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*** 
دستانش  یسیمزرعه را دور زد که ناگهان متوجه خ یسرعت حصار چوبسرش بود، بهکه حواسش به پشت طورهمان

 کرده بود.ها رنگ آن یتازگآمد که پدربزرگ به ادشیشد و تازه 
هومن  یپا یصدا یکرد و وقت میبود، دستانش را قا ریش دنیتر در حال دوشطرف ترس پدربزرگ که چند متر آن از

 کرد. دنیدوباره شروع به دو د،یرا شن
 ذوق داد زد: با
 .یریمن رو بگ یهومن! عمراً بتون یه -

به  طورنیتابستان عمرش بود؛ البته ا نیبهتر تابستان نی. الحق که ادیگنجیدر پوست خود نم یاز خوشحال پسربچه
 .دیرسینظر م
 یارا در مزرعه یتابستان یبایگرم و ز یداشت تا روزها یادیمهم رفته بود و حاال فرصت ز یتیمأمور یبرا پدرش

 شیمادربزرگ و پدربزرگ مهربانش با پسرعمو یبزرگ و باصفا یبه دور از دودودم تهران در خانه بایسرسبز و ز
 بگذراند. اشیبازدوست و هم نیهومن، بهتر

از دست داده بود و از آن  نیتصادف ماش کیدر  یتر بود. پدرومادرش را در چهارسالگسال از او کوچک کی هومن
 .کردیم یروز به بعد با مادربزرگ و پدربزرگ در مزرعه زندگ

 یو سع دیدویها مچمن انیم جانیا هکوچکش خسته شده بود، همچنان ب یصورتش قرمز و پاها نکهیوجود ا با
به او زل زده بود، به  وانیا یهانگران مادرش که از پشت نرده یهومن پنهان شود. با صدا نیزبیداشت از چشمان ت

 خود آمد و به او نگاه کرد.
 پسرم. یخوریم نیکارن. زم ترواشی -
 چشم. -
 کرد. دنیرا گفت و دوباره شروع به دو نیا

 داشت لبخند خود را پنهان کند، گفت: یسع کهیو درحال دیاز کار کشدست  پدربزرگ
 .یهم به لباست نزن تیرنگ یحواست باشه اون دستا -
اش را زدهنگاه خجالت کرد،یسرش در هم قفل مطور که دستان کوچکش را پشتو همان ستادیحرف کارن ا نیا با
 انداخت. نییپا

 رد و باخنده گفت:را باز ک اشیساختگ یهااخم پدربزرگ
 نداره. یما رنگ یحنات برا گهیآقا کارن. د گهیبسه د -
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حرف پدربزرگ به خنده افتادند. با وجود  نیرا تمام کرده بودند، با ا هایکردن سبزپاک یتازگو مادربزرگش که به مادر
 ها به خنده افتاد.اما از خنده آن شد؛یحرف را متوجه نم نیا یکارن معن نکهیا

 گر گفت:نشاما سرز میمال یبا لحن بزرگمادر
 ماهه، گـناه داره.نکن مادر. مادرت پابه یطونینقدر شا -

 که از مادرش به ارث بـرده بود، زد و گفت: ینیریلبخند ش کارن
 . ببخ...یچشم مامان -

 خوردند. نیحرفش تمام نشده بود که هومن محکم او را از پشت گرفت و هردو با هم به زم هنوز
 نگران گفت: د،ییدویم نییها پاطور که از پلهو همان دیکش ینیه مادر

 شد؟ یسرم، چبهخاک -
 یبه چهره یبا نگران د،یبلند شد و دست هومن را گرفت و او را هم بلند کرد. همان موقع مادر رس نیزم یاز رو کارن
 ها گذاشت و نگران گفت:ها نگاه کرد و دستانش را پشت کمر آنبچه

 ن؟یخوب -
 کرد. یادلش را گرفت و ناله ریکه ناگهان ساناز ز دیبگو یزیلب باز کرد تا چ کارن
 گفت: یزده به او چشم دوخت و با لحن نگرانوحشت کارن

 مامان؟ ؟یشد یمامان؟ چ -
 را بلندتر کرد. شیصدا

 .ستی. مامان حالش خوب ننجایا ایب یمامان -
 پسرم، خوبم. ستین یزیچ -

 گفت: زد،یم گرشیدست بر پشت دست د کیبا  کهیعت خودش را رساند و درحالسربه یمامان
 .نمیساناز جون؟ بلند شو، بلند شو بب یشد یخاک عالم به سرم. چ -

لبش را به دندان گرفته بود،  کهیدست ساناز را گرفت و به او کمک کرد. ساناز با آه و ناله بلند شد و درحال یمامان
ها رساند راه افتاد. پدربزرگ هم خودش را به آن یسر ساناز و مامانپشت انیگر یاکارن با چهره طرف در خانه رفت.به

ساناز آماده کند و سپس به او کمک کرد  یبرا یاز او خواست که دمنوش زرگشد. مادرب ایحال ساناز را جو یو با نگران
 .ندیمبل بنش یتا رو
 :دیکارن توپنگرانش را از او گرفت و با اخم رو به  نگاه

 رو حرص نده. تچارهیمامان ب نینقدر ا. ادهیپسرک ورپر -
 گفت: یآرامبه ساناز



 

 

4 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 ه؟یداداشش چ ری. تقصکنهیم یقراریبچه از صبح داره ب نیمادر جون. ا نیولش کن -
 گفت: یراحتاش را به او دوخت و با ناو دستانش را دور شکم او حلقه کرد. نگاه معصومانه دیسمت ساناز دوبه کارن

 .یمامان دیببخش -
 را پاک کرد. با لبخند گفت: شیهازد و اشک یاو لختش بــوسه رنگیمشک یموها یبر رو ساناز

 گرفته. شیکوچولوته که امروز باز یآبج نیا ری. تقصستیتو که ن ریرو ببخشم پسر خوشگلم؟ تقص یچ -
 گفت: یشکم او قرار داد و جد یاش را روشت اشارهکرد. انگ ینگاهش را به شکم ساناز دوخت و اخم بانمک کارن

 صبر کنم. تونمینم گهید ا،یب ای. زودتر هم به دنایکن تیمامان رو اذ نمینب گهید -
 و با خنده گفت: ختیکارن را به هم ر یموها ساناز

 .رهیگیم ادیتر. باشه پسرم؟ هومن از تو آروم یباز هیرو بکن، فقط  تی! برو بازطونیش یا -
 .دیسمت در دوتر بهبار آرام نیسرش را تکان داد. بلند شد و ا کارن

 را به دور کمرش محکم کرد و دستانش را به کمرش زد. اشیها رفتند، مادربزرگ چادر گلگلبچه کهنیهم
 معترضش را به ساناز دوخت و با اخم گفت: نگاه

 ؟یبگ دیوقت حاال بااون هیجورنیتو از صبح حالت ا -
 گفت: کرد،یجا ممبل جابه یخودش را رو یسختبه کهیزد و درحال اشیشگیهم یاز همان لبخندها ساناز

 .نینگران نباش ست،ی. شکم اولم هم که نهیدردا عاد نیها مادر جون. اماهمههشت یناسالمت -
 زد و کنار ساناز نشست یلبخند نگران یمامان

اتاق شد و آن را به ساناز داد. ساناز با لبخند تشکر کرد، پدربزرگ وارد  یاهیکرده گدم کیموقع پدربزرگ با  همان
 تر صحبت کنند، از اتاق خارج شد.ها راحتآن نکهیا یزد و برا یهم لبخند
نگاه کرد. بعد از  اشییایبه چشمان در یگرفت و با مهربان اشدهیدستان چروک انیدستان سرد ساناز را م مادربزرگ

 گفت: هیچند ثان
هاش حرفاشون رو بچه یاز چشما تونهیمادر م هی. یمن مثل دخترم یبرا یساناز جان؛ ول یه که تو عروسمدرست -

. یانگران و آشفته یلیخ نجایا یکه اومد ی. از وقتیش کردچون تجربه ؛یدونیرو خوب م نیبخونه. خودت هم ا
نتونستم  گهید دم،یحال امروزت و که د یول نداره؛ یبه ما ربط دیچون با خودم گفتم شا ه؟یموضوع چ دمیازت نپرس

 شده؟ ی. به من بگو چارمیطاقت ب
 زد. یمادربزرگ را فشرد و لبخند یهادست ساناز
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. نخواستم بهتون یبه شما هم مربوطه، شما مثل مادرم شهیبه من مربوط م یهر چ ه؟یچه حرف نینه مادر جون. ا -
 نی. راستش تو اکنمینگران م یخودیو اگه بگم، شما رو هم ب جهتهیو ب خودیب میبگم چون فکر کردم نگران

 نگرانم. یلی. من خنیخطرناک یآدما یلیر کنن که خیآدم رو دستگ یگروه قاچاقچ هیرفته، قراره  وانیکه ک یتیمأمور
 زد. یبخشو لبخند آرامش دیبه سر ساناز کش یدست مادربزرگ

 استرس براش ضرر داره. همهنینرفته. به فکر بچه باش، ا تایأمورم نیکم از ا وانیانقدر نگران نباش مادر. ک -
نگه داشت و نگاهش  شیپاها ی. فنجان را رودیاز دمنوش نوش یابا دستان لرزانش فنجان را باال آورد و جرعه ساناز

 به چشمان مادربزرگ زل زد و گفت: ی. دوباره با نگراندیرا باال کش
 .ستین نیآخه موضوع فقط ا -

 با تعجب گفت: بزرگمادر
 ه؟یمنظورت چ -
که در امان  نجایما رو فرستاده ا وانی. کستیو بچه تو شکمم ن ییشما تنها شیاومدن ما پ یاصل لیراستش دل -

 .میباش
 شد. شانیهاحرف یجمع شد و منتظر ادامه شتریب کرد،یها را نظاره مدر آن انیحرف، حواس کارن که از م نیا با

 همراه شده بود، گفت: یکه حاال با لحن نگران شتریب ببا تعج مادربزرگ
 .یگیم یدرست حرف بزن مادر تا بفهمم چ ن؟یدر امان باش یاز چ -

 گفت: کرد،یم یطور که با انگشتان بلند دستش بازهمان ساناز
 یتنها بود و تو محله. رفتمیم مخاله یخونه ادیده سالم بود، ز ی. وقتشناسمیدنبالشونه رو م وانیکه ک ییمن آدما -
روز  هی. کردنیو معامله م ذاشتنیپاتوقشون بود و اونجا باهم قرار م نایا مخاله ی. محلهکردیم یزندگ شهرنییپا

نگفتم  یچیه کسچیبه ه یترس و نادون یاما از رو دم؛یرو شن رفاشونکردم و ح بشونیکه متوجه نشن، تعق یجور
 یهانفرشون رو تو پرونده هیعکس  یوقت شیچند روز پ نکهیضوع رو فراموش کردم. تا اکالً اون مو یمدت هیو بعد از 

 کردم. فیتعر وانیک یاومد و ماجرا رو برا ادمی زیچهمه دم،ید وانیک
و  یکالنتر امی. موضوع رو که به مافوقش گفت، ازم خواستن که بشناسمشونیم نمشون،یگفتم که اگه بب بهش
 دیچون اونا هنوز تو شهر آزادن و شا نجا؛یا میایبا کارن ب شتریب تیامن ید هم بهم گفت که براچهره کنم. بع ییشناسا

 .شناسمشونیمتوجه موضوع بشن که من م
 نباش. یچی. نگران هزمیعز نیینجایخب، حاال که ا -
 .کردیو اسمم رو صدا م زدیم غی. کارن جدمید یکابوس بد شبید یول کردم؛یمن هم مثل شما فکر م -

 و ادامه داد: دیجوش شیهااشک
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 .دمیکه از خواب پر دمیسمتش دوگذاشته. به رگلوشیچاقو ز هی یهمون مرد قاچاقچ دمیدنبال صداش رفتم که د -
 زد. هق

 .یلیمامان، خ ترسمیم یلیخ -
 را نوازش کرد. شیساناز را در آغـ*ـوش گرفت و موها مادربزرگ

 گفت: یبخشلحن آرامش با
 ستیالزم ن گهیو د شهیبسته م یقبل یهاپرونده هم مثل پرونده نینباش مادر. به خدا توکل کن. انشاهلل ا نگران -

 .یباش یزیکه نگران چ
 هومن سرش را برگرداند. یبود، با صدا زیچکه تا آن موقع شاهد همه کارن

 ؟یستادیکارن؟ کارن؟ چرا اونجا ا -
 سمت هومن رفت.گرفت و به کرد،یم هیـوش مادربزرگ گررا از ساناز که در آغـ* نشینگاه غمگ کارن
 .دیدست کارن را گرفت و او را همراه خود کش هومن

 ذوق گفت: با
 .میکرد دایپ یزیچ هی یزودباش. من و هست ا،یکارن ب -

 گفت: شد،یم دهیکه دنبال هومن کش طورهمان
 ن؟یکرد دایپ یچ -

 ن گفت:نشست و رو به کار یکنار هست نیزم یرو هومن
 .ناهاشیا -

 چشم دوخت و گفت: آمد،یم رونیکه از تخم ب یابا ذوق به جوجه کارن
 خوش... یلیخ -
. هنوز از دیبود و اسلحه به دست داشت، حرف در دهانش ماس ستادهیا یسر هومن و هستکه پشت یمرد دنید با

 هومن بسته شد. یهاشمصورت هومن گرفت و بالفاصله چ یجلو یبود که مرد دستمال امدهیبهت در ن
 زد: ادیزده فرو وحشت دهیاز بهت درآمد و کش باالخره

 هومن، هومن! -
 کوفت و هومن. مرگ و هومن. هومن مرد. -

کالفه و  یبا چشمان نگرانش به چهره د،یلرزیشدت معرق کرده بود و به کهیو درحال دیزده از جا پروحشت کارن
 آلود هومن چشم دوخت.خواب

 ؟یخوب -
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 .دیکش یپوف هومن
 شب مثل آدم کپ مرگم رو بذارم، بله. هی یاگه شما بذار -

 و چشمانش را باز و بسته کرد. دیکش ینفس راحت کارن
 باز هم اون کابوس؟ -

 آهسته گفت: شد،یتشک بلند م یکه از رو طورهمان
 تا ابد همراه منه. یاون کابوس لعنت -

 د.آب را باز کر ریشد و ش ییشودست وارد
بود، چشم  شیروکه روبه یازده. به چشمان وحشتدیآب سرد گرفت و نگاهش را باال کش ریلرزانش را ز دستان

که  ییبایو ز یآسمان یچشمانش گود افتاده بود، همان چشمان آب ریز یخوابیدوخت و آب دهانش را قورت داد. از ب
موضوع  نیا ینبود؛ ول یفی. آدم ضعدیگوشه چشمش چک از یکاش اریاختیاو، ب یادآوریاز مادرش به ارث بـرده بود. با 

چشمانش  یطور واضح جلوسال، هنوز هم همان نیبود. با گذشت چند هضمرقابلیوحشتناک و غ شیهنوز هم برا
 بود.

 ناراحت گفت: یآهسته در زد و با لحن هومن
 ؟یخوب -
 غضش را قورت داد و آهسته گفت:چشمانش از نگاه هومن دور نمانده است؛ اما ب یسیکه خ دانستیم
 آره. -

را کامل  بازمهیبه هومن چشم دوخت. هومن در ن نهیاز آ بست،یرا م ریطور که شآب به صورتش زد و همان یمشت
 شانه او گذاشت و گفت: یسر کارن قرار گرفت. دستش را روقدم پشت کیباز کرد و با 

و  شمیاز خواب بپرم، سگ م یکه وقت یدونی. مستین باهات حرف زدم. دست خودم یجورکه اون دیببخش -
 ...یچ فهممینم

 زد و گفت: یزورک ی. لبخنددیو چرخ دیکش رونیدست هومن ب ریاش را از زشانه کارن
 .ستیمهم ن -
. دیکش رونیشلوارش ب بیاش را از جهمراهکنار هومن رد شد. دست و صورتش را با حوله خشک کرد و تلفن از

 اش چشم دوخت.و به صفحهروشنش کرد 
 جلوتر آمد و گفت: هومن

 داده؟ یغامیپ نیفرز -
 رو چک کن. تینه. تو گوش -
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 اش را چک کرد و بعد از چند لحظه گفت:همراهتلفن هومن
 نه. -

 کرد و گفت: یبانمک یخنده
 خوابش بـرده باشه. ترسمیم -

 گفت: رفت،یم رونیب ییشوطور که از دستهمان کارن
 ستوان. ستنیکه مثل تو نهمه  -

 گفت: نهیسـ*ـبهداد و دست هیرا به در تک شیاز پاها یکی هومن
 یکه جا یبهتره و به نظر من کس یلیکه جاش از ما خ نهیکه مسلمه ا یزیچ یاون که صدالبته. من تکم؛ ول -

 اگه خوابش نبره. هیرعادیغ یلیخوابش راحت باشه، خ
. من هم که برهیشب بشه، مثل خرس خوابت م کهنیهم ،یقبرستون هم باشتو اگه وسط  ه؟یحاال مشکل تو چ -

 خواب راحت داشته باشم. هیدل موندم آرزوبه
 هومن برگشت و ادامه داد: سمتبه
 .میکار دار یکپ مرگت رو بذار. فردا کل ایب ،یت به من زل بزنمسخره یافهیبا اون ق نکهیا یجاحاال هم به -

سمت کارن طور که بهرا از در برداشت و همان اشهیقرار داد. هومن تک شیشانیپ یش را روو مچ دست دیکش دراز
 گفت: رفت،یم
 سرم اومده. ییبال نکردهییگفتم خدا ،یکه تو من رو صدا زد یجوردوباره خوابم ببره. اون دونمیم دیبع -

سقف  یبه تارعنکبوت رو یدرهم یافهیبا ق کهیسرش قرار داد. درحال ریتشک انداخت و دستانش را ز یرا رو خودش
 چشم دوخته بود، گفت:

 م؟یفتیراه م یفردا چه ساعت -
 در حالتش بدهد، پاسخ داد: یرییتغ نکهیبدون ا کارن

 کنم. داریرو از خواب ناز ب یهر وقت که بتونم جنابعال -
 و گفت: دیخند هومن

 .ریخبشم. شب به داریر از تو بهم که شده، زودت نجایخاطر فرار از ابه بندمیشرط م -
 و گفت: دیهم خند کارن

 .ریخ! شب تو هم بهدوارمیام -
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چشمانش را بست و فکرش  نیبنابرا د؛یآیخواب به چشمانش نم گریکه د دانستی. مدیسر خود کش یپتو را رو کارن
به  یخوباو محول شده بود، به که به ییهاتیمأمور ریهم مثل سا تیمأمور نیبود که ا دواریرا معطوف فردا کرد. ام

 بسته شود. شهیهم یبرا زیپرونده ن نیبرسد و ا انیپا
*** 

 
 کارن

 یبه همان هتل میو مطمئن بود میکردیدور دنبالشان م یحامد و هومن سوار شدند، حرکت کردم. از فاصله کهنیهم
 .میرا فرستاده بود نیکه فرز روندیم

 گفت: یبا خوشحال هومن
 .میخالص شد یدونر. باالخره از اون آشغالخدارو شک -

ساکت و متفکر بود. حتماً داشت  شهیبود، نگاه کردم. هم رونیب یمنظره یبه حامد که محو تماشا نهیو از آ دمیخند
پدرها،  یمثل همه خواهدیکه دلش م دانستمی. مکردیفکر م آمد،یم ایروزها به دن نیبه همسر و دخترش که هم

عادت  ییهاتیموقع نیما به چن یهمه باًینبود. تقر یارهچا یدخترش کنار او و همسرش باشد؛ ول اآمدنیدنموقع به
 .شدیاما نم م؛یباش مانیهاکنار خانواده میدوست داشت شهیاز هم شتریکه ب ییها. وقتمیکرده بود

 زدم و گفتم: یلبخند
 از همسر و دخترت چه خبر؟ حالشون خوبه؟ -
 به من نگاه کرد. نهیاز آخودش آمد و  به

 زد و گفت: یلبخند
 ایکرده. دکتر گفت امشب به دن مارستانیب یعجله داره، امروز مامانش رو راه یلیآره، ممنون. فکر کنم دخترم خ -
 .ادیم

 گفتم: زدهذوق
ون به شهومن بشه تا بچه نیزن ا ستیکه حاضر ن یمبارک. ضمناً، کس شیشاپیپ دهیجانم! قدم نورس یا ؟یجد -

 .نهیتو و فرز یبه بچه دمیمن بگه عمو؛ پس تمام ام
 زد و گفت: یپوزخند صدادار هومن

که زنش بشه. درضمن،  شهیحاضر نم یدختر چیبمونه، باز هم ه یباق نیرو زم نیو فقط فرز رنیمردا بم یاگه همه-
 .یرو بد مینیریش دیبا یول دم؛یآقا حامد. من کادو نم گمیم کیتبر

 هومن پررو بود! نیقدر ا. چدمیخند
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 و گفت: دیهم خند حامد
 .چشمیروبه -

*** 
انگار که وسط بود، انداختم. انگارنه دهیداشبورد انداخته و آسوده خواب یرا رو شیبه هومن که پاها یکردم و نگاه ترمز

از همان  شد،یم میکه داشت، حسود یبه آرامش و دل خوش شهیبه خودش نگفتم؛ اما هم وقتچیاست. ه تیمأمور
 یکیلب به تراف ریفرمان ضرب گرفتم و ز ی. نگاهم را از او گرفتم و دوباره به جاده دوختم. کالفه با دستانم رویبچگ

گرم کرده  لیبه حامد که سر خودش را به موبا ینثار کردم. نگاه یباز شود، فحش هایزود نیا که انگار قرار نبود به
 کند، انداختم. هیتخل دیصفحه کل یداشت استرسش را رو یبود و سع

 م؟یمونده تا برس گهیچقدر د -
 به اطراف انداخت و گفت: ینگاه

 .گهید قهیدق شیش-پنج هیکم،  -
 و گفتم: دمیکش یپوف
 ؟یحامد. چرا انقدر استرس دار یحال باشخوش دیاالن با -

 گرفت و نگران به من نگاه کرد. لیموبا یرا از صفحه نگاهش
 سر زا... یمون هم مثل قبلبچه نین. اگه اکار ترسمیم -

 .دمیحرفش پر وسط
 اتفاق بود. هینکن حامد. اون فقط  یخودیب یخدا نکنه. انقدر فکرا -

 و ادامه دادم: دمیخند
 .کنهیولت نم ،یهومنه که تا بهش ند ینیریاون هم ش ،یباش زیچ هینگران  دیاالن فقط با -

 نگفت. یزیو چ دیخند
از  نیترمز کردم و ماش یناگهان م،یدیبه هتل رس کهنیرو به هومن زدم و سرعتم را باال بردم. هم یطانیش یلبخند

 .ستادیحرکت ا
 سرهم گفت:پشت کرد،یاطرافش را نگاه م ومنگجیگ کهیو درحال دیزده از جا پروحشت هومن

 م؟یدیکجا رس م؟یدیرس م؟یازنده م؟یمرد م؟یتصادف کرد م؟ییشد؟ کجا یچ -
اش به ما زده با چشمان قرمز و گردشده. وحشتمیدارش زل زدخنده افهیطور به قو همان میخنده زد ریحامد ز و من
 کم به خود آمد.شد و کم رهیخ

 :دیغر یکرد و حرص زیرا ر چشمانش
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 .دمینشونتون م ن؟یذاریمن رو سرکار م -
 خنده گفتم: با
 .یانقدر نخواب یحقته. تا تو باش -

 د:داد ز یعصبان
. آخه پنج یسگ من رو دنبال خودت کشوند نیمن بخوابم؟ ساعت پنج صبح ع یمگه تو صبح گذاشت ید لعنت -

 .ستنیصبح؟ آخه مگه مغزخرخوردن پنج صبح آدم قاچاق کنن؟ همه که مثل تو ن
 کردم و گفتم: ینچ
 منتظرمونه. نیشو، فرز ادهی. پگهیبابا، بسه د خبلهیخ -

را باز و بسته  میهازمان چشمهم د،یشد. در را محکم به هم کوب ادهیپ نیاز ماش یحرص کج کرد و میرا برا دهانش
سمت را زدم، به نمیقفل ماش نکهیو بعد از ا میشد ادهینثارش کردم. من و حامد هم پ یشعوریبلند ب یکردم و با صدا

 .میحرکت کرد یدر ورود
 گفت: حامد

 رن؟یکه امشب م یحاال مطمئن -
 باال انداختم و گفتم: را میابروها

 .میرینظرشون بگ ریبا دقت ز دی. بامیهم دست رو دست بذار یجورنیهم میتونیخب نم یول ستم؛یمطمئن که ن -
 میسالم کرد نی. من و حامد با فرزمیبود، رفت نیسمت هومن که در حال صحبت با فرزو به میزمان وارد شددو هم هر

 .میو دست داد
 و گفت: دیخند نیفرز

 خوش گذشت؟ انیعهد هخامنش یمسافرخونه -
 گفت: یرا کج کرد و با لحن بانمک اشافهیق هومن

که  یاردیلیم یشمیابر یو قال زیالعاده تمفوق یوارایو با اون د باشیز طیمح تونمیبود. نم یگاد! عال یاوه ما -
رو به داخل و  ییبایآبشار ز شبمهیر نکه موقع بارش باران د ییبایسقف کارشده و ز یعالوهوسطش افتاده بود، به

به  یکه صبح تا شب با مهربون ینوازبرخورد و مهمانخوش تو البته عنکبو کردیم تیدماغ بنده هدا یرو میمستق
 کنم. فیمن زل زده بود رو توص

 یهامبل یوهر چهار نفرمان ر نکهیها اشاره کردم و بعد از اسمت مبل. بهمینگفت یزیو چ میخنده زد ریسه ز هر
مطمئن شدم فرد  نکهیبه اطراف انداختم و بعد از ا قیدق ینگاه م،یشده بود، نشست دهیچ زیم کیکه دور  یرنگیکرم

 :دمیپرس نیرو به فرز ست،یدوروبرمان ن یمشکوک
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 ؟یکرد دایپ یمشکوک زیشد؟ چ یخب، چ -
 رفت و گفت:قرار گ شیجاکرد. دوباره سر تیسمتم هداگذاشت و با دستش به زیم یرو یکاغذ نیفرز

 ازشون سر نزده؛ اما چندتا تماس خارج از کشور داشتن. یتا حاال که کار مشکوک -
 چشمانش به کاغذ اشاره کرد و ادامه داد: با
 رو برات گرفتم. نتشیپر -

 تکان دادم و بعد از برداشتن کاغذ، با لبخند گفتم: یسر
 تهران سفارشت رو به بابا بکنم. میباشه برگشت ادمی. یکنیم شرفتیپ یدار یلیخ -

 زد و تشکر کرد. یلبخند
 معترض گفت: هومن

 ؟یعه، پس من چ -
 زدم و گفتم: یشخندین

 .شکشتیپ شرفتیتو پسرفت نکن، پ -
 .دندیخند زیاز ترس هومن ر نیو فرز حامد
 ها گفتم:بارم کند، رو به بچه یبتواند حرف نکهیاز ا قبل

 .نیفوراً خبرم کن ن،یدید یمشکوک زیپس اگه چ -
نبرند، من و  ییفرهاد و افرادش بو نکهیا ی.برا میسمت آسانسور رفتم. از قبل اتاق رزرو کرده بودجا بلند شدم و به از

 هایو نظافتچ میشد. قبالً با مسئول هتل هماهنگ کرده بود یاتاقهم نیو حامد هم با فرز میاتاق گرفت کیهومن 
 کار گذاشته بودند. نیو افرادش رزرو کرده بودند، دورب هادکه فر ییهاخل اتاقاتاق، دا زکردنیبه بهانه تم

 شیدرار به روحرص یبه من رفت و وارد آسانسور شد. لبخند یاغره. چشمدیایو ب ردیرا بگ دیشدم تا هومن کل منتظر
 یانداختم. رو یلباسچوب یهومن در را باز کرد، کتم را درآوردم و رو کهنیپنجم را فشردم. همزدم و دکمه طبقه

 یرا با لباس راحت شیهاسرعت لباسشدم. هومن به مدانمکارمان از چ لیوسا آوردنرونیتخت نشستم و مشغول ب
 به هومن انداختم. یتاپ را روشن کردم و با تأسف نگاهتخت لم داد. لپ یکرد و رو ضیتعو
 .یکنیم یانقدر همکار یخسته نش وقتهی -
 کرد. لشیش را مشغول موباخود الیخیب

 فکر کنم. یوحسابدرست تونمینخورم، نم یوحسابدرست یغذا هیاوالً که فعالً نه به باره نه به داره. دوماً، من تا  -
 !یکارد بخوره به اون شکمت اله -

 زده شد. نگذشته بود که در اتاق شتریب قهیپنج دق-تکان دادم و مشغول کارم شدم. هنوز چهار شیبرا یسر متأسف
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 به هومن نگاه کردم که گفت: متعجب
 من غذا آوردن. یتو به کارت برس جناب سروان. برا -
 ؟یغذا سفارش بد یوقت کرد یتو ک -

 گفت: کرد،یکه در را باز م طورهمان
 .یتو هنوز من رو نشناخت -
گذاشت.  شیرا رو ینیآمد و سسمت تختش به یسختبست. به شیبزرگ غذا را گرفت و بعد از تشکر در را با پا ینیس

 تخت نشست. یکمرش را صاف کرد و خودش هم رو
 گفتم: متعجب

 شون؟یبخور یتونیکه م یکنیواقعاً فکر م ؟یسفارش داد همهنیچرا ا -
 گفت: گرفت،یخودش م یبرا یبزرگ یلقمه کهیدرحال

ناراحت  م،یدرست از خدماتشون استفاده نکنزشته  نجا،یا میخب حاال که از طرف اداره مفت اومد یاحتماالً نه. ول -
 .شنیم

 تکان دادم و گفتم: یسر
به من کمک  کمهیخدا،  یمحض رضا یو بتون فتهیدردنخورت به کار ببخور که اون مغز به یقدرهوم. پس اون -
 .یکن

 گفت و دوباره مشغول خوردن شد. یاباشه
شدم.  رهیتاپ خو دوباره به صفحه لپ دمیرا مال میهاودند. چشمنکرده ب یشب بود و هنوز اقدامنصفه کی باًیتقر ساعت

 خچالیسمت . فرهاد بهمیرینظر بگ ریرا ز شانیتک کارهاتک میتوانستیم یخوبمجهز بود و به نیهر دو اتاق به دورب
داد. با  تخت لم یکردن چراغ روو بعد از خاموش دیرا نوش یبطراز آب داخل  یابرداشت، جرعه یآب یرفت و بطر

و چشمانش را  دیخود کش ی. پتو را رودید یخوبرا به ریتصو شدیم رونیب ییخاطر روشنااتاق باز هم به یکیوجود تار

 ودترهر چه ز خواستی. دلم مشوندیم یکه امشب راه کردمیدرصد فکر م99احتمال بود. به بیعج یلیبست. خ
 .میبکش یو همه نفس راحت میببند م،یبود رشیماه بود درگ نیپرونده را که چند نیا

 ام زد. به چشمان خمارش نگاه کردم که گفت:شانه یرو یو دست دیکش یاازهیخم هومن
 .یغلط ازآب دراومد! فقط بنده رو از خواب انداخت یجنابعال یاینیبشیچه عجب پ -
تاپ چشم به صفحه لپ و دوباره دمیکش میدر موها یحرکت کرد. کالفه دست ییشوسمت دسترا گفت و به نیا

 داد زد: ییشوچشم دوختم که هومن در دست وارید یرو یشد. به المپ مهتاب کیجا تاردوختم که ناگهان همه
 .صاحابویکارن. روشن کن اون ب زیکرم نر -
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 گفتم: بلند
 من خاموش نکردم، برقا رفته. -
 !یدروغ گفت نمیو بب رونیب امیبه حالت اگه ب یوا -

 یسمت پنجره سوق دادم که متوجه روشنبه چشمم خورد. نگاهم را به یتخت بلند شدم که نور یز روکردم و ا ینچ
 و دستانم را مشت کردم. دمیرا در هم کش میهاشدم. اخم ابانیخ
 :دمیلب غر ریز
 ...یلعنت -

آمد  رونیب ییشوزمان هومن از دسترفتم. کتم را برداشتم که هم یلباسسمت چوببه اعصابم مسلط شدم و به عیسر
 گفتم: عیو با تعجب نگاهم کرد. لب باز کرد که سر

 و حامد رو خبر کن. زودباش. نیبهمون کلک زدن هومن. فرز -
 گفت: گرفت،یطور که شماره مرفت. همان لشیسمت موبابه عیحرفم هول شد و سر نیا با
 شده مگه؟ یچ -
 پنجره اشاره کردم و گفتم: به
 هتل بره؟ نیمحل فقط برق ا نیو کل اکه ت هیبه نظرت عاد -
 به من نگاه کرد و خطاب به فرد پشت خط گفت: جیگ
 زود. ن،یفرز نیآماده بش -

 گفت: د،یپوشیسرعت کتش را مطور که بهرا قطع کرد و همان یگوش
 ه؟یمنظورت چ -

 :دمیرا برداشتم و غر اماسلحه
 قطع کرده که در برن. زود باش.دست بوده و برقا رو ! مسئول هتل باهاشون همیلعنت -
. برق هم نبود که از آسانسور دییسرم دواش را برداشت و پشتسرعت اسلحهرا گفتم و در را باز کردم. هومن به نیا

سمت به ریآمدند و متح نییهم پا نی. بعد از چند لحظه حامد و فرزمیرفت نییها پاسرعت از پلهپس به م؛یاستفاده کن
 .دندیما دو

 ه حامد گفتم:ب رو
 ؟یدی. فهمرونیدر بره ب نیاز ا کسچیبمون و نذار ه جانیتو هم -

 .میسرعت از هتل خارج شدبه نیکرد و من و هومن و فرز دییبا سر تأ حامد
 گفت: نیفرز م،یدیدویم نیسمت ماشکه به طورهمان
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 شده؟ یچ نیگیجناب سروان نم -
 را زدم. نیماش قفل

 .نی. سوار شمیوقت ندار -
 فرهاد را داد. نیزد و مشخصات ماش میسیرا به راه انداختم. هومن به مرکز زنگ ب نیو ماش میسه سوار شد هر

 و نگران گفتم: دمیچیپ
 رفته باشن. نیبا همون ماش میاریفقط شانس ب -

رکز گفته بود، که م یریسمت مسبه عیفرهاد را زدند. سر نیکه رد ماش دینگذشته بود که از مرکز خبر رس یادیز مدت
 ها حرکت کردم.. سرعتم را کمتر کردم و با فاصله از آندمیرا د نشانیحرکت کردم که از دور ماش

 یآمده و وارد جنگل رونیب یخاککم از جاده. کمشدیتر مدر آن سخت یو رانندگ تریجاده، خاک م،یرفتیچه جلوتر م هر
 شدند. ادهیو پمتروکه متوقف کردند  ی. کنار ساختمانمیانبوه شد

 گفت: هومن
 میکه بر فرمودنیآقا کارن دستور م ذاشتن،یهم قرار م لهیاگه وسط طو نایباز خوبه وسط جنگل قرار گذاشتن. ا -
 :دمی. غردیخند زیر نی. فرزمیریمرغ و خروسا پناه بگ نیب

 .کنمیهومن. خواهش م ستین یاالن وقت شوخ -
 یزودتر از ما پخش شده و پناه گرفته بودند. پشت درخت نیمأمور هی. بقمیدش ادهیرا متوقف کردم و هر سه پ نیماش

عالمت دادم که همراهم  نینشد و به هومن و فرز یام را آماده کردم. بعد از چند لحظه انتظار، خبرپناه گرفتم و اسلحه
ام را و اسلحه ستادمین ا. کنار در ساختمامیسمت در ساختمان حرکت کرد. هر سه اسلحه به دست و آهسته بهندیایب

 و منتظر به من چشم دوختند. ستادندیدر ا گریهم طرف د نیصورتم گرفتم. هومن و فرز یجلو
 را صاف کردم و بلند گفتم: میصدا

به نفع  نیا ن،یبش میخودتون تسل م،یمجبور به اقدام بش نکهی. بهتره قبل از اسهیپل یساختمون تحت محاصره نیا -
 تونه.همه
ام باز شد. اسلحه یبد یساختمان زدم که با صدا یبه در چوب یناچار لگدنشد. به یاما خبر م؛یظه صبر کردلح چند

 سر من وارد ساختمان شدند.هم بالفاصله پشت نیرا آماده جلو گرفتم و وارد شدم. هومن و فرز
طبقه باال چشم دوختم  یهابه اتاقبود.  یکس ای زیاز هر چ یساکت و خال نییبه اطراف انداختم. طبقه پا قیدق ینگاه

 گفتم: کردم،یپله حرکت مسمت راهطور که بهو همان
 راهه. نیبهتر نیا ن،یقانون کن میهنوز هم وقت هست. خودتون رو تسل -

 .دمیگلوله از سمت چپم از جا پر کیشل ینرفته بودم که با صدا شتریقدم ب چند
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سمت صورتم آمد. به میها مستقاز آن یکیشد و  کیهم شل گریوله دکنم، دو گل دایفرصت برگشتن پ نکهیاز ا قبل
که  مینگاه کرد گریزده به همداز کنار گوشم رد شد. هر سه وحشت میسرعت سرم را کج کردم که گلوله مستقبه

 شانیهااسلحه میآمده و مستق رونیها بسمت باال کشاند. چند نفر از اتاقمان را بهنگاه ییباالطبقه یهادر اتاق یصدا
ها، مأموران ما ها از پلهآن آمدننییزمان با پابود. هم شتریب یلیسمت ما گرفتند. مطمئن بودم که تعدادشان خرا به

 شد. یریسرعت وارد ساختمان شدند و درگهم به
 :دمینگاه کردم و پرس نیبه هومن و فرز نگران

 ن؟یخوب -
 تکان دادند. دییرا به تأ سرشان

 اطراف انداختم و گفتم: ا بهگذر ینگاه
 پس فرهاد کو؟ -

 متعجب اطراف را نگاه کرد و گفت: هومن
 رفته باشه. رونیب ییکه از در جلو رممکنهیغ -

 :دمیدادم و غر رونیرا با حرص ب نفسم
 !یلعنت -
 به هومن گفتم: رو
 باال رو بگرد. طبقه یتو برو اتاقا -

 دوختم و ادامه دادم: نیرا به فرز نگاهم
 در بره. میبذار دینبا ا،یدنبالم ب -

با دقت اطراف  رفتم،یسرعت جلو مطور که بهجدا شدم و همان نی. از فرزمیاز ساختمان خارج و وارد جنگل شد عیسر
 یواقعاً مشکل بود. کم کیجنگل انبوه و تار نیدر ا داکردنشیبود، پ اگر فرار هم نکرده ی. حتگذراندمیرا از نظر م
سمت منبع صدا و صورتم را به دمیها از جا پرگرفتهمثل برق یمرد ادیگلوله و فر کیشل یم که با صداجلوتر رفت

 یزمان دخترکه هم میدیسمت منبع صدا دوگره خورد. هردو به نیشده فرزبرگرداندم که نگاهم به چشمان درشت
 و فرار کرد. دیدو ونریمتر از ما فاصله داشت، ب ستیکه حدوداً ب یدرختان انیزده از موحشت

 گفتم: نیبه فرز رو
 برو دنبالش و نذار فرار کنه. -

درختان را  یهاوبرگها فرار کرده بود، رفتم. شاخآن انیکه از م یسمت درختانو من هم به دیدنبال دختر دو نیفرز
 دنیم جلوتر رفتم. با دام را جلو آوردم و چند قدبه گوشم خورد. اسلحه یشخص یهازدننفسنفس یکنار زدم که صدا
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 یسختانداخت و نفسش را به نییباشد. سرش را پا خودشکه  زدمی. حدس مستادمیا وسشیو مأ شانیپر یچهره
سرش بود، که پشت یدرخت یبه تنه یسختشد و به زیخمیرا گرفته بود، ن شیدست پهلو کیبا  کهیداد. درحال رونیب

 رکا نیخاطر ابه دیبا دانستمیثابت ماند. کار همان دختر بود. نم اشیخون یهالباس و دست یکرد. نگاهم رو هیتک
ماندن زنده قهیدق کیبه  یدیکرده بود که ام کیفرهاد شل یبه پهلو یمجازاتش کنم. جور نکهیا ایاز او تشکر کنم 

زبانش  ریاز ز دانستیکه م را ییزهایکنم و تمام چ ییروز از او بازجو نیبخواهم چند نکهیاو هم نداشتم، چه برسد به ا
سرش زانو زدم. دستان غرق در خونش کنند. جلوتر رفتم و پشت خبرزدم که آمبوالنس را  میسیب عیبکشم!سر رونیب

 بند زدم.را گرفته و دست
 آرام بسته شد و از هوش رفت.آرام شیهاپلک
*** 

 
 به راه افتادند. یکییکی سیپل یهانیسر آن هم ماشتفرهاد را در آمبوالنس گذاشتند، راننده راه افتاد و پش کهنیهم

 زنان گفت:نفسو نفس دیسمتم دوبه هومن
 کجاست؟ نیفرز ن؟یشد؟ فرهاد رو گرفت یچ -
 رفت دنبالش. نیکرد. فرز کینفر بهش شل هیآره. اما  -
 لب ادامه دادم: ریز
 ن؟یفرز یکجا موند -

 .آمدیسمت ما مبه یخالو دست رمقیکه ب دمیرا د نیرزف یو خسته حالیب یموقع از دور چهره همان
 :دمیو متعجب پرس دمیسمتش دوهومن به همراه

 پس کو؟ -
 گفت: زد،ینفس مرا باز نگه داشته بود و هنوز هم نفس شیهازور پلکبه کهیدرحال

 فرز بود. از دستم در رفت. یلیخ -
 داد زدم: باًیتقر
 که در رفت؟ یچ یعنی؟یچ -

 گفت: هومن
 .شدیدنبالش. باالخره خسته م یرفتیخب با بنز که در نرفت، م -

 . به هومن نگاه کرد و گفت:دیکش یقیرا گرفت و نفس عم اشنهیسـ*ـ قفسه
 نه از نوع بنزش. یدر رفت، منته نیاتفاقاً با ماش -
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 من اشاره کرد و ادامه داد: به
 آقا کارن در رفت. نیبا ماش -

 زدم: داد
 ؟یایدختربچه برب هیاز پس  ینتونست یعنی ؟یکن یتو رو فرستادم که چه غلط جان؟ پس -
 سالش بود. جدهیهم دختربچه نبودا، کمِ کم ه نیهمچ -

 نگاه کردم و گفتم: نیزدم. دوباره به فرز یو چرخ دمیکش میداخل موها یدست کالفه
 ؟یدیرو د افشیق -
 آره. -

 زد و گفت: یپوزخند هومن
 نیتو ا یوقت توقع دار. اونمیجمعش کن دیچوله و ما باتو چاله فتهیم نه،یبیروشن جلو پاش رو نم آقا تو روز نیا -

 باشه؟ دهیرو د یکی یافهیفاصله ق نیاون هم از ا ،یکیتار
 هومن رفت و گفت: یبرا یاغرهچشم نیفرز

 .دمیحاال که د -
 :دمیغر
 رکز.زنگ بزنه م تونیکی یکشسیوگسیگ یجا. بهگهیبسه د -

 متعجب گفت: هومن
 ؟یمرکز واسه چ -

 و گفتم: دمیکش یزدم. آه بلند میچشمانم را در حدقه چرخاندم و دستانم را به پهلو مردمک
 ن؟یآقا فرز نیبا ماش ایهتل  میبر یجنابعال نیبا ماش دینکنه. به نظرت االن با ابونیگرگ ب بیخدا شما دو نفر رو نص -

را باز  یی. در جلودیرس نیسال گذشت، ماش کی یو مت به اندازه تظار که به لطف پتان قهیبعد از چند دق باالخره
 به راه افتاد. نیهم سوار شدند و ماش نیسوار شدم. هومن و فرز عیکردم و سر

 و بلند گفتم: دمیکش یراحت نفس
 ...دفعههیهم تموم شد. اگه فقط  یکی نیخدا رو شکر که ا -

 ردم و ادامه دادم:ام را باال آواشاره انگشت
 .نیکرد موونهی. دکنمیاسمم رو عوض م ت،یمأمور امیقبول کنم که با شما دوتا ب گهید یدفعههی -

 و گفت: دیخند هومن
 .شهیحاال حرص نخور کوکب جون، پوستت خراب م -
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 :دمیدرارش نگاه کردم و غربه لبخند حرص نهیآ از
خودش کرده که من رو با شما دوتا موجود ناشناخته فرستاده  شیپ یبابا واقعاً چه فکر دونمیزهرمار. من نم -

 !تیمأمور
 انگشتان دستم عدد سه را نشان دادم و ادامه دادم: با
 اون هم سه بار. -

 و گفت: دیرا درهم کش شیهاحرصم گرفت؛ اما هومن اخم شتریکه ب دیخند یجور نیفرز
 .تیمأمور یاومد ین احمداز خدات هم باشه که با ستوان هوم ه؟یمنظورت چ -
 انگشتان دستش عدد سه را نشان داد و گفت: با
 اون هم سه بار. -

 زدم و گفتم: یپوزخند
 ،یستی. پرحرف نیکه هست ،یستیوچل نخل ت؟یمأمور امیکه من بخوام باهات ب یدار یتو چه حسن یلیآخه خداوک -

 .یستیکه ن ،یتر، آدم هستمهمو از همه  یکه اون هم متأسفانه هست ،یستی. رو مخ نیکه هست
 وحشتناک رفت و گفت: یاغرهچشم

 .نینداشتم. اصالً آب شدم و رفتم تو زم کجایرو  فیتعر همهنیدست شما درد نکنه. واقعاً توقع ا -
رو  تیبه کنار، آخه ستوان، اصالً تو مگه چندتا مأمور نای. حاال ارونیب متیاریم و با سطل میزنینداره. چاه م بیع -

 ؟یکنیبه خودت افتخار م یجورنیکه ا یسر گذاشتپشت تیبا موفق
 گفت: یجد
 .یچهارتاونصف شهیم نیبا ا -

 زدم و گفتم: یپوزخند
 ممنون بابت صداقتت. -

 کرد و گفت. ینچ
 .تهیفیمهم ک ست،یمهم ن تی. کمیفهمیآقا کارن، نم یفهمی. نمگهید نید هم -

 نشستم. نهیسـ*ـبهرا باال انداختم و دست میابروها
 ییهت بودم و تا جاپرونده سه تاش رو بنده همرا ،یبه عرضتون برسونم که از اون چهارتاونصف دی. البته باحیصح -

 نبود. یداچهم فول نیهمچ تشیفیک ،یآخر نیجز ابه ادمه،یکه 
 :دیغر
 که بود. یداچ -
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 با خنده گفت: نیفرز
 .دهیدرو  لشیموبا تیفیفکر کنم آقا کارن ک-
 .قاًیدق -

 خنده زد. ریو ز ردیخودش را بگ ینتوانست جلو گریبود، د یکارکه انگار گروهبان تازه راننده
 گفت: یبه او نگاه کرد و جد یظیبا اخم غل هومن

 لویک هیشه  تیبندازمت بازداشتگاه تا حال میدیرس کهنیحقته هم خنده؟ی. مگه آدم به مافوقش متیتربیببند، ب -
 !دهیقدر کره مماست چ

 و گفتم: دمیخند
 گه؟یمنه د هیمنظورت  -

 .شدیوحشتناک م یحساب کرد،یکار را م نیکرد. هر موقع ا زیرنگش را رکم یآب چشمان
 گفت: جانببهحق

 ؟یدار ی. مشکللویک هیدلم خواست که بگم  -
 باال آوردم و گفتم: میرا به حالت تسل دستانم

 من غلط بکنم. -
ساعت  کیزور خودش را نگه داشته بود. باالخره بعد از به چارهیب یو راننده دیخندیم نیفرز مدت نیا تمام

. دیسمت ما دومتوقف شد، به نیماش کهنیمنتظر بود و هم یدر ورود ی. حامد جلومیدیزدن، با هم به هتل رسسروکله
 سمتش رفتم.شدم و من هم به ادهیپ

 :دیپرس
 رون؟ینره ب یمراقب باشم که کس یگفت یچ یبرا هو؟یشد  یچ -
 .گمیکنم. حاال بعداً کامل برات م ییازشون بازجو خوامیم نکهیا یبرا -
 هتل نگاه کردم و ادامه دادم: به
 بره؟ رونیب یکس ینذاشت -
 نه، همه داخلن. -

. دوباره به حامد خوابشان بـرده بود، انداختم نیو هومن که در ماش نیبه فرز وسانهیمأ یرا تکان دادم و نگاه سرم
 نگاه کردم و گفتم:

 شون رو ندارم.واقعاً حوصله گهیکن. من د داریدوتا اعجوبه رو هم ب نیا -
 و گفت: دیخند
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 چشم. -
 شدم و گفتم: رهینگرانش خ یهاچشم به
 شده؟ یزیچ -

 نزد. یحرف
 حامد؟ -

 کردن، گفت:دستدست قهیدق کیانداخت و باالخره بعد از  نییرا پا نگاهش
 راستش... -
 حرفت رو بزن. -

 بود، گفت: نییکه سرش پا طورهمان
 من... شهیاگه م شه،یکه تموم شده و هوا هم داره روشن م تیجناب سروان، مأمور گمیم -

 موقع به تولد فرزندش برسد.به خواستی. نگران بود و مدمیرا فهم منظورش
 اش گذاشتم و گفتم:شانه یزدم و دستم را رو یلبخند

 .یعکسش رو برامون بفرست دیفرصت با نیدر اول یول ؛یبر یتونیم -
 و ادامه دادم: دمیخند آهسته

 نره. ادتیهومن هم  ینیریش -
 گفت: یرا باال آورد و با خوشحال سرش

 االن برم؟ تونمیممنون. پس م -
 ؟یرو جمع کرد لتیآره. وسا -
 بودم. اوردهیهم نهمرا یخاص زیچ -
 .یبر یتونیپس م -
احضار کردم. حامد  ییبازجو یکارکنان هتل را برا ی. وارد هتل شدم و همهمیکرد یو خداحافظ میهم دست داد اب

 گرفت و رفت. نیسرعت ماشبه نیزدن با هومن و فرزسروکله قهیهم بعد از چند دق
وسوسه و حاضر  د،ایچندان زنه یمبلغ افتیدر یاز کارکنان هتل مشخص شد که مسئول هتل در ازا ییاز بازجو بعد

و انتقال او به بازداشتگاه، تجمع  یریاز او نداشته است. بعد از دستگ یشناخت قبل چیبا فرهاد شده و ه یبه همکار
 و آرام خود بازگشت. یعیحالت طب هو دوباره هتل ب دیرس انیبه پا شانیهاپچمسافرها و پچ
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سمت آسانسور رفتم. با به بدنم دادم و به یوقوسشب! کشبود ام یمبل بلند شدم. چه شب یو از رو دمیکش یاازهیخم
بود. به  زانیآو گرشیتخت و نصف د ی. نصف بدنش رورمیام را بگخنده یهومن نتوانستم جلو دنیورود به اتاق و د

 .دادندینشان م ار قهیدق5:45ها ساعت نگاه کردم. عقربه وارید یساعت رو
 گفتم: دادم،ینش مطور که تکاهومن رفتم و همان سمتبه
 .شهیهومن؟ بلند شو. پاشو نمازت رو بخون، االن قضا م یدیچرا دوباره کپ -

 آلود گفت:دستم را پس زد و خواب هومن
 ؟یشبنصفه یگیم یهوم، ولم کن کارن. چ -

 و گفتم: دمیخند
 و صبحه. ستیشب ننصفه -
 زدم و ادامه دادم: شیبازو به
 پاشو. -

رفتم. در حال وضوگرفتن بودم که هومن در  ییشوسمت دستچپ و راست تکان دادم و به تأسف به یرا از رو سرم
 زور باز نگه داشته بود، وارد شد.که به یرا باز کرد و با چشمان

 آب را بستم و کالفه گفتم: ریش
 ها؟ ؟یدر بزن ینگرفت ادیهنوز هم  -

 آمد و گفت: جلوتر
 نه. -
 گهیکار د هیمن داشتم  دیتو؟ شا یایو م نییپا یندازیل گاو سرت رو ممث یجورنیهم ؟یکشیتو خجالت نم -
 !کردمیم
 گفت: الیخیرا باز کرد و ب ریش
 خب، به من چه؟ کارت رو بکن. -

 و گفتم: دمیخند
 .یشیتو آدم نم -
 .یدیحالم که فهمخوش -

 خارج شدم. ییشوو از دست دمیخند دوباره
*** 
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 یاش زوم کردم و با دقت اجزاچهره یقرار دادم. رو زیم یرا رو گرمیتم و کف دست داز دستانم موس را گرف یکی با
 یصورتش را از نظر گذراندم. دختر

فرمش اما تنگ و کوتاه اندام خوش بایکه در آن لباس ز یآسمان یبلوند و چشمان آب یساله با موهاهجده-هفده
فرهاد  یهانداخته باشد. مثل روز روشن بود که از آدممد عکس ا یمجله کی یمشخص بود. انگار که برا یخوببه
هم اضافه شد. فروختن  یکی نیکم بود، ا شانیهای. خرابکارکردندیانسان هم م دوفروشی. پس قاچاق و خرستین

 .دندیکشیم دکیکه فقط اسم آدم را  یپست یهارانها به هـ*ـوسآدم
 نگاه کردم: نیو به فرز دمیکش یآه
 نه؟یمکه ه یمطمئن -
 مطمئنم. -

 دختر انداختم و گفتم: نیغمگ یبه چهره یدادم. دوباره نگاه رونیبرداشتم و نفسم را ب زیم یرا از رو دستم
 بگو عکسش رو چاپ کنن. -

 و گفت: دیکش یشد. آه رهیدختر خ ریگفت و دوباره به تصو یاباشه
 ندارن... یکه گناه نای! اتیو معصوم ییبایز همهنیا فهی. واقعاً حسوزهیدلم براشون م -

کننده بود؛ بـرده بودند، ناراحت تیاز انسان ییکه بو ییهاآن یهمه یموضوع برا نینگاه کردم. ا نیبه فرز متعجب
 صحبت کند. یفلسف طورنیا نیاما سابقه نداشت که فرز

 اش زدم و گفتم:شانه یرا دوبار رو دستم
 .میفرودگاه باش گهیعت دتا سه سا دی. بجنب که بانیپاشو آقا فرز -

*** 
کرده و  زانیرا از تخت آو شیپا کیتمام  یالیخیبه هومن که با ب دم،یچیرا در چمدان م میهاکه لباس طورهمان

 :دمیغر یبود، نگاه کردم و حرص لشیسرگرم موبا
 م؟یجا بمون ینیماشیوضع ب نیکه با ا یخوایها. نمپروازه گهیدو ساعت د ؟یرو جمع کن لتیوسا یخوایهومن نم -

 گفت: ندازد،یبه من ب ینگاهمین یحت نکهیا بدون
 نت؟یماش یهیشد قض یچ ،یراست -
 کنن. یریگیخبر دادم که پ -

 بود، گفت: لشیکه محو موبا طورهمان
 ؟یکه باهاش در رفت، چ یهوم. دختر -

 هومن گرفتم. یروتخت برداشتم و روبه یرا از رو عکسش
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 .ناهاشیا -
 به خود گرفت و گفت: یرنگ ناراحت شاچهره

 کننیآدم هم م دوفروشی. پس خرستیفرهاد ن یمشخصه از آدما -
 را از عکس گرفت و ادامه داد: نگاهش

 ن؟یآورد رشیحاال از کجا گ -
 را داخل چمدانم گذاشتم و گفتم: عکس

 فرهاد بود. یهااز نوچه یکی ی. تو گوشمیرو گشت اشونیگوش -
 هوم، خوبه. -

 یرو میسمتش پرتاب کردم که مستقتخت برداشتم و به یرا از رو شرتمیشد. کالفه ت لشیمشغول موبا ارهدوب
 صورتش افتاد.

 :دمیغر
 ؟یرو جمع کن لتیوسا یخوایتو واقعاً نم -
 سمتم پرتاب کرد.صورتش برداشت و دوباره به یرا از رو شرتیت

 گفت: قاطعانه
 ام جمع کنم.که بخو اوردمیهمراهم ن یزینه. چ -
 !؟یزدیچند روز با فرچه مسواک م نینکنه ا ؟یاوردیمسواک هم ن هی یحت یعنی -
 نه، مسواک تو رو زدم. -

 :دمیفرستادم و غر رونینفسم را ب یهم فشردم و چشمانم را بستم. حرص یرا رو میهادندان
 هومن! -

 گفت: کالفه
 .شهیم زیبشور، تم ییشودست عیبا ما. ستیشب که هزار شب ن هی! یبابا! چقدر تو حساس یا -
 .شنهادتیاز پ یمرس -
 نداشت. یقابل -

 کیجا کردم و به تخت هومن نزدتخت جابه یبا تخت هومن قرار داشت. خودم را رو یپنجاه سانت یدر فاصله تختم
 ید و از روگذاشتم و محکم هلش دادم که تعادلش را از دست دا شیران پا یشدم. به جلو خم شدم و دستم را رو

 تخت افتاد.
 زد: داد
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 وونه؟ید یکنیم کاریچ -
 و گفتم: دمیرا در هم کش میهااخم

 .االی. بلند شو، گهیباشه که جمعت کنه د یکی دیبا ،یکه از تخت دل بکن یستیخودت حاضر ن یوقت -
 حرکت کرد. ییشوسمت دستبه خاراند،یطور که سرش را مغرغر بلند شد و همان با

بودم، گشتم، نتوانستم  دهیپوش شبیکه د یدرنگیسف راهنیرا جمع کرده بودم؛ اما هر چه دنبال پ لمیتمام وسا باًیتقر
را بشنود،  میآب صدا یزدن همراه با صداآوازخواندن و سوت انیکه هومن در م یبلند، طور نیهم یکنم. برا شیدایپ

 گفتم:
 ؟یدیدبودم رو ن دهیپوش شبیکه د دهیسف رهنیهومن، اون پ -

 زد: داد
 کدوم؟ -

 گفتم: بلندتر
 ربعه.سه نیهمون آست -
 .دمشیآها. آره، د -
 کجاست؟ -
 را در هوا تکان داد تا خشک شوند. شیهارا بست و محکم دست در

 گفت: کالفه
 ؟یت رو برندارحوله نیا یتونستیحاال نم -

 باال انداختم و گفتم: ییابرو
 ؟. کجاستیاریخودت حوله ب یخواستیم -
 ؟یچ -
 .گهید دهیسف رهنیاه! پ -
 میس، خالصه تصماون هم دم دستم بود. بعد هم با خودم گفتم توام که حسا گهیدماغم خون اومد، د شبیآها. د -

 گرفتم که بشورمش.
 داد زدم: باًیتخت بلند شدم و تقر یرو از
 ؟یچ -

 را باال آوردم و ادامه دادم: دستم
 اون تو بود. نتامویخاک بر اون سرت کنن. بل -
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 راحت گفت: الیخ با
به  ینشورم که فرق ایکه حال ندارم و بعد هم گفتم که بشورم  دمیبشورمش؛ اما د خواستمیحرص نخور حاال. م -

 .یکردیازش استفاده نم گهی. توکه دکنهیحال تو نم
 .دمیکش یپوف
 خدارو شکر. خب االن کجاست؟ -
 آشغال.تو سطل -

 م:درشت شد و گفت چشمانم
 هومن! -

 گفت: جانببهحق
 .یبذار گهید یجا تارویبل یخواستیم ه؟یمن چ ریخو تقص -

 زباله اشاره کردم.و با چشمانم به سطل ستادمیا نهی*ـسـبهدست
 و گفت: دیکش یپوف
 .ارمینگاه نکن. خودم درش م یجورنیبابا، ا خبلهیخ -
را از داخل  هاتی. بلدیرا باال کش امچارهیب راهنیا گرفته و پر اشینیزباله رفت و درش را باز کرد. بسطل سمتبه
 گفت: کرد،ینگاه م راهنیبا حسرت به پ کهیآورد و درحال رونیب بشیج
 گرون بود. یلی! خفیح -
 !فیبعله، ح -

 زدم و ادامه دادم: یکج لبخند
 باالتر رفته، پوالت رو جمع کن آقا هومن. متشیفکر کنم ق یول -

داد و  لمیتحو یوپهنچشم دوخت. لبخند پت هاتیزباله انداخت و به بلرا در سطل راهنیبه حرفم، دوباره پتوجه  بدون
 گفت:

 سالمن. تایخب، شکر خدا بل -
*** 

 .یشیبهتر م ن،یبش کمی -
 .ندیبنش هایاز صندل یکی یکردم که رو کمکش

 گذاشت و گفت: یچمدان خودش و هومن را کنار صندل نیفرز
 کردم! دایبراش پ یزیچ یقرص هی دی. شاگردمیو برم مریمن م -
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 :دمیرا تکان دادم و دوباره به هومن نگاه کردم. کنارش نشستم و غر سرم
 حمله نکن بهش. یمثل زامب ،یدیمزه دخوش یه تا خوراکس-صد بار بهت گفتم هر جا دو -
 خودش اشاره کردم و ادامه دادم: به
 .شجهینت شهیم نیا -

 :دینال د،یچیپیه به خود مک طورهمان
 زد. نشونیدست رد به س شهیداراست. آخ! المصبا انقدر خوشگلن که نممهمان نیا ریش تقصهمه -
 خنده زدم و گفتم: ریز
 ؟یکنیهم ول نم طیشرا نیکنم من از دست تو آخه؟ تو ا کاریچ -
 :دینال
 دستت. رو فتمیو م رمیمیبکن، االن م یکار هی! کارن تو رو خدا یآ -

 و ادامه داد: را به باال سوق داد نگاهش

 آرزو دارم. یسالم هم نشده و کل26. من هنوز الیخیب ایخدا -
 و گفتم: دمیخند دوباره

 بهم نباف. فیانقدر اراج -
 را گرفتم و ادامه دادم: شیبازو

 .یشیدراز بکش، بهتر م کمیسرت رو بذار رو پام و  ایب -
 کردن کرد.ونالهو دوباره شروع به آهگذاشت  میپاها یرا رو سرش

. دیبلند شد و بسته را از دستش قاپ عیشد. هومن سر دایبسته قرص در دستش پ کیبا  نیبعد سروکله فرز قهیدق چند
 دهانش گرفت. یکرد و دستش را جلو شیسمت دهانش برد؛ اما ناگهان رهاآورد و به رونیها را باز قرص یکی

 شدم و گفتم: بلند یصندل یاز رو عیسر
 .یکشیجا رو به گند م. االن همهییشودست میپاشو، پاشو بر -

 دستم را گرفت و گفت: عیسر نیرا گرفتم که فرز شیبازو
 کنه. نیرو مز ریکه کل مس نهیبهتر از ا یلیرو به گند بکشه، خ جانیراهه. هم یلینه، تا اونجا خ -

بود، برداشت و هر چه  شیکنار یصندل یرا که رو یازنانه یدستفینشان دهم، هومن ک یبتوانم واکنش نکهیاز ا قبل
 کرد. یخورده و نخورده بود را داخلش خال

 و داد زدم: دمیرا از دستش کش فیک
 هومن؟ اگه صاحبش... یکنیم یچه غلط -



 

 

28 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 دهانم بسته شد. فیداخل ک دنید با
 یلهیکلمه، افتضاح شده بود. وس یواقع ی. به معنارمیبگ فینگاهم را از ک توانستمیاما نم خورد؛یداشت بهم م حالم
 ام را به خود جلب کرد.در ابعاد حدوداً ده در پانزده توجه رنگیپاکت کرم کیداخلش نبود؛ اما  یخاص

 :دمینال
 ؟یارینبود که توش باال ب یبهتر یهومن! واقعاً جا یوا -

 :گفت تیکه حاال درد دلش را فراموش کرده بود، با جد هومن
 ؟یچ زدش،یدزد م وقتهیول نکنه به امون خدا. اگه  نجایرو ا فشیک خواستی! خب، به من چه؟ مشیآخ -
 و گفتم: دمیکش یآوردم و به او نگاه کردم. آه رونیب فیچندش پاکت را از ک با
 .ستاستفادهلرقابیغ گهیاما حاال که د شد؛یم دایپ دیبهتر بود. اون موقع شا یلیخ زد،یبه نظرم اگه دزد م -

 را که با لطف آقا هومن شل شده بود، در هوا تکان دادم و ادامه دادم: پاکت
رو انتخاب  یزیکه قراره تو سرت بر ینوع خاک دیتوش نباشه؛ وگرنه از االن با یزیچ یکارت ایفقط خداکنه پول  -
 .یکن

 ف نگاهم کرد و گفت:سرم دوخت. چند لحظه بعد، با تأسنگاهش را از من گرفته و به پشت هومن
 هی فیکه تو ک فرهنگیانقدر ب شعور؟یآخه آدم انقدر ب ؟یکشینه، تو واقعاًًً خجالت نم ؟یکشیتو خجالت نم -

 اره؟یخانم محترم باال ب
 اشنهیسـ*ـ یدست رو کرد،یسرم نگاه مبه پشت کهیبلند شد و درحال شیبه هومن نگاه کردم که از جا متعجب

 گذاشت و گفت:
 .خوامیازتون معذرت م عقلمنیریش یپسرعمو نیخانم، من از جانب ا دیببخش یلیخ -
شدن نگاهم در همانا و قفل دنمی. چرخدمیو پاکت در دستم بود، چرخ فیطور که کنگاه هومن را گرفتم و همان رد

بود،  ستادهیز من اا یمتر کی یزده بود و درفاصله شیجوان که دستانش را به پهلو یو ترسناک دختر ینگاه عصب
 همانا!
 در بهت بودم که دختر به حرف آمد. هنوز

 !؟یاز دستم در بر یتونیکه م یبه من؟ نکنه فکر کرد یچرا مثل گاو زل زد ه؟یچ -
. در همان لحظه کندیم سانمکیبا خاک  االننیبود که احساس کردم هم یقدر عصبانرا گفت و جلوتر آمد. آن نیا

 هومن کردم. یحواله آمد،یچه فحش و ناسزا به ذهنم مبود که در دلم هر 
 پته گفتم:رفتم و با تته عقبعقب

 م...شرمنده یلینه. خانوم، من خ -
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. دیشدت چندشش شده، آن را از دستم کشمعلوم بود به اشافهیاز ق کهیبسته چشم دوخت. جلوتر آمد و درحال به
 :دیها نگاه کرد و نال. با تأسف و چندش به آندیشک رونیدرش را باز کرد و چند عکس از داخلش ب

 .شهینم گهید نی! بهتر از ایوا -
قدم به  کیسمت من گرفت که از ترس بود، به یرانیمدل ا کی یهاها را که ظاهراً عکسعکس یحالت تهاجم با

 ها را در هوا تکان داد و داد زد:عقب برداشتم. عکس
 کنم؟ ها؟ ارکی! حاال من چیزد یچه گند نیبب -

گرفتم هر چه زودتر  میوقت بود که تصمکه شخص داخل عکس خودش است و آن دمیکه دقت کردم، فهم خوب
 را جلو آوردم و با ترس گفتم: میهاخودم را بخوانم. دست یفاتحه

 تفاهم شده.خانوم. سوء دیآروم باش -
 خودم اشاره کردم و ادامه دادم: به
 براتون. مدیم حی. توضرمیتقصیمن ب -

 گفت: زیدآمیزد و تهد شی. دستانش را به پهلوستادیا امیقدمکیکرد و در  زیرا ر شیهاچشم
 ها؟ ،یریتقصیب -

ساله 23-22دختر  کی. دیرا محکم گرفت و مرا دنبال خود کش مینشان دهم، بازو یبتوانم واکنش نکهیاز ا قبل
 :دیغر د،یکشیبال خود مطور که مرا دنزور از کجا آورده بود؟ همان همهنیا

 .یبد حیتوض یتونیم ،یرو شست فمیک یوقت -
 گفت: یدرارزد و با لحن حرص یایطانیلبخند ش هومن

 .میمنتظرت ایخوش بگذره. کنار تاکس -
دست تکان داد و با  میبرا الیخیاما هومن ب دم؛یونشان کشخط شینثارش کردم و با چشم و ابرو برا یلب فحش ریز

 فت.ر نیفرز
 زدم: داد
 ! باشماهام...ی. هونیحداقل چمدونم رو ببر -

 و داد زدم: دمیکش رونیرا از دستان دختر ب میبازو یانگار... حرصکردم. انگارنه ینچ
 ؟یتوام. چه خبرته؟ مگه دزد گرفت گهیولم کن د -

 گفت: زیدآمیبه من نگاه کرد و تهد وحشتناک
 ستت کنم؟وسط چپ و را نیهم یخوایم ای یشوریم -
 :دمینال
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 .شورمیبابا، م شورمیم -
 چمدانم اشاره کردم و ادامه دادم: به
 فقط بذار چمدونم رو بردارم. -

 و گفت: دیکش یپوف
 .ستمیزود باش. من که عالف تو ن -

. طرف دختر رفتمو دوباره به دمیاش را دنبال خودم کشسمت چمدانم رفتم. کالفه دستهگفتم و به زیآمطعنه یچشم
 .میمردانه شد یبهداشتسیو با هم وارد سرو میدر گذاشت رونیرا ب مانیهاچمدان

 شد و گفت: رهیزد. به چشمانم خ شیآب را باز کرد و دستانش را به پهلو ریش
 ؟یهست یپس معطل چ -

هومن  نیبود ا کردن به داخلش دوباره حالم بد شد. آخر چه خوردهآب گذاشتم. با نگاه ریرا ز فیرفتم و ک یاغرهچشم
آوردم و به دست دختر دادم.  رونیبود، ب فیداخل ک دیمف یلهیرا که تنها وس یدیو کل دمیکش یگورشده؟! پوفگوربه

که  یرا در سطل پدال فیک اتینبود. محتو فیداخل ک یگرید زیکه شل شده بودند، چ یکاغذجز چند دستمالبه
شدم. همان لحظه  فیکردن داخل کداشتم و مشغول کف درستبر ییشودست عیما یکردم. کم یکنارم بود، خال

 و با تأسف به من نگاه کرد. ستادیا د،یکه ما دو نفر را د نیدوساله وارد شد. هم-یکیویحدوداً س یمرد
 کرد و گفت: ینچنچ
 !لیذلزن -

شده  رهیبه مرد خ تیبا عصبان کهیکار شد و درحالبهبزنم که دختر زودتر دست یشدم. خواستم حرف یحرص بدجور
 گفت: یدراربود، با لحن حرص

 عشق. میگیبذار، ما بهش م نیشما اسمش رو ا -
 گفت: رفت،یم ییشوسمت دستطور که بهو همان دیبه او نگاه کردم. مرد خند متعجب

 باشه عشقتون. داریپا-
 جواب داد: عیسر دختر

 هست تا چشت دراد. -
 من نگاه کرد و ادامه داد: به
 زم؟یگه نه عزم -
 یده سانت از موها دیرا که شا یرنگبه من نگاه کرد و پره شال بنفش یکه عصبان کردمینگاهش م رهیدهان باز خ با

 :دیروشنش را پوشانده بود، پس زد و غر یاقهوه
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 به من؟ کارت رو بکن. یچرا زل زد ه؟یچ -
 گفتم: یرا ول کردم و حرص فیک
 ؟ید که بهش زدبو یحرفا چ نی. اییپررو یلیخ -

 خودش ادامه دادم: مثل
 زم؟یعز -

 زد و گفت: یپوزخند
 رو گفتم که روش رو کم کنم. نایپسر! دور برت نداره. ا یهو -

 زدم و گفتم: یکج لبخند
 صدات رو. شنوهیم -
 گفت: نهیسـ*ـبهداد و دست هیتک وارید به
 خب بشنوه. -
 زد. یشخندین

 ل؟یذلزن یآقا هیمگه چ -
 شاره کرد و ادامه داد:ا فیک به
 شما کارت رو بکن. -
 زدم و گفتم یآب را بستم. پوزخند ریش
 با خودته. شهیشرمنده عشقم. بق -

 زدم و ادامه دادم: میرا به پهلو دستم
 پررو؟ یمگه من کلفتتم دختره -

 گفت: یرا باال انداخت و با لحن ناراحت شیابروها
 ش؟یبشور یخواینم یعنی -

 و گفتم: ستادمیا نهی*ـسـبهدست
 نه. -

 زد و گفت: یلبخند
 .میزندگ یشما بگ ی. هر چستین یمشکل -
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داخلش  اتیرا باال آورد و با تمام محتو فیزدم که ناگهان ک ینگاه کرد. پوزخند فیآب را باز کرد و به ک ریش دوباره
تا از کورشدنم  دادمیهم فشار م یرورا  میهارا نداشتم و فقط چشم یواکنش چیانجام ه ییکرد. توانا یسرم خال یرو

 کنم. یریتوسط کف جلوگ
 را باز کردم. میهاچشم یام البلندش به گوشم خورد. آرپاشنه یهاتلق و تولوق کفش یصدا
 و گفت: ستادیا یدر خروج یروروبه

 .میشد حسابیفکر کنم که ب -
 .دیزد و پس از خروج در را به هم کوب یشخندین

را مشت کردم. با حرص نفسم را  میهاچشمانم را بستم و دست تی. از شدت عصبانآمدیدرنمخونم  یزدیم کارد
بودم که  یشده بودم. مثل بدبخت یبه خودم انداختم. عال زیآمتأسف یدادم و دوباره چشمانم را باز کردم. نگاه رونیب

 رفتم؟یم رونیوضع ب نیابا  دیچطور با االبا لباس به حمام رفته و وسط کار آب حمامشان قطع شده. ح
 یهابود و قطره دهیچسب امیشانیپ یرو امیمشک سیخ یآشوبم نگاه کردم. موها یافهیبه ق نهیو از آ دمیکش یپوف

 آب سرد گرفتم. ریآب را باز کردم و سرم را ز ری. شکردیها چکه مآب از آن
خلوت سالن  یسمت جا. بهدمیکالفه دنبال خود کشچمدانم را گرفتم و  یرفتم. دسته رونیدر را باز کردم و ب آهسته

 رساندم. یبرود، خود را به در خروج میآبرو نکهیکه بود، بدون ا یفرودگاه حرکت کردم و با هر زحمت
تکان  میبرا یشده بودند. هومن دست رهیزده و به من خ هیتک یتاکس کیها به پله یرودرست روبه نیو فرز هومن

 یبود که صدا دهیسوم به چهارم نرس یها کردم. پلهاز پله رفتننییرفتم و شروع به پا یاغرهچشم تیداد که با عصبان
 نیشکسته بود. فقط هم شیهااز چرخ یکینگاه کردم.  نام را جلب کرد. خم شدم و به چمداتوجه یزیشکستن چ

 را کم داشتم. یکی
کردن از حرکت یخراشش که ناشگوش یبار صدا نیکه ا دمی. دوباره چمدان را دنبال خودم کشستادمیو ا دمیکش یپوف
نگاه متعجب و  ینیسنگ کهیدوختم و درحال نیسمتم جلب کرد. نگاهم را به زمچرخ بود، توجه همه را به کیبا 

به  رهیباز خ شیبا ن نیمدت هومن و فرز نی. تمام اتمرف نییها پااز پله کردم،یخودم حس م یرا رو زشانیتمسخرآم
 درصد هم فکر کمک به من به سرشان نزده بود. کی یحت بندمیند و شرط ممن بود
 و گفت: دیبرداشت. خند نیرا از ماش اشهیتک هومن

 نرفته. شیخوب پ یلیاوه اوه! ظاهراً خ -
 جانانه رفتم و گفتم: یاغرهچشم

 .کنمیجرواجرت م جانیهم ،یزر بزن گهیکلمه د هیفقط خفه شو هومن.  -
 درار زد.حرص یپرت کردم. هومن کنارم نشست و لبخند یصندل یرا باز کردم و خودم را رو نیعقب ماش در



 

 

33 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 :دمیغر
 و تو. دونمیخونه، من م میرو. بذار برس شتیببند ن -

 راه افتاد. نیجلو نشست و ماش یصندل یرو نیفرز
 معترض گفت: هومن

 ؟یکنیم یخال چارهیرو سر من ب تتیبه من چه؟ چرا عصبان -
 کرد و ادامه داد: ینچنچ
 جناب سروان؟ یشیدختربچه نم هی فیوتلپ حرقدوقواره و هن نیبه من چه که تو با ا -
 رونیمشت و کتک بود. نفسم را با حرص ب ریاالن ز م،ینبود طیشرا نیدر مرز انفجار بودم. اگر در ا تیعصبان از

 فرستادم و طعنه زدم.
 گهید یکیرو گردن  میگندکار نکهیکردم و بعد ا یون دختربچه عذرخواه! نکنه من بودم که از ترس ادم؟ینفهم -

 انداختم، فلنگ رو بستم؟
 رفت. یاغرهاش را کج کرد و چشمولوچهبار کم آورد. لب نیاول یخدا برا شکر

ا مر ینبود که هومن آبرو ییچشم دوختم. جا رد،یاش را بگخنده یداشت جلو یزدم و به راننده که سع یشخندین
 نبرده باشد.

 کردم و گفتم: یاخم
 لطفاً. ترعیسر -

 را خورد و گفت: اشخنده
 چشم. -

 به چمدانم اشاره کرد و گفت: نیفرز
 کست؟یچرخش ش -

 به چمدان نگاه کردم. کالفه
 بندازمش دور. دیبا خوره،یبه درد نم گهیآره. د -

 ادامه دادم: یحرص
 .رهیکه حال من رو بگ شهیم دایپ یکس ای یزیچ هیباالخره  نی. شما هم نباشگهیشانس منه د -

اش انداختم. از اداره بود. به صفحه یآوردم و نگاه رونشیب بمیاز داخل ج عیزنگ خورد. سر لمیموقع موبا همان
 :دیام تمام شد، هومن بالفاصله پرسمکالمه نکهیو جواب دادم. بعد از ا دمیسبز را کش یرهیدا
 بود؟؟ یک -
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 شلوارم جا دادم و گفتم: بیرا در ج لیموبا دوباره
 آره؟ ؟یریمیم یاز فوضول ینپرس -

 را به دندان گرفت و گفت: لبش
 نکردهییخدا خوامیواسه صالح خودته. م پرسم،یکه ازت م یمن هر سؤال ؟یکرد یواقعاً که. تو در مورد من چه فکر -

 .ینذار یاشتباه ریقدم تو مس
 زدم و گفتم: یپوزخند

 کردن. دایرو پ نمی. از اداره بود، گفتن ماشیاشتباه نذار ریکه قدم تو مس رهیخودت رو بگ یجلو دیبا یکی -
 گفت: عیسر نیفرز

 با دختره؟ -
 کردم. نگاهش

 نه، وسط جاده ولش کرده بوده. -
اخت. اش اندبه صفحه یآورد و نگاه رونیتنگش ب یشلوار ل بیزحمت آن را از جهومن زنگ خورد. به یبار گوش نیا

 زد و جواب داد: یصفحه افتاده بود. لبخند یرو یاسم هست
 ؟یجانم خواهر -
 دهم. صیرا تشخ ینگران هست یصدا توانستمیم

 زد و گفت: یگریلبخند د هومن
 زم؟یعز یکنیخودت رو نگران م یخودیب یقربونت برم. آخه واسه چ میتو راه -

هومن و  انیم یمیگرم و صم یرابـ ـطه یرا بشنوم. وقت شیهافحر یام مانع شد که ادامهساله نیافکار چند هجوم
را جشن  اشیسالگستیتولد ب دیروزها با نیآمده بود، ا ایکه اگر به دن یحسرت داشتن خواهر دم،یدیرا م یهست

خواهرم و به  نشستمیها کنار مادرم مکه ساعت یها پرت شدم، به زمان. دوباره به گذشتهماندیبر دلم م گرفتمیم
 دمینگذاشت و درست همان روزها بود که فهم ایدن نیرا در ا شیاما او هرگز پا د؛یایب ایکه زودتر به دن کردمیالتماس م

 رقم نخورده است. م،یو خواهانش هست میکنیطور که فکرش را مسرنوشت ما آن
 چمدانم حساب کردم و راننده رفت. را زد. بعد از برداشتن فونیشد و آ ادهیهومن پ م،یدیبه خانه ما رس کهنیهم
 هومن رفتم که همان لحظه گفت: سمتبه
 منم عمو. -

 .دیچیپدرم در محوطه پ یجد یصدا
 تو. نیایب ن؟یکرد ریچرا انقدر د -
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و بزرگ  یمان نه اشرافسرش وارد شدم و در را بستم. خانهاز من داخل رفت. من پشت ترعیرا باز کرد. هومن سر در
 کیدر سمت چپمان بود.  یگریباغچه در سمت راست و د کی م،یشدیکه وارد خانه م یک و ساده. زمانبود، نه کوچ

 یهاکه پر از گل یاطرافش را باغچه کوچک وقرار داشت  اطیفواره هم داشت، درست وسط ح کیحوض گرد که 
 بقه وجود داشت.ساختمان دو ط کی یسمت در ورودبنفشه بود، احاطه کرده بود. بعدازآن، چند پله به

 را به هومن رساندم و آهسته گفتم: خودم
 . آره؟یکه حساب نکن یریدر م -

 . لبش را به دندان گرفت و گفت:ستادینگاهم کرد و ا معترض
 کنه؟یم بشیخجالت بکش. مگه مهمون دست تو ج -

 زدم. یپوزخند
مراعات کن و  ذرههی یش هم اگه مهمون. بعدیروزش رو خونه ما پالس ۳۶۶روز سال،  ۳۶۵تو که از  ؟یتو مهمون -

 تعارف بزن که زودتر بره تو. هیخونه هم حداقل به صاحب
 زده گفت:در را باز کرد و ذوق یرفت که همان لحظه هست یاغرهچشم

 سالم. -
 شیموها ی. رودیو او را در آغـ*ـوش کش دیدو یطرف هستسمت هومن آمد. هومن هم بهو به دیدو نییها پاپله از

 حال گفت:زد و خوش یاشده بود، بـ..وسـ..ـه دهیدار پوشو گل یشال گلبه کیکه با 
 موشک من.دلم برات تنگ شده بود موش -

 و اعتراض کرد. دیکش رونیخود را از آغـ*ـوش هومن ب یهست
 .ادیصدا نکن. بدم م یجورنیپونصد بار بهت گفتم من رو ا -

 و خندان گفت: دیلپش را کش هومن
 جون. یربونت برم موشق -

زد  یتر بود. لبخندکه دو سال از هومن کوچک یرفت و به من نگاه کرد. دختر بانمک و مهربان یاغرهچشم یهست
 و گفت:

 سال... -
 و گفت: دیخند زیسرووضعم ر دنید با
 بذار حدس بزنم. کار هومنه؟ -

 زدم: یلبخند
 سالم. -
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 ه دادم:به هومن انداختم و ادام زیانگنفرت ینگاه
 نه کامالً. -
 :دمیفرستادم. غر رونیرفتم و نفسم را ب یدر ورود سمتبه
 به هومن. رسهیباالخره م یاما اول و آخر هر خرابکار-
زدم و سالم  یسر گذاشتم و وارد ساختمان شدم. لبخندها را پشتپله نیبنابرا د؛یآیاستقبال نم یپدرم برا دانستمیم

گرفت و به من  رفتندیاز سروکول هم باال م اطیکه هنوز در ح یاهش را از هومن و هستنگ میصدا دنیکردم. با شن

اش و جاافتاده یجد یشده و چهره دیسف شیوبکم شیموها هساله ک52 یدوخت. سرش را تکان داد و سالم کرد. مرد
 نکرده بود. یچندان رییها تغبا گذشت سال

 دم.متوقف ش میرفتم که با حرفش در جا سمتشبه
 ه؟یچه سرووضع نیا ن؟یکرد ریچرا انقدر د -

 زدم و گفتم: یلبخند
 بابا؟ از اداره چه خبر؟ نیخوب -

 گفت: یجد
 .یجواب سؤال من رو نداد -

 انداختم. نییاز احساسش گرفتم و پا یو خال یجد یرا از چهره نگاهم
 اومد. شیپ یمشکالت هیتو راه برگشت  -

 م:نگاهش کردم و ادامه داد دوباره
 ممنون. یلیدرضمن حالم خوبه، خ -

و بدون  یجد شهیدوم حرکت کردم. رفتار پدر هم یبه طبقه یمنته یپلهسمت راهسرعت بهاز برداشتن چمدانم به بعد
چند روزه و  تیمأمور کیسرگذاشتن را آن هم بعد از پشت یاانهیرفتار سرد و شاک نیاحساس بود؛ اما واقعاً توقع چن

 یو هومن به ساختمان نشدم. هنوز قدم رو یکه متوجه ورود هست مبود یقدر ناراحت و عصباننداشتم. آنکننده خسته
 متوقف شدم. میدر جا یهست یاول نگذاشته بودم که با صدا یپله
 از تنت در بره. یبخور تا خستگ ییچا هی ایکجا کارن؟ ب -

 زدم. یزورک یکردم و لبخند نگاهش
 بخوابم. خوامیم، مجان. خسته یممنون هست -
 .ختمیبه هم ر شتریها باال رفتم که با حرف پدرم باز پله سرعتبه
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تر از مهم یی. مسلماً اونجا کارایااداره گهیساعت د هی. تا یریبگ دهیرو ناد فتیکه وظا شهینم لیدل یخستگ -
 .یدار یبازو بچه یحاضرجواب

هومن و  یجلو توانستیهم فشردم و چشمانم را بستم. حداقل م یرا رو میهادندان تی. از عصبانستادمیا یالحظه
 فرستادم. رونیمراعات کند؛ البته بار اولش هم نبود. چشمانم را باز کردم و نفسم را با حرص ب یکم یهست
 را برگرداندم و رو به هومن گفتم: سرم

 .میه رو مرتب کنپروند یسر هیبا هم  دی. بانجایا ادیزنگ بزن و بهش بگو عصر ب نیبه فرز -
 را بلندتر کردم و ادامه دادم: میها باال رفتم. صدارا از هومن گرفتم و از پله نگاهم

 تو اداره دارم. یترمهم یچون من کارا -
مبل  یرا باز کردم و آن را رو راهنمیپ یهادکمه یدوم شدم. حرص یسرگذاشتم و وارد هال طبقهآخر را پشت یپله

اتاق رفتم.  یگوشه رنگیاسمت کمد قهوهسالن انداختم. در اتاقم را باز کردم و به یگوشه ینفرهو سه یخاکستر
که در  یسمت حماماز داخل کمد، به رنگمیخاکستر اسپرتو شلوار  درنگیسف شرتیت کیبعد از برداشتن حوله و 

رفتم. چشمانم را بستم و سرم را باال گ یاآب سرد با سر وبدنم جان تازه انیاتاقم بود، حرکت کردم. با برخورد جر
 آب گوش سپردم. یکنم و فقط به صدا یخال خت،یریکه اعصابم را به هم م یکردم ذهنم را از افکار یگرفتم. سع

با حوله بودم که در اتاق زده شد. به در نگاه  میکردن موهاو از حمام خارج شدم. مشغول خشک دمیرا پوش میهالباس
 کارم ولو شدم. زیم یصندل یکردم و رو

 :دمیپرس
 بله؟ -

 از پشت در به گوشم خورد. یهست یصدا
 تو؟ امیب تونمیم -
 آره. -
 کارم گذاشت. زیم یرا که دستش بود، رو ییسمتم آمد و فنجان چارا باز کرد و وارد اتاق شد. به در

 زد و گفت: یلبخند
 .یبخور نجایا یبخوا دیگفتم شا -

 زدم. یلبخند
 ممنون. -

 نزدم. یحرف گریانداختم و د نییرا پا سرم
 زانو زد. به چشمانم نگاه کرد و گفت: میپا یجلوتر آمد و جلو یهست
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 پسرعموم ناراحت باشه. نمینب -
 و ادامه داد: دهیرا در هم کش شیابروها

 عموئه؟ آره؟ یخاطر حرفانکنه به نم،یبب -
 د،یفهمیدردم را م یو وقت دیکشیم رونیزبانم ب ریرا از ز زیچهمه شهیهم ی. هسترمیخودم را بگ ینتوانستم جلو گرید

اعتراف کنم، با  شیبرا خواستمیبار خودم بودم که م نیاما ا کرد؛ینم غیکردن به من درکمک یبرا یکار چیاز ه
د سال را چن نیا یهاها و غمطاقت نداشتم که تمام بغض گریدردم ندارد؛ اما د یبرا ییبار دوا نیا دانستمیم نکهیا

 .زمیدر دلم بر
خواستم در چشمانش نگاه کنم و اعتراف کنم. در کمدم را  ی. نمستادمیا یبلند شدم و پشت به هست یصندل یرو از

 گفتم: دادم،ینشان م میهاکردن لباسطور که خودم را مشغول مرتبباز کردم و همان
که بابا من  ستین یبار نیاول نیا یول ن؛یمن ترکیمثل خواهر و برادر کوچ ،یهست نیستین بهیتو و هومن که غر -

 .کنهیخرد م هیبق یرو جلو
 طرفش برگشتم. ادامه دادم:و به دمیکش میدر موها یدست

هم از  زیآمحرف محبت هی یساله که حت27 کیسردش. االن نزد یاز حرفاش، از رفتارا ،یخسته شدم هست گهید -
 .دمیزبونش نشن

 زدم. یپوزخند
 .رمیوپاگو دست یاضاف زیچ هیکه من براش  کنمیا حس موقت یگاه -

 متعجب گفت: یهست
 کارن؟ هیچه حرف نیا -
 کرد و ادامه داد: تمیرنگ هدا یاقهوه یمبل دونفره سمتبه
 .نیبش -

 مبل انداختم. یخودم را رو کالفه
 آن نشست، گفت: یرو نکهیمن قرار داد و بعد از ا یروکارم را روبه زیم یصندل

 دوست داره. ایدن نیتو ا یاز هر کس شتریاون پدرته کارن. ب -
 زدم و گفتم: یپوزخند دوباره

 یهنوز دار ای یزنگ هم بهم نزد تا بپرسه مرد هیبودم  تیکه مأمور یمدت نیتو ا یقدر که حت. اونیلیآره خ -
 ؟یکنیحروم م ژنیاکس

 زد و گفت: یلبخند
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بابات دستمون اومده، چه برسه به تو  یکارا و اخالقا یو هومن هم همه من گهیکارن. د ایلوس شد یلیخ داًیجد -
بشه؛  تتیمزاحم مأمور خواستهیحتماً نم ده،یم تیبه کارتون اهم یلیکه بابات خ یدونی! خودت خوب میکه پسرش

دلش  یجورکه چ نمیبیکنارشم و م نیتیکه شما مأمور یی. من مطمئنم؛ چون من وقتازدیوگرنه حتماً بهت زنگ م
 .یتا برگرد جوشهیم روسرکهیمثل س

 زدم. ینگاه کردم و لبخند تلخ شیهاچشم به
 رو توش بخونم. قتیحق تونستمیم یاز بچگ گه؟یدروغ نم وقتچیچشمات ه یدونستیم -

 و ادامه دادم: دمیخند
. هنوز یزدیکنه، دم نم شهینببابام ت نکهیو تو از ترس ا دادیبه آب م یگلدسته هیکه هومن  ییهااز همون موقع -

 .یکن ینکن که با دروغ من رو راض یکنه؛ پس سع میرو قا یزیچ تونهینم ،یهم چشمات همونه هست
 انداخت. نییو سرش را پا دیخند

 .یباهوش یلیباشه، قبول. تو خ -
 بلند شد و خندان ادامه داد: یصندل یرو از
 .یونه براز خ یجورنیا ذارمینم م،یاگه من هست یول -

 سمت کمدم رفت و شروع به گشتن در آن کرد.به ما به توجهیموقع در اتاقم باز شد و هومن ب همان
 زدم و گفتم: میرا به پهلو دستم

 شما آقا هومن؟ یمعذب نباش وقتهی -
 گفت: د،یکشیم رونیاز داخل کمدم ب یشلوار راحت کیکه  طورهمان

 کجاست؟ تیآب رهنی. اون پستمین -
 .گهیتماً تو کمده دح -
 برگشت و ادامه داد: سمتمبه
 .ستینه، ن -

 برداشت و گفت: زیم یرا با آن خشک کرده بودم، از رو میکه موها یکوچک حوله
 کن. داشیپ ام،یتا من از حموم م -

 گفتم: زیآمطعنه
 باشه؟ درضمن، شامپو هم تموم شده. یاگهیچشم. امر د -
 حمام را باز کرد. در
 نره. ادتیامپو هم خب پس ش -
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 زد. یسمتم برگشت و چشمکبه یهومن وارد حمام شد، هست کهنیهم
 خودش وارد دام شد. یبفرما، خودش با پا -

 گفتم: متعجب
 ه؟یمنظورت چ -
 لبش را به دندان گرفت و گفت: طنتیش با
 ه؟یچ یوحسابو انتقام درست یریگحال هینظرت راجع به  -

 .دمیخند
 ؟یچجور انتقام -
 گفت: رفت،یسمت در مکه به طورمانه
 کن. دایرو براش پ تیآب رهنیبگرد، پ امینباشه. تا من م تیالیتو خ -
 نبود. ینیبشیپخواهر و برادر قابل نیکار ا چیاتاق خارج شد. ه از

 به درد خورد. یاسمت کمدم رفتم. مشغول گشتن در کمد بودم که تقهو به دمیخند
 رداندم و گفتم:سمت در برگرا به نگاهم

 تو. ایب -
 گفت: داد،یرا در دستش تکان م ییشامپو یطور که قوطخندان وارد اتاق شد و همان یهست

 تموم شد. -
 .دمیدادم و خند هیکمد تک یقفسه یسمتش برگشتم. کف دستانم را به لبهبه کامل

 ؟یریانتقام بگ یخوایبا شامپو م -
 را باال انداخت و گفت: شیابروها

 اگه بشه اسمش رو شامپو گذاشت. -
 اشاره کرد و گفت: یظاهر شامپو را دستم داد. با چشمانش به در قوطبه یآمد و قوط جلوتر

 بازش کن. -
. فکر رمیام را بگخنده ینتوانستم جلو دمیدیکه م یزیگرفتم و در شامپو را باز کردم. از چ ینگاهم را از هست متعجب

 کرده بود. یداخلش خال م،یکه داشترا  یکنم که کل ظرف سس فلفل
 خنده به او نگاه کردم و گفتم: با
 .هیعال -

 زد و گفت: یرا با غرور باال انداخت. لبخند مرموز شیداد و ابروها هیبه در کمد تک نهی*ـسـبهدست
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 .نهیهست که توش رو نب جیگ یقدر. مطمئن باش اونگهید مینیما ا -
 د زد:موقع هومن از داخل حمام دا همان

 شامپو؟ نیپس کو ا -
 گفتم: بلند

 .ارمیاالن م -
 سمت در حمام رفتم.زدم و به یرو به هست یچشمک
 در به دستش دادم که گفت: یرا از ال شامپو

 کن. دایهم پ هیآب رهنیپ -
 باشه. -

 زدم و گفتم: یرو به هست یچشمک
 .رهیگیمون منقشه گهیتا چند لحظه د -

 برداشت. یواریکمددرا از  اشهیو تک دیخند
 گفت: معترض

 مون؟نقشه -
 .دمیخند

 ت.بابا! نقشه خبلهیخ -
 موقع هومن داد زد: همان

 ده؟یم یچرا بو بندر ه؟ییچه شامپو نیکارن ا -
 بلند گفتم: کردم،ینگاه م یخندان هست یافهیطور که به قو همان دمیخند زیر
 داشته. عالقه یش به بندرسازنده دیواال. شا دونمینم -
 تر گفتم:چمدانم رفتم و آرام سمتبه
 نیکه هومن به ا هیریچه گ نیا دونمیباشه. من نم نجایا خوادیکه هومن م یرهنیپ دیبذار چمدونم رو بگردم، شا -
 ش تن هومن بوده.همه دمش،یپوش بارهیخودم فقط  دمشیخر یداده! از وقت رهنهیپ

 رفت. و همان موقع داد هومن باال دیخند یهست
 .کشمتیکارن م ه؟یچ نیا -

 و هومن دوباره داد زد: میخنده زد ریزمان زهم یو هست من
 بمون. کارت تمومه. ،یجا که هستچشمم! کارن فقط همون یآ -
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 زد. یسمت در رفت و چشمکبه یهست
 خوش بگذره. -
 .دمیجا پر از
 .ایریبگ لیم و از هومن تحوجنازه گهید قهیپنج دق دیبا یکجا؟ اگه بر -

 د.را باال انداخت و در را باز کر شیابروها
 نداره. یبه من ربط گهید ناشیا -
 .سایوا ،یعه هست -

 از اتاق در رفت. عیزد و سر یچشمک دوباره
. نگاهم را از دیکه همان لحظه هومن در حمام را بهم کوب دمیرا کش پشیسمت چمدانم رفتم. زو به دمیکش یپوف

قرمزرنگ شده بود و  یهادوختم. چشمانش قرمز شده و پف کرده بود. صورتش پر از دانه چمدان گرفتم و به او
 بود. یدنید اشافهیخالصه ق

 و گفتم: دمیخند
 مزه بود؟خوش -

 :دیانداخت. غر زیم یکوچک را از سرش برداشت و رو حوله
تند  یزایمن به چ یدونی. تو مگه نمنیبال بزنن، حاال بببال چ،یکه ه هیآسمون به حالت گر یبکنم که مرغا یکار -

 دارم؟ تیحساس
 گفتم: دمیکشیچمدان را م پیز یطور که ادامهو همان دمیخند

 ...دویچرا م -
 داخل چمدان حرفم نصفه ماند. دنید با

 متعجب گفت: هومن
 ه؟یچ -
سرم . هومن پشترمید، بگکه داخل چمدان بو یازنانه یهاو لباس لیهمه پول و وسانگاهم را از آن توانستمینم
بود، دست بردم و متعجب آن را  لیوسا یهیبق یکه رو ییسمت اتو موخنده زد. به ریکه ز دینکش هیو به ثان ستادیا

 برداشتم.
 گفت: شیهاخنده انیم هومن

 .یشی*ـگر مـیج یحساب ،یکنیکار رو م نیا یجان! وقت یا ؟یموهات رو صاف کن یخوایم زمیعز -
 نگاه کردم. د،یخندیهومن که دلش را گرفته بود و مبه  متعجب
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 .ستیکه مال من ن نایا ه؟یچ نایا -
 که داخل چمدان بود، اشاره کرد و با خنده گفت: یازنانه یهالباس به
 مال تو باشه. ینه پس توقع داشت -

 گفتم: یبه هومن چشم دوختم و حرص نگران
 پس چمدون من کجاست؟ ست؛یچمدون من ن نیهومن. اگه ا ستیو خنده ن یاالن وقت شوخ -

 .ردیاش را بگخنده یکرد جلو یسع
 جا شده.که چمدونت باهاش جابه یخب معلومه، دست اون -

 رفتم و گفتم: یاغرهچشم
 شده بود. دهیچیپ یلیواقعاً خ گهیمعما د نیممنون. ا یلیخ -

 را باال انداخت و گفت: شیابروها
 نداشت. یقابل -

 :دمیومن غررو به ه کالفه
 .فتهیب یدست هر کس دیباش. اون چمدون پر از پرونده و مدرکه و نبا یهومن جد -

 بلند شدم. میو از جا دمیکش یپوف
 دادم: ادامه

 بشه. دایو زنگ بزن؛ بلکه چمدونم پ اریب ریفرودگاه رو گ یبرم اداره. تو شماره دیمن با نیبب -
 شامپو را در دستش تکان داد. یقوط هومن

 .نمیبیباشه، فرار کن. شب که من تو رو م -
 :دمیغر داشتم،یبرم امیلباسچوب یکه شلوارم را از رو طورهمان

نره که  ادتیاون چمدون چقدر مهمه!  یکه مدارک تو یدونیباش. خودت خوب م یجد ذرههیهومن تو رو خدا  -
 .ایزنگ بزن

 گفت: رفت،یم رونیکه از اتاق ب طورهمان
 بود رو انجام بدم. نیزدن به آقا فرزکه زنگ تونیمن برم امر قبل ن،یندار یاگهیامر د چشم. اگه -

 از اتاق خارج شد. یزیآمگفتن طعنهرفت و بعد از بااجازه یاغرهرا تکان دادم که چشم سرم
بابا و هومن به  یگووگفت یصدا رفتم،یم نییها پاطور که از پلهرفتم. همان رونیو از اتاق ب دمیرا پوش میهالباس

 گوشم خورد.
 شده عمو؟ یصورتت چ -
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 دارم. تیکه حساس نیدونیتند خوردم. م زیچ هیعمو. حواسم نبود،  ستین یزیچ -
 یبرا دیرا کف دست بابا نگذاشت؛ وگرنه فقط چهار ساعت با زیچبار مرا درک کرد و همه نیرا شکر که حداقل ا خدا

 .دادمیبه بابا جواب پس م آورد،یبه سرم م را شیصد تا یکه هومن روز یشوخ کی
 قرار گرفتند. دمیسر گذاشتم که پدرم و هومن در معرض دآخر را پشت یپله
 زد. یهومن گذاشت و لبخند یشانه یدست رو بابا
 .یبش یجورنیکه ا ینخور زیتندوت زیمواظب باش که چ بعدبهنیازا -

داشت، به من نداشت؛ اما من  یرا که به هومن و هست یاتوجه دهمکی یسمت در رفتم. پدرم حتزدم و به یپوزخند
خودم را محتاج محبت او نشان نداده بودم و مطمئن بودم که نشان  وقتچیه دانستم،یرا نم لشیدل نکهیبا وجود ا

 نخواهم داد.
 و در گوشم گفت: دیرا کش میرا باز کردم که هومن بازو در
 خودم به شخصه حسابت رو برسم. خوامیبه بابات نگفتم. م یزیم که چفکر نکن که مراعاتت رو کرد -

 زدم. یو پوزخند دمیکش رونیدستش ب یرا از تو میبازو
 برم؟ یدیممنون. اجازه م یلیخ -

 را باال انداخت. شیابروها
 وراستت کنم.که قشنگ چپ یبرگرد وسالمحیصح خوامیبرو، فقط مواظب خودت باش. م -

 .دمیخند
 .نهووید -

 گفتم: بستم،یکه بند کفشم را م طورهمان
 ؟یزنگ زد نیبه فرز -
 .امیم گهید کمیآره، گفت  -
 خوبه. -

 شدم و ادامه دادم: بلند
 نره. ادتی. خواهشاً ایکه بهت گفتم رو انجام بد یکار -

 .دیکش یپوف
 .رهینم ادمیچشم. به خدا  -

سمت هومن که در درگاه در را ببندم، به نکهیشدم؛ اما قبل از ااز خانه خارج  کردنیزدم و بعد از خداحافظ یلبخند
 گفتم: طنتیبود، برگشتم و با ش ستادهیسالن ا
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 .یزشت شد یلیدرضمن، خ -
 ا بستم.ردر  عیو سر دمیکه خند ندازدیسمتم بدر برداشت و خواست به یکفشش را از جلو یلنگه

 محکم به در خورد و داد زد: کفشش
 نکبت. ،یکه برنگرد یبر -

 و منتظر پدرم شدم. دمیخند
*** 

 
 تمام دادم، بابا با تأسف به من نگاه کرد و گفت: اتیرا با جزئ تیگزارش مأمور نکهیاز ا بعد
اگه فرهاد رو کشته بود  ؟یایبرب سالهجدهیدختر ه هیکه از پس  یقدر عرضه نداشتسروان اون هیعنوان به یعنی -
 که بهمون اطالعات بده؟ یبد لیش رو تحوجنازه یخواستیم ؟یچ

 .دیکش شیرا جلو یارا به چپ و راست تکان داد و پرونده سرش
 زد و گفت: یپوزخند

 واقعا که. -
 با احترام گفتم: توانستم،یکه م ییرا کنترل کنم و تا جا تمیکردم عصبان یسع
 ...یبابا؛ ول دیببخش -

 .دیحرفم پر وسط
 سرهنگ! -

 را باال آورد. سرش
 ست، نه خونه.اداره جانیا -

 به پرونده نگاه کرد و ادامه داد: دوباره
 احمقانت رو ندارم. لیدال یدرضمن، حوصله -
 تمسخر ادامه داد: با
 سروان! -

در گذاشتم  رهیدستگ یسمت در رفتم. دستم را روگفتم و به یادهانم را قورت دادم و سرم را تکان دادم. با اجازه آب
 گفتم: رم،یلرزشش را بگ یموفق نشدم که جلو ادیکه با وجود تالش ز ییفشردم. با صدا هم یو چشمانم را رو

 اگه نتونستم... دی. ببخشنیبشم که شما آرزوش رو داشت یکردم اون پسر یسع شهیمن هم -
 .ستادمیسرم، ابشاش حامد از پشت یسمت اتاقم رفتم که با صدااز اتاق خارج شدم. به عیرا باز کردم و سر در
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 جناب سروان. سایوا -
 سمت حامد برگشتم.لبم نشاندم و به یرو یظاهر یلبخند

 سالم.-
 گفت: یخوشحال با
 سالم. -

 سمتم گرفت.را که در دستش بود، به یبزرگ ینیریش یآمد و جعبه جلوتر
 زدم و گفتم: یلبخند

 مبارک. دهیقدم نورس -
 زد. یهم لبخند حامد

 کن. نیریممنون. دهنت رو ش -
 دوباره به او نگاه کردم و با لبخند گفتم: ،ینیریاز برداشتن ش بعد
 ؟یکنیم کاریچ نجای. ایت باشخانوم و بچه شیپ دیممنون. االن با -

 گفت: یبانمک یافهیرا باال انداخت و با ق شیابروها
 ده؟یم یمرخص یروز به کس هیاز  شتریتا حاال جناب سرهنگ ب یاز ک -

 زد و ادامه داد: یچشمک
 نبودم. نجایاالن من ا ،یکردیم یبازیپارت ذرههیالبته اگه شما  -

 .دمیخند
 برگشتم. تیکنه. هنوز چهار ساعت نشده که از مأمور یبازیخودم پارت یبرا دیبا یکی -

 اش زدم.شانه یرو یدست
 .نمتیبیم -
 یقرار دادم. پوف زیم یتم و دستانم را روانداخ یصندل یسمت اتاقم رفتم. کالفه خودم را روحامد فاصله گرفتم و به از

ام قرار شدهدستان در هم قفل یبود، رو دنیدرحال ترک تیو عصبان یاز خستگ ی. سرم را که از شدت درد ناشدمیکش
 دادم.

 .دمیاز جا پر لمیبلند زنگ موبا یهم گذاشتم که با صدا یرا رو چشمانم
 حاال... میوروجک، راحت یکوچولوها ین یما ن -
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چشم دوختم. عشقم  لیموبا یاتاق را پر کرده بود، به صفحه یو پرمعنا فضا بایز اریآهنگ بس نیحال که ا نیهم رد
بله، حدسم درست و کار خودش  دم،ینگاه کردم که د نشییبه شماره پا ه؟یک گهیعشقم د ایدر حال تماس بود. خدا

 :دمیو غر دمیسبز را کش یرهیدر کل اداره برود، دا میآبرو نکهیقبل از ا عیبود. سر
ها؟  ؟یگذاشت هیچ نیآخه؟ ا یمن رو عوض کن لیآهنگ زنگ موبا یوقت کرد یتو هومن. ک یگور بشگوربه یاله -
 .شیگاوم ،یعشقم؟ من غلط بکنم تو عشقم باش یچرا اسمت رو گذاشت ره؟یمن م یآبرو یگینم

 .دیخند
 آبروت رفته باشه. کنمیگمون نمکه  یبابا! آروم باش. انقدر زود جواب داد خبلهیخ -

 ادامه داد: یو با لحن ناراحت دیکش یپوف
 بود. نیگرچه هدفم هم -

 کرد. ینچ
 .گهینشد د یول م؛یبش حسابیخواستم ب -

 :دمیغر
 ؟یدار کاریبنال هومن. چ -
 .دییبگو بفرما ه؟یدرست حرف بزن. بنال چ -

 کردم و گفتم: ینچ
 .گهیدارم. بگو دنکن، حال و حوصله ن تیهومن اذ -
 .گمینم یچیه د،ییبفرما ینچ. تا نگ -
 .یگیبه جهنم که نم -

 گفت: یطانیش یرا از گوشم فاصله دادم و خواستم قطع کنم که با لحن یگوش
 راجع به چمدونته ها. -

 گفتم: زدهجانیسمت گوشم گرفتم و هرا به یگوش عیسر
 کردن؟ داشیپ -
 فعال.. یبدون یخواستیشد؟ تو که نم یچ -

 :دمیقطع کند، غر نکهیاز ا قبل
 هومن! بگو، تو رو خدا. -
 .دییبگو نه، بفرما -

 گفتم: زیآمطعنه
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 .دییبفرما -
هم زنگ زده  یخانم هیوجو کردم. گفتن که حاال شد. عرضم به خدمتتون که بنده زنگ زدم به فرودگاه و پرس -

جا شده و قرار شد که خانوم محترم جابه نیا چمدون اچمدون شما ب جهیرو داشتن. در نت یبودن و مشکل جنابعال
 .نیریبگ لیرو تحو تونخود یو چمدونا نیالزم انجام بشه تا شب هر دوتون بر یایهماهنگ

 زد: داد
 جانم؟ اومدم. -

 آورد و ادامه داد: نییرا پا شیصدا دوباره
 . فعالً.ارمیفرهاد رو درب یماجرا یتوتهکه  زنمی. بعداً زنگ مکننیدارن صدام م یگرام یرهیهمش زم،یخب عز -

 رهیافتاده بود، خ شیکه رو یاش به اسمصفحه یشدن دوبارهنگذاشته بودم که با روشن زیم یرا رو امیگوش هنوز
 را کم داشتم. یکی نیفقط هم طیشرا نیبود. در ا انیماندم. ک

 جواب دادم: یحوصلگیب با
 الو؟ -

 :دیچیبود، در گوشم پ یاز مـسـ*ـت یشش که ناشسرخو شهیدار نحس و همکش یصدا
 .یبش ایو حالش رو جو یهم به برادرت بزن یزنگ هی یاگه هرازچندگاه سی. بد نکهیبه آقا کارن! سالم داداش کوچ -

 زدم. یپوزخند
 .یکه تو هر روز نگران حال من سین -

 ادامه دادم: زیآمهیکنا
 داداش بزرگه. -

 .دیخند
 .ینگفت ینگ سه،یآقا پل دهینت آخر کار دستت مزبو نیاوه اوه! ا -

 با عشـ*ـوه گفت: یلحظه دختر همان
 ؟یاینم زمیعز -

 گفت: بلند
 عشقم. کنمی. دارم با تلفن صحبت مامیم گهید قهیچند دق -

 کردم. یاخندهتک
نه  یریگیو منه وقت من ر یطورنیا ؟یحرفا کارت رو بگ نیا یجابه ستیشما نگران زبون من نباش. بهتر ن -

 باشه. دهیرس یبه صدم دیاوم، با ته؟یچندم یمعشـ*ـوقه یعشقت رو. راست



 

 

49 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 و گفت: دیخند
 شه؟یم تیحسود ه؟ی! چدیشا دونم،ینم -
 رو ندارم. فتیاراج یهه! زودتر کارت رو بگو. حوصله -
 با بابا صحبت کنم. خوامیبا شما کار ندارم، م -
 ؟یخودش زنگ نزد یچرا به گوش -
 نگ زدم، خاموش بود؛ وگرنه که مرض نداشتم به تو زنگ بزنم.ز-
 .دمیرو به بابا م یمن هم گوش ،یبه عشقت و برگرد یبـ*ـوس بد هی یتا تو بر -

 .ستادمیا بازمهیسمت اتاق بابا رفتم و پشت در نبرخواستم. به میآوردم و از جا نییرا پا یگوش یحرص
 زدم و گفتم: در
 اجازه هست؟ -
 و.ت ایب -

سمتش را به یگذاشتم. جلوتر رفتم و گوش یبارم کند، احترام نظام یبابا دوباره حرف نکهیاتاق شدم و قبل ازا وارد
 گرفتم.

 خاموش بوده. تونیگوش یزنگ زده؛ ول گهی.م انهیک -
 را از دستم گرفت. یذوق گوش با
 .ارمیرو م تیصحبتم تموم شد خودم گوش ی. وقتیبر یتونیممنون. م -
 انیک یبابا برا یهارفتنصدقهقربان دنیبه شن یادیز لیرا بشنوم؛ البته من هم م شانیهاحرف خواستینم یعنی نیا

 نداشتم.
 کرد. انیبابا شروع به صحبت با ک نیح نیسمت در رفتم. در همرا تکان دادم و به سرم

 دلم برات تنگ شده پسرم. ران؟یا یایم ی. پس کیوقت بود که زنگ نزده بود یلیخ ؟یسالم پسرم. خوب -
رفتار پدر هنوز  نی. درک ادمیفهمیرا نم ضیتبع نیا ی. معنادمیصحبتشان را نشن یهیاز اتاق خارج شدم و بق عیسر

توجه  یاتک آن روزها را کنارش بودم، ذرهبود؛ اما به من که تک انیبود. هر روز مشتاق آمدن ک رممکنیغ میهم برا
 میدادن او براسال گذشته بود؛ اما هنوز داغ ازدست ستیب نکهیا اکاش مادرم بود! ب یبود. انداشت. دلم بدجور گرفته 

 اش، آغـ*ـوش گرمش.شبانه یهاییمهربانش، الال یهانبود که دلتنگش نشوم، دلتنگ چشم یتازه بود. روز
 پدرم به خود آمدم. یعصبان یگذشته بود که با صدا قهیچند دق دانمینم
 چشمم روشن. -

 گذاشت. زیم یپرت کرد و کف دو دستش را رو زیم یرا رو یبه او نگاه کردم که گوش متعجب
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 اشاره کرد. یبه گوش اشیچشمان عصبان با
 ؟یچند وقته باهاش -

 .دیزد که تمام بدنم لرز یداد چنان
 هان؟ -

 ومن!ه یدوختم. عشقم در حال تماس بود. وا یمتعجبم را از بابا گرفتم و به صفحه گوش نگاه
 ترسم را پنهان کنم، گفتم: کردمیم یسع کهیرا دور زدم. درحال زیبلند شده و م میجا از
 بابا، اون... نیکنیاشتباه فکر م -
ام گذاشتم و متعجب به بابا نگاه کردم. باورم گونه یحرفم نصفه ماند. دستم را رو د،یچیصورتم پ یکه تو یدرد با
بار  نیاول یما در راهرو جمع شده بودند، برا یهمکارانم که از سروصدا یم همهچش یکه جلو شدیباورم نم شد،ینم

 در گوشم بزند.
 زد: داد
 کردم؟ هان؟ تیکه من ترب هیپسر نیخفه شو. ا -
 یو رو دمیسبزرنگ را کش یرهیبرداشتم. دا زیم یرا از رو یآب دهانم را قورت دادم و با دست لرزانم گوش یسختبه

 .دیچیهومن داخل اتاق پ یعصبان یصدا بلندگو گذاشتم.
 نکبت؟ یدیچرا جواب نم -

 کنم، گفتم: یرا مخف میصدا تیبغض و عصبان کردمیم یسع کهیکردم و درحال قطع
 محبتتون،یسرد و ب یواقعاً که بابا. تمام رفتارا ن؟یدیشما از زنگش نفهم یعنیکرده.  یکاررو دست میهومن گوش -

 ن؟یراجع به من کرد یکار... واقعاً چه فکر نیو ا یاعتمادیب نیتحمل بود؛ اما اش قابلهمه ،هاتونهیکناتمام گوشه
 زدم. یپوزخند

 انم؟یمن هم مثل ک نیکنیفکر م -
 گفت: یجلو آمد و با ناراحت بابا
 پسرم. خوامیمعذرت م -

 کردن من جلو آورد که پسش زدم.بغـ*ـل یرا برا دستش
 سهراب؟ دارو بعد از مرگنوش -

 زدم و ادامه دادم: یتلخ لبخند
 .نیکه کرد نینکرده بود رمیتحق یجورنی. فقط اخوامشیممنون، نم یلیخ -



 

 

51 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

خفقان ساختمان  یمتعجب و فضا یهانگاه انیسرعت از مرفتم. به رونیبرداشتم و از اتاق ب یلباسچوب یرا از رو کتم
چشمم بود را پاک کردم. نگاهم را  یکه گوشه یشک مزاحمو قطره ا دمیکش یقیشدم. نفس عم اطیخارج و وارد ح

دختر ناشناس در عرض چند  نیا دانمیحرکت کردم. نم تشسمبه امیانقره ۲۰۶ دنیدورتادور محوطه چرخاندم و با د
 نیکمترموضوع  نیقدر مشغول بود که اشده بود؛ اما فکرم آن روآنروبهنیآورده بود که ازا نیسر ماش ییچه بال قهیدق

که  تمنشس یصندل یراننده انداختم.روکمک یصندل ینداشت. در سمت راننده را باز کردم و کتم را رو میبرا یتیاهم
 فرستادم و جواب دادم: رونیعشقم، نفسم را با حرص ب یکلمه دنیزنگ خورد. با د لمیهمان لحظه موبا

 ؟یزنیزنگ م قهیدقبهچرا دم ه؟یهان؟ چ -
 تعجب گفت:م ییبا صدا هومن

 آروم باش. چته کارن؟ -
پدرم بود  نیا زدم؟یهومن بود که سر او داد م ریکردم به اعصابم مسلط شوم. مگر تقص یو سع دمیکش یقیعم نفس

 سرسوزن هم به من اعتماد نداشت. یاندازه یکه حت
 گفتم: یلحن آرام با
 .گمیرو راجع به فرهاد بهت م زیچاومدم خونه همه یصحبت کنم. وقت تونمیهومن، االن نم دیببخش -

 گفت: نگران
 .میکارن. بدبخت شد الیخیفرهاد رو ب -

 را در هم کردم و متعجب گفتم: میابروها
 ه؟یمنظورت چ -
 چمدون دختره رو داد رفت. نیچمدون دختره. فرز -

 زدم: داد
 داده رفته؟ کجا رفته؟ یچ یعنی ؟یچ -
 یرفتم سراغش؛ ول عیسر دم،یفهم یآشغاال ببرنش. وقت هیوچه که با بقکه من حواسم نبود، گذاشته دم ک یموقع -

 نبود.
 کردم. ینچ
 .ومدینم یزودنیابه وقتچیکه ه یشهردار نیآخه ماش -

 گفت: یحرص هومن
 .گهیشانس ماست د -

 :دمیو نال دمیکش میدستم را در موها کالفه
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 !یهومن! اون چمدون پراز پول بود. وا یوا -
 م؟یزیتو سرمون بر یکحاال چه خا -
 .نیجمعش کن دیو خودتون هم با نیکه خودتون باال آورد هیگند نی. ادیزینه، بر میزیبر -
 ی. خودت گفته بودستیچمدون تو ن دونستیهم که نم چارهیب نیخب؟ فرز هیمن چ ریکارن؟ تقص یگیم یچ -

 دور بندازم. خوامیخرابه و م
 :دمیغر
 دهیکه توش رو ند نهییپا وشیکیانقدر آ یعنینه اتاقم رو. بعد هم،  نیها رو مرتب کنندهمن بهتون گفته بودم که پرو -

 و انداخته سر کوچه؟
 .میکن دایپ یاچاره هیخونه تا  ایکارن. ب کنهیرو دوا نم یحرفا درد نیا -

 گفتم: یکردم و عصب ینچ
. نیکه شما به آب داد هیگلدسته نیاره. اند یبه من ربط گهیهومن؟ بعدش هم، بهت گفتم که د یاآخه چه چاره -

پول که  همهنیو ا نیمونیوقت شما م. اونگمیرو به صاحبش م تیو واقع رمیگیچمدون خودم رو م رمیمن االن م
 .نیجورش کن نیخوایم یچجور ستیمعلوم ن
 متعجب گفت: هومن

 یکار چیو ه یرودست بذاردست یخوایم یعنی. شنومیحرفا رو از زبون تو م نیکه دارم ا شهیکارن باورم نم -
 چت شده تو امروز؟ ؟ینکن

 :دمیدستم گرفتم و نال انیرا م سرم
خونه.  امیچمدون رو گرفتم، نم نکهیرو ندارم. امشب هم بعدازا یچیه یحوصله ؟یفهمیحوصله ندارم هومن. م -

 براش. نیبکن یفکر هیخودتون 
 .رهیگیخودت رو م قهیاز همه چمدونش اول  یفرودگاه، طرف برا یاگه بر -
 داد زدم: یو حرص دمیکوب نیفرمان ماش یرو
 ببرمشون اداره. دیاون مدارک رو ول کنم به امون خدا هومن، فردا با تونمی. من که نمرهیگیبه درک که م -
 گفت: یلحن ناراحت با
 .میزیریون متو سرم یخاک هیهم باالخره  نیبکن. من و فرز یکه دوست دار یباشه، هر کار -
او را ناراحت کرد؛ اما دست خودم نبود و حالم اصالً خوب نبود.  میهاکه رفتار و حرف دمیرا گفت و قطع کرد. فهم نیا

 سمت فرودگاه حرکت کردم.گذاشتم و به یرا روشن کردم. آهنگ آرام نیو ماش دمیکش یقینفس عم
*** 
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 کردم. یاسرفهود، نگاه کردم و تکب وتریکه مشغول کارکردن با کامپ یسالانیمرد م به
 ...دیببخش -

 گرفت و به من دوخت. توریرا از مان نگاهش
 بله؟ -
 جا شده.گردم که چمدونم باهاش جابه یم یمن دنبال خانوم -
 جا کرد و گفت:را جابه نکشیع
 وقته که منتظرتونن. یلی. اون خانوم خنیچه عجب! باالخره اومد -
 یرا رو شیآخر نشسته بود و کالفه پا فیرد یهایصندل یکه رو یسمت دختر جوانم بهانگشتش نگاه یاشاره با
 دادم. خودش بود. صیاش را تشخچهره یخوببود؛ اما به ادیاش از من زفاصله نکهیشد. با ا دهیکش د،یکوبیم نیزم
نشسته  هایاز صندل یکی یسمتش حرکت کردم. پشت به من روگفتم و بعد از تشکرکردن به یدلم بدبخت شدم یتو

 شیهاشدم و به حرف کشیکه متوجه حضورم نشود، نزد یکردن با تلفنش بود. آهسته طوربود و مشغول صحبت
 گوش سپردم.

خورده و نخورده بود رو از  ینه گذاشته نه برداشته، هر چ یکم بود. احمق روان تختشهیپسره  گمینه بابا، بهت م -
 شییخدا یوکوله. ولکج یپسره هیهم باق مشیون. تازه دوقورتفمیکرده تو ک یخال شوامونده یاعماق اون معده

با جهان رو  یهمکار شنهادینبود؛ وگرنه بهش پ دمکه آ فی! حفیکارمون حرف نداشت. ح یبرا سشیو ف لیاستا
 .دادمیم

 کردم. آهسته گفتم: کیرا پشت کمرم به هم گره دادم و سرم را به گوشش نزد دستانم
 حاال حقوقش چقدره؟ ؟یجد -
 را گرفت و داد زد: اشینیگفت. ب یخورد و از درد آخ امیشانیبه پ اشینیکه ب دیجا پر از
 چته؟ -
 :دیکرد و غر یام اخمشناختن چهره با
 ؟یشیمثل اجل معلق جلوم ظاهر م نجایا امی! چرا هر دفعه که میاله یریبازم تو؟ بم -
 .دمیسوزناک کش یآه
 قم، سرنوشت...عش رهیتقد -
 یآهن یصندل یلبه یطور که روالوالوگفتن دختر پشت خط با چشمم به تلفنش اشاره کردم و همان یصدا با
 گفتم: نشستم،یم
 حرفت رو بزن. یادامه -
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 زدم. ینشستم و لبخند کج نهی*ـسـبهدست
 حرف نداشت. خب، حقوقش چقدره؟ سشیو ف لیکه استا یگفتیم یداشت -

 گفت: یانداخت. دستانش را مشت کرد و حرص بشیه کم آورده است. تلفن را قطع کرد و در جبود ک مشخص
 ؟یبود ستادهی. گوش اییپررو یلیخ -

 را باال انداختم. امشانه
 که راجع به خودمه رو بشنوم؟ ییداره؟ حق ندارم حرفا یاشکال -

 کرد و گفت: یاقروچهدندان
 .یگورت رو گم کن یتونیم ،یدی! حاال که شنخبلهیخ -
 بلند شدم و گفتم: میجا از
 نشد. گه،ینه د -

 شدم. رهیگذاشتم و در چشمانش خ یصندل یلبه یدستانم را رو کف
هم  ری. ظاهراً حاالحاالها گیگرفت لیرو جبران کردم، نه تو چمدونت رو تحو باتیکه نه من کار ز ییاز اونجا -

 .میافتاد
 و نگران گفت: دیپر رنگش

 ...یعنی ه؟یچمنظورت -
 خودش اشاره کرد. به
 چمدون من... -
 من اشاره کرد. به
 جا شده؟با چمدون تو جابه -

 را تکان دادم. سرم
 .طورهنیظاهراً که ا -

 و گفت: ستادیا نهی*ـسـبهدست
 .نمیبیتو دستت نم یمن که چمدون یول -
 .اوردمشیاصالً ن نکهیا یبرا -

 گفت: یحرص
 من رو؟ یاسکول کرد -
 ندارمش. گهید ینه. چمدونت دست من بود؛ ول -
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 ؟یگمش کرد یعنی ه؟یمنظورت چ -
 را تکان دادم. سرم

 ...ییجوراهی -
 سمتش دراز کردم.را به دستم

 برم. خوامی! بده چمدونم رو، مخبلهیخ -
 گفت: زیدآمیکرد و تهد زیسرخ شده بود. چشمانش را ر تیعصبان از
 باشه؟ یاگهیهه! امر د -
 وره در رفت و داد زد:ک از
و تازه  یگیرو تو چشمم م زیهمه چ یوقت پرروپررو اومداون ،یمن رو به فنا داد زبونیتومن پول ب ونیلیده م -

 ؟یخوایچمدونت هم م
 را باال انداختم. میرا باال آوردم و ابروها انگشتم

 ناقابل هم داخلش بود. یصدیچک س هیبود.  ونیلیم 310درواقع  -
 .شد یحرص

 یلیرو خ تشیقابل زانیوقت مناو ،یکن ممیو تقد یاریب ریگ ییرو باگدا الشیربهالیر یمجبور شد ی. وقتهیهوم، عال-
 و همون موقع... یکنیخوب درک م

 چشمانش را به حالت تفکر باال برد و ادامه داد: مردمک
 .یریگیم لیچمدونت هم تحو ست،گهیهفت سال د-شیش هیهوم. که احتماالً -

 رفت. یاغرهچشم
 البته اگه تا اون موقع ننداخته باشمت تو زندان. -

 و گفتم: دمیکش یپوف کالفه
 خانومِ... نیبب -
 خانوم! وایش -
که االن  دونمی. مینبود نجایکه االن ا یبود دهیاگه ند یعنی ؛یدیخانوم! مطمئنم که داخل چمدون رو د وایش -
 ...یلیمهمه، خ یلیاون چمدون خ یکه مدارک تو یبدون دیاما با ؛یهست یعصبان یلیخ
 گفت: یدراررا باال داد و با لحن حرص شیابرو یتا کی
 .دونمیآره م -
 و ادامه داد: دیچمدان را کش پیز
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 .دونمیخوب هم م یلیخ -
 و گفتم: دمیرا در هم کش میابروها

 ؟یکنیم یدار کاریچ -
 آورد. رونیها را بو مدراک و پرونده ختیر رونیرا از داخل چمدانم ب میهالباس

 داد و گفت: تکانش
 درسته؟ گه؟ید ناستیهم -

 نزدم. یبه او نگاه کردم و حرف متعجب
 تیوزق یاون چشما یزحمتات رو جلو یوگرنه حاصل همه ؛یچیکه ه ی. اگه پول من رو دادشمارمیتا پنج م -
 .کنمیم زیزریر

 :دمیتوپ یشدم و عصبان هول
 مهمه. یلیاون مدارک خ گمیدارم بهت م ؟یگیم یچ یکه دار یفهمی. اصالً میکنیم جایتو ب -

 را باال انداخت. شیابروها
 کی -
 دو -

 سمت مخالف هم سوق داد.کاغذ سفت کرد و دو طرفش را به یرا رو دستانش
 سه -
 .یشد وونهیهه! تو د -

 را جلو بردم. دستم
 بدش به من، زود. -
 چهار -
 .شهیم لیتبد نیقیعقل ناقصت داره به شکم نسبت به  -
 پنج -

داد که تعادلم را از  ی. جاخالدمیها را از دستش قاپو آن دمیپر یصندل یخواست کاغذها را پاره کند، از رو کهنیهم
 رفتم. ییجلو یها در هوا، با سر در صندلشدن برگهزمان با پخشدست دادم و هم

دست گرفتم  کیپخش شده بودم، سرم را با  نیزم یطور که روکردم. همان یاناله دیچیکه در سرم پ یدیدرد شد از
 لبش نشانده بود، دوختم. یرو یدراربود و لبخند حرص ستادهیحال اجانب و خوشبهکه حق وایو نگاهم را به ش

 :دمیرفتم و غر یا غرهچشم
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 .یخودت خواست -
 گفتم: ی. دستم را به کمرم زدم و جدستادمیا شیروبهسمتش رفتم و روبه دهیکشدرهم یشدم و با ابروها بلند

 .االی ،یکنیشون و جمع مخودت همه -
 ؟یجد -

 گفت: کرد،یسرم نگاه مبه پشت کهیتر کرد و درحالرا پررنگ لبخندش
چه  نمیاصالً. بب یبکن شونیخطخط یتونیم یخوبن. اگه دوست داشت یلیخ ینقاش یخاله جون، اونا برا نیآفر -
 .یکنیم

نشان  یبتوانم واکنش نکهیو بور مواجه شدم. قبل از ا یموفرفر یچهارساله-سه یپسربچه کیکه با  دمیچرخ متعجب
 ها برد.سمت برگهکه در دستش بود را به ینشست و خودکار نیزم یدهم رو

 .دمیو برگه را از دستش قاپ دمیدو سمتشبه
 عمو جون. ستین یبرا نقاش ناینه، نه، نه. ا -
 سمتش برگشتم.به وایدرار شحرص یصدا با
 ش سر رفته.عشقم. حوصله گهیس دبچه -
 پسرک نگاه کرد و ادامه داد: به
 .زمینداره عز بیع -
 راستمان اشاره کرد. سمتبه
 هم اونجاست. گهید یکی -

فتمش و در هوا نگهش ها بدود، از پشت گرسمت برگهبچه خواست به کهنیرفتم و هم وایبه ش یاجانانه یغرهچشم
از ترس  یخشن یهم فشردم که با صدا یچشمانم را رو شیهاغیج یافتاد. از صدا هیوپا زد و به گرداشتم. دست

 چشمانم را گشودم.
 م مردک؟با بچه یدار کاریچ -

 دمیکش یدر پوست دستم داد یزیت یهاشده بودم که با فرورفتن دندان اشیعصبان یو چهره یورزشکار کلیه محو
مانده  یباق شیساله روسه یالیگودز نیا یهادندان ی. مچم را که جادیسمت پدرش دوو بچه را رها کردم. فوراً به

 .دمیچیبود، فشردم و از درد به خودم پ
 با اخم گفت: پدرش

 جوجه. کردمیلهت م زدمیکه وقت ندارم؛ وگرنه م فیح -
 اش را گرفت.بچه دست
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 .زمیعز میبر -
 وایسمت شفرستادم و نگاهم را به رونیدرآورد و همراه پدرش رفت. نفسم را با حرص ب یرو به من زبان پسربچه

 طرفم آمد.درار بهچمدان را بست و با همان لبخند حرص پیزمان زبرگرداندم که هم
 .گمیم کی! تبریها داربا بچه یامانهیچه روابط صم -

 زد. یبه دستم داد و لبخند یکنگفتم. کاغذ کوچ یزیرفتم و چ یاغرهچشم
 .ی. بایریگیچمدون رو م ،یخبرم کن. پول رو که داد ،یهر وقت پول رو جور کرد -

 .دمیچمدان را گرفتم و عقب کش ینرفته بود که دسته شتریهنوز دو قدم ب جانم؟
 .نمیبب سایوا -

 سمتم برگشت.به کالفه
 هوم؟ -

 گفتم: یو جد دمیرا از دستش کش چمدان
 ؟یبا چمدونم بر یجورنیکه اجازه بدم هم ینه توقع دارنک -

 درار زد.حرص یرا باال انداخت و دوباره از آن لبخندها شیابروها
 .رمیمن م ،یند ای یاجازه بد -

کنم؛  یبا او بدرفتار خواستیچرا دلم نم دانمیاش را سفت گرفتم. نمکه اجازه ندادم و دسته دیرا از دستم کش چمدان
 بود. ختهیبدجور اعصابم را بهم ر رگیاما د
 گفتم: یکردم و جد یاخم

 .یطرف یبا ک یستیمتوجه ن نکهیدختر جون مثل ا -
 خودم اشاره کردم و ادامه دادم: به
پر از پرونده و مدرکه  ،یبا خودت ببر یخوایهم که م یچمدون نینه برگ چغندر. ا سهیپل ستاده،یکه جلوت ا ینیا -

 ؟ی. اکیندازیرو تو دردسر م و با بردنش فقط خودت
 کرد. اخم

 سال منه. کیحقوق  نیا شه؟یم یپس پول من چ -
 .دمی. قول مکنمیجورش م -
. از کجا بدونم که تو سهیآقا پل اریب ،یقول بهت اعتماد کنم و بگم هر وقت داشت هیبا  یجورنیهم تونمیمن که نم -
 .یریتا مطمئن بشم که درنم یرو بذارمن گ شیپ یزیچ هی دیهوم؟ با ؟یکنیکار رو م نیا

 .دمیخند یحرص
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 .گهید دمیم یعنی دم؛یپولتون رو م گمیم یمگه من دزدم خانوم؟ وقت -
 همون که گفتم. -

 .دمیکش یپوف
 لحظه صبر کن. هی! خبلهیخ -
 رفتم و گفتم: م،یکه قبالً با هم صحبت کرده بود یهمان مرد سمتبه
 ن؟یداراستامپ  دی. ببخشنیخسته نباش -

 به من نگاه کرد. متعجب
 بله. -

 زدم. یلبخند
 .نیاریبرگه و خودکار هم باهاش ب هی نش؟یاریب شهیم -

 آورد. میبرا خواستمیرا که م ییزهایگشتن، چ یبه من کرد و بعد از کم مشکوک

 ونیلیم 310 که شومیمتعهد م یکارن احمد نجانبیا»کردم. خودکار را برداشتم و شروع به نوشتن کردم.  یتشکر
 ...واینقد به خانم ش تومان وجه

 بود، برگشتم. ستادهیسرم اکه پشت وایش سمتبه
 ه؟یچ تیلیفام -
 .یبهمن -

 خودکار را برداشتم و ادامه دادم: دوباره
 «. میپرداخت نما یبهمن
برگشتم و  وایسمت شهدادم، ب لیکردم و اثر انگشت زدم. از مرد تشکر کردم و خودکار و استامپ را به او تحو امضا

 سمتش گرفتم.برگه را به
 ؟یشد یحاال راض -
 ؟یکن یمن رو راض یتونیرنگ مامضا و اثر انگشت کم هیبا  ینه. واقعاً فکر کرد -

 و گفتم: دمیکش یپوف
 باشه. یول زنم؛یحرفم نم ریمن ز یکه مطمئن دونمیم -

سمت آوردم و به رونیبود، از گردنم ب دهیخر میه مادرم برارا با پالک اسمم ک ییبند طالو گردن دمیکش یقیعم نفس
 گرفتم. وایش
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منه.  ییبند مونس تنهاگردن نیبودم، اون رو از دست دادم و از اون روز ا کیکوچ یلیخ یمادرمه. وقت یهیهد نیا -
رو  نایکه کنارم بود. ا ییبه اون روزا رمیو م ذارمیم منهیرو رو سـ*ـ نیا بره،یخوابم نم یهروقت که شبا از دلتنگ

که  یقدربرام ارزش داره، اون یلیبند خگردن نیکه ا یبدون خوامیفقط م ،یکن یدلسوز ای ینگفتم که باورم کن
 گردونمیکه پولت رو بهت برم یتا موقع خوامیو ازت م دمیرو بهت م نیبکنم؛ پس ا یخاطر داشتنش حاضرم هرکاربه

 . قبول؟یاشخوب مراقبش ب رم،یگیو پسش م
 بند را از دستم گرفت.و گردن دیکش یپوف
 ندارم. یاگهید یقبول. چاره -

 ادامه داد: زیدآمیسمتم گرفت و تهداش را بهاشاره انگشت
 ؟یدی. فهمیمن رو دور بزن یاگه بخوا حالتبهیوا یول -

 را بازوبسته کردم. چشمانم
 مطمئن باش. -

 زد. یرنگکم لبخند
 متأسفم. خاطر مادرتبه -

 یخودم پوزخند یرفتم. برا یسمت در خروجگرفتم. به وایزدم و بعد از گفتن خداحافظ، نگاهم را از ش یکج لبخند
کند. چه  اموانهیدختر د نیکنم. کم مانده بود ا هیگر ایبه حال خودم بخندم  دانستمیزدم و سرم را تکان دادم. نم

 یودامادلحظه در لباس عروس کی. شدیخوب م یلیکردند، خیزدواج مهومن بود. اگر ا یداشت! تکه یجرئت و زبان
عقب،  یو قراردادن چمدانم در صندل نیو بعد از زدن قفل ماش دمیدر حال دعوا تصورشان کردم. به فکر خودم خند

 سوار شدم.
 روروکردنیمشغول ز بود و ستادهیها اپله نییو آشفته پا جیشدم. گ وایرا روشن کردم. دور زدم که متوجه ش نیماش

 دادم. نییرا پا شهیترمز کردم و ش شیپاها یبود. جلو فشیک
 اومده؟ شیپ یمشکل -

 را باال آورد و نگران به من کرد. سرش
 بندت...گردن -
 ؟یبندم چگردن -
 .ستین -

 را درشت کردم و داد زدم: چشمانم
 ؟یگمش کن یوقت کرد یبهت دادم، ک االننیمن که هم ؟یچ -
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 نگفت. یزیبه من نگاه کرد و چ ناراحت
 فرمان ضرب گرفتم و کالفه گفتم: یفرو بردم. رو میو دستم را در موها دمیکش یپوف
 ؟یمراقبش باش یخواستیم یجورنیا -

 خنده زد. ریکرد و ز رییصورتش تغ حالت
 نترس بابا، گمش نکردم.-

 یبند نفس راحتگردن دنید و بازش کرد. با دداخل آور شهیاش را از ششدهبه او نگاه کردم که دست مشت متعجب
 خندانش چشم دوختم. یافهیبه ق یو حرص دمیکش
 .یدیدیخودت رو م یافهیق دیحال داد. با یلیخ -

 :دمیغر
 .ینکبت یلیخ -

 خنده زد. ریز دوباره
 .دونمیم -
 شد. فشیک یکرد و کالفه مشغول گشتن دوباره رییاش تغناگهان حالت چهره اما
 کردم و گفتم: ینچ
 ؟یگردیم یشده؟ دنبال چ یچ -
 :دیاخم به من نگاه کرد و غر با
 نبودم. اه! تیوضع نینشده بود، االن تو ا ی. اگه چمدونم با چمدونت قاطگهیتوئه د ریهمش تقص -

 شد. فشیباره مشغول گشتن کرفت و سه یاغرهچشم
 گفتم: جیگ
 ،یرفتیو درنم یکردی. اگه اون روز با من اون کار رو نمییقصر شمارفته، م ادتی نکهیبعد هم مثل ا ؟یتیچه وضع -

 .یچمدون خودت ببر یجاچمدون من رو به یکه اشتباه یشدیانقدر هول نم
 :دیغر یبه من نگاه کرد و عصب یشاک

 شده و پول هم ندارم. رمی. دستیمقصر ن داکردنیاالن وقت پ -
 گفتم: متعجب

 ؟یاومد نجایتا ا یپس چجور -
 !یهم دارم. لعنت فمیبود، فکر کردم تو ک بمیمقدار پول تو ج هی -

 .دمیخند
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 نداره. سوار شو. بیع -
 را باال انداخت. شیمن نگاه کرد و ابروها به
 ؟یاریدخلم رو ب یخوایم -

 و گفتم: دمیخند
 .رسونمتیاون هم به وقتش. سوار شو، م -
 گفت: یرا باز کرد و با لحن بانمک در
 خودت مراقبم باش. ایخدا م،یالرحالرحمناهللبسم -

 را به حرکت درآوردم. نیو ماش دمیخند
*** 

 نیفرز
 

ام به هومن توجه ی. با صداکردمیو واکنش کارن را در ذهنم تصور م رفتمیطرف اتاق به آن طرفش م نیاز ا نگران
 .ستادمیو اجلب شد  آورد،یرا م هاوهیکاناپه نشسته بود و دخل م یرو الیخیاو که ب

 رفت. جی. سرم گیریم وراونوربهنیمثل پاندول ساعت ازا یدار ساعتهکی! گهیاه، بسه د -
 :دمی. غردمیرا که در دستش بود، قاپ یانصفه بیطرفش رفتم و سبه یحرص

هر لحظه ممکنه کارن برسه و  یوقت یباش صاحابتیو به فکر اون شکم ب ینیبش لکسیانقدر ر یتونیچطور م -
 اره؟یدخل جفتمون رو ب

 زد. بیبه س یانداخت و گاز بزرگ گرشید یپا یرا رو شیپا کیداد.  هیو دوباره به مبل تک دیرا از دستم کش بیس
کارن امشب خونه  ،یانقدر حرص بخور خوادی. دوماً، نمارهیو فقط دخل تو رو م ارهیاوالً که دخل جفتمون رو نم -
 خودتون؟ یخونه یریچرا نم ،یترسیازش م. سوماً، اگه واقعاً انقدر ادینم

 زدم. یپوزخند
 توچشم بشم.زاده چشمحروم یتهینرم خونه که با اون عفر یخونمون؟ حاضرم امشب کارن بکشتم؛ ول -
 فرستاد و گفت: رونیجا شد و دست از خوردن برداشت. نفسش را بمبل جابه یرو
 یخوایم یخونه تا اون بخوابه. تا ک یبر ریمختلف د یهاههر شب به بهان یتونینم ن؟یفرز یباالخره که چ -
 ها؟ ؟یازش فرار کن یجورنیا

ام را باال آوردم و گذاشتم. انگشت اشاره میپهلو یو سپس رو دمیکش میدستم را در موها ی. حرصستادمیا شیروروبه
 گفتم: یجد
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از اون  ؟یفهمیازش متنفرم. م. نمینحسش رو بب ختیر خوامیهومن، فقط نم کنمیمن ازش فرار نم -
زبوناش، از پدرم و از چنگم درآورد متنفرم. از اون متلکا و زخم یک دمیکه نفهم وقتشیوبوقت یهایخرکعشـ*ـوه

 کل وجودش متنفرم هومن، متنفر.
 تیضعو نیتا حالم بهتر شود. تحمل ا دمیکش یقیلحظه چشمانم را بستم و نفس عم کی یکه تمام شد، برا میهاحرف

 دشوار بود. کشش نداشتم. میواقعاً برا
 ام حلقه کرد و گفت:سمتم آمد. دستانش را دور شانهبه خود گرفته بود، به یبانمک یافهیق کهیشد و درحال بلند

 گورشده چه کرده باهات!گوربه ینامادر نیا نیمن! بب یچارهیب یندرالیبرات! س رمیبم ،یآخ -
 ادامه داد:ام گذاشت و گونه یرو دست

 رو. تیکفش بلور نمی. ببایرو دست کم گرفت اهاتیپرنس رو نکهیا. مثلزمینداره عز بیع -
 :دمیغر یام آورد که پسش زدم و حرصسمت گونهرا گفت و صورتش را به نیا

 .میهومن. من جد گهیاه! بسه د -
 ام گذاشت و گفت:شانه یو از پشت بغلم کرد. سرش را رو دیخند

 شقتم.من هم عا -
 .دمیکش یپوف کالفه

 .میسمتش برگشتهر دو به یهست یصدا با
 بدموقع مزاحم شدم. نکهیااوه اوه! مثل -

 گفت: یکمرم را ول کرد و رو به هست هومن
 .زدمایاه! بر خرمگس معرکه لعنت! داشتم مخش رو م -

 و گفت: دیخند یهست
 م؟یخرمگس هم شد گهیممنون آقا هومن. حاال د یلیخ -
به خودم  یشهردار نیماش یصدا دنیخودم غرق شده بودم که با شن یدر افکار آشفته یبه هومن و هست وجهتیب

 آمدم و هول رو به هومن گفتم:
 ؟یشنویم -

 متعجب به من نگاه کرد و گفت: هومن
 و؟یچ -
 رو. یشهردار نیماش یصدا -

 .دیخند
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 ؟یرفت. خب که چ یخل شد -
 کردم. ینچ
 سر چمدون اومده؟ ییپس چه بال ومده؛یقبالً ن یعنیاالن اومده؛  ی؟ وقتحواست کجاست هومن -

 :دیغر
 .هیجورنیوقتا ا یبعض ن،یگروگانش گرفتن! خب حتماً دوبار اومده فرز دیخدا! شا یوا -
 سمت در رفتم و گفتم:به حرفش به توجهیب

 .ایب -
 سمت در رفتم.کردم و به میپا ییدمپاجفت  کی عیرفتم. سر رونیو از در هال ب دمیدو نییها پاپله از
زنان نفسو نفس دمیسمتشان دوها بود، بهکردن زبالهکه سر کوچه در حال جمع یو مرد یشهردار نیماش دنید با

 گفتم:
 نجا؟یا نیایبار دومه که م دیسالم آقا. ببخش -

 به من نگاه نکرد. اصالً
 زدم. صداش

 آقا؟ -
 دیموقع هومن هم رس سمتش رفتم که همانچون همچنان مشغول کارش بود. به د؛یشنیرا نم میکنم اصالً صدا فکر

 و متعجب گفت:
 ن؟یفرز یکنیم کاریچ -

 بود، پرسشگر به من نگاه کرد که گفتم: دهیکه تازه مرا د مرد
 نم؟یرو بب نیداخل ماش تونمیم دیآقا ببخش -

 متعجب گفت: هومن
 هان؟ -

و به  دمیکش یبشنود، در هوا تکان داد. پوف تواندینم کهنیا یرد و دستش را به معنابه گوشش اشاره ک سالانیم مرد
که بود، وارد اتاقک  یاز جانب او باشم، از کنارش گذشتم و به هر زحمت یمنتظر حرف نکهیاشاره کردم. بدون ا نیماش
 گفت: یکه مرد دمیزباله انداختم. شن یهاسهیبه ک یکل یرا گرفتم و نگاه امینیشدم. ب نیماش

خاطر . بهنیو بگ شمیپ نیایکارتون تموم شد، ب ینمونده باشه. وقت یزیچ نمیاون سمت رو نگاه کنم بب رمیمن م -
ها آن انیرفتم و مشغول گشتن م هاسهیسمت کرا روشن کردم و سپس به لمیموبا یقوهاتاقک ابتدا چراغ بودنکیتار

تعادلم  هاسهیاز ک یکیبه  میپا رکردنیراه افتاد و با گ نیماش نبودم که ناگها و با دقت درحال گشتن دوارانهیشدم. ام
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نشان دهم و هر لحظه  یالعملعکس چیها قادر نبودم هبد زباله یها افتادم. از بورا از دست دادم و با سر وسط آن
 راه افتاد؟ نی. اصالً چرا ماششومیخفه م االننیکه هم کردمیاحساس م

 جا داد زدم:از همان -
 ؟یریصبر کن. کجا م -
 انگار!اما انگارنه دن؛یکوب نیماش یبلند شدم و شروع کردم با مشت به بدنه میجا از

 داد زدم: دوباره
 .گمیم سای! وایه -

وجود نداشت.  ایتر از من در کل دن. مسلماً بدشانسشنودیرا نم میکنم او صدا ادیافتاد که هر قدر هم دادوفر ادمی تازه
شده بودم و  دیچمدان ناام داکردنیاز پ گریها کردم. دنشستم و با اندوه به آن هاسهیو کالفه وسط ک دمیکش یپوف

افکار  نیهم دادم؟دریجواب کارن را م دیفکر فرو رفتم. حاال چطور با هشوم. ب ادهیو پ ستدیبا نیمنتظر بودم که ماش
بود که  یاقهیچهل دق دیمتوجه گذر زمان شدم. شا لمیموبا یحهکردن صفبودم که ناگهان به خودم آمدم و با روشن

خواستم به هومن زنگ  ستاد؟یایم دیو دوباره با تعجب به ساعت نگاه کردم. تا االن نبا دمینشسته بودم! از جا پر نجایا
 بزنم؛ اما متوجه شدم که آنتن ندارم.

 :دمیغر
 !یلعنت -

اش متوجه شدم که شارژش شدن صفحهکنم که همان لحظه با خاموش دایآنتن پ یکردم با باالگرفتن گوش یسع
با  کهیکردم! خم شدم و درحال یچه غلط دمیپرتش کردم و تازه فهم هاسهیوسط ک یکردم و حرص یتمام شده. نچ

م . چشمانم را بستکنمیم یزندگ هاسهین کیا نیهست که ب یاقهیافتاد که االن چهل دق ادمی داشتم،یچندش برش م
دادم با  حیو ترج دمیکش یام گذاشتم. پوفچانه ریفرستادم. چهار زانو نشستم و دستم را ز رونیو نفسم را با حرص ب

 آرامش صبر کنم.
*** 

 
 کارن

 
 :دمیبار صدم آهنگ را عوض کرد که از کوره در رفتم و کالفه غر یبرا
 ضبط سوخت. گه،یبسه د -

 رفت. یاغرهچشم
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 !ذارهیم ی. چه منتمیشد نتیسوار ماش بارهیبابا! حاال  خبلهیخ -
 نگاهش کردم. متعجب

 .دمیتو ند ییتا حاال آدم به پررو ا،ییپررو یلیخ -
 گفت: یبرگشت و حرص سمتمبه
صاف تو وقت صافاون ،یدیسال من رو باال کش کیوکوله تو حقوق . نکبت کجیستیکه تو اصالً پررو ن ستین -

 ؟یاز چنگم در بر ذارمیم یپررو؟ فکر کرد یگیو بهم م یکنیچشم من نگاه م
 ادامه داد: زیدآمیسمتم برگشت و تهدبه کامل

اون فرودگاه رو که متأسفانه باعث شد  ،یپولم رو جور کن ینتون گهیاگه تا دوماهه د سه،یخوب گوش کن آقا پل -
 ؟ی. گرفتکنمیت خراب مقراضه نیماش نیرو سر تو و ا ماهاشیباهات آشنا شم با تموم هواپ

 .دمیخند
 !دمیکه چقدر ترس یاوه چه خشن! وا -

 یشلوار ل بیرفت و نگاهش را از من گرفت. تلفنش را از ج یاغرهزنگ خورد. چشم لشیکرد که موبا یاقروچهدندان
 و جواب داد: دیکش رونیب اشرهیت یآب
 .گهید امیجهان؟ دارم م یگیم یچ -

 گفت: یحرص
 رو بهت بگم آخه؟ بهت که گفتم... زیچ هی دیانه، نه، نه. چندبار ب -
 رفت. ادامه داد: یاغرهاخم به من نگاه کرد و چشم با
 .دیکه توش بود، به گند کش ییرو با عکسا فمیاحمق ک یوچل روانآدم خل هی -

ه خورد میسال زندگ 27که در طول  ییهادرصد فحش99و نگاهم را به جاده دادم. بدون شک  دمیکش یپوف یحرص
 بودم، حق هومن بود.

 .دیکش یپوف کالفه
 منه؟ ری. مگه تقصدونمیجهان، نم دونمینم -
 یو برا خواهندیم یچه کار یرا برا بایز یهابودم مدل است؛ اما کنجکاو بودم که بدانم آن عکس دهیفهم نکهیا با

 قدر مهم است؟چه آن
 کرد و گفت: یبه او نگاه کردم که اخم پرسشگر

 باشه. تیحواست به رانندگ ؟یکنیه منگا یبه چ -
 رفتم و دوباره حواسم را به جاده دادم. یاغرهچشم
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 ؟یبد لیتحو دیحاال حتماً فردا با -
 .دیکش یپوف
. زنمیو بگرد. بهت زنگ م نینش کارینه. خودت هم ب ایکنم  دایپ یوحسابعکاس درست هی تونمیم نمیباشه. بب -

 فعالً.
 :دمیرسرا که قطع کرد، پ تلفن

 سؤال ازت دارم. هی ،یپریاگه بهم نم -
 من نگاه کرد و گفت: به
 ؟یداره. چه سؤال یبستگ -
 عکسا انقدر برات مهمه؟ نیبدونم چرا ا خوامیم -
 .سهیمدلم آقا پل هیکه من  یباش دهیتا حاال فهم دیمشخصه. با -
 اما... دونم؛یم -
معروف فرستاده بشه که  یلیشرکت خ هی یسا قرار بود تا فردا براعک نیمهمه. ا سمیرئ یبرا ست،یمن مهم ن یبرا -

 .میامضا کرده بود یاردیلیقرارداد م هیباهاشون 
 رفت. یاغرهچشم

 .ختیبهم ر زیچکه البته به لطف شما همه -
 را باال انداختم و گفتم: میابروها

 هم نه. دیشا -
 گفت: متعجب

 هوم؟ -
 او نگاه کردم و گفتم: به
 .یکمکت کنم؛ البته اگه بخوا نمتویم -
 ؟یچه کمک -
 ؟یکار نیانقدر دنبال ا یچ یاول تو بگو. برا -
 رئ... ستم،یگفتم که. من دنبالش ن -

 .دمیحرفش پر وسط
 ؟یپول نیانقدر دنبال ا یچ یبپرسم، برا گهید جورهیبذار  -

 :گفتم عیشدم و سر مانیبه خود گرفت. از سؤالم پش یرنگ ناراحت اشچهره
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 ...یخوایاگه نم ست،ین یقصدم فوضول -
 و گفت: دیحرفم پر وسط

راحت  التی. خارمیخرجشون رو درب دیپدر معتاد و دوتا خواهر دارم که با هیدارم.  اجیواقعاً بهش احت نکهیخاطر ابه -
 شد؟
حرصش را در  نکهیا یناراحتش کنم؛ اما حاال که ناراحت شده بود. من هم برا خواستمیسوخت. نم شیدلم برا واقعاً

 گفتم: اورم،یب
 اد؟یچرا انقدر ز ی. ولشدمیتلف م یپوف. آره، داشتم از فوضول -
خواهرم هم  لی. خرج تحصشترهیاز اون هم ب زونشیآو یاما مصرف بابام و دوستا اده؛یپول ز نیا یتو فکر کن دیشا -

 که هست.
 و گفت: دیکش یآه
 بود. یعنی -

 گفتم:به او نگاه کردم و  متعجب
 کرده؟ لیخواهرت ترک تحص ست؟یاالن ن یعنیبود؟  -
 .دیکش یآه
 از دخترش گذشت. یخاطر اون مواد لعنتبه شه؟ینه، پدرم اون رو فروخت. باورت م -

 .دیاز گوشه چشمش چک یاشک یقطره
 .ارنیسرش ب خوادیدلشون م ییو هر بال ایاجازه داد که دخترش رو بفرستن اون سر دن -

 تم:گف ناراحت
 چند وقته؟ -
 .هیچند روز ست،ین یلیخ -

 گفتم: عیسر
 ؟ی. عکسش رو دارمیکن داشیپ میتونیم ،یناراحت نباش. اگه مشخصاتش رو بهم بد -

 اش نگران شد و هول گفت:چهره حالت
 نه. -

 گفتم: متعجب
 ؟یعکس خواهرت رو ندار -
 لرزان گفت: دم،یفهمیرا نم لشیکه دل یاضطراب با
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خبر دادم و اونا باندشون رو  سیرو به پل زیچکرده، همه کاریبابام چ دمیفهم نکهیمحض انداره. به یاهدیفا گهید -
 که خواهرم توش بوده تصادف کرد و خواهرم در جا تموم کرد. ینیگرفتن؛ اما موقع فرارشون، ماش

 .دمیکش یآه
بلدم که بتونم  یقدراما اون م؛یارفهح گمیبهت بگم که من عکاسم. نم خواستمیمتأسفم. درمورد عکس هم م -

 کارت رو راه بندازم.
 زد و گفت: یسمتش گرفتم که لبخندرا به یکاغذدستمال یجعبه

 ؟یممنون. تو چ -
 ؟یمن چ -

 گفت: یشاک
 ؟یبگ یچیه یخوایرو برات گفتم، تو نم میمن کل زندگ -

 .دمیکش یپس بغض کردم و آه اورم؛یهوا هم درش بوحال نیاز ا خواستمیم یگل کرده بود و از طرف طنتمیش بدجور
 نداره، مثل خودتم. یفیمن هم تعر یبگم؟ زندگ یچ -

 :دیپرس کنجکاو
 مثل من؟ -
 ،یرو ندارم که کمکم کنه، نه پدر یکسچیباال آوردم، پول تو هم اومده روش. ه یکه کم بده ستیهم بدتر. ن دیشا -

 خوادیهم که اداره م داًیرو بدم. جد شونیخرج دیدارم که با قدمیر و برادر قدونفقط چهارتا خواه ای. از دار دنینه مادر
باند بزرگ  هیتو  دیکنم که نرم؛ اما نشد. با یکردم سرهنگ رو راض یسع یلیخطرناک. خ تیمأمور هیمن رو بفرسته 

باشه و دخلش  یکه ک کنهینم یداخلشون نفوذ کرده، فرق یباهوشن و اگه بفهمن کس یلیو معروف نفوذ کنم. خ
 .ستیتو وجودشون ن یرحم چیاومده. ه

 اش درهم شد.که چهره دمید وضوحبه
 زدم و ادامه دادم: یزیکه متوجه نشود، لبخند ر یطور

 موندن ندارم.به زنده یدیام گهیو کارم تمومه. د سمیپل فهمنیزود م ای ریکه د دونمیم -
 :بغض ادامه دادم با
 .شنیم وکارکسیخواهر و برادرام ب رم،یکنم. اگه بم کاریچ ونمدیسرگردونم و نم -

 گفت: عیسر
 .یمونیو تا آخر عمرت کنارشون م یدیرو درست انجام م تتیمأمور شاالیخدانکنه. ا -

 زدم و گفتم: یپوزخند
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 ؟یرو رو سرم خراب کن ماهاشیفرودگاه و کل هواپ یخواستیشد؟ تو که م یچ -
داره بهت  یرو کس نیا ؟یدیفهم ،یرو از دست بد دتیام دی. تو نباکنهیبحثش فرق م نیا یلو خوام؛یهنوز هم م -
 نشده. دیناام وقتچیبزرگ شده؛ اما ه طیشرا نیکه تو بدتر گهیم

روز هم  کی یاو بودم، حت یاگر من جا دیخوشم آمد. شا دشیلبم نشست. از اراده و ام یگوشه یرنگکم لبخند
داشتم  نکهیلحظه از ا کیزد.  یشد و لبخند رهیضاع را تحمل کنم! به او نگاه کردم. در چشمانم خاو نیا توانستمینم

 زدم و گفتم: ی. پوزخندرمیرا بگ درونمکرم  یشدم؛ اما نتوانستم جلو مانیپش گذاشتم،یسر کارش م
 دلت خوشه. -

 گرفتم و به جاده دوختم. ناراحت ادامه دادم: وایرا از ش نگاهم
 دنیاز شن سمیکه پل یمن یحت ه،یباند ترسناک یلی. خکهیکه مرگم نزد دونمی. میکه بفهم یمن باش یاج دیبا -

 .فتهیاسمش لرزه به اندامم م
 ه؟یمگه اسمش چ -
 گاو. یهاباند کوسه -
 خنده زد و گفت: ریز
 س. کجاش ترسناکه؟احمقانه یلیخ نکهیخب ا -
 خانوما.خانوم شهیاختصار نیا گه،ینه د -
 ادامه دادم: طنتیش با
 گاگول احمق ورورو. یهاسفرو سرکارگذاشتن هم یزیرباند کرم نه،یکاملش ا -

 :دیکرد و غر یظیغل اخم
 .یذاریکه من رو سر کار م -

 .دمیخند
 .یدیدیخودت رو م افهیق دی! بایوا -

 کرد و گفت: یاقروچهدندان
 وپرت بود؟چرت یگفت یهر چ یعنی ؟یدیم لمیخودم رو تحو یحرفا -
 .تیجز بدهبه -
 که برات کردم! واقعاً که. یدلسوز همهنیا فی. حیشعوریب یلیواقعاً خ -

 را در هم کردم و استارت زدم؛ اما روشن نشد. میخاموش شد. ابروها نیو همان لحظه ماش دمیخند
 گفتم: متعجب
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 چش شده؟ -
 استارت زدم؛ اما باز هم روشن نشد. دوباره

 گفت: نهیسـ*ـبهد و دستز یپوزخند وایش
 ت.خدا گذاشت تو کاسه دینکش قهیخوشم اومد. به دق -

 رفتم. یاغرهچشم
 ببند لطفا. -
 انداختم. یسمت کاپوت رفتم. درش را باز کردم و کالفه نگاهشدم و به ادهیپ نیماش از
 پوف! چه مرگته باز؟ -

بود، کج  لشیکه سرگرم موبا وایسمت شدم و سرم را بهرا به هم ز اهمیدستان س نیزدن با ماشسروکله یاز کم بعد
 کردم. بلند گفتم:

 پشت فرمون و استارت بزن. نی. بشوقتهی یخسته نش -
 راننده انداخت. داد زد: یصندل یجا خودش را روکج کرد و از همان میدهانش را برا شهیپشت ش از
 بزنم؟ -
 آره. -

 زد؛ اما روشن نشد. استارت
 گفتم: یحرص

 وباره بزن.د -
 .خورهیداره زنگ م تیگوش -
 ه؟یک -
 نوشته هومن. -
 ولش کن. استارت بزن. -
 ت؟عکس باباته رو صفحه نیا -

 :دمیغر
 به تو چه آخه؟ استارت بزن. -
 .یستیبابات ن هیاصالً شب -

 .دمیکش یپوف
 راحت شد؟ حاال استارت بزن. التیمن به مادرم رفتم. خ -
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 آره. -
 وآدم با من سر لج افتاده بود.نداشت. انگار امروز عالم یادهیاف یزد؛ ول استارت

متعجب به من نگاه کرد و سرش را به  وایسمت در راننده رفتم و بازش کردم. شو در کاپوت را بستم. به دمیکش یپوف
 تکان داد. هیچ یمعنا

 گفتم: کالفه
 .گهیشو د ادهیپ ؟یکنیچرا بروبر من رو نگاه م -
 ؟مگه درست شد -
 نه. -
 شم؟ ادهیپ یگیپس چرا م -

 را درشت کرد و گفت: چشمانش
 برم؟ ادهیراه رو پ یهیبق ینکنه توقع دار -
 .یرو هل بد نیو ماش یکمک کن ذرههیتوقع دارم  ر،یخنه -

 تر کرد و با اشاره به خود گفت:را درشت چشمانش
 من؟ -

 گفتم: یعصب
 نه پس، من. -

 م:زدم و گفت میرا به پهلو دستم
 ؟یبلد یشما مگه رانندگ -
 ؟یدینه. از کجا فهم -

 زدم. یمصنوع یلبخند
 .نهیبدبخت بش یشو تا راننده ادهینشدم. حاال پ سیکه پل یالک -

 یشود که سرش محکم به لبه ادهیبرداشت و خواست پ یکنار یصندل یرا از رو فشیرفت. با حرص ک یاغرهچشم
 سرش گذاشت. یرا رو درهم شد و دستش اشافهیسقف خورد. ق

 گفتم: زیآمکردم و طعنه یاخندهتک
 ؟یخوب ؟یشد خانوم یچ -

 :دیشد. غر ادهیرفت و پ یاغرهچشم
 .یاله یرو آب بخند -
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 گفت: ی. منتظر نگاهش کردم که حرصدمیفرمان نشستم و در را به هم کوب پشت
 هلش بدم؟ ییتنها ینکنه توقع دار -
 خب چند نفر رو صدا بزن. -

ها هل دادند موتور بودند، صدا زد. استارت زدم و آن کیدو نفر را که سوار  قهیدو دق-یکیکرد و بعد از  یپوف فهکال
کمک  یکه برا یآوردم و از دو پسر رونیگرام منت سرم گذاشت و روشن شد. سرم را از پنجره ب نیکه باالخره ماش

 موتورشان رفتند. تسمزدند و همراه هم به یآمده بودند، تشکر کردم. لبخند
 را زدم. متعجب گفت: نیقفل ماش عیسمت در همراه راننده آمد که سربه وایش
 ؟یکنیم کاریچ -

 باال انداختم. یشانها
 خوبه. یلیخ تیسالمت یبرا ،یکن یروادهیپ ذرههیاگه  دمیبا خودم فکر کردم و د -

 فرستاد. رونیب یرا درهم کرد و نفسش را عصب شیابروها
 کن. باز -

نگاه کردم و دستم را  یایدرمانده و عصب یافهیبه ق نهیگاز فشردم. از داخل آ یرا رو میدرار زدم و پاحرص یلبخند
 در هوا تکان دادم.

 گفتم: دهیو کش بلند
 .یبا -

 داد زد: یحرص
 .کشمتیمرگ. م -

 میگذاشته بودم تا حداقل آبرو لنتیسا یسمتش رفت. هومن بود. رونگاهم به لمیموبا یشدن صفحه. با روشندمیخند
 نرود. وایش شیپ

 دادم: جواب
 ش؟تو همه یگیم یالو؟ چ -

 گفت: مضطرب
 تو کارن؟ ییکجا -
 :دگفتمیمتعجب شدم. با ترد اشینگران از
 شده؟ یزی. چابونیتو خ -
 .االننیخونه، هم ایب -
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 گفتم: کالفه
 خونه. امیبهت که گفتم، امشب نم -
 :دینال
 .هیث مرگ و زندگکارن، بح -

 درشت شد. متعجب گفتم: چشمانم
 .نمیدرست حرف بزن بب ؟یبحث چ -
 بـرده. یآشغال نیرو ماش نیفرز -

 باال رفت. میابروها
 هان؟ -

 گفت: تندتند
رو بگرده و من  یآشغال نیرفت تو ماش چارهیب نیکه فرز یتوئه کارن. انقدر بد باهامون حرف زد ریش تقصهمه -

ش گفتم کارمون تموم شد. اون هم گردن من افتاده، به راننده نیفرز یکارا نکهیرفته بود از اهم چون حرصم گ
 نیو فرز سهیمیتر واطرفکوچه اون هیکردم  کررو روشن کرد و رفت. ف نیو ماش نهیتو ماش نیکه فرز دونستینم
 .ستیازش ن یکه خبر ساعتهکیاالن  یول شه؛یم ادهیپ

 . نگران گفت:کردندیم مارستانیت یدوتا مرا راه نیبدهم! آخر ا یودم چه جوابکرده بودم. مانده ب هنگ
 زم؟یتو سرم بر یکارن؟ حاال چه خاک -

 و گفتم: دمیکش میموها انیدستم را م کالفه
 ؟یآدم ش یخوایم یآخه؟ ک یکنیم هیکارا چ نیتو. ا یکرد موونهیهومن. د دونمینم -
 م؟یکن کاریشو تو رو خدا. بگو چ الیخیب کردن من روکارن! آدم یوا یوا -
 ادامه داد: یدارو با لحن غم دیرا باال کش شینیب

 مرگ شد.! جووننمیبرا فرز رمیبم یاله -
 کردم و گفتم: ینچ کالفه

 وپرت بهم نباف هومن.انقدر چرت -
 :دینال
 .فتهیبراش ب یاتفاق میبذار دی. نبامیکن داشیپ دی! کارن بایکارن، وا -
 ره؟یکجا م یشهردار نیماش یدونیآخه؟ مگه تو م میکن داشیپ یچجور -
 .دیرا باال کش شینیب
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 نه. -
 نزن، اعصاب ندارم. یخودیخب پس حرف ب -

 گفت: یشاک
 .یاعصاب ندار وقتچیتو که ه -
 ؟یذاریمگه تو م -
 و؟یچ -

 :دمیتوپ یو حرص دمیکش یپوف
 اعصاب. -
 ؟یآهان! چمدونت رو گرفت -
 .میاعالم کنم که بدبخت شد االننیاز هم ی. راستزوربه -
 .میکنیبابا، جورش م الیخیخاطر پوال؟ ببه -
 زدم. یشخندین

 خاطر صاحبشون.خاطر پوال نه، به. بعدش هم، بهیکنیآره، تو که حتماً جورش م -
 صاحبشون؟ -
سر چمدونش  خوادیخت. فکر کن مرو بهم دو وآسموننیزم فیک هیکه سر  یبله، صاحبشون. همون خانم محترم -
 .کارکنهیچ

 گفت: دهیو کش متعجب
 نه. -

 خودش گفتم: مثل
 بله. -

 و گفت: دیآرام کش ینیبه گوشم خورد. ه یشانیزدن کف دستش به پ یصدا
 که. می! بدبخت شدیوا -

 را چرخاندم. فرمان
 با هم. یبار نه فقط من، همگ نیا ی. منتهمیبله، بدبخت شد -

 گفت: هراسان
 م؟یکن کاریرو چ نی. فرزالیخیحاال اون رو ب -
 .گردهیخودش برم ست،یهومن؟ بچه که ن میکن کارشیچ -
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 گفت: یشاک
 ؟یندار یکمک. اصالً توقع نداشتم. کار همهنیممنون واقعاً بابت ا یلیخ -
 اونجا. رمیخودتون، من دارم م یخونه ایچرا چرا. بلند شو ب -

 گفت: متعجب
 ما؟ یخونه -
 !؟یما پالس باش یش خونههمه یتونیکه م یفقط خودت ینکنه فکر کرد ؟یچرا تعجب کرد ه؟یچ -
 کار؟یچ یایما م یخونه -
 برم خونه؟ خوامیبهت بگم که نم دی. چندبار باینوازمهمون همهنیواقعاً از ا یمرس -
سرت پشت ثیهزار تا حرف و حد یبمون هگید یشب جا هیشب خونه خودش بخوابه. اگه  دیآدم با ،یکنیم جایتو ب -

 .ارنیدرم
 را باال انداختم. میابروها

 .ییما یهست، آخه هر شب خونه ثیحرف و حد یلیسر تو خهوم. پس حتماً پشت -
 گفت: جانببهحق

 عمومه. یکه، خونه ستیتو ن یخونه -
 ه من پشت در نمونم.ک ایمنه! حاال هم زود پاشو ب یتوام عمو یاوهوم، چقدر خوب که بابا -

 .دیکش یپوف
 ؟یخونمون رو ندار دیمگه کل -
 جا گذاشتم. پاشو. -

 :دیغر
 باشه؟ یاگهیامر د -
 . فعالً.نمتیبی. مستین یعرض -
 .امی. االن مینینب اهیصدسال س خوامیم -
 عمو رفتم. یخانهسمت تکان دادم. گاز دادم و به نیو سرم را به طرف دمیرا گفت و تلفن را قطع کرد. خند نیا

*** 
 نیفرز
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فرصت  نکهی. قبل از ادمیاز جا پر نیماش دیکه با تکان شد بردیگند داشت خوابم م یبو همهنیا انیچطور م دانمینم
 کهینداشت و درحال یادهیفا میادهایباال رفت و سر خوردم. تقال و دادوفر نیکنم، کف ماش دایرا پ یدادن کارانجام

 :دمیشدم. درمانده نال دهیکش نیطرف در باز ماشبه هاسهیکنم، همراه ک دایدستانم پ یبرا یگاههیتک کردمیم یسع
رفته جوان ازدست سنینویم میوقت رو اعالم. اونرمیبم زیآمحقارت یجورنیتو رو خدا. من هنوز جوونم نذار ا ا،یخدا -

 از زباله. یدر کوه
و قلبم در دهانم  دمیکش یزده داد بلندشد. وحشت یخال میپا ریناگهان ز نداشت و یادهیبه خدا هم فا میهاالتماس

که با برخورد سرم  خواندمیخودم را م یلب فاتحه ریهم فشردم و ز یزد. چشمانم را رو خیآمد. بدنم از شدت ترس 
 دادم به هوا رفت. یمحکم ءیبه ش

کردم تا چشمانم را باز کنم. آهسته  دایو باالخره جرئت پام دو نفر احتمال دادم که هنوز زنده یادهایدادوفر یصدا با
فاصه داشت. چشم چرخاندم  نیاز سطح زم یهشت متر-شدم. هفت تمیرا از هم گشوندم و تازه متوجه موقع میهاپلک

ه پر از زباله را تجرب یگودال چند متر کیکه افتادن درون  ودمب ینفر نیو اطرافم را از نظر گذراندم. فکر کنم اول
سرم را گرفتم و  زدم،ینفس مهنوز نفس کهیمن هم رکورد زدم. درحال زدند،یکرده و زنده مانده بود. مردم رکورد م

آمدند.  سمتمدوان بهکه لباس مخصوص شغلشان را به تن داشتند، دوان یوناله برخواستم که همان لحظه دو مردبا آه
 :دیگذاشت و نگران پرس میبازو یصحبت کند، دست رو توانستیکه نمهمان

 که نشده؟ تیزیآقا؟ چ یخوب -
 :دمیتوپ یبشنود، حرص تواندینم نکهیبه ا توجهیسرم را فراموش کردم و ب درد

آشغاال از  نیا نیمن ب ینگفت ؟یپس چرا راه افتاد ن؟یهر وقت کارتون تموم شد، صدام بزن یمگه شما خودت نگفت -
 رو دستت؟ ها؟ فتهیم مو جنازه رمیمیم شم،یگند خفه م یبو

 بود، گفت: ستادهیکه کنارش ا یترخوردهسال مرد
 آخه؟ یکردیم کاریبود از ترس سکته کنم. اون تو چ کیخدا نکنه پسرم. من که نزد -

 مخصوص ادامه داد: یهاندادم. رو به همکارش کرد و با اشاره یفرستادم و جواب رونیرا با حرص ب نفسم
 چه وضعشه؟ نیا -

 گفت: یشاک ارشهمک
 دوستش گفت کارشون تموم شده. -

 شعوریب توانستیآخر چقدر م نم؟یمن هنوز داخل ماش دانستیم کهیهومن گفته بود کارمان تمام شده درحال هومن؟
 :دمیلب غر ریرا مشت کردم و ز میهاتا مرز انفجار رفته بودم. دستم تیباشد؟! از عصبان

 آقا هومن. دمینشونت م-



 

 

78 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 تر گفت:مسن مرد
 پسرم؟ یگفت یزیچ -

 گفتم: یحرص
 نه. -
 ؟یگم کرد یزیچ ؟یگردیآشغاال م نیب یچ یحاال برا -
 .رونیداخلش گذاشتم ب یهالهی. حواسم نبود با وسکستهیچمدونم که چرخش ش هیآره، دنبال  -

 گفت: متعجب
 .میدیند یزیچ نیما که امروز همچ ؟یمطمئن -

 :دمیو متعجب پرس نگران
 پس کجاست؟ شه؟یممگه  -

 را باال انداخت. اششانه
و از رو  کنهیم دایدردبخور رو زودتر از ما پبه یزایتون هست که معموالً چتو محله ییآقا هیپسرم؛ اما  دونمینم -

 .دارهیها برمزباله
 را درشت کردم. چشمانم

 اون برداشته؟ یعنی -
 .دیشا -

 گفتم: هول
 نم؟ک داشیپ تونمیخب، خب کجا م -
 ش؟یدی. چطور ندچرخهیتون مزده داره. اکثراً داره تو محلهو زنگ کیکوچ یگار هی -
 . ممنون از کمکتون.ستمیمن مال اون محله ن -

 :دمیزدم. پرس میبود، از نظر گذراندم و دستم را به پهلو ابانیرا که سراسر ب اطراف
 کنم؟ دایبرگشتنم پ یبرا یزیچ ینیماش نجایا تونمیم -
 .ایهمراهمون ب م،یگردیبرم میما االن دار یول ابونه؛یفقط ب نجایا یلومتری. تا چهل ککنمیکر نمف -

 فرستادم. رونیرا ب نفسم
 ممنون. -

 .میداشت، راه افتاد یترمیمال بیکه ش یسمت قسمتزد و هر سه نفر به یلبخند
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 یرو میبا پاها کردم،ینگاه م گذشتند،یم روادهیکه با سرعت از پ یها و عابرانبه مغازه یکاریکه از سر ب طورهمان
غرق  امختهیبشناسد. در افکار به هم ر گفتند،یرا که م یکارن آن مرد کردمیضرب گرفته بودم و دعادعا م نیزم

 راننده حواسم جمع شد. یشده بودم که با صدا
 کجا برم؟ -

 دادم و دوباره غرق در فکر شدم. یکل یآدرس
 آمدم. به خود شیصدا با
 برم. شرمنده. تونمینم نیاز ا شتریب گهیمن د -

 زدم. یکردم و لبخند نگاهش
 زحمتتون شد. دیممنون. ببخش ه؟یچه حرف نیا -
 .یخالص ش یسرگردون نیو از ا یکن دایزودتر چمدونت رو پ دوارمیپسرم. ام کنمیخواهش م -
 . خداحافظ.شاالیا -

 زد. یرا تکان داد و لبخند سرش
 ی. براگرفتمیم یتاکس دیام مانده بود و باتا خانه یادیشدم و اطراف را از نظر گذراندم. هنوز راه ز ادهیپ نیماش از

 راننده دست تکان دادم و او هم رفت.
 شیدستم را برا یزردرنگ نیماش دنیشده بودم که با د دیناام یتاکس داشدنیکم از پ. کمستادمیمنتظر ا ابانیخ کنار

 .ستادیتکان دادم و ا
 :دمیداد. پرس نییرا پا شهیش
 دربست؟ -

 رونیزد و دودش را ب گارشیبه س یضبط را تا آسمان باال بـرده بود، پک یزده بود و صدا یآفتابنکیجوان که ع پسر
 فرستاد.

 باال. ایب -
 نگاهش شدم. ینینگذشته بود که متوجه سنگ شترینشستم و راه افتاد؛ اما چند لحظه ب عیسر
 :دمیرگشتم و پرسب سمتشبه
 شده؟ یزیچ -

 گفت: کرد،یبا چندش نگاهم م کهیدرحال
 ؟یداداش چند روزه حموم نرفت -

 و نگاهم را از او گرفتم. گفتم: دمیکش یپوف کالفه
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 .یوروز انداختحال نیخدا لعنتت کنه هومن که من رو به ا -
 گفت: متعجب

 بله؟ -
 :دمیغر
 با شما نبودم. -

 کردم. اشاره
 لطفاً.راست  -

 :دیرا کج کرد و غر اشولوچهلب
 .هیهم باق مشونیوندوقورت شن،یآدم م نیچرک سوار ماش لویبابا! با سه ک خبلهیخ -

 یباغ باشکوه و بزرگمان که البته براخانه یردوبدل نشد. جلو انمانیم یبه خانه حرف دنیتا رس گریکردم و د ینچ
نبود،  شیب یدر آن صبح کرده بودم، کابوس هیپدرومادرم با گر یهاحثخاطر دعوا و برا به یادیز یهاکه شب یمن
و  فرستادم رونیب یبه من انداخت و رفت. نفسم را حرص زیآمسرزنش یشدم و حساب کردم. راننده مجدداً نگاه ادهیپ

مرگش را گذاشته بود.  یکپه حتماً تا حاال بایاما ز دانستم؛ینگاه کردم. از دوازده گذشته بود. بابا را نم امیمچبه ساعت
 اما باطنش... آمد؛یانتخاب کرده بودند، م شیکه برا یظاهرش به اسم دی! شابایهه، ز

ها رفتم سمت درختآب متعجب به یصدا دنیرنگ خانه انداختم و وارد شدم. با شنقفل در بزرگ و کرم انیرا م دیکل
اش نشاند و خسته یبه چهره یمن لبخند دنیمواجه شدم. با د که باغبانمان بود، یمهربان رمردیکه با محمد آقا، پ

 گفت:
 ن؟یآقا فرز نیبرگشت -

 زدم و گفتم: یسمتم آمد. لبخنددرختان رها کرد و به انیآب را م شلنگ
 .یسالم آقا محمد، خسته نباش -

 .دمیبغلم کند که خودم را عقب کش خواست
 .خورهیداره بهم منه آقا محمد، پر از کثافتم. حالم از خودم  -

 و گفت: ستادیا میروروبه
 سالم پسرم. چرا؟ -
 .گمیش مفصله، حاال سرفرصت برات مقصه -
 ن؟یکرد رشونیچطور بود؟ دستگ تیباشه. مأمور -

 زدم: یرا بازوبسته کردم و لبخند میهاپلک
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 خوب بود. آره، شکر خدا. -
 بده. یمملکت سالمت نیا کشزحمت یسایپل یخب خدا رو شکر. خدا به شما و همه -
 لبخند گفتم: با
 یوخوراک ندارتو خواب ؟یکنیم کاریتو باغ چ یشبنصفه یمثل آقا محمد گل ما. راست یکشزحمت یو به باغبونا -

 مرد؟
 شون رو بکارم و بهشون برسم.موردعالقه یتا صبح گال دیدستور خانومه. گفتن با -

 خانه و شروع به دستوردادن کرد. نیخودش را خانم ا امدهی. هنوز نتهیعفر نیاز دست ا امان
 فرستادم و گفتم: رونیب یرا حرص نفسم

 قرمز شدن. ی. فعالً برو استراحت کن، چشمات از خستگادهیولش کن گال رو آقا محمد، وقت ز -
 آقا... یول -
 باغ بود، هلش دادم. یاش که گوشهسمت اتاقک سادهبه یآرامبه
 .دمینباش، من خودم جوابش رو م باینگران ز. تو یولیب یول -
 ییهاییگرفتم. دمپا شیرا در پ خوردیم یکه به در ورود ییهاپله ریگفت و به اتاقش رفت. مس یریخشب به ناچاربه

که  بایشدنم با زجا خوش کرده بودند را درآوردم و در را باز کردم. ورودم همانا و مواجه میساعت بود در پا نیکه چند
 همانا. کرد،یم نگاهمزده و طلبکار  هیبه ستون تک نهیسـ*ـبهستد

 زد و گفت: یپوزخند
 .نیبه به! سالم آقا فرز -
 از کنارش رد شدم که تشر زد. توجهیب

 ؟یداشت یکنجمعنقش آشغال تتونیتو مأمور -
 ییهاگرد که چشم یصورتو  دیسف یساله با پوست29-28 یانداختم. دختر شیبه سرتاپا یبرگشتم و نگاه سمتشبه
بود،  ختهیحالتش که دورش رو خوش یاقهوه یداشت. موها یاقلوه ییهاو لب یقلم ینیب ،یسبز و عسل نیماب

بار هم کوتاه و جذب  نینداشتم؛ چون احتماالً ا شیاهکردن به لباسبه نگاه یلی. تماپوشاندیاش را مبرهنه یهاشانه
به تن داشته باشد.  یهم لباس مناسب بارکی یخاطر نداشتم حت رم ازدواج کرده بود، بهکه با پد یماه کی نیبود. در ا

و خامش شده بود  فتهیقدر شکار نداشت. پدرم آن نیهم از ا ییعبا چیوه شدیظاهر م میجلو پیت نیبا هم شهیهم
 دنیشن یبرا شیهاور و گوشک قتیحق دنید یبلکه چشمانش برا داد؛ینم یتیاهم نیمسئله کمتر نینه تنها به ا که

 .کردیواموالش پهن کرده بود، فکر نممال یبرا بایکه ز یدرصد هم به تور1 یآن کر شده بود. او حت
 آرامش گفتم: با
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 نداره. یبه تو ربط -
 ها متوقف شدم.پله ینحسش رو یبا صدا گریها رفتم که بار دپله سمتبه
 نه رو به گند نکشه.که کل خو یشستیم رونیحداقل پاهات رو ب -

بودم، سرم را  ستادهیها اپله یطور که روبازوبسته کردم و همان تیچشمانم را از عصبان بارکیشدم.  یحرص بدجور
 کردم و گفتم: لیطرفش متمابه
 هم روش. نیا ده،یخونه رو به گند کش نیفعالً که حضور تو ا -

 رگشتم.سمتش بو کامل به دمیکش یچوب یهانرده یرا رو دستم
 ؟یدی. فهمامیم یو چجور امیم یبا ک رم،یم یک ام،یم ینداره ک یخودمه. به تو ربط یخونه نجایدرضمن، ا -

 ها باال رفتم.پله یماندهیزدم و از باق یکرد که لبخند کج یاقروچهدندان
از داخل  یمبهم یداهاص دنیبعد، با شن قهیشش دق-خودم را در حمام انداختم. پنج میاتاقم رفتم و مستق سمتبه

 را به تن کردم. امرهیت یآب یلباس یآب را بستم و حوله ریاتاق، متعجب ش
 
به  توجهیپرهام و سروش که ب دنیاتاق شدم. با د لیوسا ییجاو جابه یبازکردن در حمام، متوجه آشفتگ محضبه

 :دمیکردم و پرس یتختم بودند، اخم ییجامن درحال جابه
 ن؟یکنیم نیدار کاریچ -
 و به من نگاه کردند. دندیدست از کار کش میصدا دنیشن با

 گفت: پرهام
 .میجا کناتاقا رو جابه لی. ازمون خواستن که وسادنیاتاق رو پسند نیخانم ا ایگو -

 که موفق هم شده بود. دهدیدادن من انجام محرص یکارها را برا نیا دانستمیقروچه کردم. مدندان یحرص
 :دمیغر یعصبان

 از جلو چشمم، زود. نیکردن با شما دوتا. گمش خانم غلط -
 دمیکش یبه هم انداختند و بعد از گفتن چشم، از اتاق خارج شدند. پوف یاشاره کردم. نگاه یرا گفتم و به در خروج نیا

 زدم: و داد دمیدرش را به هم کوب یحرص بایز یهالباس دنیسمت کمدم رفتم؛ اما با بازکردن او و دو به
 فرشته خانوم؟ -

بود، در زد  زیانگنفرت یاشراف یخانه نیکه همراه همسرش خدمتکار ا سالهیحدوداً س یاز چند لحظه فرشته، زن بعد
 و با اجازه وارد اتاق شد.

 :دیپرس
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 آقا؟ نیداشت یامر -
 من تو کدوم اتاقه؟ لیوسا -
 راهرو بود اشاره کرد. یکه انتها یدستش به اتاق کوچک با
 اونجا آقا. -
خودم و پدرم را از  شهیهم یاتاق بکوبم و برا نیدر هم یرا تو بایسر ز خواستیشدم. دلم م یحرص شیازپشیب

که حکم  یبه اتاق هایانداخت و مثل زندان رونیو گستاخ بود که رسماً مرا از اتاقم ب پروایقدر بشرش خالص کنم. آن
 :مزده گفتخجالتداشت، منتقل کرده بود. کالفه و  یانبار

 .آوردمیجا کردن؛ وگرنه خودم مرو جابه لمیوسا دونستمینم ؟یاریدست لباس ب هیبرام  یتونیم -
 :دیپرس

 آقا؟ ارمیکدوم لباستون رو ب -
 .کنهینم یفرق -
 .ارمیاالن م -
 رونیم. نفسم را بگذاشتم و چشمانم را بازوبسته کرد امیشانیپ یاز اتاق خارج شد. کالفه دستم را رو سرعتبه

 وارد اتاق شد. یو شلوار طوس یآب راهنیپ کیفرستادم، همان لحظه فرشته در زد و با 
 .دییبفرما -

 یزدیسرعت از اتاق خارج شدم. کارد مو به دمیها را پوششدن فرشته، آنرا گرفتم و تشکر کردم. بعد از خارج هالباس
لم داده بود و طبق  یشکالت-کرم یکاناپه یکه رو بایز یروروبه یصرفتم و حر نییها پا. از پلهآمدیخونم درنم

 :دمیو غر ستادمیخودش بود، ا یلنگه یدوستان عالف بهو احتماالً فخرفروختن  یبازامکیمعمول مشغول پ
 شده. زیکاسه صبرم لبر گهی. دایپررو شد یلیبهت نگفتم، خ یچیه یهر چ -
 آرامش بلند شد و گفت: با
 جان؟ نیرزشده ف یچ -
 :دمیشدم و غر یبه زبان آورده بود، حرص« جان»و همراه با لفظ  زیآمطعنهاسمم را  نکهیا از
 ؟یک یجا کنن؟ ها؟ با اجازهاتاق من رو جابه لیوسا یگفت یببند دهنت رو. تو به چه حق -
 لبش آمد. یرو یزیپدرم لبخند تمسخرآم یصدا دنیشن با
 من. یبا اجازه -
 زدم. یشتم و لبخندبرگ سمتشبه
 ن؟یسالم بابا. کجا بود -
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 به سؤالم گفت: توجهیب
 خونه، بعد دعوا مرافه رو راه بنداز. نیتو ا یبذار پات رو بذار -

 گفتم: دلخور
 بابا؟ هیدعوا چ -
 رفتم و خواستم بغلش کنم که پسم زد و با اخم گفت: سمتشبه
 ؟هیچه رفتار نی. انیفرز یم کردبسه. کالفه گهید -
 پدرم را گرفت و گفت: یبازو بایز
 نزده که. ی. حرفزمیآروم باش عز -
 درارش ادامه داد:من نگاه کرد و با لبخند حرص به
 کار رو کردم. نیتو ا یاجازهیکه من ب کردیشده. فکر م یخاطر اتاقش عصبانفقط به -

 و گفت: دیرا بوس بایدست ز پدر
 .کنهینم یمن فرق یبااجازه ای اجازهیب -
 ادامه داد: یمن نگاه کرد و حرص به
. یانجام بد یتونیم یکه دوست باش یخودته و هر کار یخونه نجایو ا یمن یباشه که تو زن رسم شیحال دیبا -

 ن؟یمگه نه آقا فرز
 با عشـ*ـوه گفت: بایز
 .میتا با هم بخور زمیبر یسه تا چا رمینکن. من م تشیاذ زم،یعز گهید الیخیب -
 .زیمن نر یبرا -
 ادامه دادم: بایانداختم و خطاب به ز ینگاهمیبابا ن به
 .یت انجام بدتو خونه یدوست دار یتا هر کار رونیبرم ب خوامیم -
 زد. یلبخند بایز
 .یتازه اومد ؟یبر ذارمیمگه من م -

 بایبابا نگاهم را از ز یداکه با ص کردیرفتنش را دنبال م امیسمت آشپزخانه رفت. نگاه عصبزد و به یگرید لبخند
 گرفتم و به او دوختم.

دعوات  بایاتاق با ز هیکه سر  دهی! از تو بعی. تو که انقدر بچه نبودنیرو نداشتم فرز یکار نیاصالً ازت انتظار همچ -
 بشه.
 اما آرام گفتم: یعصب
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اونه، مشکل من  ینهزشت و گستاخا ی. مشکل من رفتاراباستیبابا، مشکل من خود ز ستیمشکل من اتاق ن -
 بابا. نیکنی. شما راجبش اشتباه فکر مهیآدم نیشما به همچ یجایاعتماد ب

 .دیکش رونیشوارش ب بیآن را از ج لشیخوردن موبازنگ با
 رو تمومش کن. ایبازبچه نیا م،یهمه کنار هم خوشحال باش یخوای. اگه منیفرز گهیبسه د -

با  بایرفت. همان لحظه ز اطیسمت در حبه داد،یشخص پشت خط جواب م به کهیرا از من گرفت و درحال نگاهش
 سمتم آمد و گفت:به یچا ینیس
 زد؟ بشیکجا غ دیفرش -

 زدم. یپوزخند
 .رونیب یایاز نقش آدم خوبا ب یتونی. راحت باش، ماطهیتو ح -
 زد و گفت: یرا درهم کرد. لبخند شیگذاشت و ابروها یعسل یرا رو یچا ینیس
 .شمیجه منظورت نممتو -
 .یشیاتفاقاً خوب متوجه منظورم م -

 گفتم: زیدآمیسمتش گرفتم. تهدام را بهرفتم و انگشت اشاره جلوتر
. زنمیکه دارم با زبون خوش باهات حرف م هیبار نیآخر نیدخترخانوم. ا گمیم یچ نیخوب گوشات رو باز کن بب -

 وگرنه... ؛یبردار شیسر بابام و زندگو دست از  یبه نفعته که زودتر درخواست طالق بد
 .دیحرفم پر وسط

رو برقرار کنن،  تیامن دیبا سای. پلسهیآقا پل دهیکارا از شما بع نیها؟ ا ؟یاریسرم ب یخوایم ییچه بال ؟یوگرنه چ -
 خودشون بهمش بزنن. نکهینه ا

 زدم. یرا به چپ و راست تکان دادم و لبخند کج سرم
منه  یساده یبابا نیگرچه دستت رو شده هست. ا کنم،یبابام رو م شیفقط دستت رو پ. ارمیسرت نم ییمن بال -

 .یبراش پهن کرد یتو چه تور ستین شیبرف و حال ریکبک کرده ز نیکه سرش رو ع
 درار زد.حرص یهم از آن لبخندها باز
 نیدرت رو نسبت به من بدبپ نکهیبهانه واسه ا هیست، که تمام حرفات مزخرفه. بهانه یدونیخودت هم خوب م -
 تا دلت خنک شه. یکن
 .شهیدست تو رو رو کنم، مشخصه که دلم خنک م یوقت ن؟یبهتر از ا یچ -
 !چارهی. پسرک بسوزهیدلم برات م -

 کرد و ادامه داد: زیرا ر چشمانش
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به  شه،یم تی. حسودیشیور شده جزغاله مکه تو وجودت شعله یحسادت و حسرت شیتو آت یدار ،یسوزیم یدار -
 رو به مادرم داشت. صدمشکی کاشیا یگیکه با خودت م یابهم داره. عالقه دیکه فرش یامن و عالقه یخوشبخت
 زد. یپوزخند

ناخواسته و  یبچه هی نکهی. از اارهیعشق و عالقه به وجود ب تونهینم وقتچیه یازدواج اجبار هیجونم.  شهینم یول -
 ینداشت تیبراش اهم یقدراون یدونیم نکهی. با ایجنگیهنوز هم به خاطر اون م حالنیاو با یعقده دار ،یتیاهمیب

 .ستیمن ن یکه چرا االن مادرت جا یخوریش رو بهت بده. حسرت مآدرس خونه یکه حت
و درست بود؛ اما  یمنطق شیها. حرفدادمیگوش م شیهاسکوت کرده بودم و به حرف زد،یکه حرف م یمدت تمام
 :دمیام غربهم فشرده یهادندان انیرا نداشتم. چشمانم را با حرص بازوبسته کردم و از م دنشانیقدرت شنمن 

 ساکت شو. -
 زد و گفت: ی. پوزخنددینوش یاز چا یرا برداشت و قلپ شیچا فنجان

و ازش دفاع  یستادیمن ا یروخاطرش روبهاالن که تو به یکنینگران نباش. اون جاش از من و تو بهتره. فکر م -
 ش،یعشق زندگ یپنج سالش و ول کرد به امون خدا و رفت پ یکه بچه یکجاست؟ هوم؟ به نظرت مادر ،یکنیم

 االن کجاست؟
 :دمیغر د،یلرزیتمام تنم م تیاز عصبان کهیرا مشت کردم و درحال دستانم

 گفتم ببر صدات رو. -
 به حرفم، ادامه داد: توجهیب

با  نکهیبعد از ا شه،ی. حتماً ازدواج کردن و امشب هم مثل همگذرونهیداره باهاش خوش م ایدن یگوشه هیاحتماالً  -
و باباش، مگه  نیفرز ی. گور بابادهیراحت و دل خوش خواب الیدادن با خوقلوهدل یخوردن و کل کیشام رمانت هیهم 
 نه؟

 د زدم:و دا دمیدستش کوب ریو از کوره در رفتم. محکم ز اوردمیتحمل ن گرید
 گفتم خفه شو. خفه شو آشغال. -
 د،یلرزیو م کردیزده به من نگاه موحشت کهیدرحال بایخورد و هزار تکه شد. ز نیدر دستش با شدت به زم وانیل

فرو رفته بود،  شیکه بدجور در پا یاشهیتکه ش دنیهم فشار داد. با د ینشست و چشمانش را از درد رو نیزم یرو
 دهانم گذاشتم و کنارش نشستم. یرو زده دستم راوحشت

 بردم و هول گفتم: شهیش یسمت تکهرا به دستم
 ...ایتکونش نده تا درش ب -

 .دیوسط حرفم پر هیدستم را پس زد و با گر یعصب
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 .یبه من دست نزن روان -
چشم دوخته  بایز یبا ترس به پا اش،یزیربه خون توجهیشد؛ اما ب دهیبا دستم، دست خودم هم بر شهیبرخورد ش از

 بودم.
 .دمیداد بابا از جا پر با
 ن؟یفرز یکرد یچه غلط -

 بلند شدم و گفتم: میاز جا لرزان
 که... خواستمینم -

 زد: داد
 ببر صدات رو. -

 نگاه کرد و هول گفت: شینشست و دستان لرزانش را گرفت. به پاها بایز کنار
 نکن. هی. گرزمینترس عز -
 :دیبه من غر رو
 بزن اورژانس. زنگ -
 و با اورژانس تماس گرفتم. دمیسمت تلفن دوبه حرفیب شد؛یساده هم حل م یچیباندپ کیمشکل با  نکهیا با

 قطع کردم، گفتم: کهنیهم
 .انیاالن م -

 :دیآرام شده بود، زد و پرس یکه کم بایز یشانیبر پ یابوسـه بابا
 افتاد؟ یچه اتفاق -
 د.به من اشاره کرد و هق ز بایز
 اون به من حمله کرد. -

 متعجب به من نگاه کرد. بابا
 حمله؟ -

 درمانده گفتم: آمد،یسمتم مبه یحرص کهیبلند شد. درحال نیزم یبه من نگاه کردو از رو یعصب
 کنترلم رو... هویبشه.  یجورنیا خواستمیبه خدا نم -
بابا چشم  نیخشمگ یو ناباورانه به چهرهام گذاشتم گونه یشدن سمت چپ صورتم، ساکت شدم. دست روداغ با

 یامن دست بلند کند. چه دل خجسته یرو بایخاطر زکه به شدیدوختم. درسته که کار من اشتباه بود؛ اما باورم نم
 داشتم من!
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 زد: ادیفر
 .االی رون،یگمشو از خونه من ب -

 از حرفش گفتم: متعجب
 .دمیم حیبابا من توض -
 یتحمل کردم. گفت ،یکه کرد یهر غلط ؟یبد حیبابت کارات توض یخوایکه م هیچندم هان؟ بار ؟یحیچه توض -
 یتر از خودش رو گرفتاحمق یوچلت هومن و پسرعموخل قیتو شرکتت کار کنم، گفتم قبول. رد اون رف خوامینم

 ای یگردینده برمز ستیکه معلوم ن تیمورمأ هی فرستنتیبشم، گفتم قبول. حاال هر روز م سیپل خوامیم یو گفت
ازدواج کنم و  یگیکه تو م ییبا دخترا خوامینم یو گفت یخوب واسه ازدواج رو از دست داد تیهمه موقعنه. اون

 ؟یتو چ یرو دارن و خوشبختن؛ ول یزندگ نیاونا بهتر ی. همهنیهم که عاشقم باشه، گفتم قبول. حاال بب یدنبال کس
 .یمن هم به گند بکش یزندگ ذارمینم ینداره؛ ول یبه من ربط ،یدیخودت رو به گند کش یگبسه، زند گهید
 گفتم: یاشاره کردم و حرص بایز به
 کثافته، نه... یاون عوض کشهیرو به گند م تونیکه داره زندگ یکس ن؟یستیبابا چرا متوجه ن -
 صورتم، حرفم نصفه ماند. گریدوم در طرف د یلیس با

 داد زد: بابا
مونده بود، امروز نابودش  نمونیهم که ب یاحترام ذرههینکن. همون  بایمادرته بار ز قیه الک ییزایخفه شو. چ -

 .رونیندارم. گمشو ب نیبه اسم فرز یپسر گهی. تموم شد. هر قدر تحملت کردم، بسه. از امروز دیکرد
 .اورمیکم ب شانیجلو خواستمیچشمم جمع شده بود را کنار زدم. نم یکه گوشه یاشک ی. قطرهشدینم باورم

 زدم و گفتم: یاشاره کردم، لبخند تلخ بایز به
 شد. داشیما پ یوسط زندگ یادرهاز کدوم جهنم ستیکه معلوم ن یکس ن،یخاطر ابابا شما به -
 خودم اشاره کردم و ادامه دادم: به
 ن؟یرونیمدوستون داره، از خودتون  یاگهیاز هر کس د شتریکه ب یمن رو، پسرتون رو، کس نیدار -

 زد. یپوزخند
 رون؟یب یمن بر یاز خونه شهیندارم. م یپسرم؟ من پسر -

را باال  امینیو ب دمیکش یقیو نافذش مانده بودم، نفس عم یدر چشمان عصب رهیاز چند لحظه که ناباورانه خ بعد
 متوقف شدم. شیرفتم که با صدا یسمت در خروجبه عی. نگاهم را از او گرفتم و سردمیکش
 ...نیخونه و ماش دیصبر کن. کل -
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چشمم  یکه گوشه یاشک یدراز شده بود، چشم دوختم. به قطره میروبرگشتم و به دستش که منتظر روبه سمتشبه
 گفتم: آمد،یم رونیکه از ته چاه ب ییشود. با صدا یجمع شده بود، اجازه دادم که جار

 .زیم یتو اتاقه، رو -
 حالش را پنهان کند، انداختم و گفتم:و خوش یطانیچشمان ش توانستینم شانیکه صورت گر بایبه ز ینگاه

جهنم به غلط کردم  شیکه تو آت کشهینم یلـ*ـذت ببر؛ چون طول یخودت ساخت یکه برا یاز بهشت یتونیتا م -
 .یفتیب

 را به بابا دوختم. نگاهم
 .یلیخ ره،ید یلیخ گهیروز که د هی ن،یشیم مونیروز پش هی -
 یسمت خانهبه ادهیخارج شدم و پ اطیاز در ح عی. سرکردیم ترسیرا خ سمینم باران صورت خزدم. نم رونیانه بخ از

 یروادهیپ نیاست! فقط به ا یچقدر طوالن رشیبروم، حرکت کردم. مهم نبود که مس توانستمیکه م ییهومن، تنها جا
 داشتم. اجیاحت
متوجه  رفتم،یطور که موآمد بودند. همانهنوز هم شلوغ و پررفت هاابانیشب گذشته بود؛ اما خاز نصفه نکهیا با

 .دادمیموضوع نم نیبه ا یتیخراب بود که اهم یاما حالم به قدر شدم؛یمردم م زیمتعجب و بعضاً تمسخرآم یهانگاه
 شدند. ادهیپ یاز تاکس یهومن شدم که همان لحظه هومن و هست یخانه کینزد

 :دیغر یدر منتظر بود، عصبان یهم که جلو کارن
 .یکاشت نجایتو نکبت؟ چهارساعته من رو ا ییکجا -

 :دیغر هومن
 اومدم که اومدم، دلم خواست. رید ه؟یهم باق متیونتازه دو قورت یم تلپ شچند روز خونه یخوایم -

 سمتشان رفتم.د بهرا فراموش کردم و با لبخن زیچلحظه همه کی. کردیدو نفر حالم را خوب م نیا یهابحث
 شده پسرعموها؟ یباز چ -
ها نگاه کردم که هومن خنده زدند. متعجب به آن ریسمتم برگشتند و همان لحظه هر دو زبه میصدا دنیشن با
 گفت: دهیبردهیبر
 .یهم اومد ادهیآشغاال. حتماً پ نیب یهنوز؟ فکر کردم تلف شد یاتو زنده -

 گفتم: یو حرص متعجب
 اومدم؟ ادهیپ نکهیا ایام زنده نکهیده داره حاال؟ اخن یبله. چ -

 درست کرد و گفت: یااش حلقهخنده زدند که کارن با انگشت شست و اشاره ریز دوباره
 مد بشه. رانیتو ا پیت نیا یزودنیابه کردمیکارت درسته داداش. فقط فکر نم -
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 تعجب گفتم: با
 پ؟یکدوم ت -
 ییو همان دمپا یبود که با لباس راحت ختهیقدر اعصابم بهم ربله. آن دم،یردم که دنگاه ک میهازمان به لباسهم و

فرستادم  رونیبودم. نفسم را با حرص ب اوردهیرا هم ن لمیموبا یآمده بودم و حت نجایکه از خانه کارن برداشته بودم تا ا
 و گفتم:

 !بایز یاله یگور بشگوربه -
 در را باز کرد. هومن

 آبروت نرفته. نیاز ا شتریتو تا ب میبر م،یبر -
*** 

 
 کارن

 
 خانه شد. یکوچک اما باصفا اطیو کالفه جلوتر از همه وارد ح یعصب نیهومن در را باز کرد، فرز نکهیا محضبه

 گفت: زیآمطعنه هومن
 .دیتو رو خدا، تعارف نکن دییبفرما -

 :دیزدم که غر شیبه پهلو یاسقلمه
 ها؟ -

 گفتم: آهسته
 ه هومن؟چش نیا -

ها عمو که سالعمو و زن ینقل یسرش وارد خونهرا باز کرد و وارد شد. ما هم پشت یدر ورود نیلحظه فرز همان
 .میبود، شد یخال نمانیدر ب شانیبود جا
 :دیبلند پرس هومن

 .ایاعصاب ندار ن؟یچته فرز -
 :دمیغر
 گفتم بلند بپرس؟ -

 گفت: ت،رفیرنگ مکرم یسمت کاناپهکه به طورهمان
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جانانه که نثارم کرد، اعالم کرد  یلی. بابام هم نه گذاشت نه برداشت و بعد از دوتا سیبحثم شد، اساس بایبا بابا و ز -
 .رونیاز خونه پرتم کرد ب پاینداره و با ت نیبه اسم فرز یپسر گهیکه د

 متعجب گفت: هومن
 نه بابا. بگو جون کارن؟ -

 دستانش گرفت. انید و سرش را مکاناپه پرت کر یخودش رارو نیفرز
 رفتم و گفتم: طرفشبه
 .یاوه اوه! توام که مثل من کتک خورد -

 دستانش پنهان کرده بود، چشم دوختم. انیاش که مآشفته ینشستم و به چهره کنارش
 :دمیافتاد و پرس اشیکه به دست خون نگاهم

 شده؟ یدستت چ -
 .ستیمهم ن -

سمتمان به کرد،یرا باز م راهنشیپ یهاطور که دکمهو به دستش دادم. هومن همان برداشتم یعسل یاز رو یدستمال
 آمد و متعجب رو به من گفت:

 چرا؟ گهیتو د -
 :دمیغر یحرص

بابام فکر کرد دوست دخترمه  ؟یخودت گذاشت یبرا هیچه اسم نیا وانهی. دگهید یزد یکه جنابعال یخاطر گندبه -
 نثارم کرد. یمشت یلیس هیبرد. آخرش هم  وسط اداره آبروم رو جلو همه

 گفت: نهیسـ*ـبهدست زشده،یو با چشمان ر دیخند هومن
 هم که کالً طرد شدن. نی. آقا فرزدیتلپ شد نجایکه ا نیآقا کارن شما االن قهر دم،ی. حاال فهمطورنیاآهان، که -
 گفتم: نیبه هومن، رو به فرز توجهیب

 شده؟ یچ نم،یکن بب فیتعر -
 شدم. رهیاش خخسته یافهیصورتش برداشتم و به ق یرا از رو ستشد

 گفت: کالفه
من هم از کوره  زد،یم دیزد که نبا ییهاحرف هی بایبار ز نیا ی. ولیشگیهم یبشه؟ همون بحثا یخواستیم یچ -

 در رفتم.
 را باال انداخت. شیفرستاد و ابروها رونیرا ب نفسش

 و گوشم.که بابام زد ت شهیباورم نم -
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 زدم. یپوزخند
 .یاسم الک هیخاطر اون هم به شه؟یمن باورم م یکنیفکر م -

 که انگار چندشش شده، گفت: یبا لحن هومن
 میهم نزن وتاپپیروز به ت هیاگه  یهم برداشتن حاال! من و هست ینکبت، حالم بهم خورد. چه فاز یاه اه اه! لوسا -
 .شهیشب نم روزمون م،یکتک مفصل مهمون هم نش هیو 

 زد. یپوزخند نهی*ـسـبهدست
 نیبر نیپاش ه؟یچ ایبازیقرت نیخودتون رو. ا نیبابا، جمع کن نیوقت شماها... پوف! متأسفم براتون. جمع کناون -

 هیاز ارث نینکن یکار هی ما،ینره پول الزم ادتونی. نیرو بکن هیغلط کردم و قال قض نیهاتون و به باباهاتون بگخونه
 زدمیاز اون خونه نم هیتو بودم، حداقل قبل از گرفتن ارث یاگه جا نم ن،یتوجه شما آقا فرزرومتون کنن. قابلهم مح

 .رونیب
 زد. یپوزخند نیفرز

 ندارم. یاجیاحت چیپام رو تو اون خونه بذارم. به پول بابام هم ه گهیهه! عمراً د -
 تکان داد. سرزنشگر گفت: نیسمت فرزبه« اک تو سرتخ» یتکان داد و دستش را به معنا نیسرش را به طرف هومن

 احمق! -
 به من نگاه کرد. منتظر

 به او نگاه کردم و گفتم: جانببهحق
 عمراً! ؟یکه شما به آب داد یگلخاطر دستهبگم غلط کردم به -
 آره؟ ه؟یگرفتن از بابات هم منتفپول یهیقض یعنیپس  -
چون بابا  تونم؛یمخصوصاً حاال. دوماً، اگه بخوام هم نم ندازم،یبابام رو نم به وقتچیاوالً که من ه ؟یشک داشت -

 همهنیبه غرزدن که ا کنهیو درستش کن. شروع م ایو حاال ب فهمهیرو م هیکه باالخره قض کنهیم ممیجنیقدر ساون
ان. من که حوصلش رو و فالن و بهم یداد بهیآدم غر هی لیوتح یدستیرو دست یمهم نیبه ا یمدرک و پرونده

 ندارم.
 تکان داد.« خاک تو سرتون» یبه معنا مانیسمت هر دوبار دو دستش را به نیا

 احمقا. ن،یجفتتون احمق -
 گفت: رفت،یسمت اتاقش مکه به طورهمان
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اشون دعواشون باباهکه با ننه یینایا دونم،یکه من م یی. واال تا اونجاستیهم جاتون ن نجایهرحال ابه دونم،یمن نم -
 هیکرا نجایا نیتلپ بش نیخونه مردم چتر بشن. از االن بگم، اگه بخوا نکهینه ا شنیم یزیچ یاخواننده رنیم شه،یم

 .نیخوردکه  ییازتون؛ مثل همون کتکا رمیگیم یاساس
 گفتم: نیبه هومن، دستانم را در هم گره دادم و رو به فرز توجهیب

 ؟یبرگرد یخواینم گهیاقعاً دو ؟یکن کاریچ یخوایحاال م -
 :دیغر یحرص

 ؟ی. گرفتیستیپسرم ن گهیو گفت د رونیاز خونه پرتم کرد ب گمیحرفام رو؟ م یدیکارن اصالً شن -
چون به  ام؛یبا بابام کنار م یجورهی. من میهومن بمون یخونه میتونیتا ابد که نم ؟یبمون یخوایخب، خب کجا م -

 ؟یرفتارش عادت کردم. تو چ
 گفت: کالفه

 .کنمیخونه واسه خودم اجاره م هیکنم؟  کاریچ -
 گفت: آمد،یم رونیاز اتاق ب کهیدرحال هومن

. میدختره بدهکار نیبه ا ونیلیچند م ستی. هنوز معلوم نمیکه با ناله سودا کن می. ما آه در بساط نداریکنیم جایتو ب -
خونه هم  طیشرا نیتو ا یخوایوقت تو م. اوننیباهاتون رو بندازبه با نیستیحاضر ن کدومچیشماها هم که ظاهراً ه

 ؟یاجاره کن
 در جواب هومن گفتم: کالفه

 .رسهیم یاخرده 300و  ونیلیم103. به هر کدوممون ونیلیم 310 -
 راه خشکش زد. نیب

 ون؟یلیجان؟ چند م -
 آمد. رونیخانه ب زودتر از هومن از آشپز یمتعجب هست ینشست. صدا مانیرومبل، روبه یرو
 ن؟یانقدر بدهکار یبه ک -

 گفت: یعصب هومن
 . مدله.اردرهیلیماشااهلل م یول تره؛کیدختر کوچولو. به نظر از تو هم کوچ هیبه  -

 :دیپرس نشست،یکنار هومن م کهیگذاشت و درحال یعسل یرا رو یچا ینیکردن، سبعد از سالم یهست
 ؟یواسه چ -

 گفتم: عیحرف بزند که سرو خواست  دیکش یپوف هومن
 .یگینم یزیکه به بابا چ یقول بد دینه. قبلش با -
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 زد و گفت: یجیمتعجب از لحنم، لبخند گ یهست
رفتاراتون  نیبا ا ه؟یدختره و پوال و ترس از بابات چ نیا یماجرا نیگی. حاال مدمیقول م ؟یزنیباشه، حاال چرا م -

 بترکم. یکم مونده از فوضول
 گفت: هومن

پول توش بود، دور  همهنیهم ندونسته چمدون رو که ا نیجاشد و فرزت و فرودگاه چمدونش با چمدون کارن جابه-
 دیکارن پسش گرفت. حاال هم ما با یور چمدون کارن که پر از پرونده مهم بود، دست اون افتاد؛ ولانداخت. از اون

تا آخر عمر ولمون  گهید ،یبه باباش بگ یزی. اگه چهرتا دست از سرمون بردا میکمال بهش بدپول دختره رو تمام
 .کنهینم

 و گفت: دیناگهان از جا پر نیفرز
 برا آدم که. بایز نیا ذارهیحواس نم ن،یانداخت ادمیاوه! خوب شد  -
 ادامه داد: یهومن نگاه کرد و حرص به
 چیبگم که ه دیبا رسم،یشما م از یآشغال نیتو ماش یخاطر اون چند ساعت خفگکه بعداً به یضمن اون حساب -

 ...ینکردم؛ ول دایپ یچمدون
 گفتم: هول

 ؟یچ یول -
 :دیپرس یجد
 وپرت جمع کنه؟که خرت نیرو دار یتون کسکارن تو محله -

 گفتم: متعجب
 ها؟ -
 ش؟یشناسیچمدون رو برداشته باشه. توام م شناختنشینفر که م هیبهم گفتن ممکنه  یشهردار یکارمندا -
 متعجب گفتم: و جیگ
 هم دا... کیکوچ یگار هیهست  یمرد هیآره،  -

 .دیحرفم پر وسط
 سراغش. میبر دی. بانهیخودشه، هم -

 شد و ادامه داد: بلند
 .نیپاش -

 شده، گفت:با چشمان درشت هومن



 

 

95 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 .زنهیساعت چنده؟ االن مگس هم تو کوچه پر نم یدونیاالن؟ م ن،یفرز -
 ختم.اندا گرید یپا یرا رو میپا کی
حداقل با  ای دارهیپول داخلشه برش نم نهیو اگه بب هیچمدون دستش باشه. اون آدم خوب کنمیتازه من فکر نم -

 .دارهیپوالش بر نم
 گفت: جیگ نیفرز

 م؟یکن کاریخب پس چ -
 . فردا هم روز خداست.میخوابیو م میخوریخانوم رو م یهست ییچا ؟یشبنصفه میکن کاریچ -

 . ادامه دادم:دمیرا باال کش ینفس چا کینم انداختم و در دها یقند
 .میخودمون پول جور کن دیبشه. با دایپ گهیپوله د نیا کنمیدرضمن، من فکر نم -
 بلند شدم و گفتم: میجا از
 .میبخواب میبر نیپاش ن،یپاش -

 گفت: یشاک هومن
 .یفرهاد رو بگ هیباو. قرار شد قض مینیب نیبش م؟یرو بخواب یچ یچ -
 :دمینال
 شبه. ولم کن توروخدا.هومن نصفه -

 کرد. ینچ
 .یاز جات تکون بخور ذارمینم شدن،یفرهاد و دختره چ یتا نگ ر،یخنه -

 و گفتم: دمیکش یپوف
 .ستین یبهتر شده. از دختره هم خبر شیاتیاما عالئم ح ومده؛یهومن. فرهاد که هنوز بهوش ن یریگ یلیخ -

 :سمتمان آمد و گفتبه یهست
 اتاق هومن رو براتون آماده کردم. -

 گفت: یرو به هست کرد،یبا دست به ما اشاره م کهیچشمانش را درشت کرد و درحال هومن
 اتاق بخوابم؟ هیدوتا تو  نیمن؟ با ا -

 جانب گفت:بهحق یهست
 .یجرواجر کن کتابام رو یو همه یکه مثل اون شب تو خواب بلند ش میاتاق بخواب هینه پس، من و تو تو  -

 بلند شد و گفت: شیاز جا نیفرز
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واسه  ییجا هیامشبه، از فردا  هی نیسخته براتون؛ اما فقط هم دونمی. مخوابمیمن تو هال م ن،یها بحث نکنبچه -
 .کنمیم دایخودم پ
 گفت: عیسر هومن

 .میش بحث دارما همه ن،ینبود فرز نیمنظورمون ا -
 :زدم و گفتم نیشانه فرز یرو دست

 .ری. به دل نگستوونهیهومن د نیا یدونیتو که م -
 گفت: هومن

 بود امشب! یکه چه شب میبخواب میبر م،یبر -
 :دمیغر
 .میدیرو کش یکه زد ییبد نبود. ما دوتا جور گندا یلیواسه شما که خ-
 .یحاال هرچ -

 گفت: یهست
 .زیم یرو ذارمیتون رو آماده ممن فردا دانشگاه دارم. صبحانه یراست -

 زدم و گفتم: یلبخند
 .ریخجان. شب به یممنون هست -
بود،  ریخکه درواقع صبح به یبه هست ریخهم بعد از تشکر و گفتن شب به نیها رفتم. هومن و فرزپله سمتبه

 سرم راه افتادند.پشت
کنارش  نیو فرز . هومن وسط و منمیکه کنار هم پهن شده بود، ولو شد ییهاتشک یو رو میاتاق هومن شد وارد
 .میدیخواب

*** 
 
شده بودم، در حلقم فرو  داریب رترید هیثان کیهومن را که اگر  یو پا دمیبه صورتم از جا پر یمحکم ءیبرخورد ش با

 8:30ها ساعتنگاه کردم. عقربه میمچو به ساعت دمیکش میموها انیم یآلود دستور انداختم. خوابکرده بود، آن
 یکه سرم محکم به لبه دمیداده بودم، از جا پر وایکه به ش یلقو یادآوریساعت و  دنی. با ددنددایرا نشان م قهیدق

لب  ریز دادم،یدست محل برخورد را ماساژ م کیطور که با هومن خورد و آخم به هوا رفت. همان بازمهیدر کمد ن
 :دمیغر
 هومن. یاله یگور بشآخ! گوربه -
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 هومن گفت: ناگهان
 نگلم؟یس چرا من هنوز سپ ؟یریبگ یبعد خودت عروس یکن دایمن زن پ یمگه قرار نبود اول براکارن نکبت -

 زد و ادامه داد: یغلت
 .نیحاال بب کنم،یم لیرو به عزا تبد تیعروس -

 کردم. ینچ شدم،یبلند م میطور که از جااش رفتم. همانبسته یهارو به پلک یاغرهچشم
 ؟یکنیول نم رو چارهیوسط خواب هم من ب -

با  دم،یکوبیدرش را به هم م یطور که عصبکمد خورد. همان ییدر باال یبلند شدم، دوباره سرم به لبه کهنیهم
 حرص گفتم:

 رو الاقل. صاحابایب نیببند در ا ست،یکه مثل آدم ن تیچیه نه؟ییچرا انقدر پا نایا -
از  یبود؛ ول نیهم شهی. هومن که همدمیکش یم و پوفکه غرق در خواب بودند، نگاه کرد شانیتأسف به هر دو با

 قدر آسوده خوابش ببرد.داشت، توقع نداشتم که آن شبیکه د یآن هم با حال زار نیفرز
 :دمیزدم و غر شانیهر دو یبه پهلو یلگد

 اداره؟ نیبر نیخوایتنبال. مگه نم نیپاش ن،یپاش -
 آلود گفت:خواب نیفرز

 برم دنبال چمدون. دیاداره. با رمیروز نمولمون کن بابا، من که ام -
 گفتم: رفتم،یم ییشوسمت دستبه کهیدرحال کالفه

 ن؟یشیاز خواب پا م یشماها هر روز چجور نمیمن فکر ا -
 زد و گفت: شیدر جا یکه غلط دمییپایهومن را م یرچشمیز کردم،یآب را باز م ریکه ش طورهمان

 خانم. یهست توسط یروش منته نیبه هم قاًیدق -
 .دیکش یاازهیخم
 .یریگیمن زن م یامشب برا نی. گمشو با اون زن خفتت. اه! همنیبرم کمک فرز خوامیاداره، م رمیمن هم نم -

 زدم. شیبه پهلو یآمدم و دوباره لگد رونیب ییشواز دست یحرص
 کمک من. یایب دی. فعالً پاشو، بانیادامه اون خواب مزخرفت رو بعداً بب -
 آب دهانش را قورت داد. د،یکشیرا م شیهاطور که دسترا باز کرد و همان شیهااز چشم یکی یال زوربه
 ؟یکمک؟ چه کمک -
 .میکن زیرو تروتم یعکاس میبر دیبا -

 آلود گفت:و خواب متعجب
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 ؟یساله درش رو تخته کردکه پنجخودت رو؟ همون یعکاس -
 شت فرو کرد.چشمانش را بست و سرش را داخل بال دوباره

 باشه. ریخ ،یدیخواب د -
 زور بلندش کردم.را گرفتم و به کتفش

 قول دادم که کمکش کنم. وای. به شدمیپاشو هومن. خواب ند -
 گفت: یزیآمطنتیکرد و با لحن ش زینشست. چشمانش را ر شیدر جا ناگهان

 باشن؟ یک وایش -
 کردم و گفتم: ینچ
 جا شد.همون دخترست که چمدونم باهاش جابه وایببند گاله رو، زود بلند شو. ش -

 درشت شد. چشمانش
 ؟یامروز؟ واسه چ ؟یریاز اون عکس بگ یخوایم -
 نه؟ ای میکمکش کن دی. باخورهیبزرگشون بهم م یاز قراردادا یکیداره  ،یزد یکه جنابعال یواسه اون گند -

 .دیخواب دوباره
 ازش. ترسمیولمون کن بابا. من م -

 :دمیو غر دمیکش را شیبازو
 . پاشو.تونمیتنها که نمدست -

 ییشوسمت دستو به دیکشیم شانشیپر یموها انیطور که دستش را مبلند شد. همان شیکرد و با غرولند از جا ینچ
 گفت: رفت،یم
 م؟یبر . ما رو هم دعوت کرده.رهیگیم یمهمون هیش بچه یبهت بگم، حامد فردا برا روزیفرصت نشد د یها، راست -

 و صورتش را شست. دست
 گفتم: کردم،یکه کتم را به تن م طورهمان

 .میبخر یزیچ ییکادو هی دیبا شه،یکه نم یوخالخشک یجورنیخب هم -
 سمتم آمد.به یشاک

 !لشیچه برسه به لباس و وسا م،یدینم صیتو؟ من و تو نوزاد پسر رو از دختر تشخ ایمن؟ -
 آخر کتم را بستم. دکمه

 .یعکاس می. بعد هم زود برمیریکمک بگ یاز هست نییپا میبجنب لباس بپوش که برپس  -
 .دمیکش یساعتم نگاه کردم و پوف به
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 شده. رید یلیتا االنش هم خ -
 گفت: رفت،یسمت کمدش مکه به طورهمان

 دانشگاهه. یباهوش، هست -
 زدم. امیشانیپ یدستم رو با
 م؟یکن کاریچ برا آدم که. خب حاال یذاریحواس نم -

 .ستادمیا شیجلو
 هم زشته. می. نرشهیبدون کادو که نم -

 میپاها یمثل بهمن از کمد سقوط کردند و رو شیهاو لباس دیکش رونیب شیهالباس یهمه ریاز ز یراهنیپ باالخره
 جمع شدند.

 .دیکش یپوف
 .دیخر میخودمون بر نکهیجزء ا میندار یاچاره -

 زدم. یلباس بود، پوزخند ضیآمدم و رو به هومن که درحال تعو رونیها بلباس یاز ال کالفه
 م؟یدینم صینوزاد پسر و از دختر تشخ یمگه نگفت -
 . ها؟میبر یخالدست یخوایاصالً م ه؟یخب، چاره چ -
 رفتم. نییانداختم و همراه هومن پا نیبه فرز یاتاق خارج شد. نگاه از
 .دمیرا کش شیسمت آشپزخانه رفت که بازوبه کراستی
 کجا؟ کجا؟ کجا؟ -

 .دیرا از دستم کش شیبه من نگاه کرد و بازو متعجب
 م؟یکوفت کن یچ هی دینبا -

 .میرفت یسمت در خروجو به دمیرا کش دستش
 .میوقت ندار ر،یخنه -
 .نمیب سایوا -

 گفت: یو شاک دیرا کش دستش
بخورم  یزیچ هی دی. نبایکوزت از من کار بکش نیع یاخویتا ظهر م یجنابعال داست،یکه از وجنات کار پ طورنیا -

 که جون داشته باشم؟
 .میخوریم یزیچ هیحاال. بعداً  میبر ایب -



 

 

100 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

سرفرصت از خجالت شکمش  شدیم تریرفت و در برابر نگاه من که هر لحظه عصب زیسمت مبه من، به توجهیب
 گفتم: یرا که تمام کرد. حرص زیم یرو یهایخوراک یدرآمد و همه

 بخوره؟ یبدبخت چ نیاون فرز یگینم -
 بلند شد و گفت: یصندل یرو از
 .گهید میبر ره؟ید یگی. مگه نمکنهیم دایپ یزیچ هی گردهیخودش م -
 به هومن رفتم. یاغرهبرداشتم و چشم واریرا از د امهیتک
آوردم و مشغول  رونیب بمیرا از ج امیگوش م،یدیکه رس کیتراف نی. به اولمیشد نیو سوار ماش میخانه خارج شد از

 نوشته بود، شدم. میکاغذ برا یرو وایکه ش یاگرفتن شماره
 مشکوک به من نگاه کرد و گفت: هومن

 باشه آقا کارن. ری. خنیکه شماره هم ردوبدل کرد نمیبیم -
 به او نگاه کردم. یرچشمیز
 .میش رو داد که پولش رو بدخودش شماره -

 هش را به جاده دوخت.نگا ـنهیسبهدست
 .یگیتو که راس م -

 .دیچیپ یآلودش در گوشخواب یاز چند بوق باالخره صدا بعد
 ؟یزنیزنگ م یسر صبح یهان؟ مگه مرض دار -

 .دمیخند
 .بهیمثل شما، ع یتر، واسه خانومباادب کمیاوالً سالم. دوماً،  -

 گفت: کالفه
 ؟یهست یبرو بابا. ک -
 کارن. -
 ؟یجهان یاز دوستا ه؟یوم خرکد گهیکارن د -

 را در هم کردم. میافتادم و ابروها راه
 جا شد.. من همونم که چمدونت باهاش جابهیدرست صحبت کن، خر خودت -
 :دیبود، غر دهیکه انگار خواب از سرش پر ییصدا با
 بزغاله؟ یکنیول م ابونینحست رو ببرن. من رو وسط خ یشور خودت و اون صدامرده ؟ییتو -
 .دمیندخ
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 به اعصابت مسلط باش. -
 گفت: دهیکش یلحن با
 قه؟یعت یزهرمار. شماره من رو از کجا آورد -
 رفته؟ ادتی. یخودت داد -

 گفت: یحرص
 ؟ی. کردیدادم که پول رو جور کن -
ها. بهت قول دادم که روز هم نگذشتهشبانه هیهنوز  م،یدیرو د گهیاز اون موقع که همد ؟یکنیفکر م یتو چ -

 .ایب گهیسه ساعت د-برات. دو فرستمیرو م میعکاس یکنم. حاال آدرس مغازهخسارت عکسا رو جبران 
 . پوال هم زودتر جور کن، اه!یاک -

به من نگاه  رهیرا باال داد بود و خ شیابرو کیبه هومن که  بمیدر ج یو بعد از گذاشتن گوش دمیکرد. خند قطع
 نگاه کردم. کرد،یم

 جا شد و گفت:جابه یصندل یرو یکم
 ه؟یتتون حسنه شده. خبرکه روابطه نمیبیم -

 اش زدم.به شانه یو مشت دمیخند
 کوفت. -

 گفت: زیدآمیو تهد دیخند
 . اول من...یبهت گفته باشما، عاشق ماشق نش-

 .دمیخند
 چشم، اول شما. -

*** 
 

ام تار عنکبوت و چراغ شکسته وسط سقف توجه و پر از یسراسر خاک لیو وسا وارهایدر مغازه را باز کردم، د کهنیهم
 را جلب کرد.

 .دیسرم نالاز پشت هومن
 اوه! افتضاحه. -

 زدم و سرم را تکان دادم. میرا به پهلو دستانم
 .دیموافقم شد -
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 ...یتون من مرخص شم که کلبا اجازه گه،یخب د -
 .دمیرا کش شیسمتش برگشتم و بازوبه عیسر
 حاال... یکجا؟ هست -
 آمد و گفت: عقبقبع
 .شهینم زیحاالحاالها تم نجایکارن تو رو خد. ا -
 گفتم: یطانیش یلحن با
 بشه. دیبا -
 یزکاریتم لیگرفتن شلنگ و وسا یبرا کهی. درحالدیسمتش انداختم که در هوا قاپرا به دیدر مغازه فاصله گرفتم و کل از
 گفتم: رفتم،یم یسمت مغازه بغلبه
 رو مرتب کن. لیوسا ام،یم برو تو و تا من -

 .میکردم و مشغول شد هیرا ته ازیموردن لیوسا باالخره
شدم. به هومن که  لیوسا زکردنیروب و تمها با طاقو من سرگرم گرفتن تارعنکبوت نیمشغول شستن زم هومن

 و سخت مشغول بود، نگاه کردم و گفتم: کردینم طتنتینبود، ش یاز کار فرار شهیبرخالف هم
 ؟یکشینقشه م ی. دارایب ساکتخو -

 کمرش را صاف کرد و گفت: یحرص
 زودتر از دستت خالص شم. خوامیفقط م ر،یخنه -

 لب گفتم: ریو ز دمیخند
 باشه. -

 سر هومن بگذارم.بار من سربه نیگرفتم ا میحال بودم و تصمسرحال و خوش روز،یبرخالف د امروز
 شدم و صدا زدم: کشیپشت نزد از
 هومن؟ -
 در صورتش فرو کردم. شیهاروب را با تارعنکبوتسمتم برگشت، طاقبه کهنیمه
 رفتمیم سهیشدم و از خنده ر رهیخ فشرد،یهم م یرا با حرص رو شیهارا بسته بود و دندان شیهاهومن که چشم به

 :دیاش غرشدهقفل هم به یهادندان یکه دستانش را مشت کرد و از ال
 کارن. -

 زد. یطانیش یصورتش عوض شد و لبخندحالت  عیسر
 .یخودت خواست -
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کار جلو  نیبازداشتنش از ا یطور که دستانم را براعقب رفتم و همانسمتم گرفت. عقبرا گفت و شلنگ را به نیا
 گرفته بودم، با خنده گفتم:

 نه هومن... -
آن مثل موش  کیشد و در  دهیپاشسمتم اش را سر شلنگ گرفت که آب با شدت بهزد و انگشت اشاره یکج لبخند

بس کند که از در مغازه خارج شد و از پشت به  خواستمیو از هومن م رفتمیعقب مشدم. همچنان عقب دهیکشآب
 در هم مرد مواجه شدم. یهاخوردم. برگشتم و با اخم یشخص

 چه خبرتونه؟ -
 گفتم: عیحال هومن انداختم و سرخوش یبه چهره یعصب ینگاه

 ده.شرمن -
 از کنارم رد شد و گفت: کرد،یکه با تأسف به من نگاه م طورهمان

 شدن. وانهیمردم د -
 به هومن رفتم و به مغازه برگشتم. یاغرهچشم

 :دمیغر
 !وانهید -
 باال انداخت. یاشانه الیخیب

 به کارت نداشتم. ی. من که کاریخودت شروع کرد -
 زدم. یپوزخند

 .یاومده باش نجایون نقشه تا ابد دونمیم دیهه! تو؟ بع -
 ندون. دیبع -

 .دمیکش یکالفه به خودم انداختم و پوف ینگاه
 !یچه به روزم انداخت نیبب -

 .ستادیا نهیسـ*ـبهرا باال انداخت ودست شیابروها
 هنوز تموم نشده. -
 ند شد.بل نمیماش ریو دزدگ نیبرخورد دو ماش یاشاره کرد که همان لحظه صدا رونیچشمش به ب با

 زد و گفت: یلبخند کج هومن
 اعالم حضور کردن. تونیعشق گرام -
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. در مغازه را باز کرد و وارد دیشد و در را بهم کوب ادهیقرمزرنگش پ نیمغرور از ماش وایرد نگاهش را گرفتم. ش متعجب
نرسانده بود،  یارتخس یخورد بود؛ ول نمیکه محکم به پشت ماش نشیبه سپر ماش گرید یو نگاه وایبه ش یشد. نگاه
 انداختم.

 نگاه کردم و گفتم: وایبه ش یحرص
 .گهید یترکوندیم یزدینباش، قشنگ م یستیتو رو خدا انقدر تو رودربا -

 گفت: یدراربار به سروضعم انداخت و با لبخند حرصتأسف ینگاه
 .فتهیرو عروسکم خط ب دمیترسی. مسهیآقا پل شهینم -
 گفتم: نهیسـ*ـبهداختم و دسترا باال ان میابرو یتا کی
 ؟یریبگ ادی یکه رانندگ یگرفت میتا حاال شما تصم یوقت از کاون -

 لمیتحو یبه من نگاه کرد و لبخند کج رهیخ انداخت،یاش مشانه یرا از رو فشیو ک گذشتیکه از کنارم م طورهمان
 داد.

 ولم کرد و رفت. ابونیآدم نفهم وسط خ هیاز اون موقع که  -
 را باال انداختم. میبروهاا

 هوم. -
 اشاره کردم. هانیماش تیوضع به
 .کنمیوگرنه خودم به شخصه اعدامش م نم؛یرو نب تیفقط دعا کن معلم رانندگ-

 زد. یآمد و لبخند جلوتر
من به شخصه  صورت،نیرایچون درغ ؛یزودتر پول من رو جور کن کنمی. دعا مکنمیبهتر م یدعا هیهوم، من  -

 .کنمیرو اعدام م یعالجناب
 گفت: وایساکت بود، جلو آمد و رو به ش یبیکه تا آن لحظه به طرز عج هومن

 . خوشم اومد.ولیا -
 زدم. یپوزخند

 .دیخوشش آ ندیبب وانهیچو د وانهید -
 :دیغر یچشمانش را درشت کرد و حرص وایش
 نفهم. یته پسرهعمه وانهید -

 زدم. یدرارحرص لبخند
 .ستیم مهم نواسه عمه هینظرات بق -
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 خب عموته. -
 :دیغر هومن

 ها؟ -
 .دمیخند

 هومنه. یعموم بابا -
 به هومن نگاه کرد. شرمنده

 ...دیببخش -
 کند. یمالرا ماست هیرا به من دوخت و مثالً خواست قض اشینگاه عصب دوباره

 که هست. یهر خر یخب حاال بابا-
 :دیغر یحرص هومن

 ته.خر خاله -
 .دمیخند

 ش؟حاال چرا خاله -
 جواب پس بدم؟ دیبه تو هم با -
 زد. یپوزخند وایش
 خودت خره. یخاله یاتفاقاً خاله ندارم؛ ول -
 .یاصالً خودت خر -

 .کردمیهم گارد گرفته بودند، نگاه م یو هومن که جلو وایبه ش رفتم،یم سهیکه از خنده ر طورهمان
 کردم. شانیرفتم و از هم جدا جلو

 خراتون رو خواهشاً. نیا نی. جمع کنگهیبسه د -
 :دیغر وایش
 تو خفه شو لطفا!-

 گفتم: یحرص
 داریتازه از خواب ناز ب یخاطر تو امروز اداره نرفتم و از اون موقع که جنابعالبه خدا. من رو بگو که به ییپررو یلیخ -

 .کندمیجون م نجایداشتم ا ،یشده بود
 زد. شیدستانش را به پهلو وایش
 بود. تفهیوظ -
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 گفت: عیسر هومن
 رفت.توچشم نشه، نبا باباش چشم نکهیخاطر ابه گه،یدروغ م -
 :دمیغر یادهیلحن کش با
 هومن! -

 :دیغر
 نه؟یا ریها؟مگه غ-

 وسط. زیرو بر میسال زندگ 27تعارف نکن تو روخدا. کل  -
 گفت: عیسر وایش
 واسه هفت پشتم بسه. ،یکه گفت بارهیتو رو نداره. همون  یزندگ یتراژد یحوصله یکس -

 .میدیهومن از جا پر یآهنگ زنگ گوش یبدهم که با صدا یجواب خواستم
 پهالنه... حامد

 :دمیغر
 .کنمیمن سکته م خورهیزنگ م تیآهنگ رو عوض کن. هر بار که گوش نیا یدوست دار یهومن تو رو جون هر ک-

 گفت: د،یکشیم رونیب بشیرا از ج یکه گوش طورهمان
 ماه رو بذارم. تو رو سننه؟مرغ پابه یدلم بخواد صدا ناله دیبه تو چه آخه؟ اصالً شا -
 .پرمیگوشم از خواب م یصدا اون هم تو دو وجب نیبا ا یرفته هر روز صبح که خونمون ادتیانگار  -
 .نیهم بزن یشما هم تا فردا تو سروکله رم،یبه درک! من االن م -
 .یکه برنگرد یبر -

 رفت. رونیگفت و از در ب ییبرو بابا داد،یرا جواب م لشیکه موبا طورنهما
 اشاره کردم و گفتم: واریکنار د یانداختم. به صندل وایبه ش یو نگاه دمیکش یپوف
 رو آماده کنم. نیتا دورب نیاونجا بش -
چسبانده شده بود،  اشصفحه یکه با آدامس رو یرفتم، کاغذ کوچک نیسمت دوربنشست. به یصندل یرو حرفیب

 ام را جلب کرد.توجه
 خواندن بود.صفحه آن را برداشتم و نگاهش کردم. دستخط افتضاح هومن به زحمت قابل یاز رو متعجب

پنج  ریز یهااز بچه ر،یغرغرو عکس نگ یرزنایو پ رمردایگوشت کن. از پ یزهیمن رو آو تیوص نیا زم،یپسر عز -
خوشگل  یبه حالت اگه بفهمم با دخترا یبه حالت، فقط وا یوشگل که اصالً. واخ ی. از دختراطورنیسال هم هم
 .ی. بایو رستگار شدند یگرفتند د! باشد که پنکنمیت مو خفه شمیخودم از گور پا م ،یعکس گرفت
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 به یبرخورد کرد. دست نیداخل دورب وایش ریپرت کردم که نگاهم با تصو نیزم یکاغذ را مچاله کردم و رو یحرص
 :دیو پرس دیشالش کش

 شد؟ میتنظ -
اش دقت نکرده بودم. حال به چهرهکه تابه میقدر غرق بحث و دعوا شده بودآن م،یکه باهم برخورد کرده بود هربار

 یبود و چهره بایداشت. ز یدارروشن و لبان کوچک و حالت یایبا چشمان قهوه یو گرد فیظر ینیصورت و ب
که بود، بر خودم  یهربدبختتپش درآمده بود؛ اما به بهدر چشمانش  شدنرهیچرا قلبم از خ دانستمیداشت. نم ینیدلنش

 کردم. آب دهانم را قورت دادم و گفتم: میرا تنظ نیدورب عیمسلط شدم و سر
 کن. لیسمت چپ ماهم صورتت رو به کمهیرو نگاه کن.  نجایچرا. لطفاً ا -

 :دیکه گفتم را انجام داد و پرس یکار
 خوبه؟ -
 خواد؟یهم م تیعکسا اد ه؟یچ غیتبل ؟یریبگ دیبا یآره. چه ژست -
بشن.  یتیفیخوب و باک یعکسا دیهم سفارش نکردن، فقط با ی. ژست خاصدمیکه پوش هیلباس غی. تبلیلینه خ -

 .ومدمیعکاس خودمون رفته بود مسافرت؛ وگرنه نم
 انداختم و گفتم: یداشت، نگاه یفیو ظر یسنت یهاطرح نشییو پا نیآست یهالبه یکه رو یرنگیآب یورن یمانتو به
 . لبخند بزن.یاک -
به  شیهاخوردن لببودم که با تکان نشیریدو، سه گفتم و عکس گرفته شد؛ اما من همچنان محو لبخند ش ک،ی

 .دیتازه به گوشم رس شیحرص یخود آمدم و صدا
 ! با تواما.یهو -

 تم:گف اریاختیرا باال آوردم و ب سرم
 جانم؟ -

 را باال انداخت. شیابروها
 .یگرفت ادیزدن رو که باالخره طرز مثل آدم حرف نمیبیاوهو! م -

 زدم. یپوزخند
 .یریبگ ادیتوام  دوارمیام -
 به حرفم، کالفه گفت: توجهیب

 کنم؟ حواست کجاست؟ کاریچ پرسمیچهارساعته دارم م -
 .جانیهم -
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 زدم. متفکر گفتم: میپهلوجلوتر رفتم و دستم را به  یقدم
 .داستیمانتو بهتر پ یجورنی. اینیبش بلندهیپا یرو اون صندل یعکس بعد یهوم، خب به نظرم بهتره برا -
 که با اشاره دست نشانش داده بودم، نشست. یبلندهیپا یچوب یصندل یبلند شد و رو یصندل یرو از

 رفتم و به او نگاه کردم. نیدورب پشت
 رو بنداز. تگهید یو پا هیپات رو بذار رو پا هیخب حاال  -

 :دیانجام داد و پرس عیسر
 ؟یجورنیا -

 زدم. یلبخند
 .هیآره، عال -
 زد. یهم لبخند وایش
 .ایخوب وارد -

 را باال انداختم. میابروها
 .گهید مینیما ا -

 دادم و گفتم: نیرا به دورب تمرکزم
 دو... ک،یلطفاً.  نیصاف بش -

 خورد. نیبا مخ زم وایشکست و ش یصندل یهیکه ناگهان پا میگوسه را ب خواستم
چشمانش از شدت درد فشرده  گذاشت،یصورتش م یدستش را رو کهیوجور کرد و درحالزحمت خودش را جمع به

 شد.
 و کنارش زانو زدم. نگران به او نگاه کردم و گفتم: دمیدو سمتشبه
 حالت خوبه؟ -

 کردم و گفتم: کیکردن بود. دستم را به صورتش نزدونالهل آهرا نداد و همچنان مشغو جوابم
 .نمتیبردار دستت رو بب -

 سمتم برگرداند.دستم را پس زد و سرش را به یحرص
 دستت رو... -
 به من نگاه کرد. یگفت و عصبان یحرفش نصفه ماند. آخ ام،یشانیبه پ شینیبرخورد ب با
 .دهیمن م نیزننحست کار دست دماغ نا یشونیپ نیآخر ا -

 گفتم: فتم،یبه خنده ن شیهااز حرف کردمیم یسع کهیلبش و درحال یخاطر پارگاز رفتارش و نگران به متعجب
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 کنم. دایبرات پ یزیچ یچسب زخم هیبذار، بذار  -
 سمتم برگرداند.از قبل سرش را به تریعصب

 الزم... -
 .دیرا مال اشینیگفت و ب یمجدد آخ ام،یشانیبه پ اشینیب یبرخورد دوباره با

 :دیغر یحرص
 وپاست؟انقدر تو دست تیشونیپ نیچرا ا -
 شد و گفت: تریبه خنده افتادم. عصب اریاختیب

 نکبت؟ یخندیم یبه چ -
 زور گفتم:به میهاخنده انیم
 دست خودم... د،یببخش -

 حرفم را نصفه گذاشت. خنده
 هم به خنده افتاد و گفت: وایش
 .یعورش یب یلیخ -

 را خوردم و بلند شدم. امخنده
 ؟یبلند ش یتونیم -

 گفت: شد،یبلند م نیزم یاز رو یسختبه کهیرا گرفت و درحال شیزانو
 آره. -
 یقدم عیبخورد، سر نیدوباره زم نکهیو تعادلش را از دست داد. قبل از ا دیچیکه از درد به خود پ دینکش هیثان به

را  امرهینگاه خ توانستمیشد. نم رهیگرفتم. سرش را باال آورد و متعجب در چشمانم خرا  شیبرداشتم و محکم بازوها
 یسخت. آب دهانم را قورت دادم و بهرفتیلحظه باالتر م هرو ضربان قلبم  رمیحالتش بگخوش یااز چشمان قهوه

 گفتم:
 .میترسوند -

 زد. یامهیننصفه لبخند
 تره.قشنگ یلیخ کیچشمات از نزد -

 کرد. یو اخم دیرا از دستم کش شیبازوها عیکنم، سر دایاش را پکردن از جملهفرصت تعجب نکهیاز ا قبل
 . داغون شدم.تیهم از عکاس نیاز خودت، ا نیشورت رو ببرن. امرده -

 را نداشتم. یحرف چیو قدرت گفتن ه کردمیبه او نگاه م رهیخ هنوز
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 :دیپرس
 داره؟ ییروشو نجایا -
 خودم آمدم. به
 ؟یگفت یچ -

 :دیغر یحرص
 داره؟ ییروشو نجایا دمیپرس ؟یمگه کر -
 ؟یگفت ینه. قبلش چ -

 .دیکش یپوف
 از خودت... نیگفتم ا -
 قبلش. -

 کرد. یظیغل اخم
 .یچیه -
 کرد. دایرا پ ییمغازه را از نظر گذراند و بعد از چند لحظه، خودش روشو ینگاه با
 . اه!میریکن که ادامه عکسا رو بگ دایپ یوحسابدرست یصندل هیوام ت کنم،یم سیورتا من صورتم رو راست -

نام هومن،  دنیزنگ خورد. با د امیکه گوش کردمیرفت. با چشمان درشت رفتنش را دنبال م ییسمت روشوبه یعصب
 :دمیغر یارتباط برقرار شد، حرص کهنیدر هم رفت و هم میهااخم

هومن.  ی. بترکمختهیب یتو اون کله یانقشه هیآره؟ من گفتم  ،یکرد یجورنیا رو یصندل هیکار تو بود، نه؟ تو پا -
من  اد،یسر دختر مردم ب ییبال هیاگه  ی. آخه نگفتکنمیمثل تو اعتماد م یمنه که به آدم مرموز ریش تقصاصالً همه

 ها؟ زم؟یتو سرم بر دیبا یچه خاک
 ، کمکم کن.کارن الیخیب ؟یکنیدنبال هم بلغور م یدار یچ -

 :دمیغر یحرص
 سراغت. ومدمیمطمئنم کار خود نکبتته. خودت اعتراف کن تا ن -
 برس. چارهیحرفا رو، به داد من ب نیآره، آره. حاال تو رو خدا ول کن ا -

 .دمیکش یپوف
 شده؟ یباز چ -

 رفته. ادمیکه تولدش رو  هیسال نیوچهارمستیب نیو ا هیهست یسالگ24امروز تولد  -
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 می. حله؟ حاال برگمیاومدم، بهش م یبگو. من هم وقت کیاومده، برو بهش تبر ادتی. خب حاال امسال که نیآفر -
 ...هیسراغ اون قض

. چرخمیکارن! دارم دور خودم م یبکنم. وا دیبا کاریچ دونمیمن نم یول م؛یریبراش جشن بگ دیرو حله؟ با یچ یچ -
 .میوقت ندار شتریچندساعت ب

 هم که هست. نیبکن. تازه فرز شیکار هی، خودت من کار دارم -
 دوست داره. یخونگ کیک یرو درست کنم. آخه هست کیک خوامیرو بخره. من هم م نیتزئ لیرفته وسا نیفرز -
 خنده زدم. ریز
 ؟یدرست کن کیک یخوایتو؟ تو م -
 هم بخر. نیدنبال کادو. از طرف من و فرز یبر دی. تو باکنهیهم کمکم م نیفرز ه؟یمگه چ -
 خودم اشاره کردم و متعجب گفتم: به
 باالست. یلیدخترونه هم نگرفتم. سطح توقعاتت از من خ یکادو هیمن؟ من به عمرم  -

 :دیغر
 . فعالً.گهیبکن د شیکار هی. دونمیاه! من نم -
 الو؟ الو هومن؟ -

 د.به گوشم خور وایکالفه ش یانداختم که همان لحظه صدا بمیرا در ج یگوش یحرص
 .شعورینکبت، ب ،یاه! لعنت -
زدم  یشدم. لبخند کج رهیبه من در حال وررفتن با لبش بود، خ توجهیکه ب وایبه ش نهیرفتم و از آ ییروشو سمتبه

سر جلو فرستادم شدم و دستم را از پشت ترکیآوردم. نزد رونیب بمیاز ج یو سرم را به چپ و راست تکان دادم، دستمال
 صورتش گرفتم. یوو دستمال را جل

 خون لبت رو پاک کن. ر،یبگ -
 یکه رو فشیسمت کبه د،یکشیم شیهاآن را به لب یحرص کهیو برگشت. درحال دیدستمال را از دستم قاپ کالفه

 چشمانم گرفت. یسمتم آمد و فلش را جلوآورد. به رونیرا از داخلش ب یبود، رفت و فلش هایاز صندل یکی
 فلش. نیرو ا زیبر ،ی. عکسا رو که درست کردرمیعکس بگ تونمینم گهید تیوضع نی. با اریبگ -

 گفتم. یابود، فلش را از دستش گرفتم و باشه ختم،یریدر سرم م دیکه با یتولد و خاک شیفکرم پ کهیدرحال
 ه زد.در ذهنم جرق یاز کنارم گذشت که ناگهان فکر یبرداشت و بعد از گفتن خداحافظ یصندل یرا از رو فشیک

 سمتش برگشتم و گفتم:به عیسر
 .سایوا -
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 سمتم برگشت.در برداشت و متعجب به رهیدستگ یرا از رو دستش
 کردم و گفتم: پاپاوآننیا یکم
 ازت دارم. یخواهش هی -

 به من نگاه کرد که ادامه دادم: منتظر
 .یکمکم کن خوامیم -

 را باال انداخت و به خودش اشاره کرد. شیابروها
 ؟ی؟ چه کمکمن -
 دونم،یراستش نم یکادوها رو بخرم؛ ول دی. امروز تولد دخترعمومه و من بایتو انتخاب چندتا کادو کمکم کن خوامیم -
 .ادیخوششون م یدخترا از چ دونمیاصالً نم یعنیبخرم؟!  یچ دونمینم
 ادامه دادم: جیگ
 ؟یچ اد،یبخرم که خوشش ن ییاگه کادو -

 .دیخند
 .کنمین کمکت منترس بابا، م -

 گفتم: زدهذوق
 ؟یگیم یجد -

 بازوبسته کرد. دییزد و چشمانش را به عالمت تأ یلبخند
 مغازه را برداشتم و هول گفتم: دیکل عیسر
 .میپس بر -

 .دیخند
 .امیب تونمیکه نم یجورنیتو! هم یصبر کن بابا. چقدر هول -
 مغازه اشاره کرد و ادامه داد: رونیب به
 جهان رو پس بدم. نیماش دیبا -
 را باال انداختم. میابرو یتا کی
رو  نیحاضر شده ماش ی. فقط من موندم چجوریگرفتیآقا جهانه که انقدر باهاش ژست م نیماش نیپس بگو، ا -

 بده دست تو.
 زور.به -
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به  یره نگاهاش انداخت. دوبابه صفحه یآورد و نگاه رونیب فشیآن را از ک عیزنگ خورد. سر لشیلحظه موبا همان
 اشاره کرد. لیمن انداخت و با چشم به موبا

 زاده هستن.چقدر هم حالل -
 داد: جواب

 الو جهان؟ -
- ... 
 .ارمشیآره بابا، دارم م -
 و متعجب به او نگاه کردم. دمیرا در هوا قاپ چییاشاره کرد. سو نیطرفم، به ماشبه چییمن نگاه کرد و با انداختن سو به

 کرد. ینچ کالفه
 نه؟ ای رمیپولم رو بگ ونیلیم صدیس نیا دیروش فکر کنم. اصالً قبلش با دینه جهان. بهت که گفتم، با -

 به من نگاه کرد و لب زد: یعصبان
 .گهیبرو د -
 گذاشتم و گفتم: یصندل یرا رو دیکل
 پس تو در رو قفل کن. -

 گفت: یتکان داد و خطاب به جهان، حرص دییرا به عالمت تأ سرش
 ست.بهانه نایا ی، اصالً تو فکر کن همهآره -

 .دمیرا شن شیهاحرف یادامه رفتم،یم یطرف در خروجطور که بهکتم را برداشتم و همان عیسر
 دنبال تو. فتمیپدر معتاد ول کنم به امون خدا و ب هیخواهرم رو با  یجورنیهم تونمیمن که نم -
آمد، در را قفل  رونیاز مغازه ب وایباز کردم و نشستم. چند لحظه بعد شرا زدم. در را  نیدر خارج شدم و قفل ماش از

 آمد. در طرف من را باز کرد که متعجب و پرسشگر به او نگاه کردم. نیطرف ماشکرد و به
 کرد و گفت: پاپاوآننیا یکم
 .ترسمیکن، من م یتو رانندگ -

 .دمیخند
 باشه. -
راه  نیمتمرکز شده بود، در راننده را باز کردم و نشستم. استارت زدم و ماش وایش ینگاهم رو کهیشدم و درحال ادهیپ

 افتاد.
 گفت: وایش
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 .زادیمرغ تا جون آدم ری. از ششهیم دایپ ،یبخوا یلوکسه. اونجا هر چ یهاجهان پر از پاساژ و مغازه یخونه یطرفا -
 ن،ینشانیسرسبز و اع یابانیبه خ ینسبتاً طوالن یمسافت کردنیداده بود، بعد از ط وایکه ش یتکان دادم. با آدرس سر

 .میدیوارنگ رسرنگ یهاپر از پاساژها و مغازه
 .جانیهم -

 ادهیپ نیبود، متوقف شدم. هر دو از ماش بایز یهاچکیکه پر از درختان بلند و پ یاسه طبقه ییالیو یخانه یروروبه

گذرا به من،  یساله در را باز کرد و بعد از نگاه32-31وداً حد یزنگ در را زد. چند لحظه بعد مرد وایو ش میشد
از اندازه  شیدور هم ب یاز آن فاصله یاش، حتچهره یجدو حالت  یشد. چشمان نافذ مشک وایمشغول صحبت با ش

 .انداختیآشنا م یبهیغر کی ادیمرا 
 زدم. بیتم. به خود نهنگاهم را از آن دو گرف یچشمانم را بازوبسته کردم و حرص شایادآوری با
 .هیشباهت ظاهر هیفقط  نیآروم بابا. چت شده پسر؟ ا -

 چشمانم، به خود آمدم. یجلو وایداشتم که با بشکن ش جمیاز افکار گ ییدر رها یسع
 کارن! یه -
 به او نگاه کردم. دستش را در هوا تکان داد و ادامه داد: جیگ
 .گهید میبرادر؟ بر یکنیم ریکجا س -

 سر صحبت را باز کرد. وایش قه،ی. بعد از چند دقمیراه افتاد ادهیتکان دادم و پ دییبه تأ را سرم
 .سهیپدرت هم پل دم،یکه فهم طورنیا -

 ثابت مانده بود، جواب دادم: دهیکشفلکدرختان سرسبز و سربه ینگاهم رو کهیدرحال
 آره. -
 ؟یبرادر ،یخواهر -
 رفت. ایاز دن ومدهین ایخواهرم دن -
 . ناراحت گفت:ستادمیکه به طبع من هم ا ستادیلحظه ا کی
 واقعاً متأسفم. ؟یجد -

 :دیتر پرسبار آرام نیکه ا میرفتن کردتکان دادم. دوباره شروع به راه سر
 افتاد؟ یواسه چ -

 .زدمیدادن به او سر باز نمچرا در جواب دانستمیو نم کردیداغ دلم را تازه م شیهاپرسش
 کردم و گفتم: او نگاه به
 . همراه مادرم مرد.فتادین -
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 دهانش را قورت داد. آب
 ؟ی! چطوریوا -
 .رهیگیگفتنش فقط حالمون رو م ال،یخیب -
 .یهر جور راحت-
 ؟ی. برادر چیدوتا خواهر دار یگفت ؟یتو چ -

 را به چپ و راست تکان داد. سرش
 اگه داشتم که مجبور نبودم کار کنم. -

 زد. یپوزخند
 ؟یسؤال بعد ال،یخی. بشدیته اگه مثل باباش نمالب -
 .یباهاش راحت یلیتت با جهان در چه حده؟ انگار خرابـ ـطه -

 را باال انداخت. شیابروها
 ممنوعه. یتو سؤاال یریم یدار گهیآ آ آ! د -

 را باال انداختم. امشانه
 .یمحض کنجکاو -

 .دیخند
 که عاشقمه. کنهیما جهان ادعا ما سمه؛یباشه بابا. به چشم من اون فقط رئ -
 :دمیپرس دیچرا ناگهان ناراحت شدم. با ترد دانمینم
 باهات ازدواج کنه؟ خوادیم یعنی -

 .دیخند
 آره؟ ومده،یازش خوشت ن ادی. به نظر مستین یواال، هنوز که جد دونمینم -
 آدما رو قضاوت کرد؟ شهینگاه م هینه. مگه با  -

 باال انداخت. ابرو
 اخمات تو هم رفت؟ دنشیچرا با د پس -
 نفر که ازش متنفرم انداخت. هی ادیمن رو  شافهیق -
 ؟یک -

 زدم. یچشمک
 ها.ممنوعه یتو سؤاال یریم یآ آ آ! تو هم دار -
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 .دیخند
 .یایم یبه نظر آدم خوب -

 به او نگاه کردم. دلخور
 ؟یدیرس جهینت نیمدت تازه به ا همهنیممنون واقعاً. بعد ا یلیخ -
 بابا. الیخیب -
 اشاره کرد و ادامه داد: شیجلو به
 اونجا رو داشته باش. -

 .دمیکش یبزرگ، سوت یپاساژ دنیکردم و با د بینگاهش را تعق ریمس
 نه بابا. -
 داره. ایچ نیتو، بب میچرا بابا. بر -

 :دیپرس م،یرفتیها باال مکه از پله طورهمان
 لباس خوبه؟ ؟یبخر یخوایم یچ نمیخب بگو بب -
 خوبه؟ ایاز دوستامون. به نظرت چ یکیسه تا کادو بخرم. از طرف خودم و برادرش و  دیبا -

 گفت: کرد،یها را نگاه مبا دقت مغازه کهیدرحال وایو ش میپاساژ شد وارد
وستتون بند.ا ز طرف ددست ایبند گردن هیبراش بخر. از طرف داداشش هم  یزیچ یلباس هیهوم، به نظرم خودت  -

 . خوبه؟ینیتزئ زیچ هی ایتابلو  هیهم 
 او نگاه کردم و گفتم: به
 .هیعال -
 خودت. یسراغ کادو میخب اول بر -

طور که همان وای. شمیرفت یمجلس یهاسمت لباسو بعد از سالم به فروشنده، به میشد یفروشلباس یمغازه وارد
 :دیپرس کرد،یم رورویها را زلباس

 چنده؟ زشیسا نم،یخب بگو بب -
 تکان دادم و گفتم: یسر
 .دونمینم -

 به من نگاه کرد و گفت: یشاک
 کنه. دیرو فرستادن براشون خر یک ؟یدونینگاهش کن تو رو خدا. نم -

 گفتم: کالفه
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 مگه خودم خواستم؟ هومن مجبورم کرد. -
 گفتم: رفتم؛یم یسمت در خروجبه کهیدرحال

 .خرمیاصالً لباس نم -
 و گفت: دیکتم را کش یبهپشت ل از
 .اری. انقدر هم ادا درنیخریخوبش هم م ،یخریم -
 :دمیغر وایرفتم و روبه ش یاغرهچشم کرد،یبه ما نگاه م یعیو ضا زیفروشنده که با لبخند تمسخرآم به
 .یبابا، ولم کن. آبرومون رو برد خبلهیخ -

 زد. یاروزمندانهیپ لبخند
 اد؟یبهش م یچه رنگ ه؟یخب بگو اندامش چجور -
 بابا. دونمیچه م -
 انداختم و گفتم: یخودش نگاه به
 قدبلندتر و الغرتر از توئه. ذرههی -

 :دیاش، غرفشرده یهادندان انیکرد و از م یوحشتناک اخم
 ام؟من چاق و کوتوله یعنی ؟یگفت یچ -

را باال انداختم و متعجب  میکرده بودم، ابروهاشمارش معکوس را در دلم آغاز  کهی. درحالشدیاوه! االن منفجر م اوه
 گفتم:

 زدم؟ یحرف نیهمچ یمن ک -
 :دیام زد و زودتر از آنکه به صفر برسم، غرمحکم به شانه یمشت

 که. یندار اقتیکمکت کنم، ل خواستمیمن رو باش که م -
از  کهیرد شد. درحال میپا یز روا اشیسانتدهگفت و محکم با کفش پاشنه یشیا گذشت،یکه از کنارم م طورهمان

 و گفتم: دمیرا کش فشیرا نداشتم، ک میپا یرو ستادنیا ییو توانا دمیچیپیدرد به خودم م
 .یمن دیتو تنها ام ؟یریم ی. کجا دارسایوا -
 د.ش دهیسمت او کشبه مانیلبش، مغرور به من نگاه کرد که با حرف فروشنده نگاه هردو یرو یو با لبخند کج ستادیا

 ن؟یدعوا کن نیخوایتا صبح م ای نیکنیباالخره انتخاب م -
 گفتم: عیسر
 .میکنیآقا، انتخاب م ریخنه -
 طعنه ادامه دادم: با



 

 

118 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 خانوم؟ وایمگه نه ش -
 ریدادن لباس حرخرجساعت وسواس به کیها برگشت. باالخره بعد از سمت لباسکج کرد و به میرا برا دهانش
 زده گفت:رنگ خودش پوشانده شده بود، انتخاب کرد و ذوقهم یدارطرح که با تور یرنگبنفش

 چطوره؟ نیا -
 .دمیکش یپوف
. سوزهیم تندهیخداروشکر کنم. دلم برا شوهر آ گهیهزار بار د دیمن با ،یانتخاب کرد کهنیخدا رو شکر. هم -

 .کنمیم ادیز یلیخ ییبایصبر و شک یبراش آرزو االننیقراره تو رو تحمل کنه؟ از هم یچجور
 رفت و گفت: یاغرهچشم

 یخوایم یچه خاک ،یفردا که زن گرفت. فردا پسیلباس هم انتخاب کن هی یستیخودت بسوزه که بلد ن یدلت برا -
 ؟یزیتو سرت بر

م بود دهیند یبه آن گران یلباس یحال حتکردن لباس که فکر کنم تابهفروشنده رفت و بعد از کادو و حساب سمتبه
بند نقره و دست کی دیمن خر یعاجزانه یو با دعا میرا لعنت فرستادم، از مغازه خارج شد وایخاطرش صد بار شو به
 .ستادمیا شیاز پاساژ راه افتادم که با صدا روجبه قصد خ وایگذشت. جلوتر از ش ریکوچک به خ ییتابلو

 .ییشوبرم دست دیمن با -
 .دمیچرخ سمتشبه
 باهات ندارم. خداحافظ. یکار گهیدخب برو، من که  -

 :دیگرفتم که غر شیخروج را در پ ریمس دوباره
. ذارمینم گهید دفعهنیا ؟یبار من رو ول کن نیدوم یبرا یخوایما اون سر تهرانه و تو م ی. خونهییپررو یلیخ -
 .میتا خونه ببر نیبا ماش دیبا

 و عاجزانه به او نگاه کردم. دمیسمتش چرخبه کالفه
 ؟یخونه نگهش دار یرسیکه م یتا موقع شهیواقعاً؟حاال نم -

 گفت: قاطعانه
 نه. -

 .دمیکش یپوف
 .مونمیمنتظر م جانی! برو. من همخبلهیخ -

 کرد که کالفه گفتم: پاپاوآننیا یکم
 .گهیبرو د ؟یستادیپس چرا ا -
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 و معصوم گفت: جلوآمد
 ؟یایهمراهم ب شهیم -

 !دیرسیتر به نظر مچهره و لحن معصومانه بانمک نیبا اضعف رفت. چقدر  شیبرا دلم
 گفتم: متعجب

 ؟یواسه چ -
 .ترسمی... من مزهیچ -

 درشت شد. چشمانم
 هان؟ -
 روح داره. مهیننصفه یساختمونا گنیکه هنوز کامل نساختنش. م نهییطبقه پا ییشودست -
 خنده زدم. ریز
 .میبر خب،لهیخ ؟ییعمو یترسی! میاله -

 گفت: ردلخو
 ؟یترسینم یچیخودت از ه یعنیخب؟  هیچ -

 گفتم: م،یرفتیم نییسمت طبقه پابه کهیدرحال
 بودم. فتادهیتو ن ری. وگرنه که االن گادیز یلیچرا. از هومن، اون هم خ -

ز جا ا وایبنفش ش غیج یبودم که با صدا ستادهیا یشد. منتظر کنار در اصل یبهداشتسیرفت و وارد سرو یاغرهچشم
 .دمیپر
 کارن!-

خودش را در  وایشدت باز شد و شاز درها به یکیزده وارد شدم که ناگهان را کنار در ول کردم و وحشت دهایخر
 آغوشم انداخت.

 هیبود و گر دهیمحکم به من چسب وایرا نداشتم؛ چون ش یکار چیبودم و قدرت انجام ه ستادهیا میدر جا متعجب
 :دمیزده پرسشدم و وحشت رهیو قرمزش خ انیکردم، به چشمان گر شیدازور از خودم ج. بهکردیم
 شده؟ یچ -
 پته گفت:اشاره کرد و با تته ییشودست به
 افتاده. هوشیمرد ب هی -
 :دیرا فشرد و نگران پرس میاز پشت بازو وای. شستادمیا رمردیپ جانمهیو در مقابل جسم ن دمیتوالت دو سمتبه
 مرده؟ یعنی -
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 تم:گف یحرص
 . له شد.شمیمتوجه م ،یاگه بازوم رو ول کن -

که با  دمیکش یرگ گردنش گذاشتم. نبض داشت. نفس راحت ینشستم و دستم را رو رمردیولم کرد. کنار پ عیسر
 برگشتم. وایسمت شقفل در متعجب به یصدا

 ؟یچرا در رو قفل کرد ؟یکنیم کاریچ -
 مضطرب گفت: شیهاهقهق انیم
مونده انگ  نمونیهم گهی. دنهیالکاتبحسابمون با کرام نه،یوضع بب نیو ما رو تو ا ادیب یکیاگه االن  تم؟بسیم دینبا -

 .میخنک بخوربسته ببرنمون و بندازمون زندان که تا آخر عمر آبکت انیب سایقاتل بهمون بزنن و پل
 فعالً که نمرده. -

 :دیپرس انیگر
 ؟یمطمئن -

 دم:رفتم و ادامه دا یاغرهچشم
 بودن بهم بزنه.انگ قاتل تونهینم ی. کسسمایبله. بعدش هم، من خودم پل -

 ضربه زدم. شیهاگونه یسمت مرد برگشتم. چندبار آهسته روو به دمیکش یپوف
 آقا؟ آقا؟ -

 شد. رهیچشمانش را باز کرد و متعجب به ما خ آهسته
 و گفتم: دمیکش یراحت نفس

 حالتون خوبه؟ -
 را گرفتم و کمک کردم تا بلند شود. شیبازو ریز را تکان داد. سرش

 گفت: آرام
 بده پسر جون. رتیخدا خ -

 :دمیپرس
 .یافتاده بود نجایا میما اومد یچه وضعشه پدر جان؟ وقت نیا -
 شد. یچ دمینفهم گهیرفت و د جیفشارم باالست. سرم گ کمهیپسرم،  ستین یزیچ -

 .دمیکش یقیعم نفس
 ؟یچ ومد،یسرتون م ییبال هی نکردهیپدر جان. اگه خدا نیمراقب خودتون باش شتریب کمهیباز هم خدا رو شکر.  -
 گفتم: یبود، نگاه کردم و جد امدهیبند ن اشهیکه هنوز گر وایش به
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 . باز کن در رو.گهیبسه د -
تعجب شده و اش مبه حرفم عمل کرد؛ اما بعد از چند لحظه حالت چهره عیبچه سر کیو مثل  دیرا باال کش شینیب

 به جان در افتاد.
 گفت: نگران

 .شهی. کارن، باز نمشهیباز نم -
 نگرانش گرفتم و به در دوختم. ینگاهم را از چهره متعجب

 .نمیبرو کنار بب ؟یچ یعنی -
 :دمیولگدزدن به در کردم و غرکردم قفل در را باز کنم؛ اما نشد. شروع به مشت یبار سع نیچند

 رو؟ نیا یقفلش کرد یچجور -
 که به جان در افتاده بودم، داد زدم: طورهمان

 در رو باز کنه. نیا یکی. یآها -
 آهسته گفت: وایش
 .بندنیهم پاساژ رو م گهید یقهی. تا چند دقشنونینم نجایاز ا -
را زدم و سرم  یعصب یزدم. لبخند میبرگشتم و دستم را به پهلو وایسمت شتقالکردن دست برداشتم. کالفه به از

 تکان دادم.
 نیتو ا دیبا گهیتا چند ساعت د ستی. حاال معلوم نشهینم گهید نی. بهتر از امیکباب شد میثواب کن می. اومدهیعال -

 خانوم؟ وایبه دادمون برسه. مگه نه ش یکی دیتا شا میشده بمونخراب
 زدم: داد
 لعنت بهت. ن؟رویب میخراب شده بر نیاز ا یدردسر. حاال چجور ،یش دردسرهان؟ همه -

 فرستادم. رونیرا با حرص ب نفسم
 برم اداره؟ یحاال من چجور -
گذاشت و  شیهاگوش یمچاله کرد، دستان لرزانش را رو وارید یو عقب رفت. خودش را گوشه دیترس لرز از

 فت:زده به من نگاه کرد و لرزان گکه وحشت کردمیبه او نگاه م رهیچشمانش را فشرد. متعجب از رفتارش، خ
 داد نزن کارن. داد نزن. -

 شد. دتریشد اشهیگر
 .یکتکم بزن یخوایو م یکشیتو هم مثل بابام سرم داد م -

 گفت: رفت،یوا م نیزم یرو کهیدرحال
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 نکن. تمی. غلط کردم. تو رو خدا اذدیببخش د،یببخش -
 شرفشیبه خودم و پدر ب یدر دلم لعنتروز افتاده باشد.  نیخاطر پدرش به اکه به شدیبه درد آمد. باورم نم قلبم

و دستانم را  دیکش یبلند غیبرداشتم که ج شیهاگوش یسمتش رفتم. دستان سردش را از روفرستادم و شرمنده به
 پس زد.

 .ترسمیازت م ترسم،ی. میکتکم بزن یخوایولم کن. تو م -
 اش زدم.زدهوحشت یهرو به چهر یامهینلبخند نصفه حالنیحرفش دلم را شکاند. باا نیا

از کوره در رفتم. دست خودم  دفعههی د،ی. ببخشوایبزنمت ش خوامیکنم. نم تتیاذ خوامیمن نم ،یکنیاشتباه فکر م -
 نبود.

 مچاله کرد و آهسته گفت: واریخودش را در د شتریرفتم که ب جلوتر
 .یگیدروغ م -
دستم را در  ی. حرصدینبا کردم،یکار را م نیا دی. نباکردمیم نیشدم و مدام خود را نفر یرفتارم کالفه و عصبان از

 کرد. کالفه گفتم: تریو من را عصب دیترس شتریزدم که ب واریمحکم به د یفرو بردم و مشت میموها
 خب؟ خوام،یمنه. معذرت م ریش تقصلعنت به من. اصالً همه -
 .یمن رو بزن یخوایتو م -
آرام باشد،  کردمیرا م میکه تمام سع یفرستادم و با لحن رونیآرام کنم. کالفه نفسم را باو را  دیچگونه با دانستمینم

 گفتم:
 .خوامیبکنم. معذرت م یکار نیمن غلط بکنم بخوام همچ -
و  دمیاو را در آغـ*ـوش کش عیسر فتد،یب نیزم یرو نکهیدستانش گرفت. قبل از ا انیگفت و سرش را م یآخ

 چشم دوختم. حالشیب یزده به چهرهوحشت
 چت شده؟ -
 .دینال
 ولم کن. -
 چت شده؟ گمیم ؟یفتی. ولت کنم که بکنمینم -
 قرصام... -

 گفتم: متعجب
 قرص؟ -

 را تکان داد. سرش
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 بخش.آرام -
 بخش؟. آرامشدینم باورم

 کجاست؟ -
 .فمیتو ک -

 به خودش انداختم. ینگاه
 فت؟یکو ک -
 .رونیب -
 :دمیفه غردر که بسته بود. کال یول
 ...ی! لعنتیاه، لعنت -

 شیهاکه پلک کردمی. نگران و کالفه به او نگاه مآمدیاز دستم برنم یکار چیو ه شدیبدتر م گذشت،یکه م قهیدق هر
 هم افتاد. یرو

 تکانش دادم. زدهوحشت
 وا؟یش وا؟یش -

 نه، نه. آمد؟یسرش م ییرفتارم دست خودم نبود. اگر بال اریاخت
 زدم: ادیرا در آغـ*ـوش فشردم و فر حالشیجسم ب زدهوحشت

 کمک کنه. یکیدر رو.  نیا نیباز کن -
 داد زدم: عیو دنبالمان بودند، به گوشم خورد. سر دهیدادم را شن ایچند پسر که گو یبگومگو یموقع صدا همان

 .نجامیا -
 در، باالخره قفل در را باز کردند. کلنجاررفتن با قهیدو دق-یکی. بعد از دیچیتندشان در فضا پ یهاقدم یصدا

 نیزم یرا رو حالشیرفتم. بدن ب یسمت در خروجبه عیانداختم و سر وایش یزانو ریبازشدن در، دستم را ز محضبه
 گذاشتم و داد زدم:

 رو... فیاون ک یکی -
 کهیمتوقف کردم. درحال درمریچشمان و لبخند مهربان پ یچشمانم، نگاهم را باال بردم و رو یجلو فیک شدنزانیآو با
 شرمنده زدم. یلبخند گرفتم،یرا از دستان لرزانش م فیک
 .میممنون. شما رو هم ترسوند -

 تر کرد.را پررنگ لبخندش
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 یجورنیهم حواست رو جمع کن و با خانومت ا گهیدختر رو بده. د نیا ینداره پسرجون. حاال زودتر دارو بیع -
 حرف نزن.

 تم.انداخ وایبه ش ینگاه
 .ستنیخانوم من ن شونیا -

 شدم. فیها از کقرص آوردنرونیگرفتم و مشغول ب رمردیام را از پزدهخجالت نگاه
 .دمیکش یقیها را به خوردش دادم و نگران کنارش نشستم. با بازشدن چشمانش، نفس عمقرص عیسر
 حالت خوبه؟ -

 رفت. یاغرهچشم
 .میبه لطف شما عال -

 تم.انداخ نییرا پا سرم
 بشه. یطورنیا خواستمیمن نم خوام،یمعذرت م -
 .دونمیم -

 ادامه داد: یحرص
 حاال که شده. یول -

 را گرفتم. شیبازو عیبلند شد که سر نیزم یگذاشت و آرام از رو وارید یرا رو دستش
 بذار کمکت کنم. -

 .دیدستش را کش یفور
 الزم نکرده. فقط من رو برسون. -

 بلند شدم. عیسر
 .میاشه. برب -

 .میستادیا یمنتظر تاکس ابانیکرد و مغرورانه جلوتر از من راه افتاد. کنار خ یاخم
 .ندیباز کردم و به او کمک کردم که بنش شیعقب را برا در

 راننده به خود آمدم. یشدم که با صدا رونیب یمنظره ینشستم و محو تماشا جلو
 .ستیخانمتون حالشون خوب ن ایگو -

 دانستم،یرا نم لشیکه دل یخاص یبرگشتم و با نگران کرد،یوناله مکه دلش را گرفته بود و آه وایش سمتبه عیسر
 :دمیپرس

 شده؟ یچ وا؟یش -



 

 

125 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 :دیخورده به من نگاه کرد و غرگره یابروها با
 شده؟ یچ یدونیواقعاً نم یعنیشده؟  یچ -
 :دمیپرس جیگ
 بدونم؟ دیمن از کجا با -
 .گهید یکه خرفبس -
 ادامه داد: یآمد و عصب لوترج
 نکبته. یتو ریش هم تقصهمه رم،یمیم یدارم از گشنگ ؟یفهمیم. مگرسنه -

 گفتم: طلبکار
 ه؟یمن چ ریتقص -
 .شهیم مگشنه ترسم،یم یجورنیم شده. هر وقت اگشنه ،یکه تو پاساژ کرد یخاطر کاربه -

 زدم. یپوزخند کالفه
 مزخرفه. -
 .یخودت مزخرف -

 :دمیگرفتم و غر وایرا از ش منگاه
 عواقب داره. قدرنیا دنیدادکش هی دونستمیمن نم -
 داره. -
 . حله؟یزیچ یرستوران هی میریخودم، م نیبه ماش میبابا! بذار برس خبلهیخ -
 ردوبدل نشد. انمانیم یحرف گریگفت و د یشیا

*** 
 
هم  یرا رو میهابه او نگاه کردم و دندان یرچشمیز رفت و عقب نشست. یاغرهباز کردم که چشم شیجلو را برا در
 .دمییسا
 .افتادهلیف. نکبت ازدماغیهمون بهتر که عقب نشست -

 .میکه آن اطراف سراغ داشتم، حرکت کرد یسمت رستورانشدم و به سوار
در  مانیهازمان نگاهکه هم گذراندمیاطراف را با دقت از نظر م افتنشی ی. مشتاقانه برامیرا هل دادم و وارد شد در

 زده گفت:به من بود، بهت رهیشده خبا چشمان درشت کهیدرحال مایهم گره خورد. ن
 کارن؟ -
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 زده داد زد:آمد و ذوق رونیاز آن حالت متعجب ب کمکم
 .شهیباورم نم -
 انیم کهیدرحالکادو از دستم افتاد.  یهاکه بسته یطور د،یها من را در آغـ*ـوش کشو مثل بچه دیدو سمتمبه

 حال گفت:خوش زد،یمحکم پشت کمرم م وا،یمتعجب ش یهانگاه
 . هومن چطوره؟دنتیحالم ازدخوش یلیخ -
 پسر؟ ی. خودت چطورهیعال شهیاون هم ،یدونی. خودت که مطورنیمن هم هم -

 را شل کرد و عقب رفت. شیهادست گره
صورتم را از نظر  یاجزا گذاشت،یم شیدرونش را به نما طنتیروشن که هنوز هم ش یاآن چشمان درشت قهوه با

 گذراند.
 چند سال گذشته؟ میدیرو د گهیبار که همد نیاز آخر یدونیم ال،یخیحال و احوال رو ب -

 گفتم: متعجب
 .میدیرو ند گهیهمد سالهیبه من نگاه نکن که انگار س یجورهیپنج سال.  -

 ام زد و ناراحت گفت:شانه یرو یدست
 !یپسر، چقدر شکسته شد یوا -

 .دمیاش زدم و خندبه شانه یمشت
 !وونهید -
 زد. یچشمک وایکرد و رو به ش زیچشمانش را ر طنتیش با
 .میدیگند ،یکردیم دایواسه ما هم پ نایاز ا یکی. د المصب یچند سال زرنگ شد نیکه خوب تو ا نمیبیم یول -

 .کرد یاخم
 !معرفتیشامه. ب هیشامم  هیبابا  ؟یکردیوت مدع یمن رو واسه عروس دیتو نبا -

 .دمیخند
 با من نداره. ینسبت چیخانوم ه نیا -

 زد. یچشمک
تو خجالت  رون؟یب یچرا با دختر مردم اومد ؟یشکاری. خب فعالً چشهیم دایکم نسبت هم پحاال کم ؟یجد -
 ؟یکشینم

 گفتم: آهسته
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ل بهش بدهکارم. االن هم مثل ببر گرسنه هر لحظه ممکنه بهم حمله پو عالمههی ،یافتادم اساس رشیبابا. گ سیه -
 براش درست کن. یزیچ هیمن رو ناهار ظهرش کنه،  نکهیکنه؛ پس قبل از ا

 .دیخند
 .امیاالن م نینیچپ بشه؟ بشلقمه هیدوستم  ذارمیمن م یفکر کرد -

حساب هم  مایاز خوردن غذا که به اصرار ن. بعد میدونفره رفت یزهایاز م یکیسمت به وایزدم. همراه ش یلبخند
 یداد، حرکت کردم. جلو وایکه ش یطرف آدرسشدم و به نی. سوار ماشمیو خارج شد میکرد یاز او خداحافظ م،ینکرد

 گفت: وایکه ش میبود دهیرس یپارک خلوت
 .سایوا -
 و متعجب به او نگاه کردم. ستادمیا

 .یکنیم یتو پارک زندگ دونستمینم -
 رفت. یاغرهچشم

 برم خونه. خوامیفعالً نم یجناب سروان، خونه دارم؛ ول ریخ. نهزنتینر اریهه هه هه! بپا رو خ -
 :دمیپرس

 وا! چرا؟ -
 دادم و بلند گفتم: نییرا پا شهی. شدیشد و در را به هم کوب ادهیپ
 چرا؟ دمیکجا؟ پرس -

 به من نگاه کرد و گفت: رهیگذاشت. خ شهیش یلبه یدربرگشت و دستانش را به حالت ضرب نیسمت ماشبه کالفه
. حله فوضول خونه گردمیبرم د،یو شب که خواب مونمیرو بشم. عصر رو تو پارک مبا بابام روبه خوامینم نکهیواسه ا -

 آقا؟
 :دمیدرهم رفت و غر میشدم. ابروها یعصبان اریاختیب

 .یکنیرو حله؟ تو غلط م یچیچ ر،یخنه -
 کرد. یناکوحشت اخم

 ؟یگفت یچ -
 .یستیو هم تنها ن گذرهیهم خوش م ه،ی. تولد هستنایاهومن یخونه میریم ن،یتو ماش نی. بشیدیکه شن نیهم-
 هم قبول کنم. االننیهم یخوایحتماً م ؟یچ گهیاوه! نه بابا. د -
 ؟یآره، پس چ -
 گفت: نهیسـ*ـبهعقب رفت. دست یبرداشت و قدم نیدستانش را از ماش هیتک
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 چقدر هم من به تو اعتماد دارم! -
 گفتم: متعجب

 ؟یایکه همراهم ب یبهم اعتماد ندار یقدراون سیپل هیعنوان به یعنی ه؟یمنظورت چ -
وقته که  یلیکه اصالً. بعدش هم من خ یکیاعتماد کرد، مخصوصاً به تو  شهینم کسچیدوره زمونه به ه نیتو ا -
 .کنمیکار رو م نیا

 رو دوختم و گفتم:دستم فشردم و سر تکان دادم. نگاهم را به روبه انیمان را مفر یعصب
 اعتماد کرد؟ شهیپارک م یولوتاهوم. پس حتماً به الت -

 دادم. وایرا به ش امیعصب نگاه
 .نمیبب نیتو ماش نیآره؟ بش -

 گفت: یداد و عصب هیتک شیرا به پهلو دستانش
 نم؟یاگه نش -
. حاال هم یکور خوند ،یتنها تا شب تو پارک بمون ذارمیکه من م یراه نرو. اگه فکر کردرو اعصاب من  وایش -

 .اوردمیتا من جوش ن نیبش
 زد. یپوزخند

 .نمیبب اریجوش ب -
 شد. رهیشد و در چشمانم خ خم

 ؟ها؟یمن یکارهیتو چ -
 :دمیام غرشدهقفل یهادندان یچشمانم را بستم و از ال یحرص

 ...ای یشیسوار م -
 :گفت عیسر
 ؟یکنیم دیمن رو تهد ؟یچ ای -

 را کج کردم. سرم
 .یباشه، خودت خواست -

 با اداره تماس گرفتم. عیآوردم و سر رونیب بمیرا از ج امیگوش
 که... دمیدختر رو د هیاطراف پارک ]...[  یاتفاق یلیخ االننی. هممیالو؟ سروان احمد -
 .دیرا از دستم قاپ یرا باز کرد و گوش نیدر ماش عینگاه کردم که سر وایش به
 .میبابا! غلط کردم. بر خبلهیخ -
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 کرد،یرو را نگاه مطور که با اخم روبه. هماندینگاهش را از من گرفت و در را به هم کوب یزدم که حرص یکج لبخند
 سمت گوشم بردم.را گرفتم و به یگوش عیسمتم گرفت. سررا به یگوش

 ...ستیالو؟ الزم ن -
 بابا حرفم نصفه ماند. یصدا با
 گزارش خودت رو بده. دیبا یکی. یو گزارش بد یبچرخ ابونایتو خ ستیشما هم الزم ن -

 :دیغر یرا باال برد و عصبان شیصدا
 فکر؟یب یپسره یبود یتا حاال کدوم قبرسون روزیاز د -
گوشم فاصله دادم و چشمانم را بستم. را از  یدادم سکوت کنم. گوش حیکردن هم نداشتم و ترجبحث یحوصله یحت

استفاده و فرار کند،  تیداشت از موقع یکه سع وایرو به ش کرد،یسرهم نثارم مکه پشت ییهاراهیبه بدوب توجهیب
 را باال انداختم. میزدم و ابروها روزمندانهیپ یلبخند

 آ آ. -
 نهیسـ*ـبهرفت، با اخم دست یاغرهچشم وایشبابا، تماس را قطع کردم.  یهارا زدم و با اتمام حرف نیماش قفل

 استارت زدم. بم،یدر ج یو بعد از گذاشتن گوش دمیشد. خند رهیرو خنشست و به روبه
*** 

 
طرف را به شیپا یجلو یزهیرو سنگ دیکش یکالفه پوف واینداشت. ش یادهیبار دهم زنگ خانه را زدم؛ اما فا یبرا

 در پرت کرد.
 پام سبز شه. ریکه علف ز نجایرو کشونده ازور من آقا به -

 کردم. ینچ
 کنن؟یکه در رو باز نم قهیدوتا عت نیا کننیم کاریچ -

 :دیدادم و کتم را درآوردم که متعجب پرس کرد،یچپ به من نگاه مکه چپ وایرا به دست ش هاپاکت
 ؟یبکن یخوایم کاریچ -

 رسشگرانه به من نگاه کرد.و پ دیطرفش انداختم که در هوا قاپرا به کتم
 گفتم: وایرو به ش زیدآمیام را باال آوردم و تهداشاره انگشت

 .یدیند ،یدیشتر د -
 را باال انداخت. شیابروها

 ها؟ -
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که با چشمان گردشده به من  وایو به ش دمیدر پر ی. باالدمیدر محکم کردم و خودم را باال کش یرا به باال میهادست
 :دمیه کردم و غرشده بود، نگا رهیخ
 مجبور. ؟یفهمیمجبورم، م ؟یکنیچرا بروبر من رو نگاه م ه؟یها؟ چ -
 خنده زد. ریبهت درآمد و ز از
 مردم بره باال. واریاز د سیپل هی دمیدیتو خواب هم نم یحت وقتچی. هیمرس ایخدا -
 و گفتم: دمیها و کتم را از دستش کشو در را باز کردم. پاکت دمیپر نییآن طرف در پا از
 تو. ایکمتر حرف بزن. ب -

 اش را خورد.خنده یهاماندهته شد،یاز کنارم رد م کهیدرحال
 واسه مردم. ینقصیب یالگو هیتو واقعاً  کنم،یمن بهت افتخار م سهیآقا پل -

ان لحظه اعتراض گشودم که هم یحرکت کردم. در را باز کردم و دهانم را برا یسمت در ورودو به دمیکش یپوف
 من نشست. یشانیوسط پ می، مستقخوردن به هدف یجامرغ هومن بهرد شد و تخم میبا سرعت جت از جلو نیفرز
 خنده زد. ریز وایش
 .یخوشگل شد یلیخ -

 فرستادم و دستانم را مشت کردم. رونیرا با حرص ب نفسم
 ادامه داد: گذراند،یمخانه را از نظر  نهیسـ*ـبهطور که دستسمتم گرفت و همانبه یدستمال

 .یگفتیخب فکر کنم تو راس م -
 زد. یچشمک

 بهم خوش بگذره. یانگار قراره حساب -
چشم  دند،یدویبه ما دور خانه م توجهیکه ب نیکردن صورتم، متعجب به هومن و فرزرفتم و بعد از پاک یاغرهچشم

 دوختم.
 دوتا؟ نیباز چشونه ا -
 خت.را باال اندا شیابروها وایش
 ؟یپرسیتوان، از من م لیوفامواال. فک دونمینم -

 و بلند گفتم: دمیکش یپوف
 شده؟ یچ -

 داد زد: د،یدویم نیطور که دنبال فرزهمان هومن
 .ی. نکبت تو کل پروژه دانشگاه خواهر من رو به فنا دادسایوا گمیم -



 

 

131 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 زنان گفت:نفسنفس کرد،یطور که فرار مهم همان نیفرز
 نه تو فلش. سنینویماون پروژه دانشگاه خواهرته؟ پروژه دانشگاه رو رو کاغذ  دونستمیا! من چه مباب یا -
 احمق؟ یدیفلش رو ند یمگه؟ چجور یکور -
 ندازن؟یابعاد، وسط هال م نیبود. بعد هم مگه پروژه دانشگاه رو اون هم با ا کیبابا! خب کوچ یا -
 .یتو جاروبرق شیفرستادیو نم یکردیکورت رو باز م یاون چشما دیافتاده که افتاده. تو با -
 هومن را گرفتم. یرفتم و جلو سمتشانبه
 هومن. چه خبرتونه؟ گهیبسه د -

 :دیپس زد و غر اشیشانیپ یرا از رو شی. موهاکردیدستم، تقال م ریدررفتن از ز یکه برا همانطور
 .کشهیبفهمه من رو م یرو بذارم کف دستش کارن. هست جیهو نیبذار من حق ا -
 اشاره کرد. نیفرز به
 ؟یفهمیکرد. م ونابودستیآقا حاصل تالش چند ماه خواهرم رو ن نیا -

 را محکم گرفتم. شیبازوها
 .میکنیحلش م یجورهی. نترس بابا، فهممیآره، م -
 اشاره کردم و ادامه دادم: وایچشمم به ش با
 .نیزشته هومن جان. تمومش کن -

 گفت: پروایبه من نگاه کرد. ب یا باال انداخت و شاکر شیابروها
 سراست.که، کاروان ستیخونه ن ؟یمهمون هم دعوت کرد ،یخودت کم بود کنه؟یم کاریچ نجایا نیا -
 ادامه داد: وایها اشاره کرد و رو به شمبل به
 .نیخوش اومد اشیدبختهومن آقا و ب یسرا. به کارواننیخانوم، تو رو خدا تعارف نکن وایش دییبفرما -
 با لبخند گفت: آمد،یها مسمت مبلبه کهیو درحال اوردیهم کم ن وایش
 ست.! واقعاً برازندهیبه به چه اسم قشنگ -

 گفت: عیسر هومن
 مهموناشه. یخانوم. بعله واقعاً برازنده کنمیخواهش م -
 ناگهان گفت: نیدهان باز کرد که فرز وایش
 .نی! بجنبادیاز خونه دوستش م گهیساعت ددو  یها هستبچه یوا -

 .دیرا فراموش کرد و هول دور خودش چرخ تشیعصبان هومن
 م؟یزیتو سرمون بر ی! حاال چه خاکیوا یوا -
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 را گرفت و ادامه داد: امقهی
 ؟یدیکارن کادو خر -

 گفتم: جیرا پس زدم و گ دستش
 آره بابا. چه خبرته؟ -
 . حله؟نیرو سامون بد نجای. شما هم وضع امیرو درست کن کمونیامه غذا و کاد میریم نی! من و فرزخبلهیخ -
 نگاه کرد و ادامه داد: نیفرز به
 ؟یرو درست کرد میبزن میخوایم یاومدن هست یکه برا یااون فشفشه یراست -
 آره. -

 مضطرب گفت: هومن
 گه؟یمثل آدم د -

 گفت: یشاک نیفرز
 مثل تو. ر،یخنه -

 رفت. یاغرهچشم هومن
 و غذامون سوخت. کیک گه،یبجنب د -
 .دندیسمت آشپزخانه دوحرف هر دو به نیا با
 کردم و گفتم: ینگاه وایش به
 .میسر کلفت رمیهم م عدشی. ارمیبرات م یزیچ هیمن االن  نی. تو بشنوونهید نایا د،یببخش -

 .دیخند
 برس. تیبابا، زحمت نکش. برو به کلفت خوادینم-

 .دمیخند
 .گردمیممنون. االن برم یلیخ -
متوجه حضور من باشند،  یحت نکهیشده بودند و بدون ا که هردو خم نیهومن و فرز دنیآشپزخانه رفتم. با د سمتبه

سرشان قرار گرفتم. متعجب قدم برداشتم و پشت نیپاورچنیپاورچ کردند،یکارشناسانه داخل فر را نگاه م یاافهیبا ق
 گوش سپردم. شانیهاپچبه پچها چشم دوختم و به آن
 گفت: هومن

 ن؟ینپخته فرز نیچرا ا -
 ؟یجعبه عمل کرد یطبق دستور رو ی. مطمئنبهیعج ،دونمینم -
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 کردم. مشیکه گفته بود و تنظ یاآره بابا، قشنگ نقاله گذاشتم رو همون درجه -
 :دمیر. غدیز جا پربه هومن زدم که ا یمحکم یگردنباال رفت و چشمانم درشت شد. پس میابروها

 کنن! منظورش درجه فره احمق. مختیخاک بر سر ب یا -
 گفت: یشاک داد،یپشت گردنش را ماساژ م کهیدرحال

 ؟یزنیحاال چرا م -
 را درهم کرد. شیابروها

 . مگه فر درجه داره؟نمیبب سایوا -
 شدم. رهیدر چشمانش خ ریو متح کالفه

 ؟یبپز کیباهاش ک یخواستیم یرنکن. بدون درجه چجو موونهیهومن د -
 گفت: فهمم،یم یلیخ یعنیکه  یالحن مغرورانه با
 خب معلومه، زدمش تو برق. -

 :دمیفشردم و غر شد،یدرشت نم نیاز ا شتریرا که ب چشمانم
 .یهومن نگو که روشنش نکرد -
 .ایزنیکه روشنش کنم؟ تو هم حرفا م ونهیزیمگه تلو -

 داد زدم: یرا باز کردم و حرص چشمانم
 خام رو با فرش نکردم تو حلقت، گمشو از جلو چشمم، زود. کیک نیهومن تا هم -
 :دیو متعجب پرس ستادیما کنجکاو شده بود، پشت اپن ا یسروصدا دنیاز شن ایکه گو وایش
 شده؟ یچ -

 گفتم: کالفه
 .نهیبیاز آقا هومن بپرس که بار اولشه فر م -

 .دیتوپ هومن
 .رو بدونم زایچ نینکردم که بخوام ا یمن به عمرم آشپز ؟هیمن چ ریخب تقص -

 :دمیغر
 .شناسنیفر رو همه م گهیهومن به خدا د -
 .دیخند وایش
 تو؟ امیب تونمی. منینداره حاال، بحث نکن بیع -

 گفتم: عیسر
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 تو. ایب ه؟یچه حرف نیالبته، ا -
شدند و با  رهیبه من خ عیضا یعیبه طرز فج سمتم برگشتند، مشکوک وزمان بههم نیحرف، هومن و فرز نیا با

 سوق دادند. وایسمت شوجور کردند و نگاهشان را بهمن، خودشان را جمع یغرهچشم
 اپن را دور زد و وارد آشپزخانه شد. وایش
 ...یراست -

 را در هوا نگه داشت، ادامه داد: یرا باز کرد و فلش کوچک مشتش
 کردم. دایپ یاز تو جاروبرق -

 گفت: عیاپن گذاشت. هومن سر یرا رو فلش
 ! قربون دستت.یوا -
 زد. یلبخند کج وایش
 ؟یعنوان مهمون قبولم کردبه گهیپس حاال د -
 راستش، نه هنوز. -

 کرد و رو به ما گفت: میسمت فر آمد. آن را تنظبه وایو ش میدیخند همه
 .نیکارا رو انجام بد یهیبا من. شما بق یآشپز -

 و با خنده گفت: زیمطنتآیش نیفرز
 کدبانو نداره. هیاز  یکمکارن هم کمکت کنه، آخه دست یخوایاگه م -

 سمتش پرتاب کردم.برداشته بودم، به زیم یرو سیرا که از داخل د یاریرفتم و خ یاغرهچشم
 همراه هومن از آشپزخانه خارج شد. ،یو بعد از زدن چشمک دیهوا قاپ در
 سمتم آمد.به وایش
 .ی. پس آشپز هم هستطورنیکه ا -

 به مشامم، حرفم عوض شد. یسوختن یبدهم که با خوردن بو یجواب خواستم
 .ادیم یسوختن یبو -
 زد. یقابلمه رفت و پوزخند سمتبه
 حتماً غذاشون هم سوخته. -

 در قابلمه را برداشت، چشمانش درشت شد و دهانش باز ماند. کهنیهم
 باخنده گفتم:حالت بود که  نیلحظه در هم چند

 ؟یلیخیلیخ ایسوخته  یلیخ ه؟یچ -
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 رفتم. ترکینزد
 داشت. شهینم یاگهیپت و مت انتظار د نینداره. از ا بیع -

 با لکنت گفت: رد،ینگاهش را از قابلمه بگ نکهیا بدون
 ه؟یچ نیکارن ا -

داخل قابلمه  یسوخته و بدبو اتیبود؟ محتو ییچه غذا نیگرفتم و به داخل قابلمه دوختم. ا وایمتعجبم را از ش نگاه
و...  ایگرفته تا سو ی. از سبزشدیم دایداخلش پ زادیمرغ تا جان آدم ریشده بود تا غذا. از ش لیظرف آج هیشب شتریب

 داد زدم: دهیداخل قابلمه ثابت مانده بود، کش اهیمواد مخلوط و س یطور که نگاهم روهمان
 ن؟یهومن؟ فرز -

آشپزخانه ظاهر شدند و پرسشگر به ما  یبخورند، در ورود زیبود ل کینزد کهیزده، درحالتلحظه بعد هردو وحش چند
 نگاه کردند.

 :دیپرس نیفرز
 شده؟ یچ -

 و با چشمانم به قابلمه اشاره کردم. ستادمیا نهی*ـسـبهدست
 قاً؟یدق هیچ نیا -

 گفت: یو شاک دیکش ینفس راحت هومن
 بود سکته کنم. کینزد ؟یصدامون زد یجورنیسؤال ا هیخاطر فقط به یعنیکارن!  یوا -
 گفت: یجد وایش
 ه؟یچ نیا نیبد حیتوض شهیم -

 با من و من گفت: هومن
واسه  گم،ینه اون که من م گفتمیبهتره و من م نیا گفتیم نی. فرزمیچندتا غذا مونده بود نیخب راستش، ما ب -

پس  م؛ینکرد دایپ شتریقابلمه ب هیاما  م؛یوتا غذا رو با هم بپزحل مشکل هر د یهم دعوامون شد و قرار شد برا نیهم
 .میقابلمه بپز هیغذا ها رو تو  میمجبور شد

 زدم: داد
 قابلمه؟ هیتو  ؟یچ -

 گفت: یشاک هومن
 .ذارهیم یرو کدوم گور هالهیوس ستین . معلومهیهست نیا ریش تقصهمه -
 ثابت مانده بود. نیهومن و فرز یبرگشتم. نگاه متعجبش رو وایسمت شکف آشپزخانه، به ریافتادن کفگ یصدا با
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 برات کارن. رمیخدا! بم ی. اامکان نداره -
 به من نگاه کرد. ناراحت

. یتا پولم رو بد دمیهم بهت وقت م گهیماه د هیکمتر حرصت بدم.  بعدبهنیرو بکنم که ازا میسع تینها دمیقول م -
 بدبختت کنم. ،یهست نکهیاز ا شتریب امخویداغونه، نم یلیخ طتیشرا
 .دمیکش یپوف
 بشم. نیتر از ابدبخت تونمینم گهیمن د یممنونم؛ ول یلیخ -
 اشاره کردم. نیهومن و فرز به
 .نیاز جلو چشم من بر ن،یدوس دار ی. تو رو جون هر کنیبر -
قابلمه شدم.  دنییو من مشغول سا کیکردن کمشغول درست وایسمت گاز رفتم. شکالفه به نیرفتن هومن و فرز با

کردن نمانده بود، آن را شستم و مشغول درست یاز آن باق یزیچ باًیکه تقر چارهیب یقابلمه دنییبعد از کامل سا
 شدم. یسبزقرمه

 :دمیمتعجبش، پرس یافهیسمتش برگشتم و رو به قخودم، به یرو واینگاه ش ینیاحساس سنگ با
 شده؟ یزیچ -

 سؤال جواب داد.را با  سؤالم
 ؟یکنیدرست م یسبزقرمه یدار -

 به او نگاه کردم. کردم،یم ادیگاز را ز ریکه ز طورهمان
 آره، چطور مگه؟ -

 داد. هیبه اپن تک نهی*ـسـبهدست
 ست؟ین کالسیواسه شب تولد ب ذرههی. فقط به نظرت یچیه -

 را باال انداختم. میادادم و ابروه هیگاز تک یبه لبه نهیسـ*ـبهخودش دست مثل

رو دشمن خودت  ایرانیدرصد ا میون99حرفت  نیباشه؟ بعدش هم، حواست باشه با ا کالسینه. چرا ب کالس؟یب -
 .یکرد

 انداخت. گرشید یپا یرا رو شیپا کیرا مانند من باال و  شیابروها
 .طورنیهوم، که ا -

 زدم. یکار را کردم و چشمک همان
 .رطونیهم قاًیبله، دق -
 داد. هیاپن تک یسر روزد و دستانش را از پشت یهم چشمک او
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 باشه، قبوله. -
داغ  یوارهیسر فرستادم که با برخورد دستم به داو را درآوردم و دستانم را به پشت یسرم اداپشت تیاز وضع غافل

 قابلمه، دادم به هوا رفت.
 آخ! -

 م.راستم را در هوا تکان دادن و با دست چپم فشرد دست
 هوف! سوختم. -

 .دیخند
 .یاریمن رو در ن یادا یحقته. تا تو باش -

 کردم. زیقدم جلوتر رفتم و چشمانم را ر چند
 رو اپن... یدستات رو گذاشت یپس عمد -
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی
 ؟یدار یمشکل -

 رفتم. جلوتر
 مشکل که نه... -
 کرد و گفت: یظی. اخم غلدیخودش را کنار کش عیطرفش خم شدم که سرشدم و به رهیچشمانش خ در
 ؟یکنیم یدار یچه غلط -

آورده، که معلوم بود کم وایسرش برداشتم. به عقب برگشتم و به شنپخته را از پشت کیزدم. ظرف ک یکج لبخند
 .شدم رهیخ

 کج کرد. میرا برا دهانش
 . مشکل که نه...یگفتیم یداشت -
 آره، مشکل که ندارم. فقط... -
 را با شتاب به صورتش زدم. کیعقب رفتم و ظرف ک گریقدم د کی
 به کالس تولد ما بخوره. کیک نیا کنمیفقط فکر نم -

مانند به من روح یو مبهوت با آن چهره افتاد. مات نییبر صورتش پا یاخامه یبایونگار زبعد از انداختن نقش ظرف
 را نداشت. یواکنش چینگاه کرد و قدرت انجام ه

 یآرد رو سهیک کیحدود  شدنختهیشدم که با ر سمت گاز برگشتم. دوباره مشغول کارمزدم و به روزمندانهیپ یلبخند
 ماندم. حرکتیسرم، ب
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 برگشتم. وایسمت شبه یحرص
 تو... -
 نصفه ماند. سرم، حرفم یرو یپارچ آب سرد شدنختهیر با
 زد و گفت: یلبخند وایش
که به کالس تولدتون  کایاز همون ک اد،یمزه ازت دربخوش کیک هیتا  یروغن کم دار رهذهیمرغ و فقط دوتا تخم -
 .ادیم
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی
 .نهیریش ،یروت برعکس خودت که تلخ کی. حداقل کیبخور یدرد هیبه  دیاون موقع شا -

زنگ در از جا  یمان لحظه با صدارا آماده کردم تا نثارش کنم که ه یرا مشت کردم. در ذهنم فحش میهادست
 .میدیپر

 خودم را تکاندم. یهولکهول
 اومد! یهست یوا یا -

 .دمیتوپ وایرو به ش یعصبان
 کارمون تمومه. نه،یوضع بب نیاگه خونه رو تو ا چ،یه شهیحال که نمخوش یاالن هست ؟یشد ی. راضایب -
 اش را باال انداخت.شانه الیخیب

 .یکرد به من چه؟ خودت شروع -
 ناآشنا چشمانم درشت شد. یپسر ادیو فر یمنفجرشدن بمب شاد یشدم که با صدا رهیخ وایبه ش یحرص

 .نیریخدا! پناه بگ ای -
 متعجب هومن به گوشم خورد. یصدا

 ؟یکنیم کاریمن چ یتو خونه ؟یهست یک گهیتو د -
 تسمخر همراه شده بود، گفت: ینگران که با کم یبا لحن پسر

 بمبه. ن،یریپناه بگ ن،یری. پناه بگستیحرفا ن نی. بعد هم االن وقت اایر رو باز کردخودت د -
 گفت: نیفرز

 ؟یزنیم یوونگیخودت رو به د ای یاوونهیبمبه؟ تو واقعاً د نیهه! بمب؟ احمق ا -
نا و افتادن در سالن هما می. گذاشتن پادمیسمت هال دوگرفتم و به وایش یشدهمتعجبم را از چشمان درشت نگاه

 در آغوشم همانا. یشخص
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عقب رفتم چشمانم را بازوبسته کردم و تعادلم را از دست دادم. عقب یالحظه یبود که برا یناگهان یکار به قدر نیا
 رفتم. واریبود، در د دهیهمراه آن پسر که همچنان به من چسب میمستق وا،یش دادنیو با جاخال

 داد زد: پسر
 بمب! آقا کم... -

از من جدا  عیو سر دیکش یمن، حرفش نصفه ماند. داد بلند یچهره و ظاهر آشفته دنیو با د دیرا عقب کش رتشصو
 شد.

 روح داره. نجاینگفته بود که ا یروح! هست -
 گفت: وایکه ش میشد رهیهمه متعجب به او خ یآوردن نام هست با
 کن. یخودت رو معرف ،یسکته کن نکهیچه خبرته بابا؟ حداقل قبل ا -

 .دیاو، دوباره از جا پر یچهره دنیسوق داد و با د وایسمت شاش را بهزدهوحشت نگاه
 حمله کردن. ایخدا! زامب ای -
 .دیرا کش شیراه بازو انیبه فرار گذاشت که هومن م پا
 .رونیب یدر بذار نیاز ا یتونیپات رو نم ینکن یتا معرف پ؟یت! کجا خوشیهو -

 :دیخود را از دست هومن خالص کند، غر کردیمتالش  کهیدرحال پسر
 .خونهوونهیاومدم تو د یخونه، اشتباه یجاخونه چه خبره؟ حتماً به نیتو ا ستیولم کن بابا. معلوم ن -

 .دیرا کش شیدوباره بازو هومن
 ؟یومدین ی. مگه واسه هستیهم درست اومد یلیخ -
 چرا. دوستاش گفتن امروز تولدشه. -

 ا گرفت.ر اشقهی هومن
 .یفرار کرد خونهوونهیانگار تو از د یول ست؛ین خونهوونهید نجایدوستاش غلط کردن باتو. اصالً به تو چه؟ درضمن، ا -

 هومن را از پسر جدا کرد. نیفرز
 بابا توام! ولش کن. خبلهیخ -

 پسر ادامه داد: روبه
 .رونیب میپرتت کن نکهیکن خودت رو قبل ا یتو هم معرف -

 را صاف کرد. اشقهی یبود، حرص یمشک یهاچهره با موها و چشمجوان و خوشکه  پسر
 .کنمیم یمعرف ن،یاگه اجازه بد -

 گفت: هومن
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 بنال. م،یاجازه داد -
 سمت هومن دراز کرد.را به دستش

 برادرشون. ن،یهومن باش دیخانوم. شما با یهست یهایدانشگاههستم. از هم اوشیس -
 .دست داد لیمیب هومن

 ؟یدار کاری. چمتیهومن نه و آقا هومن. خب شناخت -
 کرد. پاپاوآننیا یکم
 .ارمیتولدشون هم ب یبهتر از امروز که بتونم کادو یخانم حرف بزنم و گفتم چه روز یبا هست دیبا -

 .دیرا در هم کش شیهااخم هومن
 هان؟ ؟یبا هست یدار ی. تو چه حرفینکرده کادو بد الزم -
 گفت: یهولکهول اوشیس
 .ستیحرفا ن نیاالن وقت ا -
 اشاره کرد و ادامه داد: وایمن و ش به
 نرفته. شیخوب پ یلیواسه تولد خ یزیرانگار برنامه -

 شیهاخنده انیم نیخنده زدند و فرز ریزمان زشده بودند، هم وایمن و ش تیکه انگار تازه متوجه وضع نیو فرز هومن
 گفت:

 از مال ما تلفات داده. شتریبکردن شما که غذا درست -
 :دمیسمت آشپزخانه دوو به دمیحرف از جا پر نیشده بودم، با ا اوشیهومن و س انیکه تا آن موقع محو بحث م من
 سوخت. غذام سوخت. -
 قدرنیروز ا کیما در  یاندازهبه کسچیه کنمیچشم دوختم. فکر نم اتشیقابلمه را باز کردم و با حسرت به محتو در
 ذا سوزانده باشد.غ

 کرد. ینچبلند شد و نچ وایخنده ش یصدا
 .رتتیگینم کسچیوضع ه نیبا ا -

 گفتم: زیآمطعنه کردم،یزباله مسطل یقابلمه را راه اتیکه محتو طورهمان
 .رهیگیرو نم یادختر صورت مورچه هی کسچی. هفتهیشما فعالً به فکر صورتت باش که مورچه بهش ن -

*** 
و غذا  کیبار سفارش ک نیو ا میکرد زیبا کمک هم آشپزخانه را تم ها،یکارها و خراببعد از اتمام جروبحث هباالخر

 .میداد حیرا به سوزاندنشان ترج
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 .ستیحمام خانه خودمان ن نجایحوله تازه متوجه شدم که ا یخال یجا دنیآب را بستم و با د ریش
 کردم و داد زدم: ینچ
 .خوامیهومن حوله م -

 به گوشم خورد. وایش یدر حمام زده شد و صدا هیاز چند ثان بعد
 .ایب -
 .دمیدر حوله را گرفتم و خند یال از
 آوردن؟خانوم و حوله واینه بابا. ش -
 سرم قفل کرد.را پشت در
 حاال که آوردم. خوش بگذره. -
 ؟یدر رو. کجا رفت نیبا توام. باز کن ا ؟ی! چرا در رو قفل کردیهو -

 در کردم. یمحکم حواله یمشت
 .شعوریب یدختره -

 خامه به صورتم، دادم به هوا رفت. دنیکه با چسب دمیچینگاه به حوله آن را دور سرم پ بدون
 .وایش کشمتیم -
که با آن صورتش را  یانبود، حوله یکردن در کافدر سر دارد. قفل یاکه نقشه زدمیحدس م دیاش باکار فداکارانه از

 افتاده بودم؟ وانهیقوم د نیا ریکرده بودم که گ یشد. آخر من چه گناه چارهیمن ب یموها بیه بود هم نصپاک کرد
 دوش رفتم. ریفرستادم و دوباره ز امیبه سرنوشت خاص و الکچر یلعنت

*** 
 هومن و بازکردن در شدم. یهاها، موفق به گرفتن حوله و لباسها و دادزدنالتماس ریبعد از س باالخره
رفتم. دهانم را باز کردم تا  کرد،یبه من نگاه م یدرارکه با لبخند حرص وایسمت شآمدم و به رونیاز حمام ب کالفه

 که همان لحظه زنگ در به صدا درآمد. میبگو یزیچ
 :دمیغر معترض

 زنن؟یبزنم زنگ م یزر هی خوامیش تا ماَه! چرا همه-
 گفت: ،کردیدر را باز م کهیو درحال دیخند هومن

 حقته. -
همه  یو با ورود هست ستادندیهم کنار ما ا اوشیو س وایو ش نی. فرزستادمیکنارش ا لیمیرفتم و ب یاغرهچشم

 :میگفت صداکی
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 تولدت مبارک. -
 ما را از نظر گذراند و متعجب گفت: یکییکیزده شده، اش مشخص بود ذوقکه از چهره یهست

 . مم...شهیباورم نم -
 کرد. یماند و اخم حرفش نصفه اوشیس دنید با
 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا -

 گفت: یآمده بود، عصب ادشیموضوع را  نیکه انگار تازه ا هومن
 درآورد و بحث رو عوض کرد. یباززرنگ یرو ازش بپرسم؛ ول نیهم خواستمیمن هم م -
 گفت: یاو بامزه دهیبا لحن ترس اوشیس
 .میتولدت رو بدم و راجع به مشکلمون حرف بزن یدم کادونشو. اوم یتو رو خدا عصبان -

 :دیغر یرا در هم کرد و عصب شیهااخم یهست
منه و فکر  یمشکل، بحث تمام زندگ یگیکه شما بهش م ینیهم مونده؟ درضمن، ا یمگه حرف ؟یحرف؟ چه حرف -
 مشکل باشه. ها؟ هیتر از بزرگ ذرههی کنمیم
 گفت: عیسر اوشیس
منه که  ریبحث رو تمومش کن. مگه تقص نیا کنمیاومدم. خواهش م نجایهم انقدر برام مهمه که تا ا نیواسه هم -

 رو رد کرده؟ تنامهانیبابام پا
که قبولش کنه. حاال هم گمشو،  یکن شیو راض یباهاش حرف بزن یتونستیحداقل م یول ست؛یتو ن ریتقص ریخنه -

گورشده بهت گوربه میرو به تو داده؟ ها؟ حتماً باز هم اون مر نجایآدرس ا یزود. اصالً ک رون،یمن ب یگمشو از خونه
 داده، آره؟

 ؟یاز من دار یخودم هم رد کرده. تو چه توقع نامهانیبابام پا یحاال؟ هست کنهیم یوضع چه فرق نیتو ا -
 از من. یکنیم یخواستگار یکنیغلط م ،یکن یبابات رو راض یخب تو که عرضه ندار -
 گفت: عیهر چهار نفرمان درشت شد و هومن سر یهاحرف چشم نیا اب

 هان؟ -
 سمت ما برگشتند.زده بهو خجالت دهیآمده بود. ترس ادشانیدو که تازه حضور ما را  آن

 باال انداخت. ییابرو هومن
 خانوم؟ یهست یدینم حی. توضدمینفهم یچیکردن از خواهرم و من ه یچشمم روشن. خواستگار -

 دستپاچه گفت: یهست
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خانواده، جواب  یبه مرحله دنیو ساده بود که من هم قبل از رس یلفظ یخواستگار هیبزرگش نکن داداش. فقط  -
 رد دادم.

 ادامه داد: اوشیبه س رو
 اوش؟یمگه نه آقا س -
 گفت: عیهم نه گذاشت نه برداشت، سر اوشیس
 .یدرواقع اصالً جواب نداد ،ینه. تو رد نکرد -

 ادامه داد: طنتیال انداخت و با شبا ییابرو
 گفتن سکوت عالمت رضاست. میالبته از قد -

 :دیغر یهست
 .رونیغلط کردن با تو. برو ب ایمیقد -

 زنگ خورد. او هم از خداخواسته جواب داد: اوشیس یلحظه گوش همان
 جونم؟ یالو آبج -

 .دیرسیو بلند بود که به گوش م یعصب یقدرگر دختر جوان بهسرزنش یصدا
 یپسره مغزت،یخاک تو اون سر ب ؟یدختره؟ آره؟ باالخره کار خودت رو کرد یخونه یجون و زهرمار. رفت یآبج -

 .االی رون،یب ایکردن، آره؟زود ب یاباز. حتماً سرتاپات رو هم قهوهلج
 کالفه گفت: اوشیس
 .یبه من دستور بد یوجبمین یهم مونده تو نینه بابا. هم -
 زد. غیج
. ترمکیاز تو کوچ هیو ده ثان قهیماه و چهار روز و دوازده ساعت و نه دق شیسال و ش کی. من فقط یخودت یوجبمین -
 ام؟یب ای یایم

 .دیخند
 آخه خواهر من؟ یایکجا ب -
 .ییجاکه االن دم درشم و تو هم همون ییجاهمون -
 متعجب گفت: اوشیس
 ؟یچجور نجا؟یا یتو اومد -
 . من هم اومدم دنبالت.گهید دمیو کادو و فالن... خالصه فهم یکنیم خوشگل یدار دمید -
 گفت: یحرص اوشیس
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 .رسمی. حسابت رو میکنیم بیکه من رو تعق -
. مامان هم ادیدختره خوشم نم نیمن از ا گم،یم یچ نیکرت رو وا کن و بب یباو. خوب اون گوشا مینیب نیشیب -

 ؟ی. اککنمیاللت نمرو ح رمیسراغش ش یگفته اگه باز هم بر
 خشک خوردم. ریمن که فقط ش یول -
 .اوشیخودته س یخونت پا ،یومدیو اگه ن یکه اومد ی. اومدستین میحرفا حال نیمن ا -

 کرد. قطع
 گفت: زیآمطعنه یهست

 ن؟یبررو ب فتونیتشر ستیپس بهتر ن ستن؛ین یراض یبعالکار جنا نیاز ا نیهم همچ تونیگرام یکه خانواده نمیبیم -
 اش در را نشان داد.انگشت اشاره با
 وره.راه خروج از اون -
 گفت: عیسمت در حرکت کرد که هومن سربه ما رفت و به یاغرهچشم اوشیس
 .سایوا سا،یوا -
 سمت ما برگشت که هومن دستش را دراز کرد.حال بهخوش اوشیس
 .ادیکادو. ردش کن ب -

 گفتم: متعجب
 هومن؟ -

 سمتم برگشت.جانب بهبهحق را گرفت و کادو
 کادو رو رد کنم؟ ینکنه توقع دار ه؟یچ -
 ادامه داد: اوشیبه س رو
 برو. گه،یخب د -
 رفت و از خانه خارج شد. یگرید یغرهچشم اوشیس
و شکموبودن هومن  یتیظرفیکه همه از ب ییو از آنجا میرفت ییرایهمه به پذ ،یبه هست وایش یرفتن او بعد از معرف با

 .میرفت کیابتدا سراغ ک م،یاطالع کامل داشت نیو فرز
 گفت: طنتیبا ش وایو ش مینشست کیدورتادور ک همه

 .اوشیآقا س ت،ییایبه عشق رو دنی. مثالً رسیقشنگ کنقشنگ یخانوم، االن وقتشه که آرزوها یخب هست -
 زد. وایش یپا یمحکم رو یرفت و هست یبد یغرهچشم هومن

 .گهینکن د تی! اذوایعه، ش -
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 .میچشم دوخت یو منتظر به هست میدیخند همه
 گفت: وایش
 بلند. یآرزو با صدا هیاول  -

 بدون فکر گفت: یهست
 ...میجمع شد نجایکه برا تولدم ا گهیسال د کنم،یآرزو م -
 هومن نگاه کرد و ادامه داد: به
دراومده  دنیو خوردن و خواب یفیبالتکل نیاز ا نیکه االن کنارم هست ییشما یبمونه. همه ادشیالبته اگه آقا هومن  -

 .نیشروع کرده باش ن،یکه واقعاً دوسش دار یخوب رو کنار اون کس یزندگ هیو  نیباش
 :میگفت صداکیبا خنده  همه

 !نیآم یاله -
ع به فکر راج یابدون ذره یو خنده و حت یمطمئن بودم همه با شوخ کهیخاص و درحال یچرا در آن لحظه دانمینم
شد و محو چشمان براقش که  دهیکش وایسمت شنگاهم به اریاختیب کردند،یشدنش را مبرآورده یموضوع آرزو نیا

اجازه دادم نگاهم همچنان در نگاه مهربان او که  یالشت چیبه من زل زده بودند، شد. تپش قلبم باال رفت و بدون ه
وجور کرد. نگاهش را از من گرفت من به خود آمد و لبخندش را جمع زودتر از وایمحو بماند؛ اما ش زد،یبه من لبخند م

 گفت: یو رو به هست
 ؟یتو دلت هم کرد یآرزو -

 گفت: وایسرهم تکان داد. شزد و چند بار سرش را پشت یلبخند یهست
 فوت کن که دلمون آب شد. ؟یهست یپس معطل چ -

 ها خاموش شدند.شمع نیزفر یناگهان یخم شد که با عطسه کیک یو رو دیخند یهست
 .میگفت صداکیو  میبرگشت نیسمت فرزبه یشاک همه

 !نیفرز -
 گفت: مظلوم

 .گهیست دعطسه -
به  نیشد، هومن و فرز میتقس یمساو یهابه قسمت هاکیک کهنیشد. هم کیک دنیمشغول بر یو هست میدیخند

 با ذوق و شوق گفت: کرد،یآماده مرا  لشیموبا کهیبلند شد و درحال وایها حمله کردند. شبشقاب
 .نیصبر کن -

 زد. یلبخند وای. شمینگاه کرد وایبه ش یدهانشان نگه داشتند و همگ یوجبکیرا در  کیک نیو فرز هومن
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 دو... ک،ی. همه بشقاباتون دستتون باشه. نیریعکس بگ هی گهیبا همد نش،یبخور نکهیقبل از ا -
 .دمیحرفش پر وسط

 .گهیکادر دتو  ایخودت هم ب -
 کردم و گفتم: یساختگ یاسمتم برگشتند. سرفهزمان بههم یو هست نیو فرز هومن

 .موندیبرامون نم یاخاطره چیو چهار سال ه ستیاون هم بعد ب یتولد هست نیاز اول گفت،ینم وایعه. خب، اگه ش -
 گفت: وایش
 باشم. تونیدلتون نخواد من تو عکس خانوادگ دیباشه، گفتم شا -

 گفت: د،یچرخیم وایمن و ش انینگاهش م کهیدرحال یبا طعنه و حالت مرموز هومن
 .یشیکم مغصه نخور. حاال کم -

 گفتم: کرد،یگر به ما نگاه مباال انداخته، پرسش یکه با ابروها وایبه هومن رفتم و رو به ش یاغرهچشم
 .ریجان. شما عکس رو بگ وایش گهیوپرت مهومن چرت -

 زمان گفتند:هم یو هست نیرزو ف هومن
 جان؟! وایش -

. باالخره دندیخند زینگاه کردم. آن سه نفر هم ر نینشوم، به دورب عیضا شتریب نکهیا یبه خودم فرستادم و برا یلعنت
 .میشد کیعکس دردسرساز گرفته شد و مشفول خوردن ک نیا

 ها انداخت و گفت:آن انیدش را مخو ریتأخ یاهیهومن بدون ثان د،یبه بازکردن کادوها که رس نوبت
 .کنمیمن بازشون م -

 معترض گفت: یهست
 .کنهیکه تولدشه باز م ی. اونرمیخنه -

 گفت: نیفرز
 .کنمیاصالً من بازشون م -
 گفت: وایش
 یچ دونمیگرچه م کنم،ی. خودم بازشون منیدیکاغذ کادو رو با کادوش از وسط جر م ن،یستیشما پسرا بلد ن -

 ه.توشون
 گفت: هومن

 من باز کنم؟ گنیم ای. کمیکنیم یریگیرأ م،یسازی! حاال که با هم نمخبلهیخ -
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هم که  نیرفت و ساکت شد. فرز به همه یاغرهکه دستش را بلند کرده، خودش است، چشم یتنها کس دیفهم یوقت
 گفت: ینزد. هست یحرف گریبه خود گرفت و د یدپرس یافهیبال سرش آمده بود، ق نیهم
به  یحاال ک یکادوها رو باز کنه؛ ول دیکه تولدشه با یکس دوننیست و همه ممسخره یلیکاراتون خ نیا نکهیبا ا -

 ده؟یم یمن رأ
 نداد. یهم رأ یاز خودش به هست ریبه غ کسچیه
 حال گفت:خوش وایش
 ...یبه من رأ یمال منه. ک ایخب پس همه رأ -

 .دمیحرفش پر وسط
 من. -
 زده گفت:ذوق وایش
 .میکنیکار شروع م! اول از داداش مهربون و فراموشیمرس یوا -

 تمام گفتم: ییچپ به من نگاه کرد که با پرروچپ هومن
 باز کنه. دیانتخاب کرده؛ پس خودش هم با وایش رو شخب؟ همه هیچ -
 :دیرفتند و هومن غر یاغرهزمان چشمو هومن هم نیبار فرز نیا

 ؟یلو ند یمردیم -
 .دیخند یهست

 .نیها ندارعرضه نیانتخابشون کرده. شما که از ا گهید یکی دونستمی. من که مبابا الیخیب -
 اعتراض کرد. هومن

 خانوم. یدست شما درد نکنه هست -
 ادامه داد: وایبه او، رو به ش توجهیب یهست

 دلم آب شد. گه،یباز کن د -
 زد. یلبخند وایش
 چشم. -

 سمت من برگشتند و مرموز به من نگاه کردند.غول بازکردن کاغذ کادوها شد، همه بهکه او مش یزمان
 زد و در گوشم گفت: میبه پهلو یاسقلمه هومن

 ه؟ی. خبرایکنیم وایم وایش یلیخ -
 کوفتم و لب زدم: شیآرنج محکم در پهلو با
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 خفه. -
 .میبه خود آمد وایش یصدا با
 بند خوشگل از طرف آقا هومن.تدس هیکادو.  نیهم از اول نیخب ا -

 بند را دور مچش انداخت.حال دستخوش یو هست میدست زد همه
 گفت: وایزده رو به شبند مانده بود، ذوقدست ینگاهش رو کهیدرحال

 قشنگه. یلی! خیمرس یوا -
 زد. یلبخند وایش
 .ادیبهت م -

 :دیغر هومن
 ها.منه یکادو یول ده؛یخر وایحاال درسته ش -

 و گفت: دیاش را بوسسمت هومن خم شد. آرام گونهو به دیخند یهست
 قربون داداش گلم برم. دست شما هم درد نکنه. -

 اش محو شد.چهره یکم لبخند از روبند شد و کمبه دست رهیخ دوباره
 نداشت و با بغض گفت: یادهیچشمانش فا نشدنسیخ یبرا تالشش

 داده. هیبابا به مامان تو سالگرد ازدواجشون هد گفتیکه عمو م هیبنددست هیچقدر شب -
ها در ذهنم وجود نداشت؛ اما از آن یواضح ریکوچک بودم و تصو یلیعمو خکردن عمو و زنچند که موقع فوت هر

 از خودش نداشت، ادامه داد: یکمرو به هومن که دست یشدم. هست نیغمگ شانیادآوریباز هم با 
 ...کهنیهمون سال نحس. قبل از ا -
 .دیپر یصحبت هست انیم ت،یوضع نیاز ا ییرها یبرا د،یوروزمان را دکه حال وایش
 خوشحالن. یلیخ نن،یبی. حتماً االن که شما رو دور هم مامرزتشونیخدا ب -

 زد. یلبخند
 کادوها؟ هوم؟ یهیسراغ بق میپس بهتره بر -

 زد. ی. لبخنددیرا باال کش اشینیصورتش را با پشت دست پاک کرد و ب یهست
 که ناراحتتون کردم. دیآره، ببخش -

او،  یسرگرم بازکردن کادوها بود و من هم محو تماشا وایطور که ش. هماندینوبت به من رس نیفرز یهیاز هد بعد
 ها شدم.به آن یشدن هستو بعد هم اضافه نیهومن و فرز یدرگوش یهاپچمتوجه پچ



 

 

149 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

باال انداختم و  ییبه لب نشاندند. ابرو یظاهر یر سه صاف نشستند و لبخندها چرخاندم که هسمت آنرا به نگاهم
آورد و باال  رونیاز جعبه ب م،یانتخاب کرده بود یهست یرا که با بحث و دعوا برا یلباس وایها گرفتم. شنگاهم را از آن

 گرفت.
 آقا کارن. یهم از کادو نیا -
 دهانش گرفت. یجلومحوش شد و دستش را  یلباس، چشمان هست دنید با
 خوشگله. ممنونم ازتون. یلی! خیوا -

حد از  نیتا ا کردمیشدم. اصالً فکر نم رهیحالش خخوش یزدم و متعجب به چهره یرو به هست مهیننصفه یلبخند
 دخترها یقهیهم سل دیمتوسط رو به افتضاح بود. شا هاهیدر انتخاب هد وایش یقهی. از نظر من سلدیایلباس خوشش ب

 با پسرها فرق داشت. یلیخ
 گفت: یباال انداخته و روبه هست ییمغرور ابرو وایش
 . بلندشو.ادی. مطمئنم بهت مکنمیخواهش م -

 نگه داشت. شیلباس را جلو وایشد و ش بلند
 .دیخند یهست

 خوبه. یلیخ -
 زد. یچشمک وایش
 .گهیمنه د یقهیسل -

 گفت: وایشدند که ناگهان ش هاهیکردن هدغول جمعکندن از لباس دادند و مشبه دل تیرضا باالخره
 رفت. ادمونیرو  اوشیس یکادو -

 گفت: عیسر یهست
 بازش نکن. -
 ییبایز یسانتده آورد و بازش کرد. کفش پاشنه رونیرا ب ییبایز یبه او مشغول بازکردن کادو شد. جعبه توجهیب وایش

 یو جد دیکش یآورد. سوت رونیمن بود، از داخل جعبه ب یهیرنگ لباس هدالک که هر دو درست هم کیهمراه با 
 گفت:

 .یهست یپسره ازدواج کن نیبا هم دیبرعکس داداش و پسرعموت. با ه،یعال شقهیسل -
 :دیغر هومن

 .ایشیپررو م یدار یلیخ گهید -
 گفت. یشیرا در هم کرد و ا شیهااخم وایش
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 :دیغر یرو به هومن رفتم که عصب یاغرهچشم
 که کادوهاتون سته؟ نینگ کردپسره هماه نیاز قبل با ا دمینفهم یمن رو نگاه نکنا. فکر کرد یجورنیا ه؟یا؟ چه -

 گفتم: متعجب
 پسر رو امروز شناختم. نیهومن؟ من ا یگیوپرت مچرا چرت -

 .دیباال انداخت و لبانش را برچ ییابرو هومن
 .یکه امروز شناخت -
 وا؟ی. اصالً اون لباس رو انتخاب کرده. مگه نه شدیررفتم خ وایباور کن. من با ش -
 دراز کرد و گفت: وایسمت شتکان داد. هومن دستانش را به دییسرش را به تأ وایش
 کنم. سهیرنگش رو با رنگ لباس مقا خوامیم نم،یاون الک رو بده بب -
 یلیشد و خ کمیباز کرد. نزد به من نگاه کرد و درش را یرچشمیسمتش گرفت. هومن زالک را به حرفیب وایش
 کرد. یدست راستم خال یالک را رو یشهینشان دهم، کل ش یبتوانم واکنش نکهیقبل از ا لکس،یر

 داد زدم: یو عصب دمیپر عقب
 وانه؟ید یکنیم کاریچ -

 باال انداخت. ییابرو
 .ادیم یلیبه دستت خ د،ی. به ناخونات... ببخشهیالک خوشگل -

 م.کرد یاقروچهدندان
 !شعوری. احمق بکشمتیم -
 :دمیغر رند،یشان را بگخنده یجلو توانستندیکه نم وایو ش نیو فرز یبه هست رو
 رو. شتونین نیکوفت. ببند -
 .دمیکش یشدم و آه رهیدستم که تا آرنج پر از الک بود خ به
 ؟پاکش کنم حاال یچجور -

مشغول  کهیرا باز کردم. درحال ریرفتم و ش یاشتبهدسیسمت سروبه هومن انداختم. به یگرینگاه د یعصب
 شد. دهیسمت او کشنگاهم به وایکه با واردشدن ش دمیسابیبه هومن بودم، دستم را م گفتنراهیبدوب

 .یبا استون پاکش کن دینداره. با دهیفا یجورنیا -
 زد. یسمتم گرفت و لبخندبه یدستمال

 داشتم. فمیخدا رو شکر که تو ک -
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 یشد و هوف دهیدر هم کش وایش یگرفتن دستمال جلو بردم که ابروها یزدم و تشکر کردم. دستم را برا یلبخند
 .دیکش
 احمق. یپوست دستت رفت پسره یهمه -

 کردم. یاخندهتک
 واقعاً. یبود؟ مرس یسوزدل نیا یعنیاالن -

 :دیسمتم پرت کرد و غررا به دستمال
 کن. زیبجا شروورگفتن دستت رو تم ر،یبگ -

 گرد شد. چشمانم
 ؟یزنیباشه بابا. حاال چرا م -
 .خوادیچون دلم م -

کردن دستم از در خارج شدم و وارد هال شدم. همه مانند خارج شد. بعد از پاک ییشواز دست عیکرد و سر یاخم
روشن  یادیز یهاها شمعآن یجاها ر اخاموش کرده بودند. بهها نشسته و چراغمبل یمجمع شاعران دور هم رو

 دست هومن بود. یکرده بودند و کتاب
 :دمیپرس متعجب

 ه؟یچه وضع نیا ن؟یکنیم کاریچ -
 گفت: نیفرز

 .میریبگ یفال سعد میخوای. ممیمنتظر تو بود -
 :دمیخند

 ؟ینه و فال حافظ، احمق. دوماً، به چه مناسبت یاوالً فال سعد -
 گفت: لکسیلم داده بود، ر انداخته و گرشید یپا یرا رو شیپا کیکه  هومن

 .میهـ*ـوس کرد یادفعههی. یچیه -
 گفت: وایش
 جالبه. مگه نه کارن؟ یلیخ -

 کردم. یاخندهخط را باور کرده بود، انداختم و تکقوم هفت نیحرف ا ایکه گو وایاز سر تأسف به ش ینگاه
 ختم.باال اندا یینشستم و ابرو نیهومن و فرز یروروبه ینفرهمبل تک یرو
 اصالً؟ نیگرفت ادیاز کجا  ن؟یریگیتا حاال شماها فال م یوقت از ک. اونطورنیکه ا -

 :دیغر یهست
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 .رهی! بذار فالش رو بگیزنیبابا! کارن چقدر حرف م یا -
 د، گفت:شده بو میپشتش قا یابار چه نقشه نیا دانمیکه نم یطنتیزد و با ش میبه رو یلبخند هومن

 .میکنیوع ماول از کارن شر -
 گفت: عیسر یهست

 تره. از کارن شروع کن.مون بزرگآره، آره. اون از همه -
 باال انداختم. ییصفحات کتاب برد که ابرو انیزد و انگشتش را م یلبخند کج هومن

 ارم؟یش رو بخودم صفحه دیبه نظرت نبا -
 کرد. یاخم

 .کنمیرو باز م شپس خودم هم صفحه رم؛یگرفتم فال بگ می. من تصمریخنه -
 را باال انداختم. میبار هر دو ابرو نیا

 عجب. -
 را باز و شروع به خواندن کرد. یاصفحه

 صالح کار کجا و من خراب کجا -
 تفاوت ره کز کجاست تا به کجا نیبب

 ز صومعه بگرفت و خرقه سا... دلم
 گفت: نیفرز

 ؟یخونیش رو نمچرا ادامه -
 دوباره خواند. هومن

 صومعه بگرفت و خرقه سا... خرقه سا... سا...دلم ز  -
 :دیغر یعصب

 .ستیمهم ن گهید شهیخب بق -
شاعرانه و عارفانه به خود گرفت. آب دهانش را قورت داد  یاافهیکرد و ق یاسرفهرا بسته و کنار گذاشت. تک کتاب

 و گفت:
 .یدیلفتش م یلیتو خ گهی. مهیاز دستت شاک یلیخواجه حافظ خ -

 کردم. زیتمسخرآم یاخندهتک
 واریکوبوندن سر تو د دم؟یرو لفتش م یخب حاال چرا؟ چ ؟یخواجه حافظ هم شاک ،ینه بابا. همه از دست ما شاک -

 .دمیامروز انجامش م نینداره هم بیرو؟ ع
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 گفت: یحرص
. خواجه ازت رمیخ! نه؟یبزرگوار رو تو گور بلرزون نیتن ا یخواینکنه م ؟یبا خواجه حافظ هم شوخ یشوخ یشوخ -

 یفرصت رو از دست نده، عشق نیا گهی. خواجه میزنینم یکه واقعاً دوستش دار یچون حرف دلت رو به اون ه؛یشاک
 یبشه؛ البته اگه اون عقل ناقصت رو به کار بنداز لیدرخت بزرگ و سرسبز تبد هیبه  تونهیجوونه زده م نتونیکه ب

 .یو بهش توجه کن
 گفت: زده و با خندهذوق وایش
 خانوم بدبخت؟ نیهست ا ی! حاال کزیانگ جانیکارن! چه ه یوا -

 زدم. یکج کردم و رو به هومن پوزخند وایش یرا برا دهانم
 باشه ها. زایچ نیمنظورش ا تیب نیا کنمیگمون نم ؟یاز کجات درآورد گهیرو د نیا -

 گفت: عیسر
 :ندیفرمایم خواجه ن،ی. ببگهید یفهمینفهم نم یتو یاتفاقا هست؛ ول -
 دونهیبزرگوار. خواجه صالح کار تو رو م نیگرفتن ا یکلمات رو به باز یچجور نیصالح کار کجا و... به به! بب -

 وقت خودت نه؟اون
 .دمیخند

 دونم؟یخودم هم نم یکه من دوسش دارم؛ ول هیاون ک -
 ی. خاک بر سرت، پسرهیزنیبهش نماحمق حرف دلت رو  یتو یکنارته؛ ول شهیکه هم هیاون ندیفرمایخواجه م -
 سانسورش کردم. نینبود، واسه هم یرازیدر شأن سخنان خواجه حافظ ش شهیبق گهینفهم... د مصرفیشعور ب یب

 شدم و با اخم گفتم: یجد
! هم تو هواس؟ دیشا ایهان؟  ه،یحتماً اون آدم نامرئ ؟یگیم هیشروورا چ نیرو تمومش کن. ا ایبازمسخره نیهومن ا -

 !نمشیبیهم من کورم که نم دینه؟ شا
 تمام گفت: ییپررو با
 .ینه، قطعاً کور دیشا -
 اشاره کرد و ادامه داد: وایچشمانش به ش با
 .نمشیبیچون من م -

شده بود و  لشیسوق دادم. محو صفحه موبا وایسمت شنگاهم را به عیبه هومن رفتم و سر یوحشتناک یغرهچشم
 :دمیو رو به هومن غر دمیکش یهومن نشده بود. نفس راحت یمتوجه اشاره ایشکر، گوخدا را صدهزار مرتبه 

 .گهیبساط رو، بسه د نینکبت. جمع کن ا یریفال بگ خوامینم -
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 باال انداخت. ییابرو
 .ایفکر کن ذرههیجناب حافظ  یرو حرفا ستیتو هم بد ن یول رم؛یگیباشه، نم -
 نیهومن تمام ا دانستمیخوانده بود، در ذهنم آمد. م مهینکه هومن نصفه یو شعررفت  وایسمت شنگاهم به اریاختیب

. انگار قلبم کردیبرداشت م یگریدادن من بود؛ اما قلبم جور دها را از خودش درآورد و قصدش فقط حرصحرف
 ...وایداشت؟ من و ش کانام یعنیداشته باشد.  قتیهومن حق یهاتمام حرف خواستیم
 ومن رشته افکارم پاره شد.ه یصدا با
 .گفتنینم راهیهم ب نیکه خواجه همچ نمیبیم -

 متوقف شدم. واینشان دهم، با باالآمدن نگاه ش یکیزیف یهومن برخورد هیخواستم عل کهنیهم
 زد و گفت: یلبخند

 .لیاومد و حواسم رفت سمت موبا امیاز دوستم پ دیببخش ن؟یگفت یزیچ -
 خوردم،یحرص م شتریو هر لحظه ب دمییپایرا م نیو فرز یهومن و هست زیآمطنتیش یهانگاه یرچشمیز کهیدرحال

 گفتم: عیسر
 .مینزد ینه، ما حرف -

 گذاشت. یعسل یرا رو لشیموبا
 شد؟ یفال چ جهیخب، نت -
 انداخت و ادامه داد: ینگاه هیبق به
 ن؟یرن خوشگل هست؟ عکسش رو دارکا یاندازه. خب بههیدختره ک نیدیمشخصه که فهم هاتونافهیاز ق -

 و هومن گفت: دندیخند زیر همه
 آره... -

 .دمیحرفش پر وسط
 بود. یشوخ هیفقط  گه،ی. اون بحث هم تموم شد دنهیش همهمه نایا افهینه! ق -

 سمت هومن برگشتم.به یحرص
 مگه نه هومن جان؟ -

 گفتم: وایببرد، رو به ش وایش شیرا پ میو آبروبزند  یگریگند د نکهیقبل از ا عیرا باال انداخت که سر شیابرو
 ؟یناراحت یزیشده؟ از چ یزیچ ؟یتو خودت رفت دفعههیتو چرا  -

 زد و هول گفت: مهیننصفه یلبخند
 .یشب نیناراحت باشم؟ اون هم تو همچ ینه. از چ -
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 و لبخند زدم.ندادم  یتیاما اهم کند؛یم یرا مخف یاش مشخص بود که موضوعاز حالت چهره نکهیا با
 زد. یچشمک هومن

 .ابهینا یلیخ ییشبا نیهمچ گه،یراست م -
 کردم. یاخندهطرف هومن انداختم و تکسمتش برگشت. کوسن مبل را بهگر بهپرسش وایش
 ؟یاریدرم یبازمزهیب یاز حد دار شیب ذرههی یکنیاهم! هومن جان فکر نم -
 ...جنبهیب یدیدختر د هیما که تا . شارمیدرم یبازمزهیباز هم به من که ب -

 .دمیحرفش پر وسط
 .مینجات داد یهت رو از تو جاروبرقپروژه دانشگا یراست ،یهست -

 :دیغر یعصب
 ن؟یجا بمونه، چرا درش آوردهمون نیذاشتی. بعدش هم، مکیبود،  نامهانیپروژه نبود و پا -
 گفت: طنتیشاز هومن نداشت، با  یکمهم که دست وایش
 .ندازهیصددرصد کارت رو راه م ،یکار کن اوشیکه رو مخ آقا س ذرههی. میبد هم نشد که درش آورد نیحاال همچ -

 رفت و گفت: وایبه ش یاغرهچشم یهست
 زرافه. یوانهید یبره گمشه پسره -
 گفتم: طنتیش با
 .یی. خوشگل بود خداینگو هست یجورنیا -

 بحث را عوض کرد. عیوحشتناکش را نثارم کرد و سر یهااز آن نگاه یکی هومن
 .میبکن یباز هی نیایم سر رفت، ببسه. حوصله گهیبحث کردن د -
 گفت: وایش
 .میبا هم جدول حل کن نیاینه، ب یباز -

 گفت: نیفرز
 زی. به چدهیارور م عینداره و سر شیما هم که گنجا یمغزا م،یاریبه مخمون فشار ب دیبا یلیجدول خ ینه! برا یوا -

 چطوره؟ لیفامتر... اسمآسون
 بلند شد. شیموافقت همه، هومن از جا با
 .ارمیکاغذ و خودکار ب رمیمن م -

 گفت: نیشده و آماده در دستانمان بود که فرز یکشکاغذها خط قهیاز دو دق بعد
 اول شروع کنه؟ یخب ک -
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 به من نگاه کرد و گفت: یرچشمیز هومن
 خانمه. وایواسه ش یرأ نیرشتی. بگهیمشخصه د -

 .دمییهم سا یرا رو میهادندان یعصب
 حال گفت:خوش وایش
 .کیحرف ش. سه، دو،  م،یپس با اول اسم من شروع کن -

 .میمتوقف شد یگفتن هستشروع به نوشتن کردند و با استپ عیسر همه
 خواند. یهست

 .نیریاسم: ش -
 گفت: هومن

 .نیشاه -
 گفت: نیفرز

 شبنم. -
 تم:گف من
 .وایش-

 :دیغر وایطرفم برگشتند و شمشکوک به همه
 پنج بدم. دیحاال من با ؟یبابا! چرا مثل من نوشت یا -

 کرد. زیچشمانش را ر هومن
 هوم؟ وا؟یحاال چرا ش -

 گفتم: جانببهحق
 .نیگفت با اول اسم من شروع کن وایچون ش د؛یبود که به ذهنم رس یاسم نیبابا! خب اول یا -

 :گفت یهست
 ؟میرو نوشت گهید یپس چرا ما اسما ؟یجد -

 پرت کردم. یعسل یام را روبرگه یعصب
 بابا. نی! ول کننیهست ییرایعجب گ گهیبود. شما د یاه! گفتم که اتفاق -

 گفت: لکسیر نیفرز
. غذا: هوازادی: شلیرو بخون. فام یکه نوشت ییزایچ هیشما بق م،یباشه ما تسل ؟یشیم یبابا! چرا عصب خبلهیخ -
 ...یکیپالست وای: شءی. شواپلویش
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 :دمیغر یعصب
همون جدول  م،یکن یباز لیفاماسم می. اه! اصالً نخواستی. تو هم بدتر از هومن شورش رو درآوردنیفرز گهیبسه د -

 .میاز دست زرزراتون راحت یساعتمین هیو  کنهیبهتره. حداقل مخ شما دوتا هنگ م میرو حل کن
 گفت: وایش
 دوست دارم. یلیکردن رو خهم جدول حلمن  -

 کیکه احتماالً متعلق به پ یدادند و جدول تیخان رضا نیسلطان هومن خان و دست راستشون جناب فرز باالخره
 کردند. داینوروز کالس دوم هومن بود، پ

 خودکار به دست، گفت: نیفرز
 . مخترع تلفن؟میکن دایکه زودتر رمزش هم پ میخب شروع کن -

 گفت: عیرس هومن
 .سونیاد -
که  میبه هم فهماند ماواشارهیبا ا م،یگرفتیمان را مخنده یزور جلوهر سه به کهینگاه کردم و درحال یو هست وایش به

 .میبرتر لـ*ـذت ببرمسابقات هوش یسر نیاز ا شتریتا ب مینزن یحرف
 ادامه داد: هومن

 ...گهیجدول د هیاولش معلومه که چرته. برم  سؤال نیآخه، از هم ستیسؤاال در سطح ما ن نیهه! ا -
 .دیوسط حرفش پر نیفرز

 .هیهومن، هشت حرف شهیجا نم -
 .سونیحله، آق اد یآق بذار هی. اولش شهیجا م -

 زده گفت:ذوق نیفرز
 ست؟یحله. صراف ک ولیا -
 .کندیم ییجوکه صرفه یانسان -
 ست؟یها چرفته. نسبت آن یهمانیه ماش ببا دختر برادر خاله ی. شخصکنندهییجوصرفه -

 را در هم کرد. شیهااخم هومن
 .یبرو سؤال بعد ؟یچ یعنیکارا  نیکردن که رفتن. ا پسر؟ اصالً غلط ایشخص دختر بوده  -
 ات؟یح عیما -
 پول برادر من، پول. -
 هومن اون که جامده. -
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. اگه االن میدختربچه افتاد هی ریخاطرش گن بهمهمه که ما اال یقدرکه پول اون نهیمهم ا ست،یاون که مهم ن -
 .میتحملش کن میمجبور نبود م؛یپول داشت

 بلند شد. شیاز جا وایو ش میبه هومن رفت یاغرهزمان چشمهم وایو ش من
 مزاحمم. یانگار بدجور -

 بلند شدم. عیسر
 .خوامیتو محلشون نذار. من معذرت م گن،یوپرت مچرت نایا -
 به او، گفت: توجهیب نیت. فرزنشس یلیمیب با
 هومن. خورهینم -
 هم چرک کف دست! دیشا له،یتهیما ایسکه  ای هیکارت بانک ایحتماً  خوره،ینم نی. اگه اخورهیم -
 نچ، دو حرفه. -
 پس چکه. -

 جدول را پر کرد. یهاخانه نیفرز
 ست؟یگرانش چ یرویجزرومد در اثر ن -
 !ایچه برسه به در کنه،یم هچاریعشق. گرانش عشق آدم رو ب -
 من اشاره کرد و ادامه داد: به
 ش جلو چشمته.نمونه -

 هومن زدم که با خنده گفت: یمحکم به پا یلگد
 . حرف حق، تلخه.گهیآره د -

 گفت: طنتیبا ش نیفرز
 .یگو، چهار حرفو سخن بایز یا. نام پرندهدونمیخودم م گهیرو د نیا -

 ند:زمان گفتهم نیو فرز هومن
 !وایش -

 گفت: هومن
 آقا... یبـرده با اون صدا براهم دل بائه،ی. هم زنیآفر -

 :دمیو غر دمیپر میاز جا یعصب
 . اه!نیدرآورد یبازمزهیب یلی. خگهیبسه د -
 ادامه دادم: وایبه ش رو
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 .نه ایخوبه  نیبب ایکنم، هر وقت صدات زدم ب تیعکسات رو اد رمیرو ندارم. م نایمن حوصله ا -
 زد. یتکان داد و لبخند دییرا به تأ سرش

 باشه، ممنون. -
 گفت: نیسمت اتاق هومن حرکت کردم که فرززدم و به یلبخند

 .وقتهینشه  ریآره برو. د -
به اعصابم مسلط شدم.  یو کم دمیکش قی. قبل از هر کار، چند نفس عمدمیزدم و در اتاق را بهم کوب یعصب یپوزخند

 بلند شد. نیفرز یوشن نکرده بودم که صدارا ر وتریهنوز کامپ
 چشه. نیا نیبب ایکارن! ب -

 و از اتاق خارج شدم. دمیکش یپوف کالفه
 نشسته بود، گفتم: ونیزیتلو زیکه تنها و درمانده کنار م نیبه فرز رو
 کجان؟ هیشده؟ بق یچ -
 ییفکر کنم دارن چا یول ؛ییچا ختنیر یهومن که رفت به گلدوناش آب بده. دخترا هم رفتن تو آشپزخونه برا -
 .کارنیم

 حال گفتم:به آشپزخانه انداختم و درهمان ینگاه مشکوک
 گلدوناش. نیهومن هم کشت ما رو با ا نیا -
 دادم و گفتم: نیگرم صحبت بودند و اصالً حواسشان به اطراف نبود. نگاهم را به فرز یو هست وایش
 شده؟ یچ -

 و گفت:اشاره کرده  DVDنوار داخل  به
 .شهیپخش نم زنم،یم یهر چ یول م؛ینیرو بب لمیف نیها گفتن ابچه -

 تکان دادم و متأسف گفتم: نیرا به طرف سرم
 سیپل یآخه؟ من موندم تو و هومن چجور ذارنیم یورنیرو ا یدیس ؟یدونیهم نم نیخاک بر اون سرت. ا -

 .شهیبرعکس بذار، درست م ن؟یشد
 .هارهینم اگه برعکس بذارم عقب -
 گفتم: گشتمیطور که به اتاق برمو همان دمیکش یآه
 شد؟ یرمز جدولتون چ یتو بذار، اگه نشد گردن من. راست -

 گفت: یحرص
 شد کارن عاشق شده است. -
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 .دمیخند
 .ادیاز اولش هم معلوم بود که اشتباه درم -

 ها شدم.عکس شیرایمشغول و وتر،یکردن کامپبه اتاق برگشتم و بعد از روشن دوباره
*** 

 
 نیفرز
 
 سمت ما آمد.به عیسپرد و سر وایبود، به ش یرا با هر کلک یچا ختنیر یهومن، هست یاشاره با

 :دیغر آهسته
و کارنه، هوم؟ اون از موقع بازکردن کادوها  وایشده باز؟ معلوم هست شما دوتا چتونه؟ حتماً باز هم راجع به ش یچ -

تون و جدول گرفتن عاشقانه. بعدش هم از فالنیکردیپچ مو من پچ گهیت در گوش همدپروکه راجع به اونا چرت
 باشه؟ نشونیب یزیخداها؟ اصالً از کجا معلوم که چبنده نیبه ا نیدار کاریهم که از االن. بابا چ نیکردنتون، احل

 گفت: طنتیبا ش هومن
 یهست یباهوش زایچ نیتو ا یلی. تو که خکردینم یازش طرفدار یجورنیهست خواهر من، هست؛ وگرنه کارن ا -

 ؟یحسش کن یتونیخانوم. واقعاً نم
 را نشان داد و گفت: یدو انگشتش مقدار کم با
 قدر؟نیا یحت -

 کنار هومن نشست. یهست
 ...یول کنن؛یبهم نگاه م ییجوراهیکه  کنمیچرا خب. راستش من هم حس م -

 گفت: یراض هومن
 .یاریدوتا درب نیسر از کار ا دیامشب با ،یب گوش کن هستشد. خو نیآها، ا -

 معترض گفت: یهست
 .دیاریچرا من؟ خب خودتون سر از کارشون درب -
به  یتو خوب بلد یول ده؛یو جواب سرباال بهمون م شهیم یکارن جوش م،یبزن یحرف هی. تا یهست میتونیما که نم -

 کار خودته. ،یاریحرفش ب
 لب گفتم: ریکردم و ز یمصلحت یاسرفه عیسر شد،یبه دست از آشپزخانه خارج م یچا ینیکه س وایش دنید با
 ! اومد.سیه -



 

 

161 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 را تعارف کرد. یچا وایش
 .نینکن یرو پل لمیف ام،یببرم و ب ییآقا کارن هم چا یتا برا -

 به ما انداخته و هول گفت: ینگاه یهست
 برم. یجان، من م وایش ستیالزم ن -
 سمت اتاق هومن رفت.به ما، به یرا از او گرفت و با زدن چشمک یفنجان چا ی. هستادستیمتعجب ا وایش

*** 
 

 کارن
 
به خود آمدم و  عیدر، سر شدندهیها شده بودم که با کوبغرق آن ز،یچزوم کردم و غافل از همه وایچشمان ش یرو

 حالت زوم برداشتم. یعکس را از رو
 .دییبفرما -

 ارد شد و با لبخند گفت:و یفنجان چا کیبا  یهست
 .یخسته نباش -

 زدم. یلبخند
 .یسالمت باش -

 اشاره کرد. وایگذاشت و به عکس ش زیم یرا رو فنجان
 .اینکرد شیبه ما معرف یوحسابدرست -

 زدم. یشدم و پوزخند وایش ریمحو تصو دوباره
 نیفرز ایهومن  کهنیهم یول ؛یبود یعصبان اوشیاز دست س نکهیبا وجود ا بندمیکه شرط م یقدر فوضولتو اون -

 .یرو درآورد هیقض یتوته یآورد ریرو گ
 .دیخند

 . خوشگله، نه؟ایباهوش شد -
 ؟یک -
 .گهید وایخنگ، ش -

 گفتم: هوایکه محو صورتش بودم، ب طورهمان
 مخصوصاً چش... ،یلیآره خ-
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که با  یفرستادم و رو به هست امیپرتحواس نیدر دلم به ا یبه خودم آمدم و نگاهم را از عکس گرفتم. لعنت ناگهان
 هول گفتم: کرد،یبه من نگاه م یلبخند کج

 .گهید هی. مثه بقهیمعمول ،یلیکه نه خ نهینه، منظورم ا -
 خنده زد. ریز
 فقط بدترش نکن. ،یجمعش کن خوادیبابا! نم خبلهیخ -

 ادامه داد: طنتیکرد و با ش زیرا ر چشمانش
 .یپسرعمو. درضمن، منظورت هم بد رسوند یدستم داد ییبد آتو -

 گفتم: هول
 منظور؟ کدوم منظور؟ -

 .دیخند
 .یالسکوت بدحق دینگم، با یبه کس یزیچ یخوایخودت رو به اون راه نزن. اگه م -

 قرار گرفت و آهسته در گوشم گفت: سرمپشت
 نه؟ ه،یداشتندوست ه؟یچ واینظرت راجع به ش یلیحاال خداوک -
 :دمیغر یو رو به هست دمیرپ میجا از
 ه؟یسؤاال چ نیمنظورت از ا -

 گفت: مظلوم
 نظرت رو راجع به اون بدونم. حاال جوابم رو بده. خوامیفقط م ،یچیه -

 زد و ادامه داد: یچشمک
 السکوت.عنوان حقبه -
 مهم ذات آدمه. یخوبه؛ ول شافهیبگم آخه؟ خب ق یچ -

 شد. رهیآمد و در چشمانم خ ترکینزد
 یخوایکنن. مگه تو م یباهاشون زندگ خوانیکه م ییآدما یبرا ،یهر کس ینه برا یمهمه؛ ول یلیآره، ذات آدما خ -

 ؟یکن یزندگ وایبا ش
 :دمیغر یعصب

 گفتم. یمن کل ؟یواسه خودت هست یگیم یچ -
 .هیدختره چ نیحست نسبت به ا یآخر به ما نگفت یول ؛یگیباشه بابا، تو راست م -

 تم:گف متعجب
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 داشته باشم؟ دیبا یآخه چه حس ه؟یحس؟ منظورت چ -
 را باال انداخت. شیابرو

 بهش؟ یندار یحس چیه یعنی ؟یمطمئن -
 را کج کرد. سرش

 کوچولو؟ هی یحت -
 ها مشکوک شده بودم.و به آن جیگ شیهاسؤال از
 شناختم. میکه تو زندگ هیآدم همهنیاز ا یکیمن اون هم مثه  ی. برایچیه -
 شد. رهیچشمانم خ در
 رو پنهون کنن. یزیچ توننیچشمات نم گم،یکه دارم بهت م هیکمیبار هزارو نی. ایگیدروغ م -

 لبش، گفت: یرو یو با لبخند آهسته
 نه؟ ،یدوسش دار -

 گفتم: عیسر کند،یتقال م جهتیشدن، بنجات از غرق یکه برا یشخص مثل
 ؟یگیم یمعلوم هست چ یهان؟ هست -
 .یخودت رو به اون راه بزن نکهی. نه ایشدیم ینداشت، عصبان قتیمه؛ چون اگه حقآره، معلو -

 .دمیرا در هم کش میهااخم
 .ستین یزیچ نی. همچمیاالن هم عصبان -
 هست. -
 .ستین -

 گفت: لجوج
 تولد من. شیآوردیو نم یکردیازش دفاع نم یجورنیا ،یکردیبهش نگاه نم یجورنیهست؛ وگرنه ا -
 خواستی. درضمن، چون منهیهومن و فرز یوپرتا. دفاعم هم فقط مقابل چرتکنمینگاهش نم یجورچیمن ه -

 .نجایتنها تو پارک بمونه، آوردمش ا
 زد. یرا باال انداخت و لبخند کج شیابرو

 دوست داشتن. یهااز نشونه گهید یکی ،ینگران -
 گفتم: کالفه

 ؟یسازی! تو چرا از کاه کوه میهست یوا یوا -



 

 

164 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 گرفت،یکه هومن فال م یموقع ی. حتستین یعاد زیچ هینگاه کردنا و... اصالً  جورنیا ،ینگران جورنیا نکهیا یبرا -
 یدونیو نم یجیگ یلیخ یکارن؛ ول یبود. تو دوسش دار یاگهید زیتو چشمات چ یول ؛یدیخندیبه حرفاش م نکهیبا ا
 .یکن کاریچ دیبا

 کم آوردم و اعتراف کردم. یهست یجلو شهیهم مثل هم باز
اون با  نکهیخاطر ابهش دارم. فقط به هینسبت به بق یتربیاحساس کوچولو و عج هینه. من فقط  یعنیخب آره،  -

 ووجوشه.و پرجنب طونیش یلیشماها فرق داره و خ
 کنه،یت ماون رو برات متفاو تیکه شخص یزی. چنیمن و هومن و فرز هیماست، شب هیشب قاًیاون دق طنتیش -

 احساست نسبت بهشه.
 و نگران گفتم: جیگ
 کنم؟ کاریچ دیخب من با -
 .یاریرو به دست ب وایتا دل ش یدار ازیتو فقط به چندتا اتفاق عاشقانه ن -

 گفت: بلند
 نظرت رو راجع به عکسا بدونه. خوادیجان کارن م وایش -

 :دمیغر
 هنوز عکسا آماده نشدن. ؟یهست یچرا صداش زد -
 گفت: طنتیش با
 مشکل خودته. گهیاون د -
 رو به من از اتاق فرار کرد. یگفت و بعد از زدن چشمک یدییازخداخواسته بفرما یزدن در اتاق، هست با

 زد. یزورک یوارد اتاق شد و لبخند زد،یاش ناراحت مکه چهره وایرفتم. ش یاغرهچشم کالفه
 تموم شد؟ -
 کنم که اگه بدت اومد، هنوز کار از کار نگذشته باشه. ششیرایا نظر خودت وبهتره ب دمید یراستش نه هنوز؛ ول -

 آمد. جلوتر
 .گفتنیراجع به تو م ییزایچ هیها بچه -

 را در هم کردم. میابروها
 ؟ییزایچه چ -
 .یهم دوسش دار یلیو خ یدختر خوشگل نامزد کرد هیبا  گفتنیم -

 درشت شد. چشمانم
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 من؟ -
 ق من انقدر بده؟از نظرت تو اخال یعنیاخالقش برعکس منه.  یتو گفت گفتنیو م کردنیرو م فشیتعر یلیخ -

 و باال کردم. نییدادم و سرم را با حرص پا هیتک واریبه د نهی*ـسـبهدست
 ؟یداد، نه؟ تو هم باور کرد لتیگورشده تحورو اون هومن گوربه نایا -

 گفت: متعجب
 دروغه؟ ینی -
 برداشتم. واریرا از د امهیتک
 دختر. یهه! تو که انقدر ساده نبود -

 نشستم. وتریکامپ یجلو
 دن؟یهم ازت پرس یزیخب، اونا چ -
 .گهید نایو... هم ترسمیکه ازشون م ییزایهام و چ. راجع به عالقهیمعمول یآره، سؤاال -
 هوم. -
 ها اشاره کردم.عکس به
 قشنگ شده؟ -
 .یلیآره، خ -

 خاموش شد. وتریها رفت و کامپم که همان لحظه برقعکس آخر شد شیرایو مشغول
 :دمینال
 نداره، تا فردا... بیع یشانس! ول نیکنم، لعنت به ا ششیرایاز اول و دی! االن چه وقتش بود آخه؟ حاال بایوا یا -
د. نگران و جسم لرزانش که گوشه اتاق کز کرده بود، حرفم نصفه مان یچهره دنیبرگشتم که با د وایش سمتبه

 بلند شدم و گفتم: میمتعجب از جا
 شده؟ یچ -

 گفت: لرزان
 ...یکیتار -

 .دمیکش ینشستم و پوف کنارش
 آره؟ ،یترسیم یکیاز تار یحتماً بهشون گفت -

 نثار هومن کردم و کالفه گفتم: ینیتکان داد. نفر دییتأ یسرش را به نشانه سرهمپشت
 دوتا روشن کنم. نیرو با ا فمین تکلتا م رونیب میکار خودشونه. پاشو، پاشو بر -
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 نیشد. فرز نیو نقش زم یشدت باز کردم که همان لحظه پشت هومن خالسرم راه افتاد. در اتاق را بهشد و پشت بلند
 مجسمه اسب کنار در اتاق کرد. کردنیهم دستپاچه خودش را مشغول وارس

 :دمیزدم و غر میرا به پهلو دستم
 ن؟یهست یچه موجودات گهیشما د ن،یستیمیپشت در هم که گوش وا ن،یکنیبرقا رو که قطع م -

 را مرتب کرد و معترض گفت: دشیسف-یراه آبراه راهنیپ اورد،یخود ب یبه رو نکهیبلند شد و بدون ا شیاز جا عیسر
 .نمایبیم لمیکارن؟ دارم ف یکنیم کاریچ -
 دادم. هیچهارچوب در تک به
 نه؟ ،ینیبب لمیو ف یبد هیقت تکبه در اتا دیهوم. حتماً با -
 کنم؟ کارشیچ گه،یآره، عادته د -
 اشاره کردم. ونیزیصفحه تلو به
. دید لمیف شهیهم م ونیزیکرده که بدون برق و با صفحه خاموش تلو شرفتیپ یتکنولوژ یقدراون دونستمینم -

 سنت. پاشو و زود برقا رو وصل کن. نیپاشو، پاشو خجالت بکش هومن با ا
 .دیپر رونیاز پشت گلدان کنار در ب یبلند شد که همان لحظه هست شیاز جا یحوصلگیب با
 .ستقهیاون عت ن،ینکن آقا فرز -
 به تأسف تکان دادم. ینگاه کردم و سر نیو فرز یهست به
 متأسفم براتون. -

 انداخت. نییسرش را پا یروشن شد و هست هابرق
 جون بخور تا حالت بهتر شه. وایآشپزخونه براتون شربت درست کردم. ش نیدوتا مجبورم کردن. بر نیا د،یببخش -
زمان رفتم که هم وایسر ششان انداختم و پشتبه هر سه زیآمتأسف یسمت آشپزخانه رفت.دوباره نگاهبا اخم به وایش

 شد. نیخورد و نقش زم زیل شیبا ورود به آشپزخانه، پا
 آخ. -
 شربتم شدم. دنینشان دادم و مشغول نوش لایخیخودم را ب م،یوجود نگران با
 گفت: یبلند شده و حرص شیزحمت از جابه وایش
 .یگرفتیو من رو م یآوردیدرم یبازجنتلمن دیخاک تو سرت. االن با -

 را باال انداختم. امشانه
 و بهت بخندم؟ سمیوا تونمیم یوقت ه؟یچه کار -

 :دیانداخت و غر سمتمرفته بود، به شیپا ریرا که ز یموز پوست
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 .یشعوریب یلیخ -
 دادم. یو جاخال دمیخند
 شدم و در گوشش گفتم: ترکینزد
 ایما هست  نیب یزیمعطلن که بفهمن چ جاهانی. االن همنهیهومن و فرز یهانقشه نایچون ا رمت؛ینخواستم بگ -

 نه.
 گفت: اریاختیدر چشمانم، ب رهیو خ دیچرخ طرفمبه
 هست؟ -

 با اخم گفت: عیحال محوش بودم که سرخوش و ته دلم متعجب
 نکبت. ست،یخب، خب معلومه که ن -

 سرش وارد هال شدم.و پشت دمیاز آشپزخانه خارج شد. خند یاغرهو بعد از رفتن چشم دیشربتش را باال کش عیسر
درحال  یبودند. هستگذاشته  یهند لمیها فآفتاب از کدام طرف طلوع که نه، امشب غروب کرده بود که بچه دانمینم
 مشغول دعوا بودند. نیکردن و هومن و فرز هیگر

 :دیغر هومن
 وقت ماها...شد. اون بشینص یبداخالق چ افهیعالف بدق کاریب یتو رو خدا، پسره نیبب -

 گفت: نیفرز
 .کردمیمن اگه اونجا بودم، دهن پسره رو صاف م -

 گفت: هومن
 بله گفت. افتهیجهش لیگور نیف کرد که به ادهن دختره رو صا دیچرا دهن پسره؟ با -

 گفت: انیگر یهست
! گهیداشته که دختره عاشقش شده د ینقطه مثبت هیپسره  دی. شانیساعتش رو رد کرد کی. بابا شما که گهیبسه د -

 .الیخیرو ب نایبعد هم ا
 و ادامه داد: دیرا باال کش شینیب

 !زمیعز ی! الهدنیرسچه خوب به هم  یسخت همهنیبعد از ا نینیبب -
 دادم. هیو دستانم را به مبل تک ستادمیهومن ا سرپشت

 .یدیپسندیم ییکایآقا هومن؟ شما که فقط آمر نیشد یهند لمیتا حاال شما اهل ف یاز ک -
 دستگاه را خاموش کرد. عیو سر دیاز جا پر هومن

 اعتراض کرد. یهست
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 .دیرسیمقشنگش  یتازه داشت به جاها ؟یچرا خاموشش کرد -
 :دیغر نیرو به فرز هومن

 !؟یکه گذاشت هیمزخرف لمیچه ف نی. انیخاک بر سرت فرز -
 گفت: نیفرز

 خودته به خدا. هیدیس -
 کانال کارتون به آن راه زد. کی یکرد و خودش را با تماشا یاسرفه هومن

به  دهیورپر نیکه ا دونستمیم ممن از اولش ه کنه،ینگاه م یبه سند یچجور نیرو! بب یباب اسفنج نیفرز یوا -
 نظر داره! یسند

 .میدیخند زینگاه کردم و هر دو ر وایش به
 گفت: نیفرز

 بود. سشینه بابا عاشق اون دختر رئ -
 .میو به سخنان گهربارشان گوش سپرد مینشست کنارشان

 گفت: هومن
 .فتمیکارن م ادی نم،یبیس رو ماختاپو نی. المصب هر وقت اخورنیدافه، اصالً به هم نم یلینه اون که خ -

 متعجب به من نگاه کردو نیفرز
 کارن؟ چرا؟ -
 .زنهیساز مخالف م شهیکارن هم نیچون اختاپوس هم ع -

 زنگ وایش یرفتم که همان لحظه گوش یاغرهبه هومن چشم یکرد. حرص دییو با سر حرف هومن را تأ دیخند نیفرز
 فت و رد تماس زد.در هم ر شیهاخورد. مثل دفعه قبل اخم

 :دمیپرس
 ؟یچرا جوابش رو نداد ه؟یک -

 گذاشت. فشیرا داخل ک لیموبا
فرصت مناسب  هیرفت. حاال تو  ادمیکل به یول شش؛یداد، قرار بود امشب برم پ امی. همون دوستمه که پستیمهم ن -

 .ارمیاز دلش درم
 :دمیشک داشتم، پرس شیهابودن گفتهدر راست نکهیا با
 نگه؟یتو کار مدل اون هم -

 زد. یلبخند
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 مثل شما بشه. یکینه، قراره  -
 باال انداختم. ابرو

 !یچه عال -
 انداخت و برخواست. اشیمچبه ساعت یزد. نگاه یلبخند

 خوش گذشت. یلیتون ممنونم، امشب خبرم. از همه دیبا گهیمن د -
 زد. یلبخند کج هومن

 .یآقا کارن کناز  دیرو با یتشکر اصل یول کنم؛یخواهش م -
 به هومن نگاه کردم. چپچپ

 رو به من گفت: وایش
 ها.بله. ممنون از دعوتت. خداحافظ بچه -

 گفتم: عیسر
 . بذار کتم رو بردارم.رسونمتیخودم م سا،یوا -

 زد و سرش را تکان داد. یلبخند
 باشه، ممنون. -
 زدن در، سرش را داخل اتاق آورد و گفت: بعد از وایکتم شدم که ش دنیاتاق هومن رفتم و مشغول پوش سمتبه
 اجازه هست؟ -

 .دمیخند
 .یاومد گهیحاال که د -
 خنده وارد اتاق شد. با
 فلشم رو ببرم؟ تونمیم -
 .شهی. فردا حتماً درست مگهینشد د یقرار بود امروز تمومش کنم؛ ول دینه هنوز. ببخش -

 آمد. جلوتر
 بهت بگم. یزیچ هی خواستمی. راستش، مستین یمشکل -

 آخر کتم را هم بستم و گفتم: دکمه
 ؟یچ -

 .انداخت و دستانش را در هم مشت کرد نییرا پا سرش
 بهت بدهکارم. یعذرخواه هیکارن من  -
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 را گره کردم. میابروها
 بابت؟ -
 باهات بد بودم. یلیکه قبالً باهات داشتم. من خ ییبابت رفتارا -

 .دمیخند
 .بخشمتینداره من م بیع ی. ولیلیخ -

 را باال آورد. سرش
 تولد امشب نرفته بودم. یبه خوب یمن تا حاال تولد ،یدونیبابت امشب هم ازت تشکر کنم. م خواستمیممنون. م -

 کرد. یتلخ یخنده
 نداشتم. یزندگ نیهمچ وقتچیشد. من ه میحسود تونیمیخوب و صم یبه رابـ ـطه ،یراستش رو بخوا -

 انداختم. نییرا پازدم و سرم  یتلخ لبخند
 بگم. دیبا یچ دونمینم -
 ...یراست -

سمتم گرفت و با لبخند را که در فرودگاه گرو داده بودم، درآورد. آن را به یبندرا پشت گردنش برد و گردن دستانش
 گفت:

 خودت باشه بهتره. شیمادرت پ ادگاری رش،ی. بگرفتیم ادمیداشت  -
 شدم. رهیچشمانش خ در
 .ادیهم مطمئنم که بهت م دهی. ندیطور که تا حاال انداختهمون ش،یتو بنداز خوادیلم ممن د یول -

بند بزند؛ اما به سرفه افتاد و دلش را گرفت. گردن ی. خواست حرفدیسرخ شد و دستانش را عقب کش یکم صورتش
 .دیدو ییشوسمت دستانداخت و به نیزم یرا رو

 .دمیدنبالش دو نگران
 دفعه؟یشد  یچ -

 :دمیها غررو به آن یکه حرص دندیسمت من دوهم به یو هست نیو فرز هومن
 ن؟یآورد وایسر ش ییهان؟ چه بال ن؟یبه آب داد یگلباز واسه امتحان من چه دسته -

 گفت: هومن
 ش بهم خورده!معده دیبخدا. حاال تو هم انقدر نگران نباش، شا یچیه -
 ...نکردهیاگه خدا ؟یفهمیبا ماست، مهمون ماست. م تشینگران نباشم؟ اون االن مسئول ویچیچ -
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هر چه خورده و  ده،یبه حمام نرس می. پادمییسمت حمام دوگفتم و ناچار به یدلم حرفم نصفه ماند. آخ دنیچیپ با
 نخورده بودم را باال آوردم.

 :دیسراغم آمد و نگران پرس هومن
 ن؟یخورد یزیچ رونیب وایتو و ش نمیبب -

 حالم بهتر شد، گفتم: نکهیاز ا بعد
 ا؟یبه خورد مشتر دهیمونده م یهنوز هم غذا ماین نیا نمیآره. بب -

 درشت شد. چشمانش
 ؟یخو مگه مرض داشت ن؟یاونجا غذا خورد نیرفت -
 گفتم: فشردم،یرا به هم م میهادلم را گرفته بودم و از درد پلک کهیدادم و درحال هیتک وارید به
 از دست توئه! کشمیم ین که هر چهوم یکچل بش یاله -

 گفت: معترض
 .یکوفت نکن یخواستیبه من چه؟ خب م -

 :دمیغر
 !یتوانا. آ یقایرف نایبه تو چه؟ ا -

 افتادم. نیزم یشد و از درد رو دتریشد امچهیپدل
 هول گفت: هومن

 رو روشن کنم. نی. من برم ماشمارستانیب میبر دیبا -
 شدم. نیوار ماشبود، س یبه هر زحمت باالخره

 و غر زد. دیدر عقب را بهم کوب وایش
 چمون شده؟ یشبنصفه ایخدا -

 راه افتاد. هومن
 گفتم: وایرا به عقب برگرداندم و رو به ش سرم

 ؟یدرد دار یلی. خمیاز اون غذائه مسموم شد -
 :دیبه او نگاه کردم که غر یکه آخم به هوا رفت. عصب دیرا محکم به فرق سرم کوب فشیک
 از دست شماست! کشمیم یرو ببرن که هر چ قاتیمردشور تو و رف یا -

 گفت: یعصب هومن
 .مارستانیب یرفتیم ادهیپ دی. اگه من نبودم، االن باهاییپررو یلیخ -
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 :دیسمت هومن گرفت و غربلندش را درآورد، آن را بهکفش پاشنه وایش
 تو حلقتا. کنمیرو م نیحرف نزن. ا گهیدیکیتو  -

 چنان از ترس ساکت شده بود که شک کرده بودم همان هومن سابق است. چارهیب منهو
 کردم. ینچ
 قهیانگار دو دقچاقو بذار رو گردنمون و هر دومون رو بکش. ها؟ انگارنه یخوایدختر. اصالً م یکرد یباز که تو قاط -
 هو؟ی یشی. چرا تو عوض میکردیتشکر م یداشت شیپ

 :دیغر
 دلم! یخودش. آ یجاهم به نیدش، اخو یجااون به -
 به هومن نگاه کرد و غر زد. نهیآ در
 تندتر برو خب. اه! ذرههیپشت؟ الک ای نهیماش نیا -

 :دمیغر
 .ستیساده که ن تیمسموم هیهم که سر ما اومده،  ییبال نی. ماشاالً اگهید گهیخب راست م -
 ادامه دادم: دیتأک با
 .تهیمسموم -

 .دادن آب دهانش، سرعتش را باال بردنگاه کرد و بعد از قورت وایبا ترس به ش هومن
*** 

 
 گفت: نیو غمگ دهیبه گل پژمرده داخل گلدان کش یدست هومن

 کنن؟یمراقبت نم نایاومده! آخه چرا از ا چارهیسر گل ب ییتو رو خدا، چه بال نیبب -
 .دمیکش یپوف
 مراقب گال باشن؟ یوقت تو توقع داراون کنن،یور مراقبت مزبه ضایتو رو خدا ول کن اون گل رو هومن. از مر-

 سمتم برگرداند که ادامه دادم:را به نگاهش
 مهلته. نیدرستش کن، فردا آخر وایسفارش نکنما. حتماً اون عکس رو واسه ش گهیپس د -

 کالفه گفت: هومن
 .کنمیباشه بابا، درستش م ؟ییوایوقت به فکر شاون یریمیم یخودت دار -
 :دمینال
 چطوره؟ وایش کشه؟یم مارستانیکارم به ب دونستمیخب من از کجا م -
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 از کوره در رفت. ،یبه اتاق آن هم با لباس پرستار اوشیسرم بگذارد که با واردشدن سسربه خواستیمعمول م طبق
 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا -
 ت:ما تعجب کرده بود، با استرس گف دنیکه خودش هم از د اوشیس
 .منامهانیپا یکارآموزم برا نجایسالم آقا هومن. من ا -

 .دیکش یدستانش را به کمرش زد و پوف هومن
 . خب حاال چه مرگته؟میرو کم داشت نیفقط هم -
 اومدم سرم آقا کارن رو عوض کنم. -
 !ایخب، ب لهیخ -
 هوا رفت. سوزن را به دستم زد، دادم به کهنیترس و لرز کارش را انجام داد و هم با
 آخ! -

 کردم. یاخم
 تر برادر من.آروم م؟یبکش ای یسرم بزن یخوایچه وضعشه؟ م نیا -

 داد زد: هومن
 کودن. یپسره گه،ید گهیراس م -
 کرد که همان لحظه در اتاق زده شد. یخواهمعذرت عیسر اوشیس

 گفت: هومن
 تو. ایب -
 شد. دهیسمت در کشپدرم چشمانم درشت و نگاهم به یصدا با
 .دهیکش مارستانیتازه کارت هم به ب چ،یه یومدیکه سر کار ن یکردیم یامروز رو چه غلط ستیمعلوم ن -

 شدم. زیخمین میدرجا
 نجا؟یبابا، شما... ا -
 میبه سرتاپا یهومن فرار کرد. بابا جلوتر آمد و نگاه نیاز مقابل نگاه خشمگ عیاز فرصت استفاده کرد و سر اوشیس

 انداخت.
 زد و گفت: یدپوزخن

 بهت خوش گذشته. یکه امروز حساب نمیبیم -
 شلوارش فرو برد. یهابیانداخت و دستانش را در ج نیگذرا به هومن و فرز ینگاه

 !ن؟یومدیتاتون با هم نکه هر سه نینکنه اعتصاب کرد ای ن؟یگرفت یامروز رو مرخص یک یشما با اجازه نمیبب -
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 پته گفت:با تته هومن
 ...نیبود و واسه هم یعمو جان، امروز تولد هست راستش -

 .دیوسط حرفش پر بابا
 . بار آخرتون باشه.نیکه از کارتون بگذر شهینم لیدل نایا -
 من نگاه کرد. به
 .یهفته حق اداره اومدن رو ندار کیو شما آقا کارن، تا  -

 تعجب کردم. یاز رو یاخندهدرشت شد و تک چشمانم
 گه؟ید نیکنیم ی؟ شوخبابا هیمنظورتون چ -
 گفت: یدر چشمانم، جد رهیخ
 دارم؟ یمگه من با تو شوخ -
 .نیکار رو کن نیا نیتونیپرونده رو دستم مونده. نم یبابا من کل -

 .دیحرفم پر وسط
 .یهات برسبه پرونده یتونستیم ،یبود یگذرونخوش یکه پ ی. اون موقعتونمیاتفاقاً م -

 گفتم: ریمتح
آبروم رو جلو  یرفته چجور ادتونیشما  نکهیندارم؟ بعدش هم، مثل ا یروز مرخص هیبعد چند سال حق  یعنیبابا  -

 همکاراش نگاه کنه. یفرداش تو رو دیکشیمن بود، خجالت م یهم جا یاگهی. هر کس دنیهمه برد
 کرد. یمصلحت یاسرفه

 .شیبنداز پات ریز ینخوا شهیکه مثل هم دوارمیو ام نهیمن ا میهرحال تصمبه -
 از اتاق خارج شد. یگریحرف د چیانداخت و بدون ه نیبه هومن و فرز ینگاه
 به هومن رفتم. یاغرهچشم

 نه؟ نجام،یمن ا یتو بهش خبرداد -
 گفت: مظلوم

 رو بگم. زیچعمو به من زنگ زد و مجبورم کرد همه کردم؟یم کاریخب چ -
 ؟یبگ کیوچدروغ ک هی یتونیزبون نم همهنیتو با ا یعنی -
 .ترسمیسگ از بابات م نینه به خدا. ع -

 .دمیتخت دراز کش یفرستادم و کالفه رو رونیرا پرحرص ب نفسم
 از دست شما دوتا سکته کنم. نکهیاستراحت کنم؛ البته قبل از ا خوامیم رون،ی! برو بخبلهیخ -
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 فرو رفتم. یقیاشتم و به خواب عمهم گذ یاز اتاق خارج شدند، چشمانم را رو نیهومن و فرز نکهیاز ا بعد
صبحانه بود،  ینیدر حال برداشتن س یکه دزدک وایش دنیوتولوق بشقاب آهسته چشمانم را باز کردم. با دتلق یصدا با

 گفتم: طنتیزدم و پرش یلبخند کج
 خانوم؟ وایش یبهتر -
 به من نگاه کرد. رهیاز دستش ول شد و خ ینیزده سوحشت میصدا دنیشن با
 ؟یشد داریب یک تو -

 زدم. ینشستم و لبخند میجا سر
 ؟یدزدصبحانه ؟یکردیم کاریچ یتو داشت نم،ی. بببستیمهم ن -

 کردم. ینچنچ
 واقعاً که. ه،یکار زشت یلیخ -

 خورده، گفت:شکست یاافهیشد و و با ق زانیآو اشولوچهلب
 م.شون کم بود، من هم هنوز گشنهکنم؟ صبحانه کاریخب چ -

 .دیچیوروده ام در هم پکه ناگهان دل دمیخند
 .دیسمتم دونگران به وایش
 ده؟یوروت پرچرا رنگ دفعه؟هیچت شد کارن  -

 زد: داد
 پرستار؟پرستار؟ -

 سمتم حمله کرد.و نگران به دیداخل اتاق پر هومن
 شده کارن؟ چته؟ یچ -
 :دمینال
 هومن. رمیمیدارم از درد م -

 رو به هومن گفت: هم وارد اتاق شد و نیفرز
 .ومدین یصدا زدم کس یهر چ ن،یشدن و رفتن تو زم انگار پرستارا آب -

 .دیکش شیدر موها یو دست دیدور خودش چرخ جینگران و گ هومن
 آخه؟ ارمیودفنش رو از کجا بکفن نهیکنم؟ باباش که قهره، من هز کاری. حاال چرهیمیخدا! داره م یوا -

 دم.متعجب به هومن کر ینگاه
 نه؟یتنها مشکلت فقط هم یعنیدستت درد نکنه آقا هومن.  -
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 . چشمانم را بستم و گفتم:دیچیدلم پ دوباره
 .نیکن یکار هیتورو خدا  -

 گفت: نیهول رو به فرز هومن
 روش، زود باش. میتا کارن رو بذار اریب لچریو هیبرو  -

 سمت در رفت.هول به نیفرز
 شده گفتم:چشمان درشت با
 راه برم. تونمی. خودم مستمیفلج که ن کنه،یهومن دلم درد م ن؟یفرز یریکجا م نم،یبب سایوا ر؟لچیو -

 گفت: یجد
 .یتونینم ر،یخنه -

 :دیغر نیفرز روبه
 .گهیبرو د ؟یهست یپس معطل چ -

 290رعت پرتم کرد. با س لچریو یانداخت و رو میپاها ریهومن دست ز لچرینداشت و با آوردن و دهیفا میهاتالش
 ها داد زدم:پله دنیسمت جلو هلم داد که با دبه هیبر ثان لومتریک
 هومن، آروم. -

 وار،یسرم به د دیها و برخورد شدپله یاز رو لچرینبود؛ چون با سرخوردن و عیسر یکاف یاندازهالعملم بهعکس انگار
 افتاد. یچه اتفاق دمینفهم گریرفت و د یاهیچشمانم س

*** 
 
 چشمانم را باز کردم. یآهسته ال نیحث هومن و فرزب یصدا با
 ن؟یفرز یبه من بگ دیتو االن با -
 رفت. ادمیکل که به میبود گهید یزایانقدر سرگرم چ شبیکنم؟ د کاریخب چ -
 راستش رو گفته؟ اروی نیا یحاال مطمئن -
 دروغ بگه؟ دیآره بابا، چرا با -
 توش وسوسه شده! یپوال دنیو با د در چمدون رو باز کرده دی. شادونمیچه م -
خودم  یدردبخور بود، برش داشته بود. من هم به رو. فقط چون بههیتوش چ دونستیاصالً نم چارهینه بابا، ب -
 سرش کردم و خالصه آدرس نقاشه رو ازش گرفتم.بهدست یجورهیو  هیچ هیکه قض اوردمین
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ش هم چمدون انقدر پول داده و تازه آدرس خونه هیخاطر ه که بهبود یاوونهیچه آدمه د گهیفکر کن اون نقاشه د -
 گفته. ارویبه 
جا شدم و آهسته جابه میدر جا یمشارکت در بحثشان را نداشتم. کم ییکه تا آن لحظه توانا کردیسرم درد م یقدر به

 گفتم: زدهجانیاما ه
 شده؟ دایچمدونه پ یعنی -

 ت:گف نیدو به من نگاه کردند و فرز هر
 آره. -

 .دمیکش یقیعم نفس
 خب، خدارو شکر. -
 :دمینشستم و غر میصبح، در جا یادآوردی با
سرم  ییبال هی ترسمیاالن هم هنوز م رم،یبود بم کینزد ؟یدرآورد یبود که صبح یبازوونهیچه د نیهومن خان ا -

 رو از دست داده باشم. میزیچ یمدتکوتاه یبلندمدت یاومده باشه و حافظه
 با آرامش گفت: منهو
 آفت نداره. گهینشده. بادمجون بم که د تیچی. نترس پسرعمو، هینشست نجایفعالً که سرومروگنده ا -

 رفتم: یاغرهچشم
 دستت درد نکنه آقا هومن. -
 .میهر سه متعجب به هم نگاه کرد رون،یاز ب ییبحث و دعوا یصدا با

 بود، داد زد: یهست یصدا هیکه شب ییصدا
 تو سرمش؟ یختیر یاشتباه یکه دارو ینقدر احمقا یعنی -

 گفتم: متعجب
 ست؟ین یهست یصدا نیا -

 گفت: هومن
 که اومده. شهیم یکمهیخودشه،  -
 مارستان؟یوسط ب کنهیداره بحث م یشده؟ با ک یحاال چ -
 داد زد: وایش
 تو سرت؟! یختیریم یچه خاک شدیم شیطور نکردهیواقعاً که. اگه خدا -

 وارد اتاق شدند. دند،یکشیرا دنبال خود م اوشیس یعصبان کهیدرحال وایو ش یدر باز شد و هست ناگهان
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 گفت: وایش
 .میکرد دایعامل جرم رو پ -

 .دیسمتم دوبه عیمن، سر دنیبا د یهست
 ؟یبرات پسرعمو. بهتر رمیبم -

 گفتم: متعجب
 چه خبره؟ نجایخوبم. ا -

 گفت: یعصب
 باشه؟ یخواستیچه خبر م -
 اشاره کرد و ادامه داد: اوشیس به
 بود. ختهیت رو بهم رورودهتو سرمت دوباره دل یاشتباه یدارو هی ختنیبا ر شبیآقا د نیا -

 .دیپر شیاز جا هومن
 گه؟یراس م یهست -
 :دیانداخت که هومن غر نییزده سرش را پاخجالت اوشیس
 ده؟یکش یتا حاال چ شبیمن از د یچارهیب یعموپسر یدونیم چی. هیگند بزن یتو فقط بلد ؟یتو کارآموز -

 گفتم: یجد
 .یبود من رو بکش کیانگار صبح خودت نزدانگارنه ؟یکنیخب بابا! چرا انقدر بزرگش م لهیاوه! خ -

 گفت: یدستش را به کمرش زد و حرص یهست
 ات خونه استفاده کنه.هفته حق نداره از امکان هی. تا میکه خونه رفت یحساب آقا هومن هم باشه واسه وقت -

 :دیطرف دهانم گرفت و غررا باز کرد. آن را به یران کیرفت و در  یبه هست یاغرهچشم هومن
 .یبخور بلکه کمتر حرف بزن -

 گفتم: معترض
 ؟یآوردیکمپوت م دیبه نظرت نبا -
 را در حلقم فرو کرد و گفت: یران زوربه
 ت کن.کارن؟! ناز نکن بابا، کوف کنهیم یچه فرق -
 :دمیشدن بودم. دست هومن را پس زدم و با سرفه غرمرز خفه در
 .گهیهومن. بسه د یم کردخفه -
 گفت: یو هست وایبه من، رو به ش توجهیب
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 ه؟یچ اوشیبرا آقا س متونیخب خانوما، تصم -
 زد. یچشمک وایش
 بسپرش به من. -
 .میماند یعذابم باق یهحرف هر سه از اتاق خارج شدند و باز هم من و دو ملک نیا با

 گفت: نیرو به فرز هومن
 دنبال اون نقاشه. میبر دیامروز با -
 شدم. زیخمین

 . فعالً که حق اداره رفتن رو ندارم؛ پس وقتم آزاده.رمینه، من م -
 گفت: نیفرز

 جناب سروان. یبگذرون نجایا دیخوشبختانه دکتر گفت کل وقت آزادت تا عصر رو با ایمتأسفانه  -
 گفت: منهو
 گرخهیبهت و بدتر م گهینم یچیسراغ نقاشه، ه یاگه بر تیزامب نیع یافهیو ق شدهیچیسر باندپ نیبعدش هم، با ا -

 کارن.
 جا شدن و گفتم:تخت جابه یرو
 !یلعنت -

 به هومن اشاره کرد. نیفرز
 م؟یبر -

 سرش را تکان داد و رو به من گفت: هومن
 .میشیبهتره و از شرت خالص م ،یریهر چه زودتر بممراقب خودت نباش پسرعمو، خب؟  -

 ی. دستش را رودیو خند دیسمت هومن انداختم که در هوا قاپگلدان را برداشتم و به یهاحرصم گرفت. گل بدجور
 گذاشت و لوس گفت: هاشنهیسـ*ـ

 عشخم بابت گال. ی! مرسیوا -
 :گفتم

 !یاله یکه برنگرد یزهرمار، بر -
 از اتاق خارج شد. نید و با خنده همراه فرزفرستا ییهوا یبوس
 :دمیلب غر ریو ز دمیکش یپوف
 خدا، به دادم برس! ی. همیمردم پسرعمو دارن، ما هم پسرعمو دار -
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*** 
 

 نیفرز
 

 هومن متعجب گفت: م،یهااز اتمام حرف پس
 یهم هر چ نیامون خدا، ا ساک گذاشتنش و رفتن به هیبچه بوده پدرومادرش تو  یوقت نکهیخاطر ابه یعنیعجب!  -

 س؟یدرش رو باز کنه که مطمئن بشه بچه توش ن دیبا نهیبیو چمدون م فیساک و ک
 آره. -

 :دیهومن پرس م،یرا که رد کرد ابانیخ عرض
 .میبا هم بر یکردیصبر م ق؟یتحق یحاال چرا تنها اومد -

 باال انداختم. یاشانه
 .فتهی. خواستم کارمون جلو بیجورنیهم -
 به آدرس موردنظر توقف کردم و ادامه دادم: دنیرس اب

 .میدیرس -
 شد. رهیمقابلمان خ بیغربیمتعجب به ساختمان بلند و عج هومن

 جاست؟نیهم یتو مطمئن نم،یبب -
 به آدرس و سپس به ساختمان انداختم. ینگاه مجدداً

 .گهیم یجورنیآدرس که ا -
 نقاش. هی یا خونهت بهیعجا نیسرزم هیشب شتریب نجایواال ا -
 ارویکرده. بعدش هم، من که بهت گفتم  یش رو طراحو حتماً خودش خونه هیقو التشیخب هنرمنده بابا، تخ -
 .ستوانهید

 به جلو برداشتم و ادامه دادم: یقدم
 تو، ظهر شد. میبر ایبه ماچه اصالً. ب -

به  بردنیبا پ زدن،جیگ هی. پس از چند ثانمیدستایو بزرگ ساختمان ا یسرم راه افتاد و مقابل در چوبپشت هومن
 .دمیفقدان زنگ، در را کوب یعنیمهم،  اریبس یانکته
 :دیهومن غر م،یماند جوابیکه ب قهیدق کیاز  بعد
 پام سبز شد. ریعلف ز -
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 باز شد. هومن داد زد: یبد یو در را هل دادم که با صدا دمیکش یپوف
 رو. صاحابیب نیا نیروغن بزن هی -

 کردینگاه م یسیپل دیکس از دو همه زیچ. کارن به همهکردیم سیبود، دهان هومن را سرو نجایاگر کارن ا مسلماً
وارد آنها شد؛ اما من و هومن  سروصدایآهسته و ب دیو با زنندیساکت و آرام مشکوک م یو اعتقاد داشت که جاها

. وارد سالن میگذشت وارشید یبر رو ینقاش یپر از تابلوها و کیتار یسرعت از راهروو به میوارد خانه شد مهابایب
جا مختلف همه یپر از رنگ بود و تابلوها نیو کف زم واریتر بود. درودکه نسبت به راهرو روشن میشد یبزرگ و ساکت

 کرد. داین را پنقاش داستا دیبا جانیکه هم دیفهم شدیسالن، م یگوشه یهیو چهارپا ینقاش لیرا پر کرده بود. از وسا
 به هومن گفتم: رو
 .ادیتا ب میمنتظر بمون دیبا -

 زشده،یر یباال افتاد و با چشمان شیاز ابروها یکیکه  دینکش هیاز تابلوها شد. به ثان یکیمحو  یابا گفتن باشه هومن
 متعجب گفت:

 ه؟یچ نیبه نظرت ا نیفرز -
 رهیبه جز چند مثلث و دا قیعم یو نگاه اریوجود تالش بسشدم. با  رهیخ یبه نقاش لسوفانهیو ف ستادمیا سرشپشت

 .دمیند یگرید زیشده بودند، چ دهیقرمز و سبز کش یهاکه با رنگ
 گفتم: الیخیب

 .دونمی. چه مگهیمثلثه د رهیسه تا دا-دو -
 .میزمان با هومن به عقب برگشتسرم هماز پشت ینازک و لوس پسر یصدا دنیشن با
 .دوننیبچه نم هی یخطو کارشده رو با خط یهنر ینقاش هیقارو نگاه. هنوز فرق احم نیخدا! ا یه -

 جانب گفت:بهزودتر از من به خود آمد و حق هومن
 ها نداره.بچه یاز نقاش یکمهم دست نیواال ا -
 .مانده بودم مانیروروبه ییایمن هنوز محو نقاش رو اما
ته  یباال زده، کم یغیرا مانند جوجه ت شیالغر و قدبلند که موها ی. پسربردم دهیکه به عمرم د یاز هر نقاش باتریز
 یچهره نیا دنی. قبل از دبردیبدجور دل پسرها را م اشیطانیش یجا گذاشته و ابروها نشییلب پا ریز یمثلث شیر

 یمشغول طراح گوشه نشسته و کیو چهار ساعته  ستیکه ب ودب دهیخسته و خم ییرمردهایها پجذاب تصورم از نقاش
 منظره بودند.

 :دیرا درهم فرو کرد و توپ شیهامن اخم افهیق دنید با
 !ابو؟ی یزل زد یتو! به چ یه -
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 نگاهم هنوز به پسر بود گفتم: کهیباز مانده بود بستم. درحال یماه نیخودم آمده و دهانم را که ع به
 !ختیبه هم ر هینقاش و نقاش یفقط تصورم از هر چ ،یچیه -

 شانه هومن گذاشته و عاشقانه نگاهش کرد. یگفت. دستش را رو یشیدخترانه به من رفت و ا یاغرهچشم پسر
 تو! یهست یگریواو گاد! چه ج -

 :دیدستش را پس زد و با اخم توپ هومن
 نگاهم نکن. عشقم بفهمه کارم تمومه! یجور نیا گهیبسه د -

 .دمیخند
 !ایعشقت کجا بود هومن؟! توهم زد -
 را گرفتم. میهوا رفت. پاکه دادم به دیکوب میک کفشش محکم درساق پانو با
 !یپات بشکنه اله -

 گفت: پسر
 .یکنم حالشو ببر یتا چهرتو طراح نجایا نیبش ایمحل نده! ب قتیرف نیبه ا -

 کالفه گفت: هومن
 دست توئه. دونمیچمدونم که م هیتو و اون قر و فراتم ندارم. دنبال  ی. حوصلهومدمیکارا ن نیا یبرا -

 لیو تحل هیخود تجز یصورت هومن را برا یاجزا کهیداشت درحال فیها تشرحرف نیتر از ا شیریس ایکه گو پسر
 گفت: کردیم
 .ارمیچهرتو بکشم منم چمدونو برات م یاگه بذار -

پهلو بهاو برساند، دستنوک پا قدش را به قد  یرو ستادنیبا ا کردیم یسع کهیو درحال ستادیپسر ا یروروبه هومن
 گفت:

سرسختم. حاال تا  یلیفتامو تو کارم خ سیتمومه! من پل گهیبشه د زیگوش کن پسرجون، من اگه کاسه صبرم لبر -
 بده. لمیو مجبور به اعمال قانون نشدم اون چمدونو تحو ومدهیسگم باال ن یاون رو

 آرامش گفتم: با
 .میستیفتا ن سیما پل یول ه؛یسخت یحرفم واست ضربه نیو ا یفاز تو یلیخ دونمیجان، مهومن دیببخش یلیخ -

 رفت. یاغرهشد و روبه من چشم یخال بادش
 .یحاال هر چ -

 شد. رهیدر چشمان پسر خ دوباره
 االن! نیهم خوام،ی. من چمدونو ممیمن ک ستیمهم ن -
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 زده گفت:ذوق یبا چشمان پسر
 !یاخدا چه جذبه یوا -

 .دیهومن را کش دست
 !ستین یمن کارمو بکنم از چمدون خبر یتا نذار یول -
 دست گرفت.نشاند و قلم و کاغذش را به یصندل کی یزور او را روبه مخالفت هومن به توجهیب

 باالخره از کوره در رفتم. چاره،ینقاش با قلم و کاغذ ب یساعت ور رفتن آقا کیاز  بعد
 تموم نشد؟ حوصلم سر رفت. تونیاثر هنر -
 کرد. اهمنگ
شکوفه  یصبح بهار هیغنچه سرخ تو  هی نیتابلوا بنداز تا روحت ع نیبه ا ینگاه هیحوصلت سر نره  یخوایاگه م -

 بزنه.
 ادامه داد: یعصب

 . اَه!یزنیقدرم پوف نکن تمرکزمو بهم مان -
 رفتم. یاغرهچشم

 !مایافتاد یریشکوفه نزنه. عجب گ اهیصدسال س خوامیم -
 زدم. میانداخته و دستانم را به پهلو مفهومیب یاز تابلوها یکیبه  ینگاه

 تره.از حل معمام سخت هیتابلو مفهومش چ نیا نکهیا دنِیفکر کنم فهم -
 با ناز گفت: پسر

 ه؟یچ یکنینگاش م یاون که دار یکنیفکر م -
 نگاه کردم. ترقیو دق زیرا ر چشمانم

 کبوتر! یلونه دمی. شاشکهیاوم. فکر کنم لونه گنج -
 کرد. زیتمسخرآم یاخنده

 یاوردیو به اون مخ واموندت فشار م یکردیدقت م شتریذره ب هیچشم اژدهاست! اگه  نی. اجونسیآقا پل رینخ -
 .یدیفهمیم

 :دمینقاش توپ یرو به آقا یعصب
جزقل  هیتو  سمیوا نجایا امینشدم که ب سیمملکتم! پل نیا سیسرم پل ری. خیگیم یپسر! حواست باشه چ یهو -

 !یبارم کن چاریبچه ر
 به تابلو نگاه کردم و متفکر گفتم: دوباره
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چشمش...البته خب منم تاحاال چشم اژدها رو  یگوش اژدها بشه گفت؛ ول دی! مثالً شاستایچشم اژدها ن ییخدا یول -
 .دمیند کیاز نزد
 باال انداخت. یینگاهش کردم. ابرو دوباره

 !؟یجد -
 رم اشاره کرد.سپشت یتابلو به
 ؟یگیم یدرمورد اون چ -
 شدم. رهیتابلو خ به
 تره. هنرت از پهنا تو حلقم!چرت یکیاز  یکی -

 .دیخند
 برسرت!هنرمند معروفه!خاک هیاحمق اون شاهکاره! اثر  -

 رفتم. یاغرهچشم دیخندیم زیو ر کردیشده بودم! رو به هومن که نگاهم م عیبدجور ضا انگار
 !؟یخب که چ -
 ه؟یاثر ک یدونیم -

 یول شناختم؛یراهم نم ینقاش چینبود. شکرخدا ه یخبر یکنم؛ ول دایطراحش را پ یامضا دیشدم تا شا ریتصو محو
 و در هوا پراندم. اورمینخواستم کم ب

 ر؟یشکسپ -
 .دیخند هومن

 !دیتنش تو گور لرز امرزیخداب -
 گفتم: یعصب

 ؟یکور یمار -
 گفت: شیهاخنده انیهومن م یول د؛یخندیمه رخ که فقط م نقاش

 !ستی. واست خوب ناریقدر به مخت فشار نداداش به نظرم ان -
 گفت: پسر

 خب تو بگو خوشگله! -
 گفت: روزمندانهیپ یراست نشسته و با لبخند هومن

 کلمبه. ستفیتابلوئه بابا! کر گهیکه د نیا -
 گفت: دیکه هومن با ترد دیخند پسر
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 ...؟نویآلپاچ -
 :دی. هومن توپبود که قرمزِ قرمز شده بود دهیخند درقآن
 کن! ییراهنما هیبابا.  دونمیچه م -
 باشه، اسمش لئوناردو د... -
 وسط حرفش: دمیپر
 !وئهیکاپری. لئوناردو ددمیفهم دمیفهم -

 جوابم درست نبود؟ یعنی! دمیفهمیرا نم دنشیخند لیدل واقعاً
بود  دهیرا که کش یدست از سرم برداشت و طرح اشیانه با تمام شدن طراحنبود، خوشبخت ایدرست بود  هرحالبه
 . از کوره در رفت.دیکه نگاهش به طرح افتاد از جا پر نی. هومن کاغذ را گرفت و همسمت هومن گرفتبه
 !تیخاصیب یعمته شفتالو نیمنم؟! ا نیمنم؟! ا نیا -
 کاغذ اشاره کرد. یرو عیضا ریتصو به
 هان؟ ه؟یجور نیدماغ من ا -

 گفت: دهیترس پسر
 !هیخوشگله؟! بابا عکس هنر یاریچرا جوش م -
 بخوره تو فرق اون سرت! یعکس هنر -

 جلو آورد. دیاش را به تهد. انگشت اشارهختیر نیزم یرا رو شیهارا پاره کرده و تکه کاغذ
 نیهات و امثلث رهیدا نیو اخودت ای یسر اون چمدون آورد ییچه بال یگیم ای گمیم یچ نیخوب گوش کن بب -

! نیبشکف نیتا شامگاه بهار سال بعدش هم نتون چ،یکه ه ندهیکه تا صبح بهار آ کوبونمیم واریقلموهات و چنان تو د
 ؟یاوک

 هومن کارساز بود. دیبار تهد نیا انگار
 گفت: دهیترس پسر

 .ارمشیا...االن م -
داخلش را  لیرا باز کردم. اما هر چه وسا پشیو ز دمیان دوسمت چمدلحظه بعد با چمدان برگشت. خوشحال به چند

 :دمیاز پول و چک نبود. روبه پسر توپ یکردم خبر رورویز
 پس پوالش کو؟ -

 را فشرد. اشقهی هومن
 زود باش بگو. -
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 زد.دست هومن را پس پسر
 کارشونیچ دونستمیم. نمشد جیگ دمیتوشو د یپوال یوقت ی! من اون چمدونو باز کردم؛ ولگمیخب بابا م یلیخ -

. خالصه منم رفتم پوالرو دادم بهشونو خوانیپول م ریخانه سالمندان هست که برا تعم هیافتاد  ادمیدفه  هیکنم. 
 تشکر کردن! یاونام کل

 در مرز انفجار بودم. داد زدم: تیعصبان از
 !؟یکرد کاریچ ؟تویچ -
 گفت: لکسیر
 .نیشد کیو ثوابش شرکردم؟! شمام ت یمگه؟! کار بد هیچ -

 :دیتوپ هومن
! ن؟یثواب کرد یگیوقت مرفت! اون یمارو تباه کرد یبچه؟ تو کل زندگ هیخاک بر اون سرت کنن! ثواب چ -
 چقدر پول اون تو بود؟ یدونیم

 گفت: متعجب
 .ستیدوسه تومن که قابل دعوا ن گهیبابا! د یسیچقدر خس -

 :دمیغر
 !؟یدیند نشویه چک بک یقدر کوران یعنیدوسه تومن؟  -
 چک؟! نه واال. -

 برداشت. زیسمتش خبه هومن
 که ازت تشکر کردن. میهوم؟ کل ،یثواب کن یخواستیآره؟ م یدیکه ند -

 :دیغر دیکشیاو را دنبال خود م کهیرا گرفته و درحال اشقهی پشت
 یاتوام اون چمدون افسانه نی. فرزرمیبگ میتا بعداً راجبت تصم یدی. فعالً اون خانه سالمندانو نشونم مایدنبالم ب -

 .اریرو بردار ب
 .دمیچمدان را دنبال خود کش پش،یگفتم و پس از بستن ز یاباشه

 بود، برد. کینزد باًیکه تقر ینداشت، من و هومن را تا خانه سالمندان یگرید ینقاش که ظاهراً چاره یآقا
 هومن روبه من کرد. م،یکه وارد شد نیهم
 .باش فرار نکنه نیپرس و جو. تو مراقب ا مریمن م -
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متنفر بودم.  ییهامکان نیاز چن شهی. همسر هومن رفتمپشت دمیکشیپسر را دنبال خودم م کهیگفتم و درحال یاباشه
رها  نجایدل بودند که پدر و مادرشان را تنها امشخص بود افسرده و ناراحتند. چقدر سنگ شترشانیب یاز چهره

 .کردندیم
 .دیسمتمان چرخبه هومن

 ؟یداد یپولو به ک -
 کالفه گفت: پسر

 .کننیکار م نجایکه ا ییخانما نیاز هم یکیبابا! به  دونمیچه م -
 .دیکش یپوف هومن

 ! دمت گرم.یقیچه آدرس دق -
 :دیبود، پرس یبه خانم مسن یدگیاز آنها که مشغول رس یکی روبه

 مقدار پول آورده؟ درسته؟ هیبراتون  شیآقا چند روز پ نیا د،یخانم ببخش -
 به پسر انداخت. یجوان نگاه زن
 .دمشونیمن که ند -
 اشاره کرد. یاتاق کوچک به
 .دوننیاونجا حتماً م نیبر -

 نقاش گفت: یروبه آقا دادیم رییسمت اتاق تغحرکتش را به ریمس کهیکرد و درحال یتشکر هومن
 .یبه حالت اگه دوروغ گفته باش یفقط وا -

 زد. یلبخند انسالیم یهااز خانم یکی. دیو هومن مجدداً سؤالش را پرس میاز در زدن وارد اتاق شد پس
 ممنون بابت محبتتون. یلیبله درسته. خ -

 گفت: یحرص هومن
 .نی! لطفاً پسش بدمیخوایما اون پولو م یول کنم؛یخواهش م -
 را کنار گذاشت. شیچا وانیل

 .نیگرفتیم یقطع میقبل از آوردنش تصم دیخرج شد! با گهید یشرمنده پسرم؛ ول -
 گفتم: ریمتح

 !ن؟یبکن نیخواستیم کاری! مگه چن؟یهمه پولو خرج کرد نیتو دو سه روز ا یعنی -
 روبه من گفت: زن
 که. نیدونی. مهیباالست و مام دستمون خال نجایا یهانهیپسرم هز -
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 حاال... یول م؛ینداشت یمشکل دی. اگر پول خودمان بود شاکردمیم درکشان
 :دیلب نال ریز هومن

 کرد؟ شهینم یکار چیه یعنیخاک بر سرمون شد.  -
 زد. یسرش را به چپ و راست تکان داده و لبخند زن
 متأسفم. -
سمت . هومن نقاش دردسر ساز را بهمیحرکت کرد یسمت خروجو به میخورده از اتاق خارج شدشکست یاافهیق با

 :دیغرو  دهیخود کش
 !ارمیپدرتو در م -

 .میعقب برگشتهر دو به یرزنیپ یو هومن همچنان درحال دعوا بود که با صدا رفتمیجلوتر م من
 پسرم! سایناصر؟ وا -

 شد و به خود اشاره کرد. رهیکه اشک شوق در چشمانش جمع شده بود خ رزنیمتعجب به پ هومن
 !ن؟یبا من -
 صورت هومن را قاب گرفت. اشدهیجلوتر آمده و با دستان چروک رزنیپ
 ؟یباالخره برگشت -

 گفت: یزورک یو با لبخند دهیصورتش را عقب کش عیسر هومن
 !شناسمی. من اصالً شمارو نمستمیمن ناصر ن یشرمنده مادرجان؛ ول -
 ریمتح صورتش گذاشته و ی. هومن دست روهومن کرد یحواله یآبدار یلیرا درهم کرد و ناگهان س شیهااخم رزنیپ

 :دیپرس
 !؟یزنیمادرجان؟ چرا م یکنیم کاریچ -
 گفت: انیگر رزنیپ
 هان؟ ؟یشناسیمادرتو نم گهی! حاال د؟یکشیتو خجالت نم -

 داد زد: انیدستانش فشرده و گر انیهومن را م یبازو
مادرشو  گهید یکه من دارم؟ پسرم بعد پنج سال انتظارو دعا کردن برگشته؛ ول هیچه سرنوشت شوم نیا ایخدا -
 رفتارته؟! نی! خجالت بکش ناصر! من تو رو بزرگت کردم حاال اشناسهینم

 :دیسمتمان آمد و غربه یاز مسئوالن آنجا عصب یکیو هومن جمع شده بود.  رزنیهمه به پ توجه
 .نیچه وضعشه آقا؟ لطفاً مادرتونو آروم کن نیا -

 مضطرب گفت: هومن
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 !ستنیمادر من ن شونیخدا اخانوم به -
 زد: غیانداخته و ج نیزم یخودش را رو رزنیپ
 شم!پسر ناخلف راحت نیخدا منو بکش از شر ا یببند دهنتو ناصر! ا -

 نشست و آرام گفت: شیروروبه هومن
 !ستمیمن ناصر ن غمبری،به پ ریخدا، به پتر. بهمادرجان تورو خدا آروم -
 ان روبه هومن گفت:. زن جوکردیم هیبه او همچنان گر توجهیب رزنیپ
 .نیلطفاً آرومشون کن -

 :دیتوپ هومن
 نشستم؟! نجایا یواسه چ یپس فکر کرد -

 بود گفت: دیکه از او بع میمال ینگاهش را از ما گرفته و رفت. هومن بالحن یعصب زن
 مادرجون منو نگاه کن. آروم باش. -
 :دیزد و توپهومن را پس رزنیپ
 نحستو ببرن! افهی. مردشور اون قخوامینم -

 مظلومانه گفت: هومن
 ن؟یکنم که آروم بش کاریمادر، چ -
 را نوازش کرد. شیهومن را در آغـ*ـوش گرفته و موها یحرکت ناگهان کیدر  رزنیپ
 تنها نذار. قربونت برم! نجایپسرم. فقط منو ا یچیه -
 هومن که در مرز خفه شدن بود، زد. یموها یبر رو یا..وسـ..ـهبـ

 کنان گفت: سرفه هومن
 !شمیباشه مادر جون، فقط ولم کن االن خفه م -
خوشحال هومن را ول کرد و هردو بلند شدند. با دستانش صورت هومن را قاب گرفت و اشک شوق از چشمانش  رزنیپ

 شد. یجار
 ؟یدیقول م -

 زور گفت:کرد و به گرید یسرفه هومن
 مادر! دمیقول م -
 زد. مهینصفه ن یو لبخند دی. هومن خودش را عقب کشدیرا بوس اشیشانیکم پسر هومن را خم کرده و مح رزنیپ
 !امی. من دوباره منیاستراحت کن نیشما بر -
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 که آرام گرفته بود خوشحال گفت: رزنیپ
 !ایزود برگرد یباشه پسرم؛ ول -

 :دیوپرفت و ت یاغرهسمت من آمد. چشمبه یچشمانش را باز و بسته کرد و بعد از خداحافظ هومن
 !کردیکمک من ؟! داشت خفم م یایب یمردیم -

 زدم. یلبخند
 .یکه دلشو نشکست یکرد یخوب یلیکار خ -

 :دیرا پاک کرده و غر دشیآبدار مادر جد یبـ..وسـ..ـه یجا نشیبا آست یعصب
گاوم چهار  یعنیاشه. وضع ب نیاز امروز قراره هر روز هم ایگو چ،یتا گـ ـناه که پام نوشته شد هبعله، منتها دو سه -

 !دییقلو زا
 .دمیخند

 ه؟یتو چ ریبغـ*ـل کرد. تقص دویزور بوسنداره بابا! اون بود که تو رو به بیع -
 گفت: یحرص

 نقاش دردسرسازو کف دستش بذارم! نیکه من حق ا ای. زودتر بشتویببند ن -
 .دمیدور خودم چرخ جیپسر افتادم و گ ادیحرف تازه  نیا با
 پسره کجا رفت؟! نیا هومن، کو؟ -

 سمتم برگشت.متعجب به هومن
 مگه کنار تو نبود؟! -
 رفت. ادمیاصالً اونو  ردادیبهت گ رزنهیاون پ یوقت یچرا؛ ول -

 را درهم کرد. شیهااخم
 خاک بر اون سرت کنن! مگه نگفتم مراقبش باش؟! یا -
زودباش  ال،یخی. حاال برونیب شیدیدو کشتو اتاق. بعدش خودت باهاش بحثت ش یبود که بر نیاون مال قبل ا -
 دنبالش تا دور نشده. میبر

 کالفه گفت: هومن
 .رمیمیم یکه دارم از گشنگ میبخور یزیچ هی میبر ایب ا،یب خوره؟یبه چه دردمون م گهیولش کن بابا بذار بره! د -

 راه افتادم. دنبالش
 درست کرده؟ یخونه شما؟ خواهرت چ میریم -

 :دیده و توپنگاهم کر یعصب
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 کن. لیجونو م بای! مگه خواهر من آشپزتوئه؟! برو خونه خودتون دستپخت زایپررو شد یلیخ -
 :دمیغر
 !ایاریرو جلو من ن تهیافر نیاسم ا گهیگفتم! د یزیچ هیخب بابا  یلیخ -

 نگاهش را از من گرفت: کالفه
اوصاف  نی. به نظرت با ارنیبگ اوشویحال س وایش . تازه قرار بود بامارستانهیکارن ب شیکه امروز پ یبعدشم، هست -

 وقت غذا پختن داشته؟!
 .دمیکش یپوف
 .مارستانیب میپس بر -
 .میخوریم میخریم یزیچ هیآره. همون اطراف  -

 هایسمت تاکسهمراه هومن به کهیزده و درحال یشماره بابا پوزخند دنیزنگ خورد. با د لمیلحظه موبا همان
 دادم:جواب  م،یرفتیم
 !نیدستور داده شمارمو پاک کن باخانومیز کردمیفکر م -

 کرد. یعصب یاخنده تک
 ازت نشد نگرانت شدم. یخبر یول ؛یدرست فکر کرد -

 زدم. یپوزخند
 !ن؟یندار یپسر گهید نی! اصالً مگه نگفت؟یجد -

 قطع کردم. یعصب
 .میحرکت کرد مارستانیسمت بو به میشد هایاز تاکس یکی سوار
*** 

 کارن
 
گرفته و  یخسته شده بودم. از اتاق خارج شدم و بعد از عبور از فضا واریتخت و نگاه کردن به درود ینشستن رو از

قرار داشت ننشسته بودم  یدرخت بلند ریمورد نظرم که ز مکتین یرفتم. هنوز رو اطیسمت حبه مارستانیپر درد ب
 توجهم جلب شد. اوشیس یکه با صدا

 خانوم! یتو شدم هست هیعاشق چ دونمیکارتون اصالً عادالنه نبود! من نم نیظالما! ا یا -
توسط  دهیرنگ پر یازار و چهره یباحال اوشیرا پر کرده بود، دوختم. س اطیکل ح شانیرا به آنها که سر و صدا نگاهم

 داشت. ییهم چه زور بازو وایش نی. ماشااهلل، بزنم به تخته اشدیم دهیکش وایش
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 :دیتوپ یهست
 !خورهینم وارمیرز دجآدمو رد کنه به درد ال  نامهانیکه باباش پا ی! عاشقیعاشق شد یغلط کرد -
 گفت: اوشیس
 بود؟! یاگهید زیاالن نظرت چ کردیرد نم نامتوانیاگه بابام پا یعنی -
 :دیرا ول کرد و توپ راهنشیپ یلبه وایش
 بود که االن هست. نیهم نظرش ری! نخیشیآقا پسر، چه زود پسرخاله م یهو -

 گفت: عیسر یهست
 ...ینخ -

به خاطر داشتن  ایبخندم  دانستمیوحشتناکش شده و حرفش را نصفه گذاشت. نم یزودتر از ما متوجه سوت خودش
 کنم! هیگر یپِرفکت ویدوست داشتن یهالیفام نیچن
 خوشحال گفت: اوشیس
 !کنمیولت نم رمتی. تا نگتیخواستگار امیمن بازم م -
 :دیهلش داد و غر وایش
 . گمشو!یکنیغلط م -

 .دادیخرج مبه یرتیچه غ یلیدخترخاله شده بود. خداوک وایپسرخاله شود ش اوشیکه س نیکنم زودتر از ا فکر
 گفت: یعصب یهست

 !امتیبه ق دارید -
 بلند گفتم: اوشیاز رفتن س بعد
 ؟یهست -
 زد. یلبخند یدند. هستنگاهم کردند و هر دو به سمتم آم میصدا دنیشن با
 !یکه از تختت دل کند نمیبی. مکالیبار -
 گرفته و سرم را باال آوردم. امیشانیاز خوردن نور آفتاب به چشمانم دستم را مقابل پ یریجلوگ یبرا
 ها شده بود؟!مرده نیکه ع نیبدبخت آورد نیسر ا یی. چه بالنیبه دختران آهن کالیبار -
 گفت: وایش
 که بهت داده بودو خودش بخوره. ییکل داروها میجبورش کردحقش بود! م -

 درشت شد. چشمانم
 !نیهست یک گهی. بابا شما دیوا -
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 سمتش چرخاندم.هومن سرم را به یخنده یصدا با
 کدومتون بود؟ شنهادی! پیچه کار خوب -
 با افتخار گفت: وایش
 من! -

 باال انداخت. ییابرو هومن
 .یهم بلد یاگهید یدسر درست کردن کاراکه جز در نمیبی! منیآفر -
 :دمیاز دعوا پرس یریجلوگ یرفته و لب باز کرد که برا یاغرهچشم وایش
 د؟یکارتون به کجا رس -

 گفت: نیفرز
 به بن بست. -

 گفت: هومن
 شدم! ترمچارهیکه هستم ب ینیمن که از ا -

 :دمیپرس متعجب
 چرا؟ -
 مفصله. شیقض -
 زد. یچشمک وایاشاره به ش با
 .گمیبعداً برات م -

*** 
 

نگذشته بود که احساس  قهی. هنوز پنج دقمیسمت خانه عمو حرکت کردشده و به نیسوار ماش وایاز ش یاز خداحافظ بعد
 دو سه روز عادتم شده بود. نیدوروبرمان در ا وایکردم. انگار وجود ش یبیعج یتنگدل
 نیخانه در ا یاز اجاره نیه هومن که مشغول منصرف کردن فرزروب وا،یآمدن از فکر ش رونیب یو برا دمیکش یآه

 :دمیبود، پرس مانیپولیب طیشرا
 شد؟ یچمدون چ یهیخب قض -

 گفت: هومن
 !ده؟یچه فا یول رون؛یاالن در عقبو باز کنو پرتت کنم ب نی! جا داره همنیفرز یشیتو آدم نم نکهیمثل ا -

 من ادامه داد: روبه
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 !یقول بده سکته نکن یبرات؛ ول گمیم -
 !شهیم یچ نمیتا بب -
 کار از کار گذشته بود! گهید یول م؛یکرد دایچمدونو پ -

 گفتم: متعجب
 !؟یچ یعنی -
به آجر و دروپنجره و  لیپوال دود شدن رفتن هوا! درواقع تبد یداخلش سر جاشون بودن؛ ول لیلباسا و وسا یعنی -

 خانه سالمندان شدن! یهالهیوس
 گفتم: جیگ
 !نمیخانه سالمندان؟! درست حرف بزن بب -

 .دیکش یپوف
 شده! هیریخانوم خرج امور خ وایش یپوال -

 زدم: داد
 !؟یچ -
 !کشهیبفهمه خودشو م -

 :دمیتوپ
 .ریخدا نکنه! زبونتو گاز بگ یوا -

 را به جاده دوخته و ادامه دادم: نگاهم
 شده. ریخ خوشحالم بشه که پوالش خرج کار دی! شا؟یدونیاز کجا م -

 متعجب نگاهم کرد. هومن
 !ایخانوم و شناخت وایاوهو. نه بابا! انگار خوب ش -

 زد. یچشمک
 .هیواقعاً خبر گهید گهیحسم م -

 :دمیام گذاشته و غرچانه ریدستم را ز کالفه
 هومن! ریکوفت. برو بم -

 کرد. ادیو سرعتش را ز دیخند
 ناگهان گفت: نیکه فرز میکرده بود سکوت

 !یزیچ هیاوه  -
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 با هومن گفتم: زمانهم
 !؟یچ -
 .میبر دیحامدم با یفردا جشن بچه -

 فرستاد. رونینفسش را ب هومن
 !میکم داشت ویکی نیفقط هم شیاوضاعِ قاراشم نیتو ا -
 هومن نگاه کردم. به
 .شهیحامد ناراحت م میاگه نر یول -

 گفت: هومن
. تازه اگه عصر تمامو کمال در خدمت رهیم ادمونی. تا عصر میاش بخربچه یبرا یزیچ هی میاالن بر نیپس هم -

 کارمون ساختس! میگرامم نباش یعمو
 رفت. یسمت فروشگاه بزرگداده و به رییهومن مقصدش را تغ نیفرز دییتأ با

*** 
 

به  یاحساس بد مینوزادان و خردساالن گذاشت یهایو اسباب باز لیرا داخل قسمت مربوط به وسا مانیکه پا نیهم
 من دست داد.

 ریکم نظ یاو پنج سال، آن هم با غرور مردانه ستیب یباال یشسته رفته تِیبه ظاهر باشخص سِیکن سه عدد پل فکر
 شدند. یبازوارد فروشگاه اسباب یگریپس از د یکیروبه باال،  یو سرها

 ریبه مس توجهیفتم، هشتم به یهارو به آسمان و احتماال در افق یبود که هومن با سر یعمق فاجعه زمان اما
بندش هم هم انبار شده برخورد کرده و تعادلش را از دست داد. پشت یرو یهایبازاز اسباب یبه کوه شیروروبه
 و خندان پرت شدند. یرنگ واناتیح ریو سا هاشها و خرگومحکم به هومن خورده و هر دو با هم وسط خرس نیفرز

زور خودشان را . بهدمیخندیم شانیبودم و به حرکات پت و مت ستادهیور از آنها ا. ددندیمحو آن دو شده و خند همه
 :دیو غر دهیسمتم آمدند. هومن دستم را کششکست خورده به ییهاافهیوجور کردند و با قجمع

 !کنهیچپو راستمون م ادیکه اگه صاحابش بفهمه م می. زودتر برایب -
 ام زد.که هومن به شانه میبود هایبازاسباب ی. محو تماشامیرفت یگریوشگاه دو به فر می. از آنجا خارج شددمیخند

 چطوره؟ نیا -
 .دمیزده بود رسبه آن زل یوصف رقابلیکه با شوق غ یاش را گرفته و به تفنگ بزرگانگشت اشاره رد
 :دمیو غر دمیکش یآه
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 نوزاد دو سه روزه! هیهومن. نه  خورهیمثل تو م یاهشت، نه ساله یهااون به درد بچه -
 جلوتر حرکت کرد. یهابه من رفت و به طرف مغازه یاغرهچشم

 گفت: نیکه فرز میهم راه افتاده و خودمان را به او رساند نیو فرز من
 .میلباس بخر نیای. بمیبخر یچ یبازاسباب میدونی! ما که نمالیخیب -

 فرستادم. رونیرا ب نفسم
 موافقم. -
 یجهیانتخاب لباس، به نت یبحث و جدل برا نیاما پس از چند میشد یپوشاک نوزاد ید مغازهوار میتصم نیا با

 !میدیرس م،یستیکاره ن نیما ا ندِیناخوش
 افتادم. وایش یهاعکس ادیکه ناگهان  میدرحال متر کردن پاساژ بود سرگردان

 ؟یکرد تیهومن عکسارو اد -
 .دیکش یکالفه پوف هومن

 راحت. التیکه خ نهیاگه ا نه؟یتنها دغدغت فقط هماالن  یعنیبعله!  -
 دادیدستانش را کالفه درهوا تکان م کهیکه فرصت حرف زدن به من بدهد جلوتر حرکت کرده و درحال نیاز ا قبل
 :دیغر
 !وای. همه فکر و ذکرمون شده شوایخود ش وا،یش یعکسا وا،یش یپوال -

 سمتش برگشت.به نیطرب فرزمض یکه با صدا رفتیبا غرولند جلو م همچنان
 !میهومن بدبخت شد یوا -

 :دیمتعجب پرس هومن
 چرا؟! -
 اشاره کرد. اشیساعت مچ به
 فکر و ذکرمون کارمون باشه. فاتحمون خوندس که! گهیشد. مثالً قرار بود از امروز د رمونید -

 :دیو روبه من توپ دهیسر خودش کوبمحکم به فرق هومن
 !ختسیتو، امروز خونمون ر یبابا نیدست ااز  میکشیم یچ نیبب -

 که داد زدم: دندیدو یسمت خروجسرعت بهبه نیحرف من نشد و همراه فرز منتظر
 !شه؟یم یچ دمونیپس خر -

 گفت: رفتیعقب مطور که عقببه سمتم برگشته و همان هومن
 شو! الشیخی. بمیستیما که بلد ن -
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 اد؟یزنگ بزنم م یکه! به هست شهینم -
 .کنهینامش کار م انیه. با دوستش داره رو پان -
 زل زده بودند، داد زدم: میزدیکه همه متعجب به ما که داد م نیبه ا توجهیب وایآوردن ش ادیبه  با
 اد؟ینظرت م ؟بهیچ وایش -

 زد: داد
ده بلکه دست از بهش ب وتره،یکامپ زیبهش زنگ بزن. اون فلشم رو م ه؟یخب چاره چ یول ایکنیم وایم وایبدجور ش -

 !یسرم بردار
و  دمیکش ی. پوفدندیدو رونیسرعت برق ببه نیتکان داده و همراه فرز می. دستش را در هوا برادیرا گفت و چرخ نیا

 خودم شدم. یمتعجب مردم رو یهابه اطراف نگاه کردم که تازه متوجه نگاه
 رفتم. رونیکردم و از فروشگاه ب یهمه عذرخواه روبه
 زنگ زدم و منتظر ماندم. بعد از چند بوق کالفه جواب داد: وایم و آدرس خانه هومن را دادم. به شگرفت یتاکس

 الو کارن؟ -
 ؟یاانگار کالفه ه؟یسالم. چ -

 دور کرد. یکردم صورتش را از گوش احساس
 بحث تموم شدس جهان! چندبار بگم تمومش کن! نیا -

 به من گفت: خطاب
 ؟یداشت یرکا ؟ی. بهترستین یخاص زیچ -

 .دمینشده و به داد مشکل خودم رس کنجکاو
 ؟یازت بپرسم وقت آزاد دار خواستمیممنون. م -
 ؟یاالن؟ واسه چ -

 پا و آن پا کردم و سپس گفتم: نیا یکم
 برات دارم. گهیزحمت د هیخوشش اومد. حاال  یلیخ یخب هست ،یگرفت یکه برا هست یاهیراستش اون هد -

 .دیخند
 بگو.خجالت نکش  -

 گفتم: خوشحال
 رفتن اداره و من تنها موندم! نیاومده. هومن و فرز ای. تازه به دنمیبخر یزیچ هیهمکارم  یبچه یبرا دیبا -

 .دیخند
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 ام؟ی. حاال غصه نخور، کجا بچارهیب -
 خودم... یاومدن ندار لهیهومن تا عکساتم بدم. اگه وس یخونه ایب -
 ام شرمنده گفتم:نشسته یکسکه خودم هم در تا نیا یادآوردی با
 !ایخودت ب -

 .دیخند
 .وفتمی. االن راه میاک -

 زدم. یلبخند
 ممنون. -

به خودم فرستادم و  یندارم. لعنت دیافتاد کل ادمیتازه  میدیگفت و قطع کرد. به خانه هومن که رس یکنمیم خواهش
 بلند شد. یمشغول باال رفتن از در شدم که داد زن

 شرف! یب نییپا ای. بالناس دزد هایا -
نشان دهم محکم  یکه واکنش نیسمتم آمده و قبل از ادست بهاخمو جارو به یرزنیبه کوچه نگاه کردم که پ متعجب
 :دمیدر هم رفت و نال میهاافتادم. از درد اخم نیزم یکه تعادلم را از دست دادم و از پشت رو دیکوب میبه پا شیبا جارو

 دزده؟ هیمن شب ی! آخه کجا؟یکنیم کاریمادر معلوم هست چ -
 :دیغر
 دزدا که شاخ و دم ندارن. -

 آورده و ادامه داد: رونیاپلش را ب یگوش
 .ارنیببرنت پدرت و درب انیتا ب سیبذار زنگ بزنم به پل -
 اپل داشته باشد. یگوش کردمیاصالً تصورش را نم شیهاوهیو گ یچادر دور کمر پیآن ت با
 :دیپشتم زده و توپ یگریا جارو ضربه دخنده افتادم که ب به
 بره! ادتی دنیکه خند ارمیبه سرت ب یکار -
 .دمیرا از دستش قاپ یبلند شده و گوش نیزم یاز رو زحمتبه
 جا گذاشتم. دوی. کلستمیمادر؟ گفتم من دزد ن یکنیم کاریمعلوم هست چ -
 زد. غیج
 !نمیمردم کمک! پسش بده ب یزدن، آها مویگوش -

 :دمیداده و غر لشیرا تحو لیموبا عیسر
 . داد نزن!تیگوش نمیا ایب -
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 را به من دادند. ایانگار دن وایش یدادن ماجرا شدم که با صدا حیمشغول توض درمانده
 :دیاز سر کوچه پرس بلند

 شده کارن؟ یچ -
 و خوشحال گفتم: دمیچرخ سمتشبه
 خدا تو رو رسوند. وایش یوا -

 زد. یآمد و لبخند جلو
 !یکر کنم خودت زنگ زدف -
 خونه عمومه! نجایخانوم بفهمون ا نی! تو رو خدا به ایحاال هر چ -

 ما چرخاند. نیو نگاه متعجبش را ب ستادهیا نهی*ـسـبهدست
 شده؟ یچرا؟مگه چ -
ز انداختنم و بعد ا دیخانم سر رس نی. مجبور شدم از در برم باال که ارمیاز هومن بگ دویرفت کل ادمیبابا منه بدشانس  -

 بهم چسبوند. یاز اون باال، انگ دزد
 صورتش زد.محکم به وایش
 ؟یخاک به سرم! االن خوب یوا -

 گفتم: اشیاز نگران متعجب
 مهلکه نجات بده! نیآره. فقط من و از ا -
سمتم هداشت، هر دو لبخند زنان ب یادیز ریتأث ایصحبت که گو قهیو بعد از چند دق دیکش یسمترا به رزنیپ وایش

 برگشتند.
 به پشتم زد. شیبا جارو گریشد و بار د یناگهان حرص رزنیپ
 ها! یکارا نکن نیازا گهید -

کردم و از در باال رفتم. در را باز کردم و رو به  یاخم دیخندیکه م وایرو به ش یاش رفت. حرصبه سمت خانه یعصب
 گفتم: وایش
 تو. ایب -

 زد. یلبخند
 .مونمیم منتظر جانیممنون. هم -
 .ارمیباشه. پس من برم فلش و ب -
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 یکرد و راه افتاد. تاکس یدادم که تشکر لشیرفتم. فلش را تحو رونیازخانه ب وایفلش را برداشتم و همراه ش عیسر
 .میرفت کینزد یسمت فروشگاهو به میگرفت

 :دیوارد مغازه شده و بعد از سالم و روبه من پرس وایش
 پسر؟ ایدختره  -
 دختر. -

 :دیکش یقیعم نفس
 خب. اریبس -

 گذاشت و روبه فروشنده گفت: نیتریو یدو دستش را رو کف
 .خوامیم یاسی یدخترونه یلباس نوزاد هی-

و رو کرد و سرانجام  ریها را زبا ذوق لباس وایآورد. ش مانیزد و با گفتن چشم چند مدل لباس برا یجوان لبخند زن
 صورتم گرفت: یرا جلو یکی
 نازه نه؟! یلیطوره؟خچ نیا -

 متعجبش به خود آمدم. یخودش بودم با صدا یکه تا آن لحظه محو تماشا من
 ؟ییکارن کجا -

 وجور کردم.را جمع خودم
 ؟یهوم؟چ -

 :دیصورتم تکان داد و کالفه پرس یرا جلو لباس
 خوبه؟ نیا گمیم -

 نگاه کردن به لباس گفتم: بدون
 چرا بنفش؟ یتو که کالً خوبه؛ ول قهیآره. سل -

 زد. یلبخند
 .دهیرنگ به بچه آرامش م نیچون ا ،یاسیبنفش نه و  -

 باال انداختم. شانه
 .فهمهیرو نم زایچ نیاون که بچس ا -

 کرد. یاخم
 .کنهیو احساس م ی! بچه همه چنیدونیکه فرق رنگارم نم نیینفهم شما پسرا -
 فروشنده اشاره کرد. به
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 .نیلطفاً کادوش کن -
 دامه داد:من ا روبه

 از بزرگا! شتریب یحت -
 گفتم: کردمیطورکه به جلو نگاه م. همانمیگرفتم و بعد از حساب کردن از مغازه خارج شد لیرا تحو لباس

 !یزنیم یقشنگ یچه حرفا یمهربون یتو وقت -
 .دیخند

 واقعاً؟ -
 تکان دادم. سر
 دخترا مثل تو هستن؟ یهمه نمیآره. بب -

 .دیخند
 !دیشا .دونمینم -

 .میرفت ادهیرا پ یطوالن یریمس میدیکه اصالً نفهم میگرم بحث شد قدرآن
 زده گفت:لحظه توقف کرد و ذوق کی وایش
 !لیفپف یوا -

 نگاهش کردم. متعجب
 !؟یدوس دار نقدریا یعنی -

 .دیپر نییرا در هم فشرد و باالپا انگشتانش
 .میبخر میآره. بر یوا -

روبه  یمکتین ی. رومیکه همان اطراف بود شد یو وارد پارک میدیخر لیفپف یاسهیو همراهش رفتم. ک دمیخند
زنگ خورد. با  وایش یکه گوش میها بودچند بچه کوچک دور فواره ی. محو بازمی. مشغول خوردن شدمیها نشستفواره

 کرده و برداشت. یاسم شخص اخم دنید
 الو نگار؟ -

 مضطرب گفت: وایحرفش نشدم. ش اما متوجه دیرسیبه گوشم م هیگر یصدا
 دوباره؟! -

 شد. بلند
 .امیباشه. االن م -

 زد و هول گفت: مهینصفه ن یرا که قطع کرد. روبه من لبخند تماس
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 برم. فعالً. دیمن با -
 .دمیخند جیشدم و گ بلند

 !یادفههیچقدر  -
 قدم عقب رفت. چند

 شرمنده. -
 دشمنت شرمنده. خداحافظ. -

 کرد که داد زدم: دنیدو و شروع به دیچرخ
 بابت لباس ممنون. یراست -

 در هوا تکان داد. یدست دیدویم طورکههمان
 نداشت. یقابل -

*** 
 

 :دمیو روبه هومن پرس دمینوش وانیاز آب ل یاجرعه
 نگفت؟ یزیامروز چطور بود؟ بابا چ -

 را قورت داد. اشلقمه
 !میکرد داینجات پ بارونینه خداروشکر. ا -

 زدم. یرا داخل ظرف ول کردم و پوزخند مقاشق
 اخمو تخماش فقط واسه ماس! -
 اعتراضش بلند شد: یتشکر کردم که صدا یبلند شدم و روبه هست زیپشت م از
 کارن؟ یچرا نخورد -
 .رمیممنون س -

ارم کن نیرا روشن کردم. فرز ونیزیتلو هدفیکاناپه نشستم و ب ینگفت. رو یزیناراحت نگاهم کرد و چ یهست
 ام گذاشت.شانه ینشست و دستش را رو

 !کنهیرو تو حساب م یول ده؛ینم ریگ گهید نمیواسه هم میستیآدم بشو ن گهیما د دونهیکارن! بابات م الیخیب -
 زدم. یپوزخند

 ؟یکن دایخونه پ یتونست -
 فرستاد و لم داد. رونیرا ب نفسش
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 .متهیغن نشمیکه من دارم هم یپول نی. با استین یاچاره یام خرابه ولذره هیو  کیآره. درسته کوچ -
 کردم. نگاهش

 ؟ینیبه کوخ نش ینیاز کاخ نش ست؟یسختت ن -
 زد. یپوزخند

 .هاهیامشب مهمون ؟یکادو بخر یتو تونست نمیبب الیخیجهنمه منه. ب ست،یجا کاخ ناون -
 .دیبه دادم رس وایآره. ش -

 زد. یلبخند
 خوبه. -

 نشست. مانیروفه شده و روبههم به جمعمان اضا هومن
 .میبکن گهیفکر د هی دیدود شد رفت هوا. با گهیپوله د نیها ابچه -
 .دمیسمتش چرخ به
 ؟یچه فکر -
 .میپوالمون و جمع کن دیبا -

 زدم. یپوزخند
 !م؟یجمعش کن میها! پولمون کجا بود که بخوادلت خوشه -

 هومن گرفت. یرورا روبه یمخمل یاسهیسمتمان آمد و کبه یهست
 به دردتون بخوره. نیا دیشا -

 زد. یلبخند نیفرز
 .نیو ظرف بشور نیبرا منم غذا درست کن نیشرمنده، من مزاحمتون شدم و مجبور شد -

 زد. یلبخند یهست
 .دی. شما مراحمنیحرفارو نزن نیا کنمیخواهش م -

 :دیگرفت و پرس یرا از دست هست سهیمتعجب ک هومن
 ه؟یچ نیا -

 ار هومن نشست.کن یهست
 کمه. دونمیذره از مشکالتتونو حل کنه. گرچه م هی دیشا -

 گفت: یکرده و روبه هست یاخم سهیداخل ک دنیبا د هومن
 !؟یمن بفروش یطالهاتو واسه گندا دیکه تو با رتمیغیانقدر ب ینی! ؟یفرض کرد یتو منو چ -
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 گفت: عیسر یهست
 کمک کنم. خوامینگو. من فقط م یجورنیا -

 پس داد. یرا به هست سهیک هومن
 .میکنی. ما خودمون هرجور شده جورش مخوادینم -

 فرستادم. رونیرا ب نفسم
 . خودتو ناراحت نکن.جانیهست گهیراس م -

سرش  یرو یاانداخت و بـ..وسـ..ـه ینگفت. هومن دستش را دور گردن هست یزیانداخت و چ نییسرش را پا یهست
 زد.
 اگه بد حرف زدم. دی. ببخشمزیدِ غصه نخور عز-

 زد. یدست هومن که دور گردنش حلقه شده بود گذاشت و لبخند یدستش را رو یهست
 .ینداره داداش یبیع -

 .دیخند نیفرز
 کرد. یکار هیندادم بشه  الشمیر هیکه هنوز  یااجاره خونه چوندنیبا پ دیشا -

 روبه من گفت: طنتیبا ش هومن
 رو بدم. فهیح دمیکه قرار بود واسه تولدت بهت کادو بدم و د یوناون ساعت گر تونمیمنم م -

 :دمیدرهم رفته و متعجب پرس میابروها
 ؟یساعت؟! کِ -
 کیبحثمون شد و تو سرمو تو ک یبهت کادو بدم؛ ول خواستمیم تیسالگ شیو ش ستیهمون که واسه تولد ب -

 !یکرد
 باال انداخت. یاشانه

 .کتویهم ک یچون هم ساعت و از دست داد !یکه البته به خودت ضرر زد -
 زدم. شیبه بازو یمشت یحرص

 !نمشیبب اریزود ب -
 ام زد:شانه یرو دوبار

 ...یپولیب نیبا ا یول دادمش؛یبهت م دیشا مینبود تیوضع نیشرمنده داداش اگه تو ا -
 :دمیرا پس زدم و غر دستش

 نکبت! -
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 گفت: نیفرز
 زنم کنار گذاشته بودم بدم. یهیکه واسه مهررو  ییهااون سکه تونمیمنم م -

 کردم. یاخنده تک
 م؟یدیکه ما نفهم یزن گرفت یتو ک -
 من و من جواب داد: با
و طالق  شهیم یدو روزه شاک یکیکه با من ازدواج کنه  یخودم گفتم هر دختر شیکه خب پ نهیخب نه. منظورم ا -
 کارو کردم. نیا نمیواسه هم خواد؛یم

 و هومن سرش را تکان داد. میدیخند یو هست من
 تحمل تو رو داره؟! ی. آخه کیدونیچه خوب که خودت م -

 :دیتوپ نیفرز
 همون که تحمل تو رو داره. -
 عاشق توام بشه؟! ادیعشق من ب یگیم یعنی -

 از دعوا گفتم: یریجلوگ ی. برادیکشیم کیبار یکار داشت به جاها کمکم
 ستمیب کیبازم  میاگه با حقوق دوماه هرسه تامونم روهم بذار نارویا یها همهم. بچهندار شتریقلک ب هیمنم که  -

 !شهینم میکه الزم دار یاون پول
 :دیپرس نیفرز

 !م؟یکن کاریخب چ -
 گفت: هومن

 کارمون، کاره! یچاره -
 شاعرانه ادامه داد: و
 کار. ستیمگو چ کنیبرو کار م -

 دم.نگاهش کر یچشم ریزدم و ز یپوزخند
 ! بابا زحمتکش.یهست یتوام که چقدر کار -
 را درآورد. میادا
 نجای! امیمام که بوق یدیو خرجمونو م یمارو قبول کرد ی. اصالً تو سرپرستیتو زحمتکش ریبابا زحمتکش! نخ -

 کف دستمون. یبذار یاریتا تو پول ب میمنتظر نشست
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ات اگه نقش العادهخارق ییتوانا نی. شما با ارکهیتو س یرگیاونم باز خورهیکار به درد شما م هیجان فقط هومن -
 .شهیکه الزممونه جور م یکل پول یکن یباز رکیو تو س مونیم

 رفت. یاغرهچشم
 ست؟یکنم بهتر ن یعنوان همکارم معرفنه بابا! به نظرت اگه تورو هم به -

 :دیبا خنده وسط حرفمان پر نیفرز
 رفت! ادمونی یکالً مهمون میها. انقدر بحث کردبچه الیخیب -

 و هومن هول گفت: میدیزمان از جا پرهم همه
 .دیش! زود آمادهگهیراس م -

و خودم را عقب  ستادمیرفت. ا یفیکوچک و ظر ءیش یراستم رو یوارد اتاق هومن شدم که همان لحظه پا عیسر
به لبم آمد. خم شده و  یخوداگاه لبخندداده بودم نا وایکه به ش یگردنبند دنی. با نگاه کردن به فرش و ددمیکش

 داد زد: یآمدم که هست رونی. از اتاق بتمرف یسمت چوب لباسشلوارم گذاشتم و به بیداخل ج عیبرداشتمش. سر
 ! کجا آقا هومن؟سایوا سایوا سایوا -

 یبه هستبود، متعجب  رونیهنوز ب گرشید یگذاشته و پا یبهداشت سیرا داخل سرو شیپا کیطورکه همان هومن
 زل زده.

 ه؟ی! چییدستشو -
 گفت: نهیسـ*ـبهو دست دیایب رونیاش به او فهماند که ببا انگشت اشاره یهست

 !یرفت و اجازه دادم شامم بخور ادمی! در عجبم چطور یاز امکانات خونه استفاده کن یبهت گفته بودم حق ندار -
 :دینال هومن

 !هاشهیم رمونید یهست الیخیب -
 آرامش گفت:با  یهست

 تو کارت تمومه! یپاتو بذار یکیاگه اون  -
 خنده گفتم: با
 کن. یهات و عمل! بعدا نقشهیهست الیخیب -

 :دیغر یهست
 .کنمیمن دارم از حق تو دفاع م وونهید -

 .دمیخند
 روش! نمی. حق ما که همش خورده شده، اجونیهست خوادیدستت درد نکنه. نم -
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درحال انفجار بود،  تیاو که از عصبان یحرص افهیباال انداخته و در مقابل ق یهست یرارا ب شیابرو یتا کی هومن
 پا گذاشت. ریدستوراتش را ز

*** 
حال  ایکرد. همسرش که گو تمانیبه داخل هدا یبچه به بغـ*ـل به استقبالمان آمده و بعد از سالم و احوالپرس حامد

 شیما از خدا خواسته برگشت و سرجا یرساند که با تقاضا یزحمت خودش را به در ورودنداشت به یچندان خوش
 گفت: عیگذاشتم که حامد سر یعسل یرا رو مانهینشست. هد

 ن؟یدیچرا زحمت کش -
 زدم. یلبخند

 قابل دخترت و نداره. -
 کرد. یتشکر

 ومدن؟ی. آقا هومن خواهرتون چرا ننی. راحت باشنینیبش -
 مبل لم داد. یراحت رو الیبا خ هومن

 بگم. کیکنم و تبر یدانشگاهشه. ازم خواست از طرفش عذرخواه یکارا ریدرگ یلیروزا خ نیا -
 و با نمک انداخت و روبه حامد ادامه داد: بایز یبه کوچولو ینگاه

 ماشاال! -
 هم نبود زد. یمبل که چوب یانگشتش چند ضربه به دسته با
 بزنم به تخته چقدر تپل مپله! -

 زد. یو لبخند کنار همسرش نشست حامد
 !؟یآقا هومن؟ هـ*ـوس کرد هیچ -

را به سمت هومن  یچا ینیکمک آمده بود، س یبوده و برا شانیهالیاز فام یکیکه احتماال  یلحظه دختر جوان همان
 گفت: یستیرودربا چیهیو تشکر ب یگرفت. هومن بعد از برداشتن چا

 داشیچرا هنوز پ ستیدر معلوم نگم شدمه که دربه مهیخب مشکل از ن یوقته هـ*ـوس کردم؛ ول یلیمن که خ -
 نشده!

 یهومن زدم و با لبخند یبه پهلو یاو به سرفه افتادم. سقلمه دهیپر میدر گلو یقلپ چا نیحرف هومن اول نیا با
 خجالت زده بحث را عوض کردم. د،یخندیم زیروبه حامد که ر یمصنوع

 ن؟یگذاشت یخب آقا حامد، اسمش و چ -
 قشنگه؟ .نایم -
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 زدم. یلبخند
 خوشحال و خوشبخت باشه. شهیهم شاالیقشنگه. ا یلیآره، خ -
 .نیآم یاله -
 که دختر جوان آورده بود اشاره کرد و ادامه داد: ییهاوهیو م یچا به
 .نییبفرما -

 دهیو کشهمسر حامد نگاهمان به سمت ا م،یمر فیکه با ناله ضع میشد مانیادامه چا دنیسه نفرمان مشغول نوش هر
 گذاشت: میشد. حامد نگران دستش را پشت کمر مر

 زم؟یعز یخوب م؟یشده مر یچ -
 لب زد: یسختحامد را فشرد و به یبازو میمر
 درد دارم... یلیخ -

 دستپاچه بلند شد. حامد
 .مارستانیب میبر دیپاشو! پاشو با -
 کمک کرد تا بلند شود و خجالت زده روبه ما گفت: میمر به
 ازتون بکنم؟ یخواهش هی شهیم -

 بلند شدم. میاز جا عیو سر نگران
 اد؟یاز دستمون برم یحتماً. چه کمک -
 ن؟یباش نایشما مراقب م شهیداشته باشه. م اجیبهش احت میمر دیمجبورم خواهرزنمم همراهمون ببرم. شا -

 را تکان دادم. سرم
 راحت. التیحتماً. خ -

 کرده و خجل گفت: یتشکر
 .کنمیجبران م گهیروز د هی شاالیه خدا! ابد شد ب یلیخ -

 زدم. یلبخند
 تا حال خانومت بدتر نشده. مارستانیب نیحرفا زودتر بر نیا یول کن حامد! به جا -

 سمتم برگشت.به یکه از خانه خارج شدند هومن عصب نیکرد. هم یرا تکان داده و مجدد تشکر سرش
 تو؟! ایرستار بچم من پ یآخه مرد حساب ؟یبود زد یچه حرف نیا -

 کردم. ینچ
 خانومشو؟ تیوضع یدیهومن؟ مگه ند کردمیم کاریچ -
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 افسرده به بچه انداخت. یاش گذاشته و نگاهچانه ریمبل انداخت. دستش را ز یو خودش را رو دیکش یپوف هومن
 !دییگاومون زا -
 مبل نشستم. یرو
 به کار ما نداره! یبش بـرده کارکه اصالً خوا چارهیب یبچه نینده هومن! ا ریانقدر گ -

 طعنه زد: هومن
 !ارهیپدرمون و در م یتماشا کن که چجور نویآره. بش -

 یحرف نیو هرگز چن شدیزبانم الل م افتمیبه غلط کردم م ندهیساعت آ میتا ن دانستمی! مسلماً اگر مگفتیم راست
 !زدمینم
 یابا بهانه اشیو پس از نگاه به ساعت مچ دیمن به خود جنبزودتر از من و هو نیبچه فرز یهیگر یصدا نیاول با

 مهلکه نجات داد. نیخودش را از ا یمنطق
 شد! رمیاوه اوه. د -
 بلند شد. روبه ما گفت: عیزده و سر اشیشانیبه پ یاکف دست ضربه با
 امشب قرار بود واسه بستن قرارداد خونم برم! -

 زرنگ گفت: هومن
 نشده! ازدهی. هنوز ازدهی یتو اداره که گفت -

 هول گفت: دیپوشیطورکه کتش را مهمان نیفرز
 زودتر برم که برسم! دیبا یآره؛ ول -
 فرار کرد! یکوتاه یرفت و با خداحافظ یسمت در خروج به
را بلند نکرده  یانوزاد تازه متولد شده وقتچیحال هطرف بچه رفتم و آهسته و با ترس و لرز بغلش کردم. تابه به

 تر شد رو به هومن گفتم:تکانش دادم و نسبت به قبل آرام یکه کم نیبودم! بعد از ا
 ؟یکنیبغلش م -

 .دیرا عقب کش خودش
 !رمیگیم یماه افسردگ کیبکنه تا  یاصالً و ابداً! من رو شلوارام حساسم! اگه روش کار خراب -

 کردم. ینچ
 فیکث ییجا ذارهیپوشکا نم نیدورمون! ا بستنیم ومدیون مدستش یکه هر چ ستیمثل زمان ما ن گهیاوالً االن د -

 یریجنسش از طالس! بابا چهار تا کهنه گردگ کنهیندونه فکر م یشلوارام شلوارام هر ک یگیم نیبشه. دوماً، همچ
 حرفارو نداره! نیا گهیتنگ که د
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 زد. یپوزخند
 !یکنیم نمیبلکه به مد توه ،یستیخاک تو سرت که نه تنها به مد ن -

 جا کردم.را در بغلم جابه بچه
 !هیباز یجان، قرتهومن ستیمد ن نایا -

 :دیرا روشن کرده و غر ونیزیتلو کالفه
 !زنمیکه داد م ایمن ن کیفقط با اون بچه نزد یتو بگ یاصالً هر چ -

 باال انداختم. ابرو
 !؟یکه هـ*ـوس بچه کرده بود یمگه تو نبود -
 ما شو توروخدا! الیخیبادم! بمن غلط کردم با هفت جدوآ -
 !گهید یبغلش کن یستیحاضر ن ینی -

 را عوض کرد و به سمتم برگشت. کانال
 !یجورش و بکش دیحاالم خودت با یکردیکه جلو حامد حتماً حتماً م یبود یمعلومه که نه! جنابعال -

 :دیرفت و غر اشیرا خاموش کرد و سراغ گوش ونیزیکالفه تلو قهیاز چند دق بعد
 !میگرفتیرو م یفایاه! کاش حداقل رمز وا -

 :دمیدر ذهنم زده شد. روبه هومن پرس یاحرف هومن جرقه نیشده بودم با ا یکه از آرام کردن بچه آس من
 ؟یاالن نت ندار یعنی -

 کرد و جواب داد: چک
 ؟یپرس یم یکمه. برا چ یلیحجمش خ -
 !میو آروم کن نیا دیبا یچجور میبلکه بفهم یتو گوگل بزن بچه دار -
 باشه. -

 خواند: کردیم پیکه تاطورهمان هومن
 زند؟یبر سرشان بر دیبا یچه خاک افتند،یم رینقو گنق یبچه چند روزه کیبدبخت با  یِدو پسر ناش یوقت -

 .دمیخند
 اصالً! یسرچت صنعت گوگلو متحول کرد نیبا ا -
 گفت: روزمندانهیپ
 .ادیبچه خوابش م دیشا گهیفعالً که اومد! م -
 نه بابا، االن که خواب بود! -
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 بابت در عذاب است. نیکرده و از ا فیهم بچه خودش را کث دیشا -
 کردم. چک

 .زهینه تم -
 زده گفت: جانیه لیسمتم خم شده و با اشاره به موبا به
 !یدر ده روز، چه عال ادیترک اعت یها! نوشته قرصنیرو بب نجایکارن ا یوا -

 .مدیکش یپوف
به احتمال نودونه درصد چرت و پرته؟ حاال  غایجور تبل نیا یدی! هنوز نفهمیسیسرت پل ریخجالت بکش هومن. خ -

 ؟یکنیذوق م یجورنیا یواسه چ ؟ینه تو معتاد ؟یبدونم تو معتاد خوامیمن م ال،یخیاصالً اونو ب
 !میزد یپک هیو  میگول خورد یروز هی دیشا ینه خب؛ ول -

 کردم. ینچ دادمیگذاشته و تکانش م میپاها یچه را روب کهیدرحال
 و بخون بچه خودش و کشت! صاحابیزودتر اون متن ب الیخیو ب یخدا شفات بده! اگه -

 گفت و ادامه داد: یاباشه
 !خواهدیم ریبچه گرسنه است و ش دیشا -

 انداختم: نایدرهم م افهیبه ق ینگاه
 .اریکن ب دایرو پ شهیخشک و ش ری! برو شدیشا -

 :دیغر
 باشه؟! یاگهیامر د -
 به اون تن لشت بده! یتکون هی! گهی. بجنب دستین یعرض -

 ینیانداختم. ب نایم یو عسل انیبه چشمان گر یسمت آشپزخانه رفت. نگاهمبل بلند شده و به یاز رو غرغرکنان
 و گفتم: دمیکوچکش را کش

 !ادیغصه نخور االن غذا م -
 کالفه به سمتمان آمد. ریش شهیو ش یقوط کیا لحظه بعد هومن ب چند

 !میشد لیرسماً به پرستار بچه تبد -
نگاه به آن انداخته و دوباره به هومن چشم دوختم. در دستم تکانش داده و  کیرا به سمتم گرفت که متعجب  یقوط
 :دمیتوپ
 !سیظرف ادو نیخشکه؟ ا ریش نیهومن ا -
 :دینال
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 ؟!بابا خب من از کجا بدونم یا -
 !یرفته بود سواد ندار ادمی. رمیبم یاله -

 و بچه را دستش دادم. دمیکش یپوف
 کنم. دایتا خودم برم پ رشی! بگمایکار ازت خواست هی -

زمان دادش به هوا و هم دیمبل نشست که همان لحظه مثل فنر از جا پر یبا اکراه بچه را بغـ*ـل کرد و رو هومن
 :دیغر ینشسته بود عصب شیکه رو یاسباب باز دنیبا دبه سمت مبل برگشته و  یرفت! حرص

 شد؟! داشیاز کجا پ گهید نیا -
 گفتم: کردمیبازو بسته م رخشکیکردن ش دایپ یرا برا هانتیطورکه در کابخنده به سمت آشپزخانه رفتم و همان با
 !ی. تو کورستین یاز اسباب باز رادیا -

 زد: داد
 !یکت انداختفال نیکه مارو تو ا یریدرد! بم -

 انداخته و دوباره گرفتمش. شیدور باال کی یکردم. از خوشحال دایرا پ ریش یقوط باالخره
 یگذاشته و با سرعت جنون آور شیپاها یمواجه شدم. هومن بچه را رو یوحشتناک یهال رفتم که با صحنه سمتبه

 :دمی. غردمیکش رونیدستانش ب ری! به،سمتش رفتم و هول بچه را از زدادیتکانش م
 که! یختیطفل معصوم و بهم ر یورودههومن؟ دل یکنیم کاریمعلوم هست چ -

 دست هومن دادم.را به رخشکیبه بغـ*ـل نشستم و ش بچه
 روش گفته بکن. یهرکار -
 کار را انجام داد! کی نیباالخره ا یول انهیغرولند مشغول خواندن شد و هر چند به صورت کامالً ناش با
 د.درست ش -
درهم رفت و بدتر از  شیهانگذشته بود که اخم شتریب هیرا از هومن گرفته و به سمت دهان بچه بردم. چند ثان شهیش

 کردم. یافتاد! کالفه نچ هیقبل به گر
 !یکرد وونمیخب!د ریآروم بگ قهید هی؟! چته بچه جون -

 جانب گفت:حق به هومن
به کار ما نداره. حاال خوبت شد؟ چشت کور دندت نرم  یخوابه کار بچه که نیا ادته؟یو  شتیپ قهیچند دق یحرفا -

 !ینزن یزر اضاف گهید یو ساکتش کن تا تو باش نیبش
 خواندیم شهیرا که مادرم هم ییگذاشتم. آهسته تکانش دادم و الال میپاها یو دوباره بچه را رو دمیکش یپوف کالفه

 کرد. یچنگاهم کرده و نچ ن ریزمزمه کردم. هومن ترحم آم
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 !دهیکارت به کجا رس نیبب -
 :دمیکوسن مبل را برداشته و به سمتش انداختم. غر یعصب

 .یادا اطوار بلد یلیبچه آروم بشه. تو که خ نیبکن ا یکار هی ایبه جا مسخره کردن من بلند شو ب -
 یکم براکم یکرد؛ ول یااول حرکات بامزه یهیبچه شد. چند ثان یکنارم نشست و مشغول شکلک دراوردن برا کالفه

 :دمیغر یپسش زده و درمانده و عصب یافتاد. حرص هیترسناک شد! بچه گر لمیف کیخودش 
 هومن! دی. بچه گرخیهو -

نگاه من و  ینامطبوع یراحت شده بود که با بلند شدن بو المیبود بچه را آرام کردم و تازه خ یبا هر بدبخت باالخره
 گفت: شدیبلند م شیطورکه آهسته از جاد. هومن همانش دهیزمان به سمتش کشهومن هم

 برم اداره! دیبرم!برم بخوابم که صبح زود با دیبا گهیکه من...من د کنمیخب فکر م -
 :دمیو توپ دهیشده بود را کش زیخ میهومن که ن یبازو یحالت تهاجم با
 عوضش کنم. یکمکم کن دیکجا؟! با -
 دهیفا میبلند کردم. دعاها میپاها یبچه را از رو دیشده و با شک و ترد شلوارم چشمانم درشت یسیاحساس خ با

 مواجه شدم. آه از نهادم بلند شد. نمینب کردمیرا که آرزو م یزینداشت و با آن چ
 "یوا -

 را وارد کرد. یشوک بعد لشیزنگ موبا یصدا یزده بود؛ ول بشیسرم را باال آوردم. هومن غ درمانده
 حامد پهالنه! -

را کم داشتم.  یکی نیزد! فقط هم هیگر ریو دوباره ز دهیرنگش پر یاهیبلند بود که بچه از خواب چندثان یبه حد اصد
 هم فشرده و داد زدم: یچشمانم را از حرص رو

 !تیآهنگارو نذار رو گوش نیهومن صدبار بهت گفتم ا -
 به بچه و شلوارم انداخته و دوباره داد زدم: یگرید یکالفه نگاه

 جواب بده. ای! خبر مرگت حداقل ب؟ییهومن کجا -
 آمد. رونیب ییاز دستشو کردیکتش را مرتب م قهی کهیدرحال

 .رمیخودته! من دارم م یگوش یجان ولشرمنده کارن -
 فرستادم و دوباره چشمانم را فشردم. رونیرا پرحرص ب نفسم

اصالً غلط  ؟یریگیم ادی ذارمیم یچرا هر رمز خدا لعنتت کنه هومن! ی! ا؟یباز تو آهنگ زنگ من و عوض کرد -
 کمک من! ایب یبر یکنیم
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را  لمیطورکه نشسته بودم رد صدا را گرفته و موباشد. کالفه همان شیمشغول مرتب کردن موها نهییو رو به آ دیخند
 یقبول کند برا وایش که نیا یزده شده و با آرزو در دلم یدیجرقه ام واینام ش دنی. با ددمیکش رونیمبل ب یاز ال

 نابود شد. دمیام ادشیفر یکمک به من بخت برگشته خودش را برساند خوشحال جواب دادم که با صدا
به  ایدن یبال نیبدتر یهرجا هست ی! الهیبترک یکارت کنه کارن. اله یخدا بگم چ ؟یبود تو کرد یچه کار نیا -

 !ادیسرت ب
 گفتم: متعجب

 کردم؟ کاریشده؟ مگه من چ یچ خوشحال باش چون سرم اومده! -
 داد زد: یحرص

 یرو عکسام گذاشته؟ اصالً شوخ یمزخرف یافکتا نیمن بوده که همچ ینکنه عمه ؟یدونیواقعاً نم ؟یکرد کاریچ -
 !یشعور یب یلینبود. خ یجالب

 گفتم: متعجب
کردم. توام که  تیرو اد یچش خودت همشو به جز آخر ی! من که جلوشمیاصالً متوجه حرفات نم ه؟یمنظورت چ -

 !یبود یراض
 !دمیرو عکس من! نشونت م یذاریگوش خر و االغ م گهیباشه. حاال د -

 درشت شد. چشمانم
 نه؟ گه،ید یکنیم ی! شوخوایش یگیم هیوپرتا چچرت نیا ؟یچ -

 :دیغر
 دارم؟! یمگه من با تو شوخ -
 :دمیلب غر ریز شبید یآورد ادی با
 هومن. کنمیم تکیتکهیکار خودشه! ت -

 زدم: داد
 !کشمتیهومن فقط م -
 گفتم: وایمبل انداختم. خطاب به ش یبچه و شلوار مجدد خودم را رو یآورد ادیشدم که با  زیخمین

که دستم بهش برسه حقش و  نیهم یزده؛ ول بشیکجا غ سیگور شدس! فعالً که معلوم نهومن گوربه نیکار ا -
 کف دستش! ذارمیم

 :دیتوپ
 اون؟! ریتقص یندازیبعد م یکرد تیعکسارو اد تو -
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 :دمینال
گفتم هومن عکس آخرو  فتهیکارت جلو ب نکهیبابا منِ بدبخت، منِ بخت برگشته اون شب که حالمون بد شد برا ا -
 !زه؟یکرم بر یجورنیا خوادیم دونستمیکنه. آخه اونم بلده. من چه م تیاد
 :دیغر وایش
 لقمه چپ کنم. هیو همتون و  امیب تونمیکه م میعصبان یدرق! االن بهدونمیمن نم -

 :دمینال درمانده
 .کنمی. خواهش ماریکه دلت خواست سرم ب ییفالکت نجات بده، بعدش هر بال نیمن و از ا ایباشه. تو فقط ب -

 گفت: متعجب
 ؟یفالکت؟چه فالکت -

 نگران شد و هول گفت: شیصدا ناگهان
 به خدا! کنمیزودتر بگو االن سکته م ایه کارن؟ خداشد تیزیشده؟! چ یچ نمیبب -
 به من دست داد! یبیتعجب کردم و احساس عج اشیو احساس نگران یحالت ناگهان رییتغ نیا از

 بروز ندهم گفتم: میاحساسم را در صدا کردمیم یسع کهیزده و درحال یلبخند ناخوداگاه
کمکم کنه! تو رو خدا به دادم برس  ستین کسمچیکردم و ه ریگ یطیشرا تو بد یول فتاده؛یبرام ن یخدانکنه! نه اتفاق -

 .گهید ای. بشمیم وونهیدارم د
 گفت: هول

 خو باشه، الاقل ادرسو بفرس! -
 گفتم: خوشحال

 .فرستمیکه قطع کنم م نیخدا عمرت بده! هم -
 رستادم.ف شیآدرس را برا عیرا قطع کرده و سر یبزند گوش یکه بتواند حرف نیاز ا قبل
 خودش را برساند انقدر بچه را تکان داده بودم که احتماال همه جانم نجـ*ـس شده بود. وایکه ش یمدت در
رفتم  رونیمتعجب از خانه ب ریتأخ قهیدر را باز کردم. اما بعد از چند دق عیپرواز و سر فونیزنگ در به سمت آ یصدا با

در مشغول نگاه کردن کوچه  یاز ال وایرا نگاه کردم. ش نییداشت، پاواحد که در طبقه ششم قرار  یهاپله یو از باال
 زدم. یزدم که سرش را باال آورده و نگاهم کرد. لبخند شیبود. آهسته صدا

 باال؟ یایچرا نم -
از آن  وایآمدن ش رونیآسانسور و ب دنیبه سمت آسانسور رفت. تا رس میرا بست و بعد از تکان دادن دستش برا در

 :دمیندم. با لبخند سالمش کردم و پرسمنتظر ما
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 ؟یبود سادهیوا نییچرا اون پا -
 زد. مهینصفه ن یلبخند

 !کنهیم بمیداره تعق نیماش هی. احساس کردم یچیه -
 گفتم: نگران

 بشن؟ ریگیگزارش بدم پ یخوایم ؟یجد -
 زد. یلبخند

 نه بابا حتماً بازم توهم زدم! -
 سرش را باال اورده و با خنده گفت: کردیرا باز م اشیکتون یخم شده و بندها طورکههمان

 مبارک. دی! شغل جدیکه پرستار بچه شد نمیبیم -
 :دمینال
 بچه پدرم و درآورده! نی! اوایدست رو دلم نذار ش -

 گرفتن بچه دراز کرد: یشدو دستانش را برا کمینزد متعجب
 وا! چرا؟ -

 .دمیعقب کش عیسر
 تو. ای! بفهیکث -

 زد. یه شد و لبخندخان وارد
 نداره، مواظبم. بیع -

 گفت: یرا از دستم گرفت و با لحن بانمک بچه
 ! چه نازه!یخوشمل یخدا چه کوشولو یوا -

 .دیمن خند روبه
 ه؟یخانوم کوچولو چ نیا انی. خب حاال جرستیتو خونت ن یکه بچه دار دمیفهم -

 را صاف کرده و گفتم: کمرم
. هومن مارستانیحال مادرش بد شدو مجبور شدن برن ب دفههیکه  دنشید میمده بوداز همکارامه. او یکی یبچه -

 بچه. نیکه فرار کردن و من موندم و ا نمیو فرز
 کردم. تشیداخل هدا به
. فقط بهم بگو کنمیمنم بچه رو عوض م یلباسات و عوض کن ی. تا تو برشهیکه حالش زود خوب م شاالی! ایوا -

 کجاست. لشیوسا
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 کردم! دایزور پخشک و به ری. شنجایا امیکه م هیبار اول نی! ادونمیه نممن ک -
 :دیکش یمبل گذاشت و پوف یرا رو فشیک
 !کنمیم دایلباسا همکارت و پ گردمی. واسه توام مکنمیم داشیباشه. خودم پ -

و  یاز سر راحت یلباسم نفسکند. بعد از عوض کردن  دایپ میبرا یبلوز و شلوار وایکردم و منتظر ماندم تا ش یتشکر
 یهامشغول پوشاندن لباس وایگذاشتم. از اتاق که خارج شدم ش یاسهیرا داخل ک امیقبل یهاو لباس دمیکش یزیتم

 زد. یلبخند دیبچه بود. من را که د
 گوشه تا با دست بشورم! هیلباسات و بذار  یدار یستیاگه با همکارت رودربا ؟یراحت شد -

 زدم. وایروبه ش یگذاشتم و لبخند ییلباس شو نیاخل ماشرا د میهالباس
 ازت ممنونم. یاومد نجایو تا ا یکه محبت کرد نی. همستین ینه مشکل -

 زد. یچشمک
 که دلم برات سوخت! نهیمحبتا واسه ا نیالبته ا -

 را بغـ*ـل کرد و ادامه داد: بچه
 رفته! ادمیو  رمیگکه قراره سر عکسا ازت ب یانتقام یعنیکارم  نیفکر نکن ا -

 و با خنده گفتم: ستادمیا شیرورا دور زدم و وارد سالن شدم. روبه اپن
 ارزش داره! ایدن هیواسه من  یدلسوز نیهم -

 انداخت و هول گفت: نییرا پا سرش
 بچه رو تو اتاقش بخوابونم. رمیمن م -
 باشه. بازم ممنون. -

ناراحت شده بود که از  ای دهیحرفم خجالت کش نیبا ا دانستمید. نمبه اتاق بچه پناه بـرده و آنجا ماندگار ش عیسر
باز آهسته نگاهش  مهیدر ن یسمت اتاق رفتم و از الآوردن از دلش به رونیب یهرحال برا. بهآمدینم رونیاتاق ب

از نگاه کردن  زدم. بعد از چند لحظه ی. لبخندکردیره نگاهش میدادن به بچه بود و خ ریدرحال ش یکردم. با مهربان
 دست برداشتم و آهسته وارد شدم.

 !یشیم یمادر خوب -
 زد. یلبخند پت و پهن دادیآهسته تکانش م کهیشد. درحال رهیبه من انداخت و دوباره به بچه خ ینگاهمین

 !یشیم یتو پدر افتضاح یول -
 و جلوتر آمدم. دمیخند

 نداشتم. یداگه با حرفم ناراحتت کردم.من قص دیمتأسفانه! ببخش -
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 نگاهم کرد و خودش را به آن راه زد. متعجب
 حرف؟ کدوم حرف؟! -
 .دینگاهم کرد و خند وایشکمم بلند شد! ش یتخت نشستم که همان لحظه صدا یو با فاصله از او رو دمیخند زیر
 !خورهیداره بزرگه رو م کهیگرسنته! روده کوچ یانگار بد جور -

 تخت گذاشت و بلند شد: ینگفتم. بچه را رو یزیو چ دمیخند
 .میدرست کنم بخور یزیچ هی رمیمن م -

 باال انداختم: ابرو
 !ه؟یدو نفره چ یآشپز هینظرت راجب  -

 .دیخند
 شبیآخرش مثل د میکن یاگه باهم آشپز ترسمی! منمکیب ای شهیشور م ایگفتن آشپز که دوتا شد آش  میاز قد -

 بشه! دهیکش مارستانیکارمون به ب
 .دمیخند

 !امیمن کوتاه نم یول ارزهیکه به امتحان کردنش نم نیبا ا -
 تو! یپا زیچپس همه -

 رفت. هاینیزم بیبه سمت س وایسرش به آشپزخانه رفتم. شگفتم و پشت یاباشه
 م؟یسرخ کن ینیزم بیس -
 جنگ را به راه انداختم. یابتدا بنا نیهم از
 ردم!من هـ*ـوس بادمجون ک یقبول دارم خوشمزس ول -
 گفت: یبا حالت متأسف وایش
 که من گفتم! نی! همقتیسل نیاَه اَه اَه! خاک بر سرت با ا -

 زدم. یپوزخند
 .کنمیم کاریچ ینیتا بب اینیزمبیدست ببر سمت س یجرئت دار -

 از داخل ظرف برداشت و در دستش چرخاند. ینیزمبیس کیتأمل  یالحظه بدون
 ؟یکن کاریچ یخوایاالن م نمی. ببنیاز ا نمیا -

سرش بود خم شدم. از گوشه چشم پوزخند زنان نگاهش کردم که پشت ینیزم بیسمت ظرف سشدم و به کشینزد
خودش را  ینیزمبیو درعوض س دیرا به سمت صورتش نشانه گرفتم که در هوا قاپ ینیزمبیو دوباره عقب رفتم. س

. میکرد هاینیزمبیو شروع به جنگ س میشد مانیخال یهاشکم الیخیدادم. ب یسمتم انداخت که من هم جاخالبه
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که  میبه خودمان آمد یشد و زمان دهیکش هایخوراک یهیو بق هاوهیکم کار به ممن؛ کم یکیو  انداختیم وایش یکی
شپزخانه لحظه به هم و بعد هم به آ کی. میشده بود نیو اثرشان مز هایو خودمان به انواع و اقسام خوراک واریدر و د

 :میزمان گفتو هر دو هم می. دوباره به هم نگاه کردمیشد رهیخ
 خاک بر سرم! -
 نیساعت هر دو ع کی. بعد از حدوداً میشد واریکردن در و د زیسرعت نور مشغول مرتب کردن آشپزخانه و تم با

بلند  میاعتراض شکمم از جا استراحت با ی. بعد از کممیو به هم زل زد میافتاد ینهار خور زیم یصندل یمرده،ها رو
 گفتم: وایشده و روبه ش

که برام دست تکون  نمیبیو م لیهستش! از االن دارم عزرائ مروین تیوضع نیموندمون تو ا یباق ینهیتنها گز -
 .کنهیبه ساعتش اشاره م یو ه دهیم
حمقانه از کجا به ذهن حرکت ا نیا دانمیمشغول شکستن تخم مرغ و روشن کردن گاز شدم. نم وایش تیرضا با

منِ بخت برگشته  یرا باال انداختم که از بدشانس اتشیمحتو تابهیحرکت ماه کیهرحال با به یام خطور کرد؛ ولوامانده
آورد و با  رونیرفت. ظرف ماست را ب خچالی سمتو به دهیکش یپوف وای. شدیبرچسب به سقف آشپزخانه چسب نیع

زده مشغول خوردن ماست  یقحط یهابدبخت نینشستم و هر دو ع یصندل یرو. دیکوب یناهار خور زیم یحرص رو
 یغذا دنیمشغول بلع ایرفت که فارغ از غم دن وایسمت ش. با آرام گرفتن شکمم تازه حواسم بهمیو نان خشک شد

خل را دا یوصف رقابلیو شوق غ جانیسقف احساس ه کی ریکردن با او ز یتصور زندگ لحظه کیمان بود. شاهانه
سرم تصورات قشنگم  یرنج خودم روحاصل از دست یانداخت که متأسفانه با افتادن برچسب املت انیبه جر میهارگ

 محو شدند. یچهل درجه شمال یهیدر زاو یزیتمسخرآم یبا چشم غره
 ییسمت دستشو طورکه بهبلند شدم. همان میدادم و از جا رونیخنده و به سرفه افتاد. نفسم را با حرص ب ریزد ز وایش
 زدم. وایش یپشت صندل یمحکم یضربه رفتمیم
 !یذره آبم بخور خفه نش هی -

زانو زده و به  ییلباس شو نیماش یمواجه شدم. جلو وایدوباره به آشپزخانه برگشتم که با ش میکردن موها زیاز تم بعد
تا  یهالباس ید شد و گردنبند را روبلن نیزم یاز رو عیشده بود. متوجه حضور من که شد سر رهیگردنبند مادرم خ

 زد. یام گذاشت. آنها را به سمتم گرفت و لبخندشده
 یلیخ یگفته بود ادمهیکنه،  ریگ ییلباس شو نیماش یبود ال کیبود. نزد بشیگردنبندم تو ج نیلباسات. ا نمیا -

 برات ارزشمنده.
 گرفتم. میانگشتها انیاپن گذاشتم. گردنبند را م یرا از دستش گرفتم و رو هالباس

 !یدی. ممنون که به موقع به دادش رسبمهینبود که تو ج ادمیاصالً  یآره. ول -
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 گفت. یکنمیرا باال آوردم که با لبخند خواهش م سرم
 رفتم. جلوتر

 خواستم بهت برش گردونم که حالت بد شد. شبیتره. دتو گردن تو که باشه جاش امن کنمیبه هرحال فکر م -
 انداخت که ادامه دادم: نییسرش را پا زده خجالت

 گردنت بندازم؟ یدیاجازه م -
شال گردنبند را دور گردنش انداختم و  یسرش قرار گرفتم. از روکرده و پشت یتلق تشیرضا یرا به معنا سکوتش

 وایب به ش. متعجمیدیاز جا پر رانیو ح دهیهردو ترس ونیزیتلو یقفلش را بستم که همان لحظه با روشن شدن ناگهان
در شب تولدش، چند سکته ناقص و کامل را  یستخودم و ه یشده کسیم یهاصدا و حرف دنیشدم که با شن رهیخ

 دنبال هم زدم.
 خوشگله نه؟ -

 یشده من در تولد، زمان تیاد یهاعکس شیزمان با نماشد. هم دهیکش ونیزیبه سمت صفحه تلو مانیهر دو نگاه
 .شدیپخش م یمن و هست یهاهمراه صحبت یمتن آرام یقیم موسبود وایش یبه چهره رهیکه خ

 !؟یک -
 !گهید وایخنگ. ش -
 !یلیآره خ -
ها! حتماً کار سه تفنگدار در شدهدربه یزدم و زبانم همچنان الل ماند. ا یمصنوع ینگاهم کرد که لبخند ریمتح وایش

و  وایمتوجه مکالمه من و ش یهمراه داشته و وقترا به  لشیرا ضبط کرده بودند و حتماً هومن هم فا میبود. صدا
هنوز  یعنیکرده بود.  یکه حواسمان نبوده آن را پل یآمدن شده بود، از فرصت استفاده کرده و زمان یاو برا تیرضا
کرده بودند. اگر  دایرا پ لمیف نیا تیکردن و اد کسیفرصت م یشده بود! فقط مانده بودم ک میدور و برها قا نیهم
 انجام ییچوب خشک شده بودم و توانا کی هیدرست شب ی! از طرفرفتمیبه فنا م گرید یهیتا چندثان کردمینم یکار

از  یو خوشحال وایواکنش ش یبرا یو اضطراب و کنجکاو یحس نگران انیم کهیرا نداشتم پس درحال یحرکت چیه
 ودم.افتاده ب ریگ شنودیدلم را م یهاحرف وایکه بدون جان کندن، ش نیا

 دلم گفتم: در
 .ذارمیرو به وقتش کف دستشون م نیو فرز یحق هومن و هست یهرچه بادا باد؛ ول -

 برد. شگریسمت نمامجدداً حواسم را به یهست یصدا
 نه؟ هیدختر دوست داشتن ه؟ینظرت راجبش چ یلیخداوک -
 .مهم ذات آدمه یکه خوبه؛ ول افشیبگم آخه؟! خب ق یچ -
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 وایبا ش یخوای. مگه تو مکننیم یکه باهاشون زندگ ییبرا آدما ،ینه برا هر کس یمهمه؛ ول یلیخآره. ذات آدما  -
 ؟یکن یزندگ

متر باز  میمانده و دهانش ن رهیخ ونیزیصفحه تلو یکه نگاهش رو وایبود. لرزان به ش دهیقلبم به هزار رس ضربان
 شده بود، نگاه کردم.

 !هیدختره چ نیحست نسبت به ا یآخر به ما نگفت -
 داشته باشم؟ دیبا یحس؟ آخه چه حس -
 نه؟! یدوسش دار ؟یمطمئن -
 ؟یگیم یمعلوم هست چ یهان؟ هست -
 یجورنی. هست وگرنه که ایخودت و به اون راه بزن نکهینه ا ،یشدیم ینداشت عصبان قتیآره معلومه چون اگه حق -

 ناینگاه کردنا، ا جورنیا ،ینگران جورنیتولد من! ا شیاوردی!نمیکردیازش دفاع نم یجور نی! ایکردینگاهش نم
 ؟یکن کاریچ دیبا یدونی. نمیجیگ یلیخ یکارن؛ ول ی! تو دوسش دارستین یعاد زیچ هیاصالً 

اون با  نکهیخاطر ابهش دارم. فقط به هینسبت به بق یتربیاحساس عج هینه! من، من فقط  یعنیخب، خب آره!  -
 و پر جنب و جوشه! طونیش یلیشماها فرق داره. خ

 کنه احساست نسبت به اونه. یرو برات متفاوت م وایش تیکه شخص یزیماست! چ هیشب قاًیاون دق طنتیش -
گردشده و  یهازمان با چشمبرگرداندم که هم وایشد. نگاهم را به سمت ش یپل یاقطع شدو آهنگ عاشقانه صدا

 رو شدم.او روبه یمتعجب و عصبان یافهیق
 را باز کرده و با من و من گفتم: نمدها

 ...نی...من...من...خب اوایش -
را در هوا تکان ما داد و صورت عرق  شیها. دستدیدور خودش چرخ کی جینفس زدن کرد و گشروع به نفس ناگهان

 را گرفتم: شی. نگران بازوهازدیاش را با حرکت آنها باد مکرده
 حالت خوبه؟ وا؟یشده ش یچ -

 و مضطرب گفت: دیرا عقب کش خودش عیسر
 حالم بده. قرصام؟ -
 طورکه مشغول گشتن بودم ناراحت گفتم:و همان دمیدو فشیسمت ک به
 !یناراحت بش خواستمی. نمخوامیمعذرت م -
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را از دستم  فیک یچشمم ظاهر شد و عصب یجن جلو نیسمتش برگشتم که عبه دیبود و ناام جهینتیب میوجوجست
 فشینکردن قرص همانا و پرت کردن ک دایبه آن حمله کرده و خودش مشغول گشتن شد. پ یتهاجم. با حالت دیکش

 وسط هال همانا!
کرده و نکرده بود را باهم  دایشد! هرچه قرص و کپسول پ هانتیسمت آشپزخانه رفت و مشغول گشتن کاببه یحرص

 :دمیرا گرفتم و توپ شیبازو عیرفت که سر خچالیداخل دهانش انداخت. به سمت آب سرد کن 
نقل و نبات  نیکه ع نیچ یدونی! مگه مرونی! زود اون قرصارو تف کن ب؟یکنیم یدار کاریمعلوم هست چ -
 باال؟ شونیندازیم
 .زدیبر ییها را داخل ظرف شوزور دهانش را باز کرده و مجبورش کردم قرصبه مقاومتش به توجهیب

رفت. کالفه کتم را برداشتم و دنبالش راه  یسمت در خروجبه عیسر فشین کدستم را پس زد و بعد از برداشت یعصب
 افتادم.

 !امیکن منم ب ؟؛صبریریحالت کجا م نیبا ا -
متوقف شد. کالفه نگاهش  شیقصد فرار داشت، درجا ایهومن که گو یحرکت ناگهان نیشدت باز کرد و با ارا به در

حقت را کف دستت  یدرست و حساب وا،یبابت ش المید از راحت شدن خبع یعنیکه  دمیچشم و ابرو کش شیکرده و برا
 !گذارمیم

 داد زدم: یعصب
 .یتنها بر ینصفه شب ذارمی. من نممیبا هم بر سایوا گمیم -

 :دمیو غر دمیابرو باال انداخت که گوشش را کش هومن
 رو باهات روشن کنم! فمیتا من برگردم و تکل یکنیو از بچه مراقبت م یمونیمنتظر م جانیهم -

در مانع از  یرا باز کرده بودو قصد رفتن داشت رسانده و با قرار دادن دستم جلو یکه در خروج وایرا به ش خودم
 :دیخروجش شدم. کالفه دستم را پس زد و نال

 !ستیکارن بذار برم. حالم خوب ن -
 گفتم: تیتر کرده و با جدچارچوب در محکم یدستم را رو فشار

 !یبر ذارمیکه نم نهیهمواسه  -
 :دینگاهم کرده و توپ براق

احمقانه و دوتا کلمه ابراز  لمیف هیمن از اون دست دخترام که با  یآقا کارن؟ فکر کرد یفکر کرد یتو راجب من چ -
 بسپارم؟ یاحساسات خودم رو دست هر پسر

 زد. یو پوزخند دهیاز گوشه چشمش چک یاشک
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 یابرنامه نیکه همچ دیگنجیتو مخم نم جورهچی. هکردمیفکرش و م دیاد کردم! بامن چقدر احمقم که به تو اعتم -
بده. چقدر احمق بودم من!  میبخواد باز رممکنهیخانواده داره، غ ته،یبا شخص سه،یبابا پل نی!با خودم گفتم ایزیواسم بر

منو پست و  تین قدر شخصخودم بزرگت کردم، تو همو شیپ وتو حساب کردم  تیانگار هرچقدر که من رو شخص
 !یدید ریحق

 آب دهانم را قورت دادم. یسختنگاهش کرده و به رانیگرد، ح ی! با چشماندیگنجیدر ذهنم نم شیهاحرف
 ...یکنیاشتباه م یتو...تو دار -
 یعصب یچهره یانداختم و دوباره نگاهم رو ینگاه کردیبود و نگران به ما نگاه م ستادهیها اپله یهومن که رو به

 .دیچرخ وایو ناراحت ش
که پشت تلفنم بهت گفتم ازت خواستم  ی! من فقط به همون قصدستمین یآدم نیمن همچ وا،یش ی،کنیاشتباه م -
و  پیلیک نیدارن. اونا ا یاچه نقشه نیهومن و فرز دونستمیخبر نداشتم. من نم یچی...من...من از هنجایا یایب

 !شون؟یشناسیگذاشته بودن. باور کن! مگه نم
 :دیکرده و دوباره روبه من توپ یبه هومن نگاه انیگر
 شم،یم وونهیتو تله؟! من دست تنهام، دارم د نشونیکشونیو م دیگیدوروغ م یجورنیدخترا هم یواقعاً که! به همه -
و  نیسیپل که خوش بحالتونه! میلی! خن؟یبدبخت کرد یجورنیکنم. چندتا دخترو تاحاال ا کاریچ دیبا دونمینم
 !زنهیبهتون اتهام نم کسچیه

 را به چپ و راست تکان داد. سرش
 فقط متأسفم براتون. -
 گفتم: زیدآمیگرفته و تهد وایام را به سمت شخونم به جوش آمده بود. انگشت اشاره تیعصبان از
نو گوش کن بعد حرف م ی. اول حرفایکنیزود قضاوت م ی. داریزنیم یدار ی! بد تهمتوایحرف دهنت و بفهم ش -

 بود! رمنتظرهیاتفاق غ هیهمش  نایا نداشتم. ینقش چیه هیقض نیمن تو ا گمیبزن؛ دارم بهت م
 .ستادیما ا یآمد و رو به رو نییپا هومن

 خانوم کار من بود. وایش گهیکارن راست م -
 .دیرا باال کش شینیب وایش
 یحرفا، حرفا نیتو نبود؟ مگه ا یبود صدا دئویکه تو و ییصدا نیحرفات درست. مگه ا یباشه قبول! اصالً همه -

 تو نبود؟
 و داد زدم: دمیسرعت از خانه خارج شد. دنبالش دوماندم. دست لرزانم را پس زد و به جوابیحرفش ب نیمقابل ا در
 .وایش سایوا -
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 دم:شجاعتم را جمع کرده و دوباره داد ز یهمه نباریکه ا دیدویبه من همچنان م توجهیب
احساس داشته باشم؟  تونمیمن نم یعنیداره؟!  یرادیخودِ خودم بود. از ته دل. چه ا یمن بود. حرفا یآره صدا -
 !ادیمن ازت خوشم م وایمندبشم؟ شعالقه یبه کس تونمینم

 نفس زنان گفتم:و نفس ستادمیسرش امتوقف شد و اجازه داد به او برسم. پشت شیسرجا
 ندارم! یبدقصد  چیبه خدا من ه -

به  رانیو و آن را به طرفم پرتاب کرد. در هوا گرفتمش و ح دیدور گردنش انداخته و گردنبند را در اورد. چرخ دست
 چشم دوختم. وایش
که  دونمیم نویکه هست ا ی. هرچستیالبته برامم مهم ن هیچ تتیقصد و ن دونمینم یحت ه،یاحساست چ دونمینم -
ابراز احساسات  جورنیهـ*ـوس بچگانه هم آورد. من تا دلت بخواد از ا هیتو  شهیو مو اساسه! سروتهش  هیپایب

اون  یکن! منو به حال خودم بذار. فقط وقت مومشت کنمیشده. فقط خواهش م یبرام عاد گهیپس د دمیدوروبرم د
 و مارو به سالمت. ریو بعدش تو رو به خ رمیگیخبرم کن. طلبمو ازت م یپولو جور کرد

زودگذر پژمرده  یتمام احساس تازه جوانه زده در قلبم را با نسبت دادنش به هوس وایقلبم را احساس کردم. ش تنشکس
. نگاهش را از من گرفته کردیم وانهیهرچه بود داشت مرا د دیاحساس جد نی. ادیاز چشمم چک یاشک یکرد. قطره

 شتریشکسته قلبم را آماده کوبش ب یهاگذاشته و تکه امنهیقفسه سـ*ـ یکرد. دستم را رو دنیو دوباره شروع به دو
 کردم. وایبه ش دنیرس یبرا
 ارزشه؟یاحساس من انقدر برات ب یعنی ن؟یهم -

 دورگه داد زد: ییبا صدا وایکردم که ش دنیشروع به دو دوباره
 کارن. ولم کن! ایدنبالم ن -

گرفتو از ادامه دادن راه عاجز  مانی. نفس هردودمیرس ابانیبه خ وایبعد از ش هیدو ثان باًیکردم و تقر شتریرا ب سرعتم
 :دمیو نال دمیرا کش وایش فی. بند کمیماند

 . تو رو خدا!سایوا -
سمتش سرعت بهکه به یبلند یشاس یمشک نیماش دنی. با ددیدو ابانیو وسط خ دهیرا از دستم کش فشیخشم ک با
 کرده و داد زدم: دنیشروع به دو آمدیم
 مراقب باش! وایش -

. میطرف جدول پرت شدو هر دو به دیکش یغیج وایرا به او رسانده و دستانم را دور کمرش حلقه کرد. ش خودم
 نفس زنان نشستم و حلقه دستانم را از دور کمرش باز کردم:نفس

 ؟یخوب -
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 گفت: دهیبر دهینشست و بر زدهوحشت
 آ...آشنا...بو...بود! -

 نگاهش کردم. متعجب
 ؟یدی! مگه چهرش و ده؟یچ منظورت -
 احساس کردم آشناس! یول ق؛ینه دق -
 ش؟یشناسیم -
 !نجایموقع شب ا نیاون باشه! اونم ا رممکنهینه. غ -

 :دمیغر
 ؟یک -
شده و به سمت  ادهیپ نیماند. حامد و همسرش نگران از ماش ،جوابیسؤالم ب مانیپا یجلو ینیمتوقف شدن ماش با

 :دیما آمدند. حامد پرس
 چخبره؟ حالتون خوبه؟ نجایا -

 شدم. بلند
 خانوم؟ میمر نیآره. شما بهتر -
 جلو آمده و نگران گفت: میمر
 .هیخون تونیشونیشما پ یمن خوبم؛ ول -

 گفتم: عیرا گرفت که سر میو از دردش چشمانم را فشردم. حامد بازو دهیسرم کش یرا رو دستم
 !نیکمک کن شونیمن خوبم. به ا -
 رفت و بلندش کرد. وایمت شنگران به س میمر
 حالتون خوبه خانوم؟ -
 :دیبا درد نال وایش
 آره. فقط کمرم کوفته شده. -

 گفت: حامد
 مارستان؟یب میبر نیخوایم -

 اش گذاشتم.شانه یرا رو دستم
 .مینه، خوب -
 گفت: میمر
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 .ادیحالتون جا ب نیبخور میزیچ یآب هی. میتو خونه سرتون و پانسمان کن میپس بر -
 :دیپرس وایگذرا به ش ی. حامد مشغول پانسمان کردن سرم شده و با نگاهمیبه سمت خانه حامد رفت دوباره

 کارن؟ هیدختره ک نیا ه؟یچ هیقض -
 .دمیکش یپوف
 مفصله. شی. قضکنمینپرس حامد. خواهش م -

و بعد  دید قلپ از آن نوشدرست کرده و به دستش داد. چن وایش یبرا یآب قند مینزد. مر یحرف گریگفت و د یاباشه
 حالش بهتر شد بلند شد. یکم نکهیاز ا
 برم. گهیممنون. من د یلیخ -
 .دمیجا پر از
 .رسونمتیمن م -

 فرستاد. رونیرا ب نفسش
 .رمیخودم م ستیالزم ن -
 گفت: میمر
 آقا کارن برسوننت. ایکه! نصفه شبه و خطرناکه. اجازه بده حامد  شهینم -

 گفتم: عیسر
 اس.مد خستهنه حا -

 که معلوم بود خونش به جوش آمده و ادامه دادم: وایبه ش یااشاره
 .رسونمشونیخودم م -
ربع  کینشست. راه افتادم.  نیعقب ماش یصندل یسرم راه افتاده و با اکراه رونداشت پشت یگرید یکه چاره وایش

 .اوردمیطاقت ن گریکه د میکامل را سکوت کرده بود
 من... وایش -

 :دیغر یرا نصفه گذاشت و عصب فمحر
 .شمیم ادهیپ جانیممنون من هم -
 را قفل کردم و داد زدم: در
 !یراحت در بر یلیو بعدم خ یبا من حرف بزن یهرجور که دوس دار یتونیتو نم -
 حمله کرده و داد زد: رهیدستگ به
 !ارمیسر خودم و خودت م ییبال هیقفل و باز کن وگرنه  -
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 بلندتر داد زد: بارنینزدم. ا یکردم و حرف را تندتر سرعتم
 باز کن! گمیبهت م -
 زد: غیج
 !یلعنت سایوا -
 و داد نکن! غیج یخودیمتوقف. پس ب نینه ماش شهینه قفال باز م میتا به خونتون نرس -

بود که  ادیز یمهم نبود چون درد قلبم به قدر میزدن. دردش برا غیج هیو با گر دنیکوب میکرد محکم به بازو شروع
را ادامه دادم تا باالخره به محله متوسط روبه  رمیکارش مس نیبه ا توجهیب نی! بنابراآمدیبه چشم نم یدرد جسم

 .میدیرس نشانییپا
 یهادست انی. تا وارد شدنش به خانه منتظر ماندم و سپس سرم را که در حال انفجار بود مدیشد و در را بهم کوب ادهیپ

 شد؟یمگر م یخودم را آرام کنم ول قیکردم با چند نفس عم ینم قرار دادم. سعفرما یقفل شده رو
 یبا صدا هاابانیدر خ هدفیب دنِیدوساعت چرخ یکیرا روشن کرده و به سمت ناکجاآباد راه افتادم. بعد از  نیماش

 رفتم. یبه گوش یاو چشم غره ستادهیحامد پهالن ا
گل از گلم شکفت. رد تماس  شیاز پ شیصفحه ب یاسمش رو شی، با نماخوشم آمده بود شیبایاز آهنگ زنگ ز کم

باالخره با  نکهیمحل نگذاشتم تا ا شیهارا بستم و به تماس میهارا زدم که از رو نرفته و دوباره تماس گرفت. چشم
 تماس کالفه جواب داده و از کوره در رفتم. نیششم

 شمیبرا بار ش دمیمن نفهم یکه فکر کرد یدیزدنت از جاکل دیقانه و دبعدِ اون کار احم یکشیواقعاً خجالت نم ه؟یچ -
 ؟یزنیزنگم م

 ناراحت و آرام گفت: یلحن با
 ؟یایم ینگرانت شدم. ک -

 .دمیکش میموها انیم یزدم و دست یحرص یپوزخند
 !م؟یو گل بشنو میو گل بگ نمیچشم تو چشمت بش امیب ینکنه توقع دار -

 :از چند لحظه مکث گفت بعد
 خونه خودتون؟ یری. مینه. حق دار -

 گفتم: یحرص
 نداره! یبه تو ربط -
 کارن. ینخواب نیتو ماش -
 !یالزم نکرده تو نگران من باش -
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 نیسنگ میهافرمان قرار دادم و پلک یرا زدم. سرم را رو نیرا خاموش کردم و قفل ماش یقطع کردم. گوش یحرص
 شد.

قدر قلقلکت و آن آورمیم رتیکه باالخره گ کردمیم دشین هم به دنبالش تهدو م دیدویها مچمن انیچابک م هومن
اما با خواهش مامان  دیدویعوض شد. حاال او دنبال من م مانیآوردم و جا رشی. باالخره گیریکه از خنده بم دهمیم

سرم را باال آوردم و با . میتازه از تخم درآمده رفت یهاجهبا جو یباز یعنی یترآرام یسراغ سرگرم ،یو کشف هست
ها باز کردم که همان لحظه هومن در حصار دستان آن مرد قرار گرفت. از کردن از جوجه فیتعر یذوق دهانم را برا

نداشت.  یادهیفا شیصدایب یهازدن غیج یهم فشرد؛ ول یدهان و بدنش چشمانش را رو یفشار دستان مرد رو
که من را  یو لرزان هر سه نفرمان را احاطه کرده بود. مرد فیا تن نحآنه یچون دستان قو طورنیمال من هم هم

 زمختش گفت: یگرفته بود با صدا
 !ارم؟یب نمیا -

 گفت: بردیم یکیدرهمان نزد ینیاو را به سمت ماش کهیهومن درحال گرشکنجه
 !میدار ژهیبرنامه و هیاون  یبچه ینه. برا -

را رها کرده و قصد فرار داشتند که بابا با زدن  یشد. من و هست یبابا منتف دنیهر چه که بود با رس اشژهیو یبرنامه
 و داد زدم: دمیبه سمتش دو انیمانع شد. گر یریت
 بابا. -
 نفس زنان گفت:راه متوقف شدم. نفس نیاش بمواجهه با آغـ*ـوش بسته در
 هومن کجاس؟ -

 کرد: یم هیگر وقفهیب یهست
 .اهیس نیماش هیبردنش عمو. با  -

 :دیغر بابا
 !یلعنت -

 همکارش گفت: روبه
 و شما. دونمیتار مو از سرش کم بشه من م کی.نیو دنبالش بگرد نیچند گروه بش -
 یشهیکه مدام با انگشتش به ش یبه مرد توجهیبودم و ب ومنگجی. گدمیاز جا پر شهیضربه زدن مکرر به ش یصدا با

. باز هم رفتندیچشمانم رژه م یآور جلوآن کابوس وحشت یهاان صحنههمچن کردیو غرولند م دیکوبیم نیماش
خسته شده  تیوضع نیاز ا گریها و عرق کردن. دهمان کابوس، باز هم همان وحشت، باز هم همان لرزش دست
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ه تازه را ک وایبابا و مشکالتم با ش یبود البته اگر رفتارها امیمشکل زندگ نیساله بزرگتر ستیکابوسِ ب نیبودم. ا
 !میگرفتیدرحال لود شدن در ذهنم بود فاکتور م

تا  ییکذا یهوا نشان از گذراندن شب یبرگردم. روشن یواقع یایکردم به دن یوجور کرده و سعام را جمعآشفته افکار
 یو نگران مرد جوان که مدام حرف یعصب ی. به چهرهدادیرا م یو با وجود آن کابوس لعنت نیصبح، آن هم در ماش

 آوردم. نییرا پا نیماش یشهیچشم دوختم. کسل ش ودمن ثابت مانده ب یرو نشیو نگاه خشمگ کردیرا تکرار م
 بله؟ -

 :دیتوپ
 پارک کردنه؟ یجا نجایآخه ا ؟یخوریو تکون نم یزنیبز بهم زل م نیع زنمیصدات م یآقا؟ چرا هرچ یمگه کر -

روشن داخلش بود انداخته و نفسم را  نیماش کیکوچه با  کی یبه محل پارک کردنم که درست روبه رو ینگاه
 فرستادم. رونیب

 !خوامیمعذرت م -
 گفت: یعصب

 خوره؟یبه چه دردم م یمعذرت خواه -
 ساعتش اشاره کرد. به
 ؟یدیازم بخوان تو جوابشون و م لشویگذشته. اگه دل میساعت از وقت کار میاالنشم ن نیتا هم -

 ادامه داد: زد و نیبه در ماش یاضربه
 بذارن. زمیحساب و رو م هیچک تسو نکهیرد کنم البته قبل ا نمویو تکون بده تا ماش ابوتی نیزود باش ا -

که  دادمیهم حق م یرا نداشتم. از طرف اشادبانهیبودم که فرصت بحث با او بر سر لحن ب جیآشفته و گ قدرآن
رفت و با  نشیسمت ماشبه عیجا شدم. سرن کردم و جابهرا روش نیماش حرفیخاطر شغلش نگران باشد. پس ببه

که شدم  اریبار به چپ و راست تکان دادم. هوش نیدفرستادم و سرم را چن رونیسرعت نور از کنارم رد شد. نفسم را ب
به  توجهیآمد. ب میبرا نیتاهم از فرزاز هومن و سه کالسیدوازده م امکی. بالفاصله پرا روشن کردم امیگوش

 :دیپرس زدینفس منفس کهیتماس گرفتم. بعد از دو بوق برداشت و نگران درحال نیهومن با فرز یهاکالسیم
 ؟یدیچرا جواب نم ؟ییکارن معلوم هست تو کجا -
 ؟یزنینفس مخواب بودم. چرا نفس -
بگم  نوینگ زدم همکمک. به هومنم ز یایبهت زنگ زدم که ب نی. واسه همکنمیجا مخونه رو جابه لیدارم وسا -

 . آره کارن؟یکه بهم گفت بحثتون شده و خونه نرفت
 دمیکش یپوف
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 آره. -
 زبون هومن بکشم! خودت بگو. ریو از ز لشیکردم نتونستم دل یچرا؟ هرکار -

 زدم. یپوزخند
 ؟یدونیتو نم یعنی -

 گفت: متعجب
 رفتم ظاهراً بعدش بحثتون شده. شتونیاز پ شبیرو؟! من که د یچ -
 !کنمیکه باور نم یخبر نداشت لمیف یتو و هومن و خوندم. نگو از ماجرا یهامن تا ته نقشه نیرزف -
 !لم؟یکدوم ف لم؟یف -

 .دمیکش یپوف
 رو روش گذاشته! وایمنه بدبخت رو درحال ابراز احساسات به ش یضبط شده یهمون که صدا -

 زد: داد
 .گهیر تمومه د! پس کا؟کجا؟ی! ک؟یتو به عشقش اعتراف کرد ؟یچ -

 :دمیهم فشرده و نال یرا رو چشمانم
 یاز همه فهممیدوروغت من نم یواکنشا نیبا ا یتر، کر شدم! اوال که ابراز عشق نبود!بعدشم تو فکر کردآروم -

 !؟یشب تولد خبر داشت یهانقشه
همون شبم دعواش و باهامون  قطع برقا و پوسته موز بود که میدیکه کش یاواال ما تنها نقشه ؟یابابا چه نقشه -

 .امیابهامات در ب نیبده من از ا حیذره توض هیدست نداشتم. منو نخور به جاش  یچی! به جان خودم من تو هیکرد
 فرستادم. رونیرا ب نفسم

 ام؟یب دیبرا کمک. کجا با یزنگ زد ی! خب گفتیچیکه ه یدونیاگه واقعاً نم الیخیب -
 د هول گفت:آمده باش ادشیکه تازه  انگار

درحال حاضر که  یخونم برسم؛ ول یبه کارا تونمیامروزو از دستورات پدر گرامت معافم و م هی! آره آره. فقط یوا -
 کار هم رو دستم مونده. یتنها موندم و کل

 اد؟یب یمگه به هومن نگفت -
بود.  ختهیخاطر تو بهم رابش بهگفت. اعص امیالک یباشه هیاون که با اخم و تخم دوتا کلمه حرف زدو  یآره؛ ول -

 .ادیاحتماال نم
 فرستادم. رونیرا ب نفسم

 .امیخب پس آدرس و بفرست تا ب لهیخ -
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 زده گفت: ذوق
 .یکنیلطف م یلیممنون کارن! خ یوا -

 زدم: یلبخند
 .میقیما رف یناسالمت ؟یچه حرف نیا -
 .فرستمیدمت گرم! االن م -

 یگلدان گل کوچک هم برا کیاش حرکت کردم و درراه فرستاد. به سمت خانه آدرس را هیکردو بعد از چندثان قطع
شده بود از درست آمدنم مطمئن  دهیچ رونیکه ب یخانگ لیدسته وسا کی دنی. با ددمیاش خرخانه یچشم روشن

ردند. ترمز ک میجلو گرهمیدرب و داغان د نیماش کیو  یتاکس کیدر خانه،  یزمان با ترمز کردنم جلوشدم که هم
 شده بودم! سیتو ف سیرنگ و رو رفته ف نِیماش یبودم، االن با راننده ستادهیا رترید هیثان کیاگر 
 شده و داد زد: ادهیپ نیاز ماش یعصبان یاشصت، هفت، هشت ساله زن
 واموندتو. یموش کور! وا کن اون چشا یهو -

 گفتم: یشده و عصب ادهیپ نیاز ماش ریدعوا داشت؟ متح دیرسیبه من م یچرا هر کس امروز
 جلو من! نیدی! شما پرن؟یگیم یخانم چ -

 را درشت کرد. چشمانش
 من نذار. یرانندگ یخودت و پا یمن؟ کور -

 جلو رفتم. یعصب
 بله؟! -

 دیرا کش میسمتمان آمد. بازوبه عیشد و سر ادهیپ یاز تاکس یکه شخص دیکشیم کیبار یداشت کار به جاها کمکم
 مبارکش افتاد. نگران نگاهم کرده و داد زد: یم به چهرهکه تازه نگاه

 !؟یسر تخته بشورنت کارن. چرا تلفنت و خاموش کرده بود یاله -
 .دمیانگشتانش کش انیرا از م مینگاهش کرده و بازو یعصب

 شم!راحت یکیصداتو بشنوم. سر تخته بشورنم بلکه از شر تو  خواستمیچون نم -
 نمدار گفت: یبا چشمان نیهم باز کرد و غمگرا از  شیابروها یگره

 . خدا نکنه!ریزبونت و گاز بگ -
 در آغوشم گرفت و ادامه داد: یحرکت ناگهان کی با
. خب من شهیخوب م یجورنیفکر کردم که ا یعنیکمکت کنم  تونمیم یجورنی! من فکر کردم اخوامیمعذرت م -

. من اگه دوِست نمیدار شدن تو رو زودتر بب جهیوه دار شدن و نتو بچه دار شدن و و ن یعقد و عروس خوادیدلم م
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. اصن خودم ساقدوشت نمتیبب یو پدرِ پدربزرگ یگو پدربزر یو پدر یزودتر تو لباس داماد خواستمینداشتم که نم
 .میاگه ببخش شمیم

 !کردیت پاک ممنه بدبخ راهنیرا به پ اشینیو درحال خفه کردنم بود، مدام ب زدیکه حرف م طورهمان
 :دمیپسش زدم و بعد از چند سرفه نال زوربه
 !انا؟یاح یاشتباه نگرفت یتو که لباس من و با دستمال کاغذ نمیهومن! بب یخفم کرد -

 زد. یلبخند
 .یتو بگ ی! هرچدی. اصالً صدتا ببخشگهید دیببخش -

تکان داده و وارد خانه  مانیرا به تأسف براکرده، سرش  نیخود تضم شیما را پ یوانگیاش معلوم بود دکه از چهره زن
 بود! شانهیخانم همسا نیکه ا نیفرز چارهیشد. ب
 .میسرش وارد خانه شدرا قفل کردم و پشت نیدر خانه را ببندد ماش نکهیاز ا قبل

 :دیپرس هومن
 گفت واحدش طبقه سومه نه؟ -
 آره. -
دور خودمان  جی! همچنان گمیول گشتن دنبال آسانسور شدکه مشغ میخانه کرده بود نیراجع به ا یچه فکر دانمینم
 شد. دهینگاهمان به سمت او کش رزنیهمان پ یکه با صدا میدیچرخیم
 !یخبرا ن نیاز ا نجایا نی! اگه دنبال آسانسور ماسانسورپایبچه خوشت یه -

کوچک  یها، سقف نم دارو پلهو پر از نقش و نگار فیکث یوارهایبه سرتا سر خانه انداختم. د یو نگاه دمیکش یپوف
 !اوردیخانه دوام ب نیدوروز هم در ا نیفرز دانستمیم دیو بدون نرده. فقط آسانسورش کم بود! بع

 . هومن صدا زد:میرا زد ختهیو زنگ واحد در باز و به هم ر میها باال رفتهومن از پله همراه
 ن؟یفرز -

 داد زد: نیفرز
 تو. نیایب -

از هم کف هم تأسف بارتر بود!  نجایا تیبه خانه انداختم. وضع ی. نگاهمیرده و آهسته وارد شدرا در آو مانیهاکفش
 نیترکیو ش نیکه تا امروز با بهتر ینیسمتمان آمد. تصور فرزبه فیگشاد و کث یبا لباس نیکه فرز میستادیمنتظر ا

اش خسته یبود! چهره رممکنیغ میبرا باًیتقر بود ستادهیا مانیجلوکه  یفیپسر خسته و کث نیبودمش با ا دهیها دلباس
 داشت! یابود. عجب اراده ادیکار ز ینشان دهنده

 زد. جانیب یلبخند
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 .نیسالم! ممنون که اومد -
 .میگفت دیدو سالم کرده و خسته نباش هر

 گفت: هومن
 آخه؟! یورباال؟! چج یها آوردو خودت از پله نجانیکه ا یلیوسا نیآسانسور که نداره، همه ا -

 ؟یکن یخراب شده زندگ نیتو ا یخوای.گ، من موندم چجور میچیه نیا حاال
 انداخت. دوباره نگاهمان کرد. نییزده و سرش را پا یلبخند

 !گهیبا من دارن؟! اونام آدمن د ی! مگه اونا چه فرقگهید یایلیمثل خ -
کرد و بعد از  مانییبه داخل راهنما نیختم. فرزاندا نییمن بودم که از حرفم خجالت زده شده و سرم را پا بارنیا

 کردم. یدعوتمان کرد. تشکر یچا دنیاپن گذاشت و به نوش یتشکر کرد. آن را رو یگرفتن گلدان با مهربان
 .میتا عصر تمومش کن میممنون. زودتر کارات و بگو که بتون -

و همراه هومن مشغول باال آوردن  میرفت نیی. پامیراویرا باال ب لیمانده وسا یگفت و از ما خواست باق یاباشه نیفرز
 . باالخره خودش به حرف آمد و گفت:زدمینم یحرف نیهم یبودم و برا ریگ. از هومن دلمیشد یچوب لباس

 کارو... نیا دیکه نبا دونمیازت معذرت خواستم. م لمینکن کارن! من که بابت ف یجورنیتو رو خدا ا -
 وسط حرفش: دمیبودم! کالفه پر زاریب وایو واکنش شموضوع  نیا یادآوردی از
 بحث و تمومش کن! نیهومن خواهشاً ا -
 .شهیتموم م یکن یو آشت یاگه ببخش -

 گفتم: کالفه
 تمومش کن! دم،یکنم. بخش یقهرو آشت ستمیمن که بچه ن -

 زد:را ول کرد که من هم تعادلم را از دست دادم و از دستم ول شد. داد  یچوب لباس یعصب
 که... یاگه قهر نبود -
و  دمیچیو باال رفتن دادم به هوا حرفش را نصفه گذاشت. از درد به خودم پ میپاها یرو یبرخورد چوب لباس با

 :دمینال دادمیرا ماساژ م میپا کهیدرحال
 هومن؟! پام خورد شد! یکنیم کاریمعلوم هست چ -

 به جانب گفت: حق
 .یکرد می! تو عصبانگهیخودته د ریتقص -

 :دمیتوپ
 بدبخت من؟! یرو پا یکردیولش م یجورنیهم یشدیکه م یبود عصبان خچالمیاگه  یعنی -
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 هول گفت: کردیرا بلند م یطور که چوب لباسرا عوض کرده و همان بحث
 !شهیموم نمکه تا فردا شبم ت مشونیببر یجورنیبجنب! اگه قرار باشه ا -

 فرستادم: رونیرا پرحرص برا بلند کردم و نفسم  یلباس چوب
 هومن. ییپررو یلیخ -

*** 
جعبه به دست از  کهیخسته آن را برداشتم و وارد ساختمان شدم. هومن درحال یجعبه بود. خوشحال ول نیآخر نیا

 گفت: آمدیم نییها پاپله یباال
 جعبرو ال... نیگفت که ا نیکارن فرز -

شکستن ظروف  یپرت شدو و صدا نیزم یرا رها کرد. بدجور روجعبه  ینیه دنیدرشت شده و بعد از کش چشمانش
 گفت: دهیسرم اشاره کرده و ترسداخلش کل ساختمان را لرزاند. هومن با انگشتش به پشت

 !ترسمیسگ ازش م نی! من...من عرونیپرتش کن ب نوی...ایکارن...ا -
 داد زد: دیمتعجب و ثابتم را که د نگاه

 ؟یکنیمنو نگاه م یسادیرا واچ یدونیبابا تو که م یا -
حرص  یبرا یول ترسد؛یهومن از سگ م دانستمیمواجه شدم. م یخانگ یسرم نگاه کردم که با سگبه پشت متعجب

 را باال انداخته و با خنده گفتم: میابرو لکسیدادنش ر
 !؟یترسیسگ م نیاز سگ ع -
 سگ رفته و شروع به نوازشش کردم. هومن داد زد: سمتبه
 نه من نه تو! گهیرن بهش دست نزن وگرنه دکا -

بود.  میشخص زندگ نیتریباز هم دوست داشتن دادیآدم، هرچقدر هم حرصم م نی! اتوانستمیخودم نبود، نم دست
او! سگ را  یطور حرص دادن من براتر بود. همانترو جذاب نیریش میبرا ایدر دن یحرص دادن او مسلماً از هر کار

او  رفتمیطور که من جلو مسمتش رفتم. همانبه ومنه یدهیرنگ پر یرو به چهره یطانیش ینگاهبلند کرده و با 
 ملتمس گفت: یحفاظت از خود جلو آورده بود با لحن یدستانش را برا کهیو درحال رفتیعقب مها عقبپله یرو
 نه کارن. تو رو خدا! -

 کردم. یرا باال انداختم و نچ میابروها
 نداره! حاال که نقطه ضعفت تو دستامه چرا ازش استفاده نکنم؟! هدیفا گهید -

 سگ ادامه دادم: روبه
 !نمیزود باش. به عمو هومن سالم کن بب -
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 .ستین یابامزه یباشم! برو عقب. کارن اصالً شوخ نیا یعمو؟! من غلط بکنم عمو -
 زده نگاهم کرد.خوردو وحشت وارید به
 م.را باال انداخت میابرو یتا کی
 تو بامزه بود؟! یمگه شوخ -
 از من دور کن! وونویمن غلط کردم! من اصالً خاک بر سر من. فقط اون ح -

 خشک شدم. میدر جا یمرد یرفتم که همان لحظه با صدا جلوتر
سگمو  شهیبهش سالم کنه. حاال م خوادیطور که عمو دلش نمبه عمو سالم کنه!همون خوادیدلش نم دیخب شا -

 !؟یولش کن
 نگاه کردم. سگ را رها کردم. اشیو شرمنده به صاحب عصب دمیچرخ

 !دیببخش -
 ! حاالم که...میخوای! آرامش ممیانگار مام آدم. انگارنهنیاز پنج ساعته که سروصدا تو خونه راه انداخت شتریب -

 گفتم: یو عصب متعجب
 !گهیباال د شمیاوردیم دی! خب بام؟یو تو کوچه ولش کن لیوسا یول دیببخش یلیخ -
 شکسته اشاره کرد و گفت: یهاینیچ یجعبه به
 بود! ترنیسنگ نیاودینم -

 .ستادیکنارم ا هومن
 با آدم سر جنگ دارن! ومدهی!هنوز ن ن؟یجور نیساختمون ا نیا یبابا چرا آدما یداره؟! ا یبه شما ربط -

 فت:هق گمان را جلب کرد. با هقجوان توجه یزن یهیگر یموقع صدا همان
 ! چون چاقم؟!۸۶ الی! ل؟یذاری؟! چرا اسم و وزن منو نم۵۸ یخب چرا صغر -

 جواب داد: یمرد
 نه وزن آدم که! لمهیاسم ف نیداره آخه؟! ا یچه ربط زمینه عز -

 یرا کم داشت. زن که چمدان وانهیدوتا د نیخانه فقط ا نیقرار گرفتند. ماشااهلل! ا دمانیزن و شوهر جوان در د حاال
 و گفت: ستادیا دیکشینبال خود مرا د

 دونم،یساختن؟! من که م لمیاسم؟! تو رو چه به ف نیاونم با ا یبساز لمیف یگرفت میتصم ییهوی یاصالً واسه چ -
 زشته! میلیاسمش خ ی. درسته که الغرتر از منه ولیسازیاون م یبرا یوسطه دار گهیزن د هی یپا دونمیم
 .سازمیکه توش هست م ی! من فقط واسه پولسین یگیکه م یجورنیالً ابدم! اص حیبابا بذار من توض -

 .دیرا کش فشیکه شوهرش بند ک رفتیبه او م توجهیب زن
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 یدوست دار یدستمون تا هرچ ادیپول قلمبه ب هی یادفههی ادی. خوشت نمکنمیکارو م نیخاطر تو ابابا من به -
 ؟یباهاش بخر

 زده گفت:و ذوقرا پاک کرده  شیهاجوان اشک زن
 قبل نشه! یهامثل دفعه ؟یجد -
 نکردم. دایو پ ینقش اصل گریکه هنوز باز نهیا رادشی. فقط ازمینه عز -

 زد. یپوزخند آمدیها مبه سمت پله کهیسگ درحال صاحب
 !رونیب کنمیساختمون پرتت م نیقبل نشه وگرنه از ا یهامثل دفعه تیساز لمیدفعه ف نیخدا کنه ا -

ذوق زده  یرفت. مرد جوان که تازه نگاهش به ما افتاده بود با چشمان یاچشم غره شدیاز کنارمان رد م کهیلدرحا
 رو به هومن گفت:

 خودشه! -
 متعجب با دو دست به خودش اشاره کرد. هومن

 !؟یمن؟ خودِ ک -
 به سؤال هومن روبه همسرش گفت: توجهیب

 شد! دایپ مونمینقش اصل گریباز -
 یروها باال آمدذو روبه. از پلهمیمرد به سمتش برگشت یپا یکه با صدا میبه هم نگاه کرد جیمن متعجب و گو هو من

 زد. ی. دستش را به سمت هومن گرفت و لبخندستادیهومن ا
 کردنت خوشحالم! دایکه چقدر از پ یتصور کن یتونیمن صالحم. نم -

 .زد مهیننصفه یمتعجب دستش را گرفته و لبخند هومن
 منم هومنم. خوشبختم! -
 !شه؟ی! آخه مگه میخودش قاًیتو دق -
 !؟یخود ک یول د؛یببخش -
 !ن؟یکرد یشما تاحاال دزد یول پرسم؛یم نویکه ا دیببخش یلیخ -

 .دیهومن باال پر یابرو
 من؟! -
 .خواستمیکه م هیزیهمون چ قاًیدزداس! دق هیشب یلیخ افتونیآخه ق -

 . داد زد:رودیاالن هومن از کوره در م نیهم دانستمی. مدمیخند زیانداخته و ر نییرا پا سرم
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بهش  یحرف نیوقت تو همچمملکته اون نیا سیپل سادهیکه جلوت وا ینیدزده؟! خجالت بکش ا هیمن شب افهیق -
 !؟یزنیم
 ه کردم. متعجب گفت:زده شده بود نگاوجور کرده و خجالتخودش را جمع یبه مرد که کم یچشم ریز
 .خوامیوا...واقعاً؟ معذرت م -
 ادامه داد: اشیبرگشتن به حالت قبل با
 طنت،دقدهیو پر از ش دهیصورت کش ،یآب یکه دنبالش بودم. چشا یهمون قاًیازت بگذرم! تو دق تونمینم یول -

 .یکن ینقش دزدو برام باز دی! بایبلند...بابا تو خود خودش
 داد زد: هومن

 دزد؟! من؟ -
 اد.را هل د صالح

 حواله کنه! گهید یجا تویبرو، برو پسرجون. خدا روز -
 و اعتراض کردم: دمیهومن را کش یدر ذهنم بازو یازدن جرقه با
 .هییفرصت طال هی نیهومن؟! ا یگیم یمعلوم هست چ -

 متعجب نگاهم کرد که روبه صالح گفتم: هومن
 کنه؟! یباز لمیف نیاگه تو ا یدیچقدر بهش م -

 :دیغر هومن
 !ناییپله،ها پرتت کنم پا نینکن که از هم یواسه خودت؟! کارن کار یگیم یعلوم هست چم -

 ذوق زده روبه هومن گفت: صالح
 بدم! ونیلیم یحاضرم س یاگه قبول کن -

 :دیتوپ هومن
 !ینبود نجایکه االن ا یداشت ونیلیم یتو اگه س -
 شتم.تو پوالمو نگه دا یمن! برا ینگاه نکن نقشِ اصل تمیبه وضع -

 گفتم: یعصب
 !؟ینگه دار لمتیپوالتو واسه ف یول یکن یزندگ یاخراب شده نیهمچ هیتو  یحاضر یعنی -

 گفت: صالح
 بانک. میباهم بر نیایدنبالم ب نیاگه باور ندار -

 گفت: عیسر هومن
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 . قبوله!ستیالزم ن -
 گوشم گفت: درِ
. تازه من میشیخالص م وایو زودتر از دست ش شهیم ذره از طلبمون جور هیاگه کمترم بده. باالخره  ستیمهم ن -
 شغل سومم هم شروع کنم! خوامیم

 نگاهش کردم: متعجب
 شغل سوم؟ -
 !یمسافرکش -

 گفتم: نهیسـ*ـبهرا باال انداخته و دست ابرو
 !ن؟یوقت با کودوم ماشاون -
 !گهیتو د نیماش -

 زدم. یپوزخند
سخت در  یکه له و لوردش کن ذارمیتو م اریو در اخت نمیمن ماش یاگه فکر کرد یول نه؛یقابل تحس متیتصم -

 !یاشتباه
 گوشم لب زد: ریز زدیروبه صالح م یمصنوع یلبخند کهیبه سمتم خم شده و درحال هومن

 !ایخالص بش وایاز دست ش ایزود نیبه ا یخوایکه معلومه تو نم طورنیا -
 ام آهسته گفتم:فشرده شده یهادندان انی. از مدمیکوب شیپا یمحکم رو یحرص

 !؟یکنیتکرارش م یبعد ه زهیریحرفا اعصابم بهم م نیکه از ا یدونیم -
 روبه صالح گفتم: یمصنوع یعوض کردن بحث با لبخند یزدم و برا شیبه پهلو یاکه سقلمه دیخند زیر
 !؟یکن لیدتب گریباز هیمارو به  یهومن ناش نیا یخوایچطور م یجان! نگفتاِ...خب صالح -

 زد. یکج لبخند
 تا بتونم خبرتون کنم. نیبه من بد یزیچ یلیشماره موبا هینگران نباش کارِ دو روزه. شما فقط  -
 یکرد و با خوشحال یسرسر یکرد. تشکر ادداشتیرا گفت و صالح  لشیمن هومن با اکراه شماره موبا یاشاره با

 همراه همسرش از ما دور شدند.
*** 
 آشپزخانه چسباند و کمرش را راست کرد. واریبه د را خچالی هومن

 باالخره تموم شد! -
 .دیسرش به هم گره داد و خودش را کش یرا باال شیهادست
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 رفتم. نییها باال پاپله نیازا هالهیوس نیبود! ارتروز گرفتم بسکه با ا یاچه روز خسته کننده یوا -
 ستاد.فر رونیانداخت و نفسش را ب نییرا پا شیهادست

 !ـشیآخ -
 گفتم: معترض

 شینیسنگ ی. همهکنمیمنم دارم کمک م یعنیکه  هالهیرو وس یذاشتی! تو که فقط دستت و م؟یتو خسته شد -
 رو من بود!

 زد. یبه سمتمان آمد و لبخند نیجانانه رفت. فرز یاغره چشم
 . شرمنده!نیخسته شد یلیخ -

 گفتم: عیسر
 بود. فمونیوظ ه؟یچه حرف نیا -

 خواب آلود گفت: هومن
 !یکنیجبران م امونیواسه عروس شاالی. امیخسته شد یلیآره خ -

 روبه من زد. یچشمک
 مگه نه کارن؟ -

 :دمیپرس نیرا از هومن گرفتم. روبه فرز امیو نگاه حرص دمیکش یپوف
 نداشته حتماً! یچیکه ه نجایهمش مال خودته؟ ا هالهیوس نیا -
 سماور را روشن کرد. ریز
 .شهیازشون استفاده م گهیخاطر از مد افتادنشون کنار بودن. بهتر حاال دبه یبود. سالمه؛ ول مونیانبار یآره. تو -

 گفت: هومن
 ؟یکرد کاریخونتون؟ با زن بابات چ یخودت رفت -
 گفت:کالفه  نیهومن زدم که فرز یبه پهلو یا. سقلمهدیآیاز حرف زدن راجع به او خوشش نم نیفرز دانستمیم
 *ـزش محل ندادمو کارم و کردم.ـیتمسخر آم یبکنم؟ به لبخندا یخواستیم کاریچ -

 گفت: هومن
 بارویز امهیثان هیاگه بدونه مسلماً  هیدنبال چ بایبهش بفهمون که ز یجور هی. یباباتو روشنش کن دیبه نظرم با -

 !کنهیتحمل نم
 زد. یداده و پوزخند هیبه اپن تک نیفرز
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 کنهیکو گوش شنوا؟ عشق آدمو کوروکر م ی؛ ولنگفتم؟ هزار بار یکنیآقا هومن! فکر م یدار یوشچه دل خ -
 !یفهمینم یچیه گهیهومن، د

و با  دمیدویدنبالش م کیتار یدر کوچه هاوانهیمثل د زیهمه چ الِیخیکه ب یوقت ادیافتادم.  وایش ادیحرف  نیا با
 .کستمشیام سکوت شب را معاجزانه یادهایفر

 به خود آمدم. نیفرز یبودم که با صدا الیدر فکر و خ غرق
 بخور. ییچا هی ایکارن چرا تو آشپزخونه خشکت زده؟ ب -

و  یسالن حرکت کردم. بعد از خوردن چا یرنگ و رو رفته یهارا به چپ و راست تکان داده و به سمت مبل سرم
 نگاه کرد. اشی. هومن به ساعت مچمیکرده و از خانه خارج شد یخداحافظ نیبا فرز ینیریش
اطراف  نیهم ییجا هی میبر ای. برهیگیمچمو م لیغذا نخورم عزرائ گهید یقهیهم رد شده! من اگه تا پنج دق از سه -
 .میبخور یزیچ هی

 بود زدم. وایاز فکر به ش یدرمانده که ناش یلبخند
 دارم. اجیآزاد احت یبه قدم زدن تو هوا ذرهیتو برو بخور. من  -

 را باال انداخت و باخنده گفت: شیابرو
 !زنمیگنده نم یحرفا نیانقدر از ا گرمیدارم. بابا من که باز اجیآزاد احت یاوه اوه چه باکالس! به قدم زدن تو هوا -

 کمرش زدم.و چندبار پشت دمیخند
 .ی! بابا معروف! برو ناهارت و بخور تا تلف نشدگریبابا باز -

 ش گرفتم.را به سمت چییسو
 من برو. نیبا ماش -

 را گرفت و ذوق زده گفت: چییسو
 کنم؟! نیهم باهاش تمر یمسافرکش تونمیم -

 ام نشاندم.چهره یرو یساختگ یاخم
 بار. هیفقط  -

 را دور انگشتش چرخاند. چییسو خوشحال
 !هیعال -

حرکت کردم که هومن  ابانیسمت خ زدم و سرم را تکان دادم. به یرا باز کرد. لبخند نیکرد و در ماش یخداحافظ
 انداخت. نیینگاهم کرده و بعد شرمنده سرش را پا یو پرسشگر نگاهش کردم. اول کم ستادمیترمز کرد. ا میکنار پا

 !دیببخش -
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 رفتم. هومن خجالت زده نگاهم کرد. نیزدم و به سمت ماش یلبخند
 !نیکارا نکن نیاز ا گهید امیتو و هست یول کنم؛یم هیرو توج وایش یجور هینداره. باالخره  یبیع -

 بودم. دهیحال از او نشنزد که تابه یزده و حرف یلبخند هومن
 چشم. -

 گرد شد که ادامه داد. چشمانم
 من هستم. یخواست یهم اگه هر کمک وایدرمورد ش -

 .دمیخند
 ه هفت پشتم بسه!واس یو مارو به هم برسون یمثالً کمکم کن یکه خواست بارهیالزم نکرده! همون  -

 :دمیلب غر ریکرده و ز یسرعت دور شد. اخمبه یو بعد از خداحافظ دیخند
 !یشیآدم نم یآروم! تو تا من و دق ند -

 یو مشغول گرفتن شماره دمیکش رونیشلوارم ب بیرا از ج لمیگرفته بودم موب شیناکجاآباد را در پ ریمس طورکههمان
رد تماس کرد.  دمیفهم باشدینم ییگومشترک مورد نظر قادر به پاسخ یجمله دنیشدم. بعد از چند بوق با شن وایش

 یگوش نکهیدادم قبل از ا حیماند ترج جوابیاز چند تماس که ب عدکه دوباره زنگ نزنم! ب ینه به قدر یشدم؛ ول دیناام
 بفرستم. امکیرا خاموش کند پ

 کردم. پیتا
شکستش و نشونت بدم.  یهاکهیت تونستمیمو شکست! کاش مقلب یحرفات چجور یدرک کن یتونستیم کاش»

وحشتناک بود که  یاونقدر یکه بهم زد یی. حرفایباش ریگتو دل خوادیدلم نم یول رم؛یگدل یلیمن از دستت خ
حال اگه  نیبدونم. با ا خواممینم و یکنیراجع به من م ییاالن چه فکرا دونمی! نمستمیهنوزم قادر به هضمش ن

 «!خوامیو معذرت م رمیگیپسش م جانیزدم که عذابت داده هم یحرف
 کردم. پیعذاب آور را تا یو آن جمله ستادهیا یسخت بود؛ ول میبرا یلیکه خ نیا با
...فقط اون عکسارو به دستم برسون تا مینیبیهرگز همو نم گهی. ددمیبهت حق م ینیمنو بب یخواینم گهید اگه»

 «ادم!درستشون کنم. آخه قول د
 یشدن به لبخندش سپر رهیرا با خ یچند ساعت خواستمیبهانه م نیکه درد من قول و قرار نبود! با ا دانستمیم خوب
هر چه توانست بارم کردو  ادیبا داد و فر وایکه ش یکرده بود مخصوصاً از موقع ومنگمجیبدجور گ بیحال عج نیکنم. ا

چرا با  دانستمیو نم دادیبه من م یکه زده بود احساس بد یمتو ته نمایبا وجود دعوا یحت وایش دنیرفت. فکر ند
باشم!  نیداخل قاب دورب یحت دنشیبه د یراض نکهینه ا شدمیاز او متنفر م دی! االن باآمدیعقل و منطق جور در نم
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مشغول  دهز جانیبود. ه وایاس را باز کردم. شامشده و اس دهیسمتش کشنگاهم به عیداخل دستم سر یبا لرزش گوش
 خواندن شدم.

 !کنمیاس بفرست. خواهش مامنه زنگ بزن نه اس گهیبه دستت. د رسونمیم -
ور شدند. خوشحال از قبول کردن درخواستم و ناراحت از به سمتم حمله یآن تمام احساسات مثبت و منف کی در

 نیا کردمیپنهان شده. حس م وایهش شخوا نیپشت ا یحرف کردمیاحساس م یچرا؛ ول دانمی. نمامشیبخش دوم پ
 یادیهم قلب من ز دیشا دانستم؟ی!چه مگفتیداشت، قلبم م یگرید لینفرت داشتنش از من نبود دل یخواهش برا

 یپر شده و برا الیسرم از فکر و خ کردمیگذاشتم. احساس م بمیو تلفن را داخل ج دمیکش یبود. پوف الیخخوش
سمتش به جیگ ینیماش یبوق طوالن یکه با صدا رفتمیجلو م رمیبه مس توجهی. بدکنیم ینیتنم سنگ یرو نیهم

 :زدکرد و داد  یبرگشتم. اخم
 حواست کجاست آقا؟ -

سرعت از کردم و به یبودم. چطور متوجه نشدم؟ عذرخواه ستادهیا ابانیبه اطراف انداختم. درست وسط خ ینگاه
 گذشتم. ابانیعرض خ

 توانستمیکامالً برعکس بود. چرا نم ایگو یول کند؛یقدم زدن حالم را بهتر م ییو تنها هوا خوردن کردمیم فکر
که  یذهنم جا بدهم؟ اتفاق یخاک خورده یاتفاق ساده در انبار کیبعدش را به عنوان  یو ماجراها وایبا ش ییآشنا
ذهنم را به هم  یهاحساب و کتاب که تمام یازلزله له،زلز کیکار خودش را کرد. درست مانند  یافتاد؛ ول عیسر

 نینبودو ا نهایا یبرا یمناسب هیتوج یاز کس« خوش آمدن کوچک» کیکرده بود. مسلماً  جمیگ طورنیو ا ختهیر
که  یاز حرف دمیترسیم دم،یترسی! مکردمیانکار م یانکار نداشت؛ ول ی.جادانستمیخوب م یلیبود که خ یزیتنها چ

 یزینبودنش. از چ یکلمه. از واقع نیاز ا دمیترسی. مکردیحرص دادنم مدام تکرار م یو خنده برا یبا شوخ منهو
بودم از حرف و  دهیکه راجع بهش شن ییهابه آن نسبت داده بود! از داستان شیپ قهیچند دق نیهم نیکه فرز

که دچارش شده بودند،  ییهااز آدم یدردسرساز پنهان شده بود. حت هیبه قول بق هیسه حرف نیکه پشت ا ییهاثیحد
 دمیترسی! مشدیکه به آن مربوط م یزیاز هرکس و هرچ دنش،یتا شن دادندیم حیکه مرگ را ترج ییاز آنها

 "عشــق"از
*** 
 هومن

 
بود انداخته و دور از چشمش دهانم  کیپالست یکل صورتش جراح باًیکه تقر یاو دو، سه ساله ستیبه دختر ب ینگاه
نداشتم. از  یگرید یخب چاره یبود؛ ول یالعاده ناجورفوق سیمسافرم ک نیمسلماً به عنوان اولکج کردم!  شیرا برا
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از بخشش کارن بود را با  یکه ناش یای. قصد نداشتم انرژدبود که به پستم خور یکس نیاول قهیعت نیا میشانس عال
 نکهیو با فرض ا کردیکوچکش چک م ینهییخودش را در آ هیکه هر به دوثان یمسافر از خودراض نیفکر کردن به ا

 خترزدم و روبه د یظاهر یلبخند نیهدر بدهم. بنابرا کردیم نهییدر آ رشیتصو یحواله یابـ..وسـ..ـه باستیز یلیخ
 گفتم:

 مونده؟ گهیچقدر د -
 گفت: لوس

 .گمیخودم بهتون م ن،یشما بر -
تند و مزخرف ادکالن  یاز بو امچارهیب یهین رهمانا و پر شد دنمی. نفس کشدمیکش یقیگفتم و نفس عم یچشم

 یو هوا دمیکش یقی. نفس عمدمیکش نییرا پا شهیش عیهمانا! به سرفه افتاده و سر یگرام کیپالست یسرکار جراح
 گفت: زبودم که دختر با نا ایفرستادم. درحال اح میهاهیتازه را داخل ر

 .شهیخراب م کاپمیم رهخویهوا به صورتم م د،یرو باال بکش شهیلطفاً ش -
 در هم رفت. میابروها

 به هوا داره؟! یچه ربط کاپیم -
 گفت: یعصب

 !االی. گهیربط داره د -
 را درآوردم. شیادا رلبیز
 !یمصنوع ی. دخترهشهیخراب م کاپمیم -

 درهم شد. شیابروها
 ن؟یگفت یزیچ دیببخش-

 کردم. با خود گفتم: ادیمان زفر یفرستاده و فشار انگشتانم را رو رونیرا پر حرص ب نفسم
 !هارهیشانسم از دستت م هی نیوگرنه هم ری*ـگر بگـیامروزو دندون به ج هیتحمل کن هومن!  -

 را باال فرستادم. شهیزدم و ش یمصنوع یلبخند
 نه. خوب شد؟ -

 زنگ خورد. جواب داد: لشیزده و تشکر کرد که همان لحظه موبا یپروتز یلبخند
 یآخ اله ؟یزدم که چش همشون کورشه! تو چ یپیت کیتو راهم. آره بابا  ام؟یتولد تو ن شهیگه مجون؟ م یالو ناز -

دماغ  ی. اه! مگه پریذاریناناسم! امشب همه رو دست به دهن م کنهیم گرتیج یقربونت برم خوجمل من! سبز خعل
با  ی! حتیسرتر یلیتو از اون خ معلومه که ؟یخوریو م یچ یدعوتش کرده؟ آره بابا غصه تیسر باالم هس؟! ابج
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 شیآرا یادیز وقتچیکارا! من که ه نیاز ا ادیکه من چقدر بدم م ی! وارسهیتو نم یبه گرد پا شمیآرا لویسه ک
 !کنمینم
 انداختم و لب زدم: ششیاز لوازم آرا دهیبه صورت مال ینگاه نهییآ از
 آره جونه عمت! -

 و هول روبه من گفت: دینفهم انگار
 باال. امی. االن مدمیجون رس یآقا نگه دار! ناز یه -

هم قد  یعقب رفتم. بازش کردم، خرس بزرگشدم و به سمت صندوق ادهیشد. پ ادهیپ هیداشتم و بعد از دادن کرا نگه
 سمتش گرفتم:آوردم و به رونیتولد دوستش بود ب یهیخودش را که حتماً هد

 خرست. نمیبفرما ا -
 تمام گفت: ییپررو با
 !تونمیباال. من که نم ارشیب -
 .یگرفتیم ترکیکوچ زیچ هی ؟یخو مگه مجبور -

 :دیغر
 زود باش! از؟یته پ ای یازیبه تو چه آخه؟ تو سر پ -
ششم را  یدکمه طبقه یکیو خانم پالست میسرش راه افتادم. وارد آسانسور شدنثارش کردم و پشت یلب فحش ریز

توجهم را جلب کرد. همان جا شالش را در آورد و زنگ در  کیبلند موز یصدا میکه از آسانسور خارج شد نیزد. هم
نگاه کرد. دستش را  کی یکیزده به خانم پالست ذوقدر را باز کرده و  یگرید یکیبعد خانم پالست هیرا زد. چند ثان

 اخت.اند کی یکیخودش را در آغـ*ـوش خانم پالست یدهانش گرفته و پس از چند لحظه ذوق مرگ یجلو
 ! عاچقتم.یچقده خوشگل شد یوا -

 خوشحال گفت: کی یکیپالست خانم
 عجقم. تولدت مبارک نفس! طورنیممنون. تو هم هم -
 . کالفه گفتم:آمدیها بدم مادا اصول نیکه چقدر از ا یوا
 برم. خوامیم ن؟یریگ ینم لیخانم خرستون و تحو -

 .دیرا گرفت و توپخرس  عیآمده باشد سر ادشیکه تازه من را  انگار
 برو! -

 و معترض گفت: دیبود دستم را کش دهیدو که تازه من را د یکیپالست خانم
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تو  ایهم داره! ب یوحش یجان چه چشا یداخل؟ ا یهولو رو دعوت کن نیا یخواینم یعنیبره نفسم؟  ویچ یچ -
 خوشگله.

 ده و داد زد:مبل پرتم کر یو به داخل هلم داد. رو دهیمرا دنبال خود کش زوربه
 براتون آوردم! یچ نینیبب نیایها ببچه -

جورو  یهاشهیش دنیبه آنها که درحال رقـ*ـص و بزن و بکوب و باال کش ومنگجیهمه به ما جلب شد. گ توجه
 یپارت کی نجایدادم که ا صیبودم. فقط تشخ امدهین ییهامکان نیمانده بودم. تا به حال به چن رهیواجور بودند خ

 است. یرقانونیو غشلوغ 
 :دیام گذاشته و پرسشانه یدست رو دختر

 نخفته؟! یبایز یخوریم یچ -
بود کورم کنند گرفتم. با تته پته  کیکه نزد یرنگ یو نگاهم را از آن نورها دمیکش رونیدستش ب ریرا از ز امشانه

 گفتم:
 ف...فقط آب. مـ...ممنون. -

 .دیام را کشزد و گونه یاقهقهه
 !یابامزه یلیخ -

 زد: داد
 !شهیخوشگله امشبو مال اون م نیا اره،یتوپ براش ب ینینوش هیزودتر  یهر ک -

 صورتم آورده و آرام گفت: کیرا نزد صورتش
 کنم! انـتیبه عشقم خــ ـ تونمینم یول ؛یواسه خودم باش خواستیدلم م یلیخ -

 ادامه داد: ناراحت
 لـ*ـذت ببر. ی! از مهمونفیح -
به  یکیعالمه خانم پالست کیکرده بودم که ناگهان  دایپ دنیوحشتناکش تازه مجال نفس کش یدن چهرهدور ش با

را داخل حلقم  شانیدنینوش یداشتند بطر یو خودم را در مبل چپاندم. هر کدام سع دهیکش ینیور شدند. هسمتم حمله
آن  دنیرا تا ته داخل دهانم فرو برد. با چش یو بطر هموفق شد ی. باالخره دخترشدیمانع م میفرو کننده و تقالها

به حالم تمام آن را به خوردم داد  توجهیدختر ب خوردند؟یرا م هایزهرمار نیتلخ و ترش به سرفه افتادم. چطور ا عیما
 را باال برد. شیدست ها روزمندانهیو پ
 من بردم! -

 ـ*ـوه گفت:را گرفت و با عش مینشست و خودش را به من چسباند. بازو کنارم
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 کن! یخب خودت و معرف -
 نیسنگ میها. پلکدیچرخیدور سرم م شیهایها و زامبچراغ یشده بودم. آن سالن بزرگ همراه با همه ترجیقبل گ از

 شده بودم؟! ومنگجیحد گ نیبود که تا ا یچه کوفت نیتار شده بود. ا دمید یجلو زیچو همه
 و خنگ گفتم: دهیعقب کش یرا کم خودم

 .شمیمزاحمتون م یآگاه سیهستم. از پل یبه نام خدا. ستوان هومن احمد -
 . ادامه دادم:دمیکش رونیبردم و کارتم را ب بمیداخل ج دست

 کارتم. نمیا -
 داد زد: هایکیاز خانم پالست یکیهمه به هول و وال افتاده و  ناگهان

 !االی نی. جمع کننی! جمع کنسیها پلبچه -
دور و برم  والیمشت ه کیرا نداشتم.  یواکنش چیانجام ه ییمانده و توانا عشانیفت و آمد سربه ر رهیخ حالیب
 بود؟! یچه غذاب نیخدا ا ی. ایاها طاقچهو گونه ینخود هاینیب ،یطانیها پف کرده، ابروها ش. لبدندیچرخیم

 سرم داد زد:از پشت یدختر
 ؟یدیبهزادو ند نیمیس -

 کوتاه و تنگش بود مضطرب گفت: یمانتو دنیدرحال پوش چشمم یکه جلو یگرید دختر
 یایبچه سوسول مامان نینفس آخرشه! بهت گفتم ا گهید ارهیباال م ییساعته داره تو دستشو هی ال،یخیبهزادو ب -

 رو دنبال خودت راه نندازا. بجنب! دهیآفتاب مهتاب ند
 :دیدم پرسخو هیدرست شب ج،یسمتم آمده و گبه یگریبعد دختر د هیثان دو
 جاها... نیا یمانتو صورت هیداداش  -

 فرار کرد. عیزد و سر یغیکه شناخته بود چون ج انگار
 سمتم آمد.به یگرید ینداشت و دختر جوان یتمام شینما

 دورم کرد. دنیرا دو طرفش باز کرده و شروع به چرخ شیهادست دیخندیمسـ*ـتانه م کهیدرحال
 تو آسمونا! میبر ای! بمیپرواااز کن ایعشقم ب -

 ناراحت گفت: یاو سرش را جلو آورد. با چهره دیرا از پشت چسب میبازو
 !دیکه از پشت بهت خنجر زدم. ببخش دونمیم -

داشتم.  یبیحالم بهتر شده و حاال احساس عج یو صورتم عرق کرده بود؛ ول کردیم ینیبدنم سنگ یهنوز رو سرم
 زدم. یاقهقهه اریاختیب

 نداشت جونم! یبیع یزدی. از جلو هم خنجر مکنمیخواهش م -
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 یکیساختمان رفتم.  یسمت درها. بلند شدم و تلوتلو خوران بهشدیتر مرفت. سالن هر لحظه خلوت دویخند دختر
بدنم  یرو یهمچنان مانند سنگ کردویشدت درد م. سرم بهدمیرس یبهداشت سیبازشان کردم تا باالخره به سرو یکی

که تازه توانستم واضح اطراف را  ختمیبه صورتم ر ردآب س یآب را باز کردم. مشت ری. وارد شدم و شکردیم ینیسنگ
.آهسته  دمیو چرخ دهیکش ینیه نهییافتاده بود از داخل آ نیزم یکه پشت در رو یاپسر سرخـوش دنی. با دنمیبب
 زدم. شیبه بازو یآرام یسمتش رفتم و ضربهبه
 !؟یتو. زنده ا یه -

به سراغم آمده بود. قبل از آن که  یجیرا از هم باز کرد. دوباره آن احساس گ شیهاخورد و پلک ینامحسوس تکان
کارن زنگ زدم. بعد از چند لحظه  یعنی میهاتماس ستیل یشماره نیآوردم و به اول رونیرا ب امیبدتر شوم گوش

 جواب داد:
 الو هومن؟ -

 .دیخند
 خوش گذشت؟! یمسافرکش -
 سرد انداختم و لب زدم: نیزم یخودم را رو جانیب

 ...ای... پالک...کارن زود ب ابونیخ -
 نگران کارن به گوشم خورد: یصدا

 نکنه...نکنه تصادف...بهت گفتم مراقب باش! ؟یزنیحرف م یجور نیشده؟ چرا ا یهومن چ -
 .دمیـ*ـتانه خندرا بسته و مس نمیسنگ یهاو کمرم را صاف کردم. پلک دمیرا باال کش مینیب

 !کنهیسقوط م مایهواپ کنه،یکه تصادف نم مای. هواپکنمیتصادف؟ من دارم پرواز م -
 اوج گرفته و ادامه دادم: نیسمت زمدستم به با
 !یجورنیاوم پوف. ا -

 هم افتاد. یرو میهازمان پلک. قطع کردم و همدمیخند
*** 
 کارن

 
متوقف شدم. با فکر  میدرجا ابانیخ یآن سو یکوچک یطالفروش یمغازه ندیچقدر راه رفته بودم که با د دانمینم
 امیکردن کارت بانک دایبـرده و با پ بمیرا به مغازه دوختم. دست داخل ج امرهیکه به سرم زد نگاه خ یواروانهید

بودم. نه؛ مسلماً  شده وانهید دیرفتم. شا یسمت طالفروش بهبه لبم آمد. به عقلم مجال نظر دادن ندادم و  یلبخند
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 یلحظه کی یکه حاضر نبود حت یاز دختر یحلقه و خواستگار دنیبا خر کردیکه فکر م یاوانهیشده بودم!د وانهید
 ای اشیگناهیدنبال اثبات بدنبال بخشش بود، بهکه به یاوانهی. دشودیتمام مشکالتش حل م ندیاو را بب گرهمید

 بود. یوانگیفراتر از د هم اثبات عشقش! هرچه که بود دیشا
 یاقهیچند دق یهاالیفکر و خ نی. مطمئن بودم که ادادمینم حیرا ترج ییو تنها رفتمیکاش همراه هومن م یا
 !وانهیعاشقِ د سِیپل کیشده بودم و خودم خبر نداشتم؟  یکرده بود! چه موجود اموانهید

مرا  خواستیعقلم با دلم جنگ به راه انداخته بود و م کهیمغازه رفتم. درحال نیتریشده و به سمت و یطالفروش وارد
 دار گفتم: منصرف کند روبه مغازه واروانهید میتصم نیاز ا
 !ادیبه دستاش ب خوامیباشه. م فی. ظرگردمیم ینامزد یحلقه هیدنبال  -

 قرار داد. میبزرگ جلو یجعبه کیزده و  یبود لبخند انسالیم یکه مرد فروشنده
 ن؟یپسندیو مکدوم -

درخشان ثابت نگه داشتم.  یهانیبا نگ فیو ظر ییطال یاحلقه یو سرانجام رو دمیتکشان کشتک یرا رو انگشتم
که از تصور آن حلقه داخل  ینیریش یشده بود، از تالش کردن دست برداشته و من را با خلسه دیناام گریعقلم که د
 در آن فرو رفته بودم رها گذاشت. وایانگشت ش

خودش کز کرده بود  یگوشه برا کیداخل جعبه بگذارد. عقلم که  میرا برداشته و از فروشنده تقاضا کردم برا حلقه
 تشر زد:

 !ستیکه اصالً برات مهم ن متشمیق -
 جواب داد: احساسم

 . تو دخالت نکن!رینخ -
 زنگ خورد. هومن بود. جواب دادم: امیبودم که موبا ستادهیا منتظر

 الو هومن؟ -
 .دمیخند

 خوش گذشت؟! یمسافر کش -
 :دمیلبانم محو شده و نگران پرس یلبخند از رو بشیو عج جانیب یصدا دنیشن با
 ؟یزنیحرف م یجورنیشده؟ چرا ا یهومن چ -

 کردم. مضطرب ادامه دادم: یکوتاه مکث
 نکنه...نکنه تصادف...بهت گفتم مراقب باش! -
 م از تعجب باز ماند.داد دهان لمیکه تحو ییهاچرت و پرت با
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 ؟یشنویا...الو هومن؟ صدامو م -
مبلغ که عقلم به خاطر  دنیمرد حواسم جمع شده و پس از پرس ی. با اشارهدادیممتد نشان از قطع تماس م بوق

گرفتم و  یو بعد از برداشتن حلقه از مغازه خارج شدم. تاکس دهیکارت کش عیگفت، سر ییمناسب بودنش شکر خدا
 م.آدرس داد

 داشت؟! کاریچ نجایشدم. هومن ا رهیشدم و متعجب به ساختمان خ ادهیبه محل مورد نظر پ دنیرس با
. دمیششم رس یواحدها را از نظر گذراندم تا به طبقه یبسته یدرها یکی یکیها باال رفتم. ساختمان شده و از پله وارد
 :دمیبه در زده و پرس یاشتم ضربهبود. با انگ ختهیباز و داخلش بهم ر مهیاز واحدها ن یکیدر
 تو؟ امیب تونمیم -

به راه  یاش را از نظر گذراندم. ظاهراً قبل از آمدن من پارتنگرفتم محتاط وارد خانه شده و ظاهر آشفته یجواب یوقت
 سیسرو باز مشخص بود مهیدر ن ی. از الدمیدر رس نیساختمان را باز کرده تا سرانجام به آخر یدرها یکییکیبوده! 

افتاده بود وحشت زده  نیکف زم هوشیهومن که ب دنیاست. آهسته در را هل داده و وارد شدم. با د یبهداشت
 چشم دوخته و تکانش دادم. اشدهیرنگ پر یو کنارش زانو زدم. به چهره دمیسمتش دوبه
 هومن؟ -

تر زدم که آرام دوم را محکم یضربه کردم. شیزدم و دوباره صدا یاصورتش ضربه ینشان نداد. آهسته رو یواکنش
 :دیچشمانش را باز کرده و نال یال
 !؟ییکارن تو -

 گفتم: متعجب
 ؟یکنیم کاریچ نجایوا! چته تو؟ ا -
 !ترکهیسرم، سرم داره م -

 .دمیرا کش شیکردم و بازو ینچ
 پاشو.-
ازه چشمانش باز شد. نگاهم کرد و آب به صورتش زدم که ت یآب رفتم. مشت ریبلندش کردم و به سمت ش اطیاحت با

 سر داد. یاخنده
 !نمیبب نجایا ای! بیچقدر خوشگل شد ؟ییکارن تو -

 گفت: دهیو کش دیبه آغـ*ـوش کش مرا
 دوست دارم! یلینفس خ یوا -

 هومن را از خودم جدا کرد و صورتش را قاب گرفتم: متعجب
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 !یتبم که ندار ؟یگیم ونیهومن چته؟ چرا هز -
 سرم گفت:از پشت ینجایب یصدا

 خورده. ادینترس! حتماً ز -
زحمت بلند شد که شدم. پسر جوان به یگریصدا برگشتم و تازه بعد از آن همه مدت متوجه حضور شخص د سمتبه

 :دمیبا اخم پرس
 و؟یخورده؟ چ ادیز -

 :دیتوپ شدیخارج م ییتلوتلو خوران از دستشو کهیدرحال
 !گهیاحمق م*شروب د -

 گفتم: دهیبر دهیهومن نگاه کرده و بر به متعجب
 !؟یهومن؟ تو م*شروب خورد گهیم یچ نیم...م*شروب؟ ا -

 شدم: رهیاش را گرفتم و بعد از باال آوردن صورتش، در چشمان خمارش خانداخت. چانه نییو سرش را پا دیخند
 آره هومن؟ جواب منو بده! -
 خنده گفت: با
 خطرناکه! نییپا میبر ایب م؟یباال نرفت یلیخ -

بود از  یانداختم. به هر زحمت شیبازو ریکردم و دست ز یزد و خودش را در آغوشم انداخت. کالفه نچ یاقهقهه
کردم و بعد از  شیدایشدم. باالخره پ چییکردن سو دایپ یهومن برا یهابیو مشغول گشتن ج میساختمان خارج شد

با  زیسمت در راننده رفته و سوار شدم. قبل از هر چبه عیعقب نشاندم. سر یصندل یهومن را رو نیزدن قفل ماش
از دوستانم که در بخش مربوطه بود فرستاده و سپس راه افتادم.  یکی یرا برا تشیآدرس ساختمان و وضع یامکیپ

 :دمیغر
 !؟یسر خودت آورد ییهومن معلوم هست چه بال -
 سر داد. حرص درار یهااشاره کرده و دوباره از آن قهقهه مانیجلو به
 !میرس یبه ماه م میاونجارو نگا کن کارن. دار -

 زدم: ادیو فر دمیفرمان کوب یرو یعصب
 !یزنیتوهم م یماه کودومه هومن؟ دار -

 جواب داد: یزنگ زدم. هست عیشدم و سر ادهیعمو برسم. پ یکردم تا زودتر به خانه شتریرا ب سرعتم
 ه؟یک -
 .نییپا ایمنم. زود ب -
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 گفت: هول
تو.  اینکن! باهامون قهر نکن تورو خدا ب یجورنیا یول ؛یاز دست منو هومن دلخور دونمیباال؟ م یایو چرا نمت -

 .خوامیمن از طرف خودم و هومن معذرت م
 کردم: ینچ
 .ستیحال هومن خوب ن نییپا ایولش کن! زود ب ویعذرخواه -
 زد: یکوتاه غیج
 .امیخاک به سرم چش شده؟ االن م یوا -
 نگران گفت: کردیاطرافم را نگاه م کهیبعد در را باز کرده و درحال هیانث دو
 !چارم؟یکو؟ کجاست داداش ب -
 اشاره کردم. نیماش به
 .نییپا ارمشی. کمکم کن بنیتو ماش -
حال زارِ و نگاه ثابت هومن به آسمان وحشت زده با کف دست  دنیو در عقب را باز کرد که با د دیدو نیماش سمتبه
 صورتش زد: به
 !چارمیخاک به سرم. فلج شده داداش ب -

 هومن را گرفتو ادامه داد: دست
 به بعد همه کارات افتاد گردن من؟! نیاز ا یعنی!دمیدینم یجورنیو تو رو ا مردمیم یاله -

 کردم. ینچ
 تو خونه. مشی. کمک کن ببرمنگهوجیذره گ هیفقط  ؟یگیچرا چرت و پرت م یهست -

 کرد. نگاهم مضطرب
 ؟یگیم یجد -

 فرستادم. رونیرا پر حرص ب نفسم
 . زود باش!گمیمزاحم م یبرا رینخ -

 . هومن اعتراض کرد:میسمت خانه رفتو به میبغـ*ـل هومن را گرفت ریدو ز هر
 !میتو رو خدا بمون م؟یریماه م شیاز پ میکجا؟ چرا دار -

 :دیمتعجب پرس یهست
 زنه؟یم هیحرفا چ نیچش شده؟ ا نیکارن ا -
 چرت و پرت. خان داداشتون مـسـ*ـت کرده! -
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 یوحشتناک غیبا مخ در پله رفته بود. ج کردمیهومن را ول کرد که اگر کنترلش نم یبازو یحرف هست نیا دنیشن با
 :دیکش
 !؟یچ -

 :دمیغر
 !گمیمو برات مموبه دمیفهم ویبعد من هر چ مش،یدوتا پله رو ببر نیکر شدم! کمک کن ا -

*** 
 خواند: تمیو با ر دیدر هوا کش یابار دهم با انگشتش ستاره یزده و برا یخندلب
 برامون! خوننیکوچولو، تو آسمون، چشمک زنون، خنده کنون، دارن م یهاستاره -

و لبخند زنان با  خواندیشعر را م نیساعت بود که مدام هم مین کِیو دستانم را به کمرم زدم. نزد دهیکش یپوف
داده بودم،  لشیکه راجع به حالِ هومن تحو ییهاهم بعد از حرف ی. من و هستدیکشیدر هوا م یارهانگشتش ستا

 :تم. کالفه گفمیکردینگاهش م رهیو خ ستادهیا شیمثل مجسمه جلو
 رو مخمه! کنه؟یجملرو تکرار م نیا یچرا ه -

 گفت: یهست
 !گشت؟یبرم یلت عادتا حاال به حا دیهنوز مسته؟ نبا یعنی. الیخیب نویحاال ا -

 کردم. ینچ
 !شیمست یخاصه! حت زشیچهومن همه نی! ادونمیمن چه م -
 خورده؟! ی! چه کوفتزنهیکه هم مسته هم توهم م نیبابا ا -

 :دمیغر
 نشون بده! یچه واکنش قاًیدق دیبا دونهیخب بار اولش بوده! بدنش هنگ کرده. هنوز نم -
 .دیکش یآه
 ؟یبمونه چ یجورنیاگه تا آخر عمو ا !چارمیب یداداشِ ساده -

دار کش یبا لحن !شدمیم وانهید نهای.آخر من از دست ادمیکش میداخل موها یفرستاده و دست رونیرا پرحرص ب نفسم
 :دمیو حرصم بود غر یکه نشان از کالفگ

براش بکن  یرفک هیحرفا  نیبه جا ا ؟یگیم هیچ نای! ایمملکت نیا یپزشک یسرت دانشجو ری! خیهست یوا -
 دکترجون.

 :دیتوپ
 !دونهیکه م شناسمینفرو م هی یول دونم؛ینم نایراجب ا یزیکنم؟ من که چ کاریبابا چ یا -
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 نگاهش کردم: متعجب
 !؟یک -
 .رهیاز باباشم کمک بگ تونهی! تازه ماوشیس -

 خنده. ریز زدم
حرصم  یلیهفت پشتمون بسه! درسته که هومن خبود بکشتم واسه  کینزد مارستانیکه تو ب بارهینه بابا! همون  -
 جون بده! اوشیس ردستیز ذارمینم یول ده؛یم

 ادامه دادم: طنتیباال انداخته و با ش ابرو
که با کله  اوشمی. البته سشهیخوشبحالش م یلیهست که انگار خ نجاینفر ا هی یبه درد هومن نخوره؛ ول دیالبته شا -
 !ادیم

 :دیتوپ ی. حرصدمیه سمتم انداخت که با خنده در هوا قاپمبل را برداشته و ب کوسن
 باش! چارتیب یذره فکر پسرعمو هی یگفتم. به جا مزه پرون یکوفت! من جد -

 تکان دادم. سر
 !؟یمگه شمارشو دار یول ن؛ییفرمایم حیها، بله بله! شما صح -

 انداخت که ادامه دادم: نییسرش را پا خجل
 به به! چشممون روشن. -

 :دیو خجالت زده نگاهم کرد و توپ یعصب
 نامم گرفتم. انیپا ی! واسه کاراگهینکن د تیاِ اذ -

 تکان دادم. سر
 . حاال زنگت و بزن!دونمیم دونم،یم -
 گفتم: عیاتاق رفت که سر سمتبه
 کجا؟! -

 سمتم برگشت.به متعجب
 !گهی:زنگ بزنم د-

 زدم. یکج لبخند
 زنگ بزن! جانیهم -

تازه تلفن را قطع کرده بود که همان  اوشیبا س یت و مشغول شماره گرفتن شد. بعد از صحبت کوتاهرف یاغرهچشم
 لحظه داد هومن به هوا رفت:
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 نکبت! یایزامب نیور. به من دست نزناون نیگمش -
 یاه. دستمیدیرا بغـ*ـل گرفته بود دو شیو وحشت زده به سمت هومن که خودش را در مبل چپانده و پاها متعجب

 :دمیپرس رانیلرزانش را گرفتم و ح
 شده هومن؟ آروم باش. یچ -

 زده و نگران نگاهم کرده و دستانم را فشرد. وحشت
 شم!تلف یمشت زامب هیدست  رینذار ز ری! کارن تورو خدا جلوشون و بگکشنیاونا منو م -

 درشت شد. چشمانم
 !؟یشد وونهینکنه د ؟یهومن چت شده تو؟ زامب -

 و هول گفت: دیتمان دوسمبه یهست
 !؟یتو دست و بالت دار یزیچ ییکارن! تو انگشتر طال یه -

 :دمیپرس متعجب
 ؟یانگشترِ طال؟ !واسه چ -

 کرد. ینچ
 ؟یدار -
 گفتم: ریبودم افتاده و متح دهیخر وایش یکه برا یاحلقه ادی
 ...یآ...آره...ول -
 :دیحرفم پر انیم
 بدش من. زودباش! -

بعد از  دویاز دستم قاپ عیسر یاوردم. هست رونیب بمیبود از ج یکوچک ینگشتر را که داخل جعبهگفتم و ا یاباشه
بود انداخت. آن را به سمت هومن گرفت که همان لحظه  یعسل یکه رو یآب وانیاوردنش از جعبه داخل ل رونیب

 زنگ در به صدا درآمد.
 را به دستم داد و بلند شد: وانیل

 بده به هومن ترسش کم بشه! نویدرو براش باز کنم ا رمین م. تا ماوشهیحتماً س -
 .دمیکش ی. پوفدیدو فونیا سمتبه
 !؟یگرفت ادی زیچ لمایف نیباز تو از ا -

 :دیغر
 .هانهینخورده حسابت با کرام الکاتب نمیبرگردم ببب ؟یداد -
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 یمتعجب هست یبه خوردن که صدا دهان هومن گرفتم. شروع کرد یرا جلو وانیتأسف تکان دادم و ل یرا از رو سرم
 به گوشم خورد:

 تو. نییس...سالم. ب...بفرما -
 چشم دوختم. ینصفه را دست هومن دادم و به هست وانیل

 اوشه؟یس -
 !دیکشینامعلوم شده بود و نفس هم نم یابه نقطه رهیخ یهست
 .ستادمیا شیروشدم و متعجب روبه بلند

 بود؟ یک یهست -
 نگاهم کرد. رهیخ
 !ونیع...عمه...کَ...کتا -

 هزار رفت. داد زدم: یقلبم رو ضربان
 .ستین یجالب یکه اصالً شوخ یدونیم ی! هست؟یچـ -

 زد: غیگرد شد و ج یهست چشمان
 !ستین یاصالً شوخ نیکارن ا -
 دایاش پکله سرو یبود که هر از چند گاه امیپدر یام و فرزند بزرگ خانوادهتنها عمه ونیمبل وا رفتم. عمه کتا یرو

زن دادن من متمرکز  یبود که رو ی! االن چندسالداشتیدست از سرمان بر نم دیرسیاش نمشده و تا به خواسته
که  یلