه؟ ایفرار کرده  موریت میبفهم میتونستیکاش م ـ

 گفت:گره خورده نگاهم کرد و  یبا ابروها آزاد
مگه نه؟  سهیرئ قیاون رف یدونی! مدیدر ما رو د ی! حواست هست؟ اون جلوزنمیحرف م برزیمن دارم راجع به فر -

 شهر رو دنبال ما انداخته! یحتما االن همه
 با پوزخند اضافه کردم: نیواسه هم کرد؛یم دادیچشماش ب یبهش کردم. ترس تو یالیخیب نگاهمین

 االنم دنبالمونن. نیهم دیشا یدنبالمون؛ حت فتنیکنن م دایاتاق پ یه اون جنازه رو توک نیآره، به محض ا -
 جلو به عقب نگاه کرد و گفت: نهیجمله از آ نیا دنیبا شن آزاد

 هست که متوجه شدم دنبالمونن. یاقهی! االن پنج دققایدق -
 آب دهانش رو هم قورت داد. زمانهم

 که توجه آزاد رو جلب کرده بود ننداختم. ینیه ماشهم ب ینگاهمین یکردم. حت سکوت
 شدم. رهیخ رونیدادم و به ب هیتک یرو به پشت سرم
بودم که  یفرار یچقاتلِ قاچاق کیکرد. من االن  شیشدکاریهم خورده بود و نمها بهحساب و کتاب یهمه

 کردمیها احساس مده بودم. بعد از سالخودم گم ش یمن تو قتی. در حقگشتنیجا دنبالش مشده بود و همه ییشناسا
 م.شده کسیو ب خانمانیبازم ب
 دار آزاد حواسم رو به خودش جلب کرد:خش یصدا

 ؟یباش الیخیانقدر ب یتونیم یچه جور ـ
 کرد! رییچه زود تغ رشیضما

 زدم و گفتم: یپوزخند
 کنه؟یرو حل م یمشکل دنینه؟ به نظرت ترساما از مغزت  ،یکله از اون زبونت کار بکش هی یتونیم یتو چه جور ـ

 به سمتم گرفت: دیتهد یش رو به نشونهشد و انگشت اشاره یعصب
دادم. خودم رو هم از شرت  برزیفر لیبردمت و تحو یدید هوی. میمواظب حرف زدنت باش، من آدم کم تحمل ـ

اد. نگاهش رو که به جاده انداخت، د لمیتحو یابه فرمون زد و نگاه هشداردهنده یمحکم یخالص کردم!ضربه
 پوزخند زدم و زهرخندزنان گفتم:

 ؟یکنیکارو نم نیچرا پس ا -
 کرد؛ پس به طعنه ادامه دادم: سکوت

 ...رمی. اگه من بمرهیخودتم گ ی! چون پادونمیمن م -



 

 

524 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گفتم: بالفاصله
 !یریمیتوام م -

 گفتم: تیپس با جدشدم. س نهیرو به سمت پنجره گردوندم و دست به سـ*ـ نگاهم
 ؟یکن دمیکه تهد نیا ای ؟یمن رو تو خطاب کن یتونیم یشد فکر کرد یپس چ ـ

 گفتم: یاز احساس یخال یصورت پرتمسخرش گردوندم. بعد با صدا یکردم و نگاهم رو رو یمکث
 .میدار ازیمشترک ن ینقشه کیخالص شدن به  یپس من و تو برا ـ

 کنه گفت:که نگاهم  نیزد و بدون ا یزهرخند
 گهیو تو د میلجن نیاندازه تو ا کی. من و تو االن به یستین سیرئ گهیچون د ،یاریدر ن یباز سیرئ ادیکن ز یسع ـ

 !یبه من دستور بد یکه بخوا یاون نفوذ رو ندار
 تاسف تکون دادم و گفتم: یبه نشونه یسر
 یاالن نگاه کن من به قول تو پول نی. همپولیچه با پول چه ب سه،یرئ شهیهم سیرئ هی. جاستنیاشتباهت هم -

 نه؟یا ری! غسمیجا من رئ نیا یعنی نیمنه. ا یندارم، اما چشم تو دنبال نقشه
 و با پوزخند گفت: دیسمتم چرخ به
 !یندار یاجیاحت چیکه انگار تو به من ه یجور هی. یریگیخودت و دست باال م یادیز ـ
 ش کردم و گفتم:پر غرور نگاه شهیچشم، مثل هم یگوشه از
 .سمیدارم، اما من رئ اجیچرا بهت احت ـ

چه قدر بهمون مهلت  برزیفر دونستمیبودم به کمک آزاد بشه اجراش کرد. هرچند نم دواریداشتم که ام یانقشه من
 .میکردیجمعش م ترعیسر دیبا نیواسه هم ده؛یکردن م یباز

 ردم و گفتم:سرم مرتب ک یم افتاده بود، روشونه یرو که رو شالم
 گشنمه! یلیرستوران خ میبر -

 زد و گفت: یزهرخند آزاد
 مهمون ناخونده؟ نیگرفته، نه؟ با ا تیشوخ -

 به روش زدم و گفتم: یلبخند
 رستوران. میبر میخوایست که ماتفاقاً به خاطر مهمون ناخونده -

 ش کردم.حواله یهم چشمک بعد
در داشته  هیاز  شتریب دیرسیبه حول و حوش رستوران که به نظر نم یرستوران نگه داشت. نگاه کی یجلو باالخره

 باشه انداختم و گفتم:
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 . اصال برو پاساژِ...گهیجا د هی مینه! بر جانیا -
 :دیاز دستم کالفه شده بود پرس یآزاد که حساب اما
 تو سرته؟ یبگو چ -

 هم گذاشتم و گفتم: یرو رو هامچشم
 ؟یخالص ش کنهیم بمونیکه داره تعق ارویاز شر اون  یخوایمگه نم -

 رو راه انداخت. نیسرش رو تکون داد و ماش مشکوک
 دستش گذاشتم و گفتم: یبود که دستم رو رو چییسو یهنوز دستش رو م،یپاساژ مورد نظر که پارک کرد یجلو

. میزنیتو پاساژ م یدور هیو  تو میریم یریگیعاشق دلخسته دستم رو م هیمثل  ،یکنیدر و برام باز م یشیم ادهیپ -
 ؟یدیرستوران. فهم میریو م میخریم یزیچ هی

 مهم نبود. یااما برام ذره کنه،یفکر م یبه چ دونستمیدرهمش رو از هم باز کرد و پوزخند زد. م یابروها
 
 دایش

 بعد. ماهشش
با باز شدن در بزرگ زندان، نور  در نشون دادم. یو کچل جلو پوشیاز زندانم رو به نگهبان طوس صیترخ ینامه
 هم بذارم. یهام رو روبه چشمام خورد که باعث شد پلک یدیشد

دنبالش بگردم. چند قدم به جلو برداشتم  یازشدهیصورتم کنم و با نگاه ر بونهیباعث شد دستم رو سا انیشا یصدا
 کردم. به صورت برادرم نگاه زدن،یم ادیرو فر یکه دلتنگ ییو با لبخند و چشما

ش محکم گره کردم و سرم رو هم دست گل به دست، به سمتم اومد و محکم بغلم کرد. دستم رو دور شونه انیشا
صورتم روون  یرو اجازهیاشک ب یها. قطرهزدیتند م نهیسـ*ـ یگذاشتم. هردومون قلبامون تو شنهیسـ*ـ یرو

 گفتم: یلحن پر از بغض بام. سپس شد رهیبرداشتم و به صورتش خ شنهیسـ*ـ یشدن. سرم رو از رو
 !وونهیدلم برات تنگ شده بود د ـ

 گفت: یشد و با لبخند تلخ رهیسرخش بهم خ یهابا چشم انیشا
 بزرگه! یبود آبج یخال یلیجات خ ـ
رنگش اون رو  ییخرما یبلند شده یالیو سب شیم کرد. نگاه دلتنگم رو با شوق بهش دوختم؛ رحواله یچشمک و

 تر!هم پخته دیکرده بود، شا شهیاز هم ترمتفاوت
 اومدم. رونیب انیزده از آغـ*ـوش شاعمو خجالت ینشده بود که با صدا ریکردن بهش سچشمم از نگاه هنوز

 رفت؟ ادتیما رو  ،یدیدختر، تا برادرت رو د نمیبب ـ
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. با چند قدم بلند دیچرخیم یاگهیهاش رنگ غم داشت، اما زبونش طور دمشتاقم رو به نگاه عمو دوختم. چشم نگاه
 دیکه به مالقاتم اومده بود گفته بود که حکم اعدام وح یبار نیآخر انیخودم رو بهش رسوندم و بغلش کردم. شا

 یبردارپدرم رو داشت بلوکه شد، برگشته بود. کاله یسرهم یمهناز که ادعا قیصادر شده و اموال پدرم هم که از طر
 فرو رفته بود. نیزم یشده و تو یآب یه خودش قطرهاثبات شد ک یمهناز در حال

 گوشش زمزمه کردم: یو تو دمیعمو گذاشتم. صورتش رو بوس یشونه یو دستم رو رو ستادمیپام ا یپنجه یرو
 چه قدر دلم برات تنگ شده بود عموجون. ـ

 به روم زد و گفت: ینه چندان واقع یلبخند عمو
 منم عموجون. ـ
نکنم که  یکار اینزنم  ی. به خودم قول داده بودم که حرفمیشد رهیومدم، بدون حرف به هم خا رونیآغوشش که ب از

به  دیکه با یمهربون بود که حس یمرد به حد نیکه پسرش در حقم کرد خجالت بکشه. ا یکار یادآوریعمو با به 
 یاز پدر ترشیمدت ب نی. تمام اشده بود دیقبل سف از ترشیدو ماه موهاش ب نیا یبه اون داشتم. تو داشتمیپدرم م
 رو احساس نکردم پشتم بود. تشیحما وقتچیکه ه
 انیاشک رو از صورتم پاک کنم که با حرف شا یشد. دستم رو باال بردم تا قطره ریاز چشمم سراز یاشک یقطره

 د:بر نیاز ب یبا لودگ انیرو شا نمونیبو سکوت ما رهی. در واقع نگاه خستادیدستم از حرکت ا
 د؟یبد ادیبه منم  شهیم د؟یگرفت ادیگرم، از کجا  د؟دمتونیزنیتا حاال با نگاه با هم حرف م یاز ک ـ

رو  میشونیبود، دستش رو دورم حلقه کرد و پ ستادهی. عمو که کنارم ادیبه خنده باز شد. نگاهم به سمتش چرخ لبم
 . بعد با خنده گفت:دیبوس

 نذار! گرانیسر به سر د قدرنیکارت. ا پسر؟ برو دنبال ینما شدباز خواب ـ
حرف عمو رو گرفتم  یباال انداخته دنباله یباز کردم، با ابروها انیشا یرو تا بناگوش برا شمیآغـ*ـوش عمو ن یتو

 و گفتم:
 !آوردیرو نم یمردم آزار فیاگه کار داشت، به شغل شر نیولش کن عمو ا ـ
 میصداهامون به راه انداخته بود یپنهان کردن بغض لونه کرده تو یبرا یشینذاشت. نما جوابیکه من رو ب یانیشا و

رو فراموش  یزیچ میخوایم یکه وقت نهیها معموالً ا. عادت ما آدممیعالم غمیب کردیفکر م دیدیما رو م یکه هر کس
. بدون میکنیو انتخاب مر یبازو مسخره یلودگ یعنیراه،  نیترجیاو ر میزنیچپ م یعل یخودمون رو به کوچه م،یکن

 هم هستن. یاگهید یهاراههیها و بکه راه نیتوجه به ا
 گونه گفتم:پچکه کنار دستم نشست پچ انیخطاب به شا م،یکه شد نیماش سوار

 ؟یشد که با عمو صلح کرد یچ ـ
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 ت:نشده و مشغول کار با تلفنش بود انداخت و گف نیبه عمو که هنوز سوار ماش ینگاهمین انیشا
باورت نشه، اما آرزو  دیکه بدِ ما رو بخواد. شا ستین یمن و تو بود، بهم ثابت شد اون آدم یپرونده ریکه درگ یمدت ـ
 .میذاشتیپامون رو کج نم یجورنیا وقتچیمن و تو ه دیموقع شاعمو پدر ما بود. اون کردمیم

 :دمیبه ذهنم خطور کرد که نپرس یسوال
 انیکه من و شا قدرنیدارن؟ ا ریما تاث یزندگ یتو قدرنیا گرونیرو کج رفت؟ واقعا د شیراه زندگ دیپس چرا وح ـ

 ...دیاما وح م،یمثل اون داشته باش یپدر میکردیآرزو م
! کاش عمرش رو به بود، اما حق داشت دهیهنوز پدر و مادرمون رو نبخش انیشدم. شا رهیخ شییخرما یهاچشم به

 .کردمیم یو ذهنم و از گذشته خال ساختمیرو م مندهیآ دی! منم باگذروندیها نمآدم ریو تقص هاکاش نیفکر کردن به ا
عمرم رو از  یهاسال نیگذشته بندازه فرار کنم. من بهتر ادیکه من رو  یاز هر چ خواستمی. مدمیکش یقیعم نفس

رقم بخورن، اما برام مثل زهر تلخ شدن.  یاگهیذهنم طور د یدفترچه یتو تونستنیکه م ییدست داده بودم. روزها
 .سمیخودم بنو یاز نو برا خواستمیکنم. م قیتزر مندهیبه آ واونا ر خواستمیبودم، نم دهیرو چش هایحاال که اون تلخ

 ؟یخوب دا؟یش ـ
 گفتم: یاخم چهمیاومدم و با ن رونیکه به صورتم خورد، از فکر ب انیشا دست

 ؟یزنیچرا م ـ
 گفت: رهیش رو بگخنده یجلو کردیم یطور که سعو همون دیاه بهم خندبا نگ انیشا
 ؟یگینم یچیو ه یزنیکرده؟ چرا زل م توونهیزندان د نمیبب ـ

عقب  یصندل یما رو یهر دو دنیرو باز کرد و با د نیراستم رو بلند کردم و خواستم بزنمش که عمو در ماش دست
 گفت:

 حداقل! نشستیجلو م تونیکی ـ
 عمو داد و گفت: لیتحو یالبخند گنده انیشا
 .دی. نگران نباشمیشیدوباره آدم م گهیعمو. دو سه روز د گهید هیتنگدل ـ

 تکون داد و گفت: نیسرش رو به طرف عمو
 دور هم؟ میبزن یاپاچهکله هی میبر هیخب حاال نظرتون چ ـ
 و گفت: دییرو به هم ساهاش راه افتاد، دست انیپاچه، آب از دهن شااومدن اسم کله با
 خفنت بشم! یشنهادایپ نیعمو قربون ا یوا ـ

اما من دلم  م،یبه هم نگاه کرد نیماش یجلو نهیو از آ میزد انیبه شکمو بودن شا یمن و عمو لبخند زمانهم
 و گفتم: دمیلبم کش یزبونم رو رو دیبرم. با ترد یاگهید یجا خواستیم
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 زهرا؟ بهشت میسر بر هیعموجون، قبلش  ـ
رو  شنهادیپ نیشدم که چرا ا مونیپش انیشا یشاک یبود. نگاه عمو رنگ مهر گرفت اما با صدا نهیهنوز به آ نگاهم

 دادم: یدست جمع
 م؟یرو دار یجا کسمگه ما اون ؟یبهشت زهرا واسه چ ـ

 کردیم یبرام تداعرو  یفشانش، آتشتند و صورتش برافروخته بود که سکوت کردم. قرمز شدن چهره قدرنیا لحنش
 فوران بود. یکه انگار آماده

 شکست. میپاچه بخورکله میکه پس بر نیرو با گفتن ا نمونیسکوت ب عمو
 یپزکله یکه تو یبود! تمام مدت ختهیبهم ر انیاما شا زه،یبهم بر نیاز ا ترشیب انیحال شا خواستمینگفتم. نم یزیچ

 .دیزبون خورد و کنار کش هی. به زور آب کله و کردیم و رو ریاخم کرده بود و غذاش رو ز م،یبود
زود و بدون  یلیمون خهمه نیهم یبهم دست داده بود که گفتن نداشت؛ برا یاحساس بد شیناراحت دنیبا د منم

 .میعمو رفت یو به سمت خونه میزد رونیب یپزاز کله م،یزده باش یحرف چیکه ه نیا
 که عمو که هنوز پشت فرمون بود صدام کرد: شدمیم ادهیمنم داشتم پ ن،یماشاز  انیشدن شا ادهیدر، با پ یجلو

 دا؟یش ـ
 !یحرف چیشدم، بدون ه رهیعمو خ یاقهوه یهابه چشم نهیرو باال گرفتم و از آ سرم
 بسته شدن در خونه اومد. یصدا
 انداخت و گفت: یرنگ ورود یابه در قهوه ینگاهمین عمو

 .کنهیکش مفرو ششی. چندوقت بگذره آتهیاون هنوز عصبان ناراحت نباش؛ انیاز شا ـ
 زدم و گفتم: یجونیب لبخند

 .ستمیناراحت ن ـ
 ذهنم متاسف گفتم: یتو و
 مثل من فروکش نکنه! ششیخدا کنه آت ـ

 کش اومد و گفت: ترشیعمو ب لب
 .نیماش یرو ذارمیرو برات م چییمن برو سر خاکشون. سو نیبا ماش ـ

 شد. ادهیکه هنوز روشن بود پ نیکه منتظر جواب من بمونه در رو باز کرد و از ماش نیبدون ا بعدم
 زدم. آرامش بعد از طوفانم رو از اون داشتم! لبخند
 یایبا دن یکار و بارشون بودن. کس یپ رل نشستم و به سمت بهشت زهرا حرکت کردم. وسط هفته بود و همه پشت
 نداشت. یها کارمرده
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 یهاادداشتی یحرکت کنم و زودتر برسم. از تو ریمس یبود تو یچه که قانوناز اون ترعیباعث شد سر هبودن جاد خلوت
رنگ،  یکردم و کنار سنگ قبر مشک دایپدر و مادرم رو پ یقبر مشترک دو طبقه یو قطعه فیرد یشماره م،یگوش

 سنگ قبرشون زدم. یرو یازهیرو با سنگ بودقبر  یعکس پدر و مادرم رو خینشستم. نگاهم م نیزم یرو
به گلوم چنگ  یبیقوت گرفت و بغض غر گهیخبر مرگشون بهم دست داد، بار د دنیکه با شن یبودن یته احساس

 گفتم: فیضع یانداخته بود. با صدا
 د؟یسالم... خوب ـ
 ترشیهر لحظه ب که ییخودم با صدا نیهم یبرا شه؛یجوابم رو بده، درست مثل هم ستیقرار ن یبازم کس دونستمیم

 شروع به حرف زدن کردم: شد،یگرفته م
کردم  هیتوج یجورنیها خودم رو همسال نی. تمام اکنهینم یمن فرق یبود و نبودتون برا کردمیفکر م شهیهم ـ

به  دیستیکه شما موظف ن کردمیفکر م نیخودمون رو، به ا یزندگ انمیو من و شا دیخودتون رو دار یکه شما زندگ
 ...دیبزن تونیر ما از کار و زندگخاط

 گفتم: شدیم دهیخون د یهاکه مطمئن بودم توشون رگه ییهاشدم و با چشم رهیزدم و به مقابلم خ یجونیب پوزخند
 !کنهیآدم رو ول نم یقهیکه  هیکسیاز ب یته تهش سرخوردگ ه؟یچ دیدونیاما م ـ

 شدم. سپس با تاسف گفتم: رهینگ قبر خعکس س یپدرم رو یهاآوردم و به چشم نییرو پا سرم
 .کنهیم یت خوبدر حقش، اما اون داره به خانواده یکنه جاتون رو پر کنه! تو بد کرد یسع خوادیعمو م ـ

 نداشتم که بگم؟ یچیاما چرا جز گله ه ،یتنگرفع دل یزدم. اومده بودم برا پوزخند
 صورتم کنار زدم. یهام رو از روپشت دست اشک با

 دار بود:خش اندازهیاز آب در دستش داشت توجهم رو جلب کرد. صداش ب یبزرگ یکه دبه یمرد یصدا
 .امرزهیخدا ب ـ
کرد. پاهام رو جمع  یسنگ خال ینه، دبه رو رو ایسنگ قبر رو بشوره  خوامیکه از من سوال کنه که م نیبدون ا و

 رد نگاه کردم.باال انداخته به م ینشه و با ابروها سیکردم تا شلوارم خ
 .دیسنگ رو دستمال کش یکه دستش بود، رو یلنگ با

 به حرف اومد: گهیو ته خودم غرق بودم که مرد بار د سریهنوز هم در افکار ب من
 .امرزهیخدا ب ـ

 خسته و سردش نگاه کردم و با خودم گفتم: یهاچشم به
 ه؟یاگهید زیمشکل چ ایگرم کنه؟ پول؟  تونهیم یچ ای یرو ک ینگاه خال نیا ـ
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زود به خودم  یلیخ نیشده بود؛ بنابرا دیناام گهیپشتش رو بهم کرد. انگار د دم،ینشون نم یالعملمن عکس دیکه د مرد
 اومدم و صداش کردم:

 آقا؟ ـ
 بودن. دیسف ونیدر م یکیساله باشه، اما موهاش  یاچهل و خرده دیرسیبرگشت. به نظر م بالفاصله

 سنگ قبر شستنه؟ ادیکه ازش برم یتنها کار کردیپس چرا فکر م د؛یرسیر ممرد که سالم به نظ نیا
 باز کردم: زبون

 د؟یرینم یشما چرا سر کار بهتر ـ
 قصد مسخره کردنش رو دارم. خواست بره که زود گفتم: کردیکرد. انگار فکر م اخم

 د؟یکار کن دیایب دیخوایم، مواسه مغازه خوامیمن کارگر م ـ
 هاش رو گرفت و گفت:از غم چشم یاکم هالهشد، اما کم کوبخیم یالحظه یبرا مرد

 نه خانم، فکر نکنم من به درد شما بخورم. ـ
 متعجب از جام بلند شدم و گفتم: نیهم یقبول کنه؛ برا کردمیکردم. فکر م تعجب

 ؟یخوریبه درد من نم یدونیرو نگفتم، شما از کجا م طمیمن که شرا ـ
 کردیم دادیکه خجالتش ب ییانداخت. سپس با تن صدا نییشد و سرش رو پا رهیبهم خ فروغشیب یهابا چشم مرد

 گفت:
 د؟یکنیرو که سوءسابقه داره استخدام م یشما کس ـ

 که منتظر جواب من باشه، بهم پشت کرد. نیحدقه گرد شد و مرد بدون ا یتو هامچشم
 گفتم: کنجکاو

 بوده؟ یجرمتون چ ـ
 :دمیجوابش رو شن یا به سختام برنگشت،

 سرقت. ـ
 از من نموند و دور شد. یکردم. مرد منتظر جواب مکث
دستاش موند.  یرو از نظر گذروندم و نگاهم رو شیمشک یرنگ و رو رفته یهابه سر تا پاش کردم. لباس ینگاه
 که صدام بهش برسه گفتم: یدستش، ناگهان جور یتو یلُنگ و دبه دنیبا د

 .کنمیرو استخدام ممن شما  ـ
 فکر کردم: و
 نبود. جانیمرد هنوزم دزد بود، االن ا نیاگه ا ـ
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 .ستادمیجاش خشک شد. به سمتش رفتم و مقابلش ا سر
 شدم و گفتم: رهیزده و ناباورش خبهت یهاچشم به
 د؟یفروشا رو بلدفرش یبازارچه ـ

 سرش رو تکون داد. فقط
 تم:بهش زدم و گف یامهینصفه و ن لبخند

در  دیاریب فی. شنبه تشرشناسنیکجاست همه م یآقا صمدحاج یمغازه دیبپرس یاز هرکس د،یوارد بازارچه که شد ـ
 .میزنیموارد حرف م یمورد باق

برام جمع کرده بودن، درآوردم  زونیرگل یتو هامیسلولرو که هم یمانتوم فرو بردم و پول بیج یهم دستم رو تو بعد
 .و به سمتش گرفتم

 .کردیهام رو باور نمشکه بود. انگار حرف هنوز
 رو مقابلش تکون دادم و گفتم: پول

 حالتون خوبه؟ ـ
 :دیبهت خارج شد و مردد پرس از
 ام؟یواقعا ب ـ

 مثبت تکون دادم و با لبخند گفتم: یجوابش سرم رو به نشونه در
 م.شستن قبر پدر و مادر ی. برادیریپول رو هم بگ نیبله، واقعا! ا ـ

 شد. رهیهام خبه چشم یاهیثان یرو از دستم گرفت و برا پول
 جا که بودم نشستم.رو ازش گرفتم، دوباره به سمت قبرها رفتم و همون نگاهم

آدم  هی یزندگ یفرع ریدادن مس رییکه از تغ یاومد و رفت، اما من موندم و حال خوب رونیهم باالخره از شوک ب مرد
حال خوبم رو  نیا تونهینم یزیچچیرو ابرهام و ه کردمیچون واقعا احساس م کنم،ینم بهم دست داده بود. اغراق

چرا  دمیفهمیبهش کمک کنم. حاال م خواستمیسوخت و میم یکس یبود که دلم برا یبارنیاول دیخراب کنه. شا
 .شهیچون حالشون خوب م کنن؛یکمک م گرانیداشته باشن به د یکه توقع نیبدون ا هایبعض
 یاسم پدر و مادرم رو وتابچیبه پ ینگاه

 قبر انداختم و خطاب بهشون گفتم: سنگ
 یبرا یهم درس خوب نیکه مثل شما نباشم. فکر کنم ا نهیگرفتم ا ادیها ازتون سال نیکه ا یزیتنها چ د؟یدونیم ـ
 باشه، مندهیآ
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و  خوادیزنش برادرش رو م دیکه فهم یی. عمومثل عمو باشم خوادیباشم. دلم م یک هیشب خوادیبذار بگم دلم م اما
خودش  یبرادرش در حقش ظلم کرده و به رو دیکه فهم ییراز زنش رو جار نزد، عمو وقتچیکه ه ییدم نزد، عمو

هات رو داشتن از تو، اما بچه نهیکه با وجود ک ییعمو د،یش ظلم کرد و اون جورش رو کشکه بچه ییعمو اورد،ین
 کرد. ینابرادر مردونگ یهابچه یکه پناه شد و برا ییدوست داره! عمو

 گلوم بود گفتم: یکه تو یشد، اما پاکشون کردم و با بغض ریبازهم سراز میلعنت یهااشک
 هیگر میدیکه با هم به گند کش یباشه که به خاطر زندگ یبارنیآخر نیا خوامیببخشمت بابا، مثل عمو! م خوامیم ـ
 کابوس تموم بشه. نیکه ا دیبرام دعا کن خوامیکنم. ازتون فقط م یلو زندگرو به ج خوامی. مکنمیم

 رفتم. نیپراکنده به سمت ماش یهاشدم و با قدم بلند
که  نهیدوونده، ا شهیر هایرانیکه در افکار ما ا یمیاعتقاد قد کی. زدمیها حرف مزندان که بودم، هر روز با اون یتو

تا احساس  زدمیها حرف م. با اونستمین یقاعده مستثن نی. منم از امیزنیحرف مبا امواتمون  میهر کجا که باش
 .نهم نکزندان خفه یواریتو چهارد یکسیو ب ییتنها
 عمو روندم. یشدم و به سمت خونه نیماش سوار

 
 ــنیثم
احب مغازه، به سمتش رفتم ص ال،ی. با اومدن لکردمیبود که آزاد رو کرده بودم تو اتاق پرو و وقت تلف م یاقهیدق ده

 :دمیوار پرسپچو پچ
 ؟یگرفت -

 رو تکون داد. سرش
 ش فشار دادم و با لبخند گفتم:شونه یرو رو دستم

 شد و دردسر برات درست کردم. یهلکشرمنده؛ هل -
 هم فشار داد و گفت: یهاش رو روچشم الیل

 جون. نیثم گهید خورهیروزها م نیبه درد هم یابونیخ قیرف -
 لبم نشست و محکم در آغوشش گرفتم. یرو یحرفش لبخند واقع نیا با
آزاد بود انداختم.  یمرد که در حال عوض کردن کت انتخاب یبه فروشنده یبه اتاق پرو کردم و نگاه ینگاه مین

ش حواله یلب دمت گرم ریمانتوم چپوندم. ز بیج یگرفتم و تو الیرو از دست ل کیکوچ لونیابروهام رو باال بردم، نا
 :فتمگ یشینما یکردم و به سمت اتاق پرو رفتم. بعد با لبخند

 .زمیعز یپسندقدر سختتموم نشد؟ چه -



 

 

533 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 باال انداخت و گفت: ییکه متوجه تمسخر کالمم شده بود، ابرو آزاد
 تموم شد! جانیکه کار شما هم ا نیچرا تموم شد. خداروشکر مثل ا -

 دهانم بود رو باد کردم و ترکوندم. یتوکه  یباال انداختم، آدامس یاشونه
 مرد گذاشت و گفت: یفروشنده یشونه یکت رو رو آزاد

 .دمیشرمنده؛ نپسند -
که از اول ورودم چشمم رو  یرنگ یدار مشککاله لبه یمرد دادم و دست رو یفروشنده امک،یس لیتحو یلبخند

 گرفته بود گذاشتم و گفتم:
 ؟یچیمن بپ یاون کاله رو برا شهیم -

 کردم. امکیس یهم حواله یچشمک زمانهم
 داد و گفت: لمیتحو یلبخند امکیس
 البته! -
 .میواقع در همون طبقه رفت یو به سمت رستوران میمغازه خارج شد از

 به آزاد اشاره کردم در و باز کنه. م،یدیدر که رس یجلو
 انداخت و در رو باز کرد. نییش رو پازدهطوفان نگاه شد،یم تریمن عصب یهایلحظه از امر و نهبهکه لحظه آزاد
من که  م،یهم نشست یرو به رو ی. وقتمیرستوران رفت یچوب یهایو صندل زیو به سمت م میرستوران شد وارد
 آزاد زدم و گفتم: یبه رو یدر نشسته بودم، با باز شدن در لبخند یروروبه

 اومد. -
 افتاده بود.که دنبالمون  دمیپژو رو د یراننده همون

 رستوران که واسه گرفتن سفارش اومده بود، دستم رو مشت کردم و گفتم: خدمتشیاومدن پ با
 لطفا. دیاریبا مخلفات کامل واسه ما ب یماههیدو پرس قل -

 .زدمینم یحرف دیرسیاما تا وقتش نم کرد،یم زمیمشکوک آزاد مدام آنال نگاه
 صداش کردم:که دوباره  رفتیداشت م خدمتشیپ مرد

 آقا؟ -
 سمتم برگشت و گفت: به
 بله؟ -
 .ارنیمن ب یآب هم واسه یبطر هی دیبگ -
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 تونستیش پشت من نشسته بود. آزاد مگنده کلیبا قد بلند و ه کرد،یم بمونیپژو تعق یکه تو یکت و شلوار مرد
 .نهیاون رو بب یبه خوب

 سمت آزاد خم شدم و آروم گفتم: به
 نیمن بش یسر جا ایکه من برگردم ب نیفاصله و قبل از ا نیا یغذا آوردن، تو یرو بشورم. وقت هامدست رمیمن م -
 .زیآب برام بر وانیل کی

 گرفته بودم رو به سمتش هل دادم و اضافه کردم: الیکه از ل یمانتوم فرو بردم، پودر بیج یرو تو دستم
 نره! ادتیمهمه  یلیخ نیوض کن، او هم بزن. بعد دوباره جات رو ع وانیل یتو زیرو بر نیا -

 جا داد و گفت: بشیج یبسته رو تو آزاد
 هست؟ یچ -

 گفتم: تفاوتیو ب دمیکش یچوب زیم یرو رو ناخنم
 !یو به حرفم گوش بد ی. بهتره اعتماد کندهیکه ما رو نجات م هیزیچهمون -

بزرگ  ینهیکه سمت چپ بود رفتم. مقابل آ ییبهم انداخت و سر تکون داد. بلند شدم و به سمت روشو ینگاهمین آزاد
 آب به صورتم زدم. یرو باز کردم و مشت ریو به خودم زهرخند زدم. ش ستادمیمقابلم ا

 من نشسته بود. یغذاها رو آورده بودن و آزاد هم سر جا گهید دم،یکه سرک کش ییروشو از
برگشتم.  زمونیرفتم و به سمت م رونیب ییروشوکه از جاش بلند شد، از  نیموند. هم رهیمقابلش خ وانیبه ل نگاهم

 غذامون انداختم و گفتم: زیبه م یسر جام نشستم، نگاه
 !ییبه چه غذابه -

 لب غر زد: ریلبخند بشه. بعد ز هیش سر رفته بود، به زور لباش رو از هم فاصله داد تا شبکه حوصله آزاد
 ؟یدرآورد هیچ ایمسخره باز نی! اگهیبسه د -
 واب، باکس رو مقابلش گذاشتم و گفتم:ج یجا به
 .دمیتو خر یرو برا نیا -

 باال انداخت و گفت: ییابرو آزاد
 جدا؟ -

 دادم و گفتم: لشیتحو یلبخند
 رو باز کنه که جلوش رو گرفتم: یبند! خواست بستهکنهیم پتیتخوش یلیالبته، مطمئنم خ -
 گشنمه! یلیکه من خ ایبشور و ب هات رو همامتحانش کن. دست سیسرو یبه نظرم برو تو -

 زودتر بلند بشه و بره. دیابروهام رو باال انداختم که بهش بفهمونم با بعدهم
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 رفت. ییشک و ابهام بلند شد و به سمت روشو یزد و با کل یالک یلبخند آزاد
 آب مقابلم بود. وانیبه ل مرهیخ نگاه

افتاد!  ریمس نیا یکه تو ینیبشیقابل پ ریجود تمام اتفاقات غ. با ودمیکشیم رونیکثافت ب نیخودم رو از ا باالخره
 .شدیتموم م خواستمیطور که من ماون دیبا زیمهم بود. همه چ نیفقط هم

 دیبا دیاطرافم گردوندم. شا کیکوچ یایبار دور تا دور دن نیآخر ی. نگاهم رو برادمیکوبیم نیزم یرو کیتمیرو ر پام
بودن. کف  یگرد و چوب هایو صندل زی. اکثر مرمیبم سکیر نیخاطر ا. ممکن بود بهکردمیم یخداحافظ ایبا دن

پر از  یهارستوران گلدون ناتی. اغلب تزئاومدیها جور درمیو صندل زیبا رنگ م بایرستوران پارکت بود و رنگش تقر
 یبزرگ یخونه. کتابذاشتنیاز خودشون به جا م یخوب یشده بودن و بو دهیبودن که دور تا دور چ یگل و رنگارنگ

 رستوران و پشت من قرار داشت. یگهید یهم انتها
 پوزخند زدم. کردمیکه داشتم وقت رو تلف م نیا از

 !دیکار انجام بدم، با نیا دیکه با زدیم بیحلقه کردم. ذهنم مدام بهم نه وانیرو دور ل هامدست
 لب گفتم: ریپس زکردم. س کیرو آروم باال آوردم و به لبم نزد وانیل

 .نمتیبب گهیبار د کی تونستمی. کاش مریخداحافظ ام -
 .لرزوندیدست و دلم رو م ری. فکر کردن به امکردمیفکر م ریبه ام دینبا نه،

 قهیگذاشتم. به دق زیم یرو رو وانیو ل دمینوش نفسکیسفت کردم و اون رو باال بردم. آب و  وانیرو دور ل دستم
به سمت گلوم  اریاختیسفت کردم و دست چپم ب زیم یبهم دست داد. دست راستم رو رو یفگکه احساس خ دینکش

تر موفق اما کم کردن،یتالش م ترشیخودشون بکشن ب یرو تو ژنیکه اکس نیا یهرلحظه برا هامهیرفت. ر
بودن که با  مدهوین رونیبا تعجب نگاهم کردن، اما هنوز از بهت ب د،یرس تیخسم که به جمعخس ی. صداشدنیم

از  یکیپچشون بلند شده بود. باالخره پچ یها دورم جمع شدن. صدا. آدمدیافتادم و سرفه امونم رو بر نیزم یزانو رو
 زد و گفت: نوها جلوم زاخانوم

 شده؟ یخانم چ -
دارم  کردمیبود. احساس م دهی. سرفه امونم و برنمیاون زن رو بب تونستمیهام اشک جمع شده بود و نمچشم یتو

 گوشم بود. یفقط صداهاشون تو دم،یدیرو نم کدومچیزن چنگ زدم. ه یبه مانتو ارادهی. بارمیم رو باال مروده
 گفت: یناشناس یصدا

 .مارستانیب مشیببر دیبا -
 :دیپرس یمرد

 همراه نداره؟ -
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 !دیهمفیخانوم رو م نیحال ا دیبود تا حاال با یاگه کس یدو تا بشقابه، ول زیسر م -
 بکنم. یکار تونستمیم بگم نه یزیچ تونستمیاما نه م دم،یشنیمردم رو م ی. صداشدیتار و تارتر م دمیلحظه د هر

 :دیچیگوشم پ یبود تو ترکیکه نزد یمضطرب زن یصدا
 .مارستانیببرتش ب یکی دیبا د؟یهست یخوب منتظر چ یلیخ -
 !شهیخانم ول کن تو رو خدا شر م -

 :دیپرس تیبا عصبان زن
 آقا؟ یچ یعنی -

 گفت: یاگهیهنوز جواب نداده بود که مرد د مرد
 لطفا! دیکمک کن مارستان،یب برمشیمن م -

*** 
. نمشیبب جانیبودم بتونم ا دواریشدم. ام میقا داد،یکنکور درس م یقبال برا ریکه ام یدرخت، مقابل آموزشگاه پشت

 نه؟ ای کنهیکار م جانیهنوزهم ا دونمینم
که  یزی. تنها چتونستمیاما نم ام،یکه سراغش ن دمیبود که منتظرش بودم. دو ماه تمام با خودم جنگ یساعت کی

مانع فکر کردن من به اون  زیچچیه گهیپروبال داده بودم. حاال د منهیسـ*ـ یبود که تو یهنوز برام مونده بود، عشق
 یاما فقط برا خواستم،یعشق رو هنوز م نی! اشدینم قشع نیمانع پروبال دادن ذهن من به ا زیچچیه شد،ینم

 اون! یخودم، نه برا
 یدرخت حرکت دادم و از زمخت یتنه یگلوم رو قورت دادم. دستم رو رو یو بغض خونه کرده تو دمیکش یقیعم نفس

 .دمیم رو در هم کشدرخت چهره یتنه
ها بلند شده بود، نگاهم رو از ساختمون کالس انیخاطر پابه که ییاومدن چندتا دختر از آموزشگاه و سر و صدا رونیب با

شدم.  رهیرنگ خ دیسف یم رو پشت درخت پنهان کردم. به در ورودسنگ مرمر گرفتم و چهره یسه طبقه با نما
و من منتظر بودم تا  اومدنیم رونیب یکییکیبودن،  دمنثروت کردیکه مشخص م ییهاپیها و تدخترها با لباس

که به سراغم اومده بود  یخاطر کنترل اضطرابهام رو به. دستدیکوبیم منهیسـ*ـ ی. قلبم به شدت تونمیرو بب اون
 مشت کرده بودم.

ناخودآگاه  دنشیقلبم کرکننده شده بود. با د یصدا گهیدر، نگاه مبهوتم رو برگردوندم. د یجلو ریظاهر شدن ام با
قدر دلم براش تنگ رو صادر کرد. چه یقطرات بعد زشیقطره مجوز ر نیشد. اول ریاز چشمم سراز یاشک یقطره

هام رو پاک کنم. با نگاهم اشک خواستینمهم گذاشتم. دلم  یهام رو رو! پلکدونستیشده بود، فقط خدا م
رفتم. ش نگام قرار گرفته بود شمردم. از سرتا پاش رو برانداز کردم و قربون صدقه ررسیهاش رو که دوباره تو تقدم
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رو دورتر پارک کرده بود  نشیرفت. چه خوب که ماش نشیبه سمت ماش میو مستق اوردیچه خوب که سرش رو باال ن
 نگاهش کنم. چه خوب که محل کارش رو عوض نکرده بود! شتریو تونستم ب

هام رو پشت کردم. اشک نشیصورتم رو گرفتم و به ماش یجلو دم،یرو جلو کش میرو که روشن کرد، روسر نشیماش
 زمزمه کردم: دم،یرو که از کنارم رد شد شن نشیماش یدادم. صدا رونیم رو بزدهپاک کردم و نفس حسرت

 ما رو نداره. دنیانگار چشم د ایبود، اما دن یکاف یموندیتو برام م هی ایاز دن ـ
 .رفت رو گرفتم و رفتم نیکه اون با ماش یریدرخت برداشتم، خالف مس یرو از تنه مهیتک

 یروزها وقت من فقط به ط نی. اکردمیم یناشناخته رو ط ریمس کی هدفیو ب کردمیبه جلو پرت م دیقیرو ب پاهام
 پر دود و دم. یهااز چهارراه . به گذرگذشتیناشناخته م یرهایکردن مس

جا جلب کرد. همونسکوت کوچه توجهم رو  ینفر تو کی یپا یآموزشگاه که شدم، صدا یروخلوت روبه یکوچه وارد
 . همراه با پوزخند فکر کردم:ستادمیا
من رو  یاحد چیاحمقانه ه یچهره رییقرمز و ماسک و تغ یموها نینگران بودن، وگرنه با ا سیبله! حتما بازم رئ ـ

 !شناسهینم
 یتو تفاوتیو ب دیقیبه سمتش رفتم. برعکس من که ب قایو بدون نگاه کردن به اطراف دق دمیپا چرخ یپاشنه یرو
 .اومدیدنبال من م روادهیپ یها و تواون از پشت درخت کردم،یحرکت م رونیماش ابونِیخ

داشت، سر تا پاش رو  دیتهد یکه چاشن یو متعجبش گرفتم. با نگاه رهیت یو نگاهم رو از چشما ستادمیا روشروبه
کردم و با نگاه  زیهام رو ر. باالخره چشمکردینگاه ممن  یعصبان یهابرانداز کردم. ابرو باال انداخته بود و به چشم

 گفتم: ممآبانهسیرئ زِیآمریتحق
 ؟یدنبال من راه افتاد یخروس واسه چتو جوجه نم؛یبب ـ

 جمله گفت: هی یهاش رو در هم فرو کرد و خشک و نچسب توبه مدل موهاش بود. اخم ممیمستق یاشاره
 آقا دستور دادن. ـ

بود! کال عمر  گهید یکیحاال نوبت  م،یراحت شد یی. از دست آقاخوردیآقا بهم م یم داشت از کلمهزدم. حال پوزخند
 آقاها به هدر داده بودن. نیما رو ا
 میعصبان ترشیب نیبهش بگم و ا یزیچ تونستمیبهش رفتم. نم یاغرههم فشار دادم و چشم یرو رو هامدندون

 .کردیم
 :دیه بهش خواستم برم که با تمسخر غرو بدون توج دمیچرخ بالفاصله

 ؟یبکن یخوایم یتا هر کار ذارهیآزادت م سیچرا رئ دونمینم ـ
 گفتم: تفاوتیشدم و ب لیبه سمتش متما یکه به سمتش برگردم، کم نی. بعد بدون استادمیجام ا سر
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 ؟یسوزیم یجورنیا یتو چرا دار فهممینم ـ
 ادامه بدم گفتم: رمیبه مس که نیو قبل از ا دمیکج شد. چرخ لبش

! برو رد کارت. آرامش منم ستین یاجیاحت ایموش و گربه باز نیپس به ا افته؛ینم یمن اتفاق یم، براقبال هم گفته ـ
 هم نزن!به
دنبالم  فتهیراه ب یبگذرم، اما سخت بود. دوست نداشتم کس تفاوتیکردم ب یکه افتادم، دنبالم اومد. برنگشتم و سع راه
 باشه! یبده، هر چند به قول خودشون از نگران سشیزارش کارهام رو به رئو گ
. کاش تونستمینم گهیکنم، بهشون درس بدم، اما د یباهاشون باز نم،یها رو بببرم مدرسه. بچه خواستیم دلم

 داشت زنده بودنم؟ دهیبه امثال خودم کمک کنم، چه فا تونستمی! حاال که نممردمیم
 دونمی. منمیرو بب نیاز دورم که شده ام خواستیشدم. دلم م یاصل ابونیفرستادم و وارد خ رونیت برو با حسر نفسم

 رسونه؟یم رسونه؛ینم ینگاه که بهش ضرر هیوجودم براش دردسره، اما 
 میتقمس کردیکه اشاره م ابونیکنار خ یبوق تاکس یبا صدا دم،یدانشگاه بود، اما بدون توجه به ترد کینزد خوابگاهش

 موافقت تکون دادم. یسرم رو به نشونه ره،یم
ذهنم نقش بست. فکر  یتو ییاون روز کذا ادی ارادهیهام رو بستم. بدادم و چشم هیتک شهیسرم رو به ش ،یتاکس یتو
تا  ستیها نآدم اریمرگ در اخت گنیکه م نیبکشم، اما نه، انگار ا رونیب یقراره خودم رو از کثافت زندگ کردمیم
 یکیکه من رو به  کردیفکر نم نیهومن قبل از مرگش به ا وقتچیه دیکه اگه نبود، شا ته؛یواقع کینتخابش کنن ا
 وقتچیه دیو آواره نشم. شا پناهیموجود ب کیاز دست رفت، من  یچهاش بسپره که اگه مرد و همهاز دوست گهید

 یول کرد،ی. اصال اگه همون ساعت رو انتخاب مکردیرو انتخاب نم ییسر زدن بهش اون ساعت کذا یدوستش برا
 دهیچون زمان مرگ من نرس فتاد،یاتفاق ن هانیکدوم از ا چیحل بود، اما ه زیهمه چ شدیو آزاد مشکوک نم نبه م

من و آزاد با عجله از باغ خارج  نیماش یبودم که وقت دهیدوست هومن، شن برز،یخدا نبودم! از فر فیبود، چون من حر
کنه.  بمونیهم ازش خواسته تعق برزیبهش نشون داده. فر روش ما اومد و راننده نییپا نیاز ماش برزیزمان فرشد، هم

 چه خبره. نهیخودش هم رفته بب
 ینیبشیزنگ زده و دستور گرفته که ما رو کت بسته براش ببرن، که البته با پ برزیراننده به فر م،یما تو پاساژ بود یوقت

قتل خودتم  یاگه نقشه یحت یریقرار نباشه بم یم، آزاد فرار کرد، اما وقتحساب شده یو نقشه طیدرست من از شرا
 .شهینم یبکش
 ی. منستیتر از من نشانس بودم که نمردم، اما من معتقد بودم بدشانسخوش یلیمعتقد بود من خ برزیگروه فر دکتر

 !شهیاما نم رم،یبم کنمیکه قما*ر م
 :دیکش رونین رو از گذشته بم یراننده تاکس یصدا
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 .میدیخانم رس ـ
که ساختمون خوابگاه پسران توش قرار  یابه کوچه یرو حساب کردم و نگاه یتاکس یهیشدم. کرا ادهیپ نیماش از

مقابلم ترمز کرد. همون مردک مزاحم در  ییبه جلو بردارم، پژو یکه فرصت کنم قدم نیداشت انداختم، اما قبل از ا
 رفته گفت:درهم یهااخمگذاشت. سپس با  رونیب نیپاش رو از ماش کیو رو باز کرد 

 .میبر جانیتا از ا دیخانم، لطفا سوار بش ـ
 رو با نفرت براش گرد کردم و تلخ گفتم: هامچشم

 مردک! یکن یبه من امر و نه یحدت رو بشناس. حق ندار ـ
طور که در به سمت در عقب هلم داد. بعد همون لب کج کرد و به سمتم اومد. دستش رو پشت کمرم گذاشت و مرد

 گفت: کردیعقب رو باز م
 نی. ادیو توجه مردم جلب رو نکن دیدستور آقاست. حاال هم بهتره سوار بش کنم،یکه به شما امر م ستمیمن ن نیا ـ

 بهمون حساس بشه. یو ممکنه کس ستیمنطقه امن ن
 نارم نشست.عقب نشستم، و خودش هم ک یصندل یزور مرد رو به

 گفتمیبهش م دیدست از سر من برداره. با گفتمیبهش م دی. بازدمیحرف م برزیبا فر دی. باخوردیخونم رو م خون
 کنم. یمثل قبل زندگ خوامینم گهیکه د
 م باز شد.گره شده یهادرهم و دست یهااخم ن،یمقابل ماش نیکه با ظاهرشدن ام افتادیراه م نیماش

و جلو  کردیرو نگاه م نیدوشش گذاشته بود، بدون توجه به اطراف زم یرو طرفهکی. کوله رو دیرسیبه نظر م خسته
 یبلندتر از زمان یهم بلند شده بود. حت هاششیو ر اومدیبه نظر م شهیرنگش بلندتر از هم ییطال ی. موهااومدیم

بودم،  میکنار تنها مرد قابل اعتماد زندگ خواستیست. دلم مکالفه یلیهومن بود. مشخص بود خ یخونه یکه زندان
 یهاداشتم. واقعا به آدم یعاد یزندگ هیمن نداشت. کاش من هم  یهایداشتنبا دوست ی! روزگار سر سازگارفیاما ح
 .ننک یشون زندگمورد عالقه یهاکنار خانواده و آدم توننیبختن که مخوش یلیها خ. اونکنمیم یحسود یمعمول

 شدم. رهیخ یابه مقصد به گوشه دنیفرستادم و تا رس رونیگذشت، آه پر از حسرت رو ب نیز کنار امکه ا نیماش
اون اسکان داد، مرکز شهر  یمن رو تو برزیکه فر یدورافتاده بود. آپارتمان یامن، مقصد در منطقه یکمال ناباور در

 م؟یرفتیکجا م م،یرفتیبود. پس اگر خونه نم
 :دمیپرس مشکوک

 د؟یریم کجا -
 نداد. یم کرد و جوابرو حواله تفاوتشینگاه ب مرد
 .کردمینگاه م یبا شک و بد دل زیچوجودم رو گرفته بود. به همه دی. ترداومدینم یخوب یبو



 

 

540 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 یهیسابههیهمون مردک که سا اشار،یخاک گرفته، مغزم شروع به هشداردادن کرد. خطاب به  یالیبه و دنیرس با
 گفتم:من اومده بود 

 ه؟یچ هیقض ـ
 التماسش پشتم رو لرزوند. یهام رو پر کرد. صداآزاد گوش ادیفر یبگه صدا یزیکه مرد چ نیقبل از ا اما
حد و  نیا یکارا! تو نیبشم. کار خانم بود. ما رو چه به ا الیآقا به خدا... آقا هومن اصال به من اجازه نداد وارد و ـ

 !میستیها ناندازه
 از حرکت متوقف شدم. یآزاد ناخودآگاه سه قدم عقب رفتم که با برخورد دست یصدا دنیشن با

 پوزخند مردک از پشتم بلند شد: یصدا
 هنوز زوده واسه وا دادن! -
وگور بشه و دردسر گم ییبتونه جا کردمیطور آزاد رو گرفته بودن؟ فکر مضرب گلوله پاهام سست شد. چه یصدا با

 درست نکنه.
 و حالم رو بدتر کرد: دیچیگوشم پ یش توو زمزمه اراشیپوزخند  یصدا

 نه؟ ،یزرنگ یلیخ یفکر کرد -
 صورتش خوابوندم. یم رو عقب بردم و بعد محکم روفکر عقب برگشتم، دست مشت شده بدون
قدم عقب گذاشت.  هیزمان . همکنه لیمتما یاگهیکرد و باعث شد صورتش رو به سمت د جادیا یبلند یصدا

م و به سمتش گرفتم و خواستم به انگشت اشاره تشی. بدون توجه به عصبانشدیلحظه قرمزتر مبهظهش لحچهره
که باعث شد  دیبار ناسزا ببندمش که زودتر از واکنش من دستش و دراز کرد و آبشار موهام رو محکم عقب کشرگ

 هام رو ببندم. سرش رو کنار گوشم گرفت و گفت:از درد چشم
راهت  شیهومن به زندگ یکه شانس آورد ییسروپایآشغال ب هیتو فقط  ؛یاگنده یلیم. فکر نکن خآمارت رو دار ـ

و  گذرهیم برزخانیتو سر فر یدوست دارم بدونم چ یلی. خیقدر نشناس بود فیکث یگربه هیداد، هر چند که تو 
 .ارهیسرت ب ییچه بال خوادیم
 رو چنگ بزنم. شرتشیت یقهیکه باعث شد ناخودآگاه داد بکشم و  دیکش یترشیحرف موهام رو با ضرب ب نیبا ا و

 نیهم ینداشت؛ برا یارزش چیپس قضاوتش از من ه دونست؛یاز من نم زیچچیبرام مهم نبود. اون ه هاشحرف
 پوزخند دادم. کیجوابش رو تنها با 

 گفت: دهیدر یهاو چشم تیپوزخندم هلم داد که چند قدم عقب رفتم. با عصبان دنید با
 !گریما رو شده خانم باز یدستت برا گهیتموم شد. حاال د یو قلدر یباز سیدوران رئ گهید ـ

 و مقابلم گرفت و گفت: دیکش رونیب بشیج یدارش رو از توضامن یچاقو
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 نیما هم رو شده. اگه هم یکه دستت برا یاو آواره یخالفکار فرار هی. فعال ستین یاز پر قو خبر گهیتموم شد. د ـ
 .نیزم یپارکا سرت و رو چمنا بذار یتو دیبا رون،یخان بندازتت ب برزیامشب فر

 با پوزخند اضافه کرد: و
 دست از سرت برداره! هایراحت نیخان به ا برزیهر چند فکر نکنم فر ـ
سر و چون همون موقع  دمینپرس یچرا و حت دونستمیاما نم اد،یاز من بدش م یلیلحن حرف زدنش معلوم بود خ از

 دست از سرم برداره. اشاریشد و باعث شد  دایپ برزیفر یکله
 باعث شد به سمتش برگردم. برزیفر یکلفت و عصب یصدا
 ای رمیمیم ایفکر کردم  کردم،یم نییذهنم باال و پا ینقشه رو تو نیکه ا یدهانم رو سخت قورت دادم. موقع آب

. چند بار رمیو م ذارمیمدت م هیو بعد  کشمیم رونیز قتل هومن بحساب شده پام رو ا ینقشه نیبا ا مونم؛یزنده م
و  یعاد زیاما فکر کردم ممکنه بفهمن. تا حاال همه چ ارم،یرو هم ب هیسر و ته قض یهوشیپودر ب هیفکر کردم با 
 !یچها، همهحساب کتاب یها، همهنقشه یرفته بود، همه نیاز ب زیحاال انگار همه چ یخوب بود، ول

احتمال لو رفتنم رو پشت گوش انداختم تا  دمیکشینقشه رو م نیا ی. وقتزدیدو دو م برزیفر یسرگردونم رو نگاه
که براش  نیاز ا شتریداشت که ب یبر عکس هومن الغر اندام بود، قد بلند برزیم تمرکز کنم. فربرنامه یبتونم رو

بود. سرش  رهیمن خ یهاهاش دوختم. اونم به چشمبه چشم ره. نگاهم رو باالخدادینشونش م قوارهیب اره،یب تیجذاب
اشاره کرد  ،یحرف چیرفتن اونا، بدون ه رونیبرن. بعد از ب رونیو محافظ دوم تکون داد که از خونه ب اشاری یرو برا

 .سبز رنگ رفت یمیقد یبشم و خودش قبل از من دوباره به سمت در آهن ییالیو یطبقه و کلنگ هیوارد ساختمون 
 راه افتادم. یسرش با مکث کوتاه پشت

ماسه، گچ، بشکه،  مان،یبود! هر طرفش س یکه در حال بازساز یا. خرابهمیخرابه شد هیکلمه وارد  یواقع یمعن به
 جون داده بود افتاد. برزیفر یآزاد که به ضرب گلوله یجنازه ی. نگاهم روشدیم دهیتخته و... د

. نگام زدیم رونیخون ب شنهیسـ*ـ یافتاده بود و هنوز از قفسه مانیماسه و س پر از خاک و نیزم یشکم رو یرو
. اومدیهم از سرش م یظیخورده بود و خون غل وارید یجمع شده گوشه یشد که سرش به آجرا رهیآزاد خ یرو

 م به سوزش افتاده.معده کردمیاحساس م
 نگاهمون رو گره زد: برزیفر یصدا

 !یهست یخوب گریباز -
 نیذهنش سبک سنگ یرو تو یشده بود و انگار داشت حرف ی. سکوتش طوالنکردینگاه م رهیهام خبه چشم هنوزهم

 گرفته بود. نییکه باهاش آزاد و خالص کرده بود پا یا. اسلحهکردیم
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مثل  یحت تونمینم گهیکه د رفتیسمت م نیجلوم ظاهر شده بود و مدام ذهنم به ا ریو ام نیام ریبودم، تصو کالفه
به باد رفته  قهیچند دق نیهم یتو دمیکشیش رو مروزها نقشه نیکه ا یعاد ینگاهشون کنم! اون زندگ بهیغر هی

 بود.
 ش رو باال گرفت و به سمت من گرفت و گفت:و نفرت اسلحه دیافکارم و پاره کرد. با تاک یرشته برزیفر یصدا

 !دمیعمرم ند یتر از تو توآشغال ـ
 خنده. ریبلند زدم ز نیهم یبخندم؛ برا شتریب خواستیزدم، اما دلم م شخندین ناخودآگاه

 ری. سپس با تحقستادیا میقدم هی یباعث شد دست از خنده بردارم. به سمتم اومد و تو شیعصبان یبعد صدا هیثان چند
 براندازم کرد و گفت: نییاز باال تا پا

اما تو... تو  فهمن،یکه بزرگشون کرده رو م یم حرمت کسه یوحش یوونایح یحت ؟یهست یچه جونور گهیتو د ـ
 !یاز اونا هم بدتر

 قلم من طلبکار بودم، نه بدهکار! پوزخندزنان نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم: کی نیا یرو فراموش کردم. تو ترس
 !نمیبینم یخودم و تو فرق نیمن که ب _

 :دمیپرس باال انداخته یرو از هم باز کردم و با ابروها دستام
 اره؟یبال رو سر خودت ب نیا یکس یدیترس ایکه من و بزرگ کرده  یهست یتو نگران حرمت کس ـ

ش عوض شد. سرش رو نظر گرفتم. به نظرم اومد رنگ چهره ریکردم و با سر کج کرده صورتش و ز زیرو ر چشمام
 باال گرفت و کالفه گفت:

 داشت برام گفته بود... تندهیآ یبراکه  ییهادوستت داشت. بارها از نقشه یلیاون خ ـ
 و از سکوتش استفاده کردم: دمیرو به لبم کش زبونم

کنن و محبتت  انـتیبهت خــ ـ یکه دوستشون دار ییکه کسا نی! از ایاکه انقدر کالفه ستیتو از مرگ هومن ن ـ
 !یوحشت کرد رنیکه بخوان حذفت کنن و قدرت و ازت بگ نی! از ایدیدور ترس زنیو بر

 ش گذاشتم. سپس با تمسخر گفتم:شونه یش جلو رفتم و دستم رو روتوجه به اسلحه بدون
 فیضع یکه وقت مینیبب میتونینم رسهینوبت به خودمون م یوقت میما هم که تابع قانون جنگل یحت ه؟یچ یدونیم ـ

 !میبش مشیکه خودمون ساخت یزندگ یوانیح یچرخه یقربان م،یشد
 اضافه کردم: یاز مکث کوتاه بعد

 !شهینم دایپ یآدم قابل اعتماد چیدور و اطراف من و تو ه ـ
 گفت: بلندمهین یبا حرص و صدا زد،یش کنار مشونه یطور که دستم و از روزد و همون یشخندیر برزیفر
 .یم رو سر بردبس کن؛ فلسفه نباف! حوصله ـ
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 نم.گذاشت و باعث شد سکوت ک مقهیشق یزمان اسلحه رو روهم و
 .شهیاز هم تریبود؛ خال یاما نگاه من خال اومد،یبه نظر م یعصب نگاهش

 رو در هم گره زدم. پشتم رو بهش کردم و چهار قدم برداشتم. هامدست
 جهش کوتاه روش نشستم. هیکه پشتم بود رفتم و با  یقرمز رنگ و درب و داغون یرو نگرفت. به سمت بشکه جلوم

که  یایبحران طیبه شرا یکمک دنیترس ایوقت هول کردن  چیبود که ه نیبهم داد ا یکه هومن از بچگ یدرس هی
. هرچند ترس تمام بدنم رو از درون به رعشه انداخته بود، اما هیسردقدم خون نیپس اول کنه،ینم یافتاد ریتوش گ
 ظاهرم رو حفظ کنم و با فکر جلو برم. کردمیتالش م

 و لب خندون گفت: زشدهیر یهاچشم . سپس باستادیاومد مقابلم ا جلو
 ذارمیکه من نم فیاما ح ،یکنیم ینقش باز ای یکنیم یسازصحنه ،یگیدروغ م زیتم ادیخوشم م ه؟یچ یدونیم -

 ...یراحت بم زننیکه دورم م ییآدما
 دونستمیکه م یزی. تنها چگذاشتیسرم به صدا در اومده بود، دو راه مقابلم م یکه تو یری. آژکردمیخطر م احساس

ش تموم نذاشتم جمله دم،یوقت رو مناسب د نیهم یکنه؛ برا میتا قربون ستمیمثل گوسفند با خواستمیبود که نم نیا
 بخوره. نیگرفتم. هولش دادم و خودم و روش انداختم تا زم بودرو که اسلحه رو مقابلم گرفته  یبشه و بالفاصله دست

تالش کردم موفق نشدم اسلحه رو از دستش  یادم تا نتونه حرف بزنه، اما هر چگلوش گذاشتم و فشار د یرو رو دستم
 کی یتو نیهم یزود خسته بشم؛ برا یلیبود و باعث شد خ شتریاون از من ب یبکشم. باالخره قدرت بدن رونیب

تر از تهاما من خس داد،یبود و فشار م فتهمن و گر یمن و خودش رو عوض کنه. حاال اون گلو یحرکت تونست جا
حدقه  یهام توو چشم زدمینفس مبودم که بتونم از خودم دفاع کنم. مطمئنم رنگ به صورت نداشتم. نفس یزیچ

 بود. برزیفر یو برافروخته یعصبان یهاچشم دمیدیکه م یزیگرد شده بود. تنها چ
فسم رو بند آورد. ضربان ن دیچیبدنم پ یکه تو یقیگلوله و درد عم کیشل یگلوم بلند شده بود که صدا خسخس

 عرق شد... سیکم خقلبم باالتر رفت و بدنم کم
 عالم درک کردم. نیبودن که در ا ییزهایچ نیآخر برزیفر یگلوله و نگاه برنده یدوباره کیشل یصدا

 
 انیپا
 و نه آذر نود و هشت. ستیب

 (781 دی)مرواری: فاطمه عسکرسندهینو
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که ممکنه  کننیرو انتخاب م ییرهایمس یزندگ یکه در برابر چند راه ییهامآد تیما بود. روا تیتقابل، روا حزب
آدما  میاجازه ند میریکه اگه راه درست و م نهیتر اکه مهمه، اما مهم نیغلطش با ا ایغلط باشه. درست  ایدرست 

 !میغلط رو تا آخر نبر نیو ا میمون رو سست کنن و اگه راهمون غلطه، شجاع باشاراده
 

*** 
 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
  نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا
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 ارتباط با نویسنده:

 
 
 
 
 
 
 
 

https://negahdll3.ir/threads/241220/
https://negahdll3.ir/members/53796/
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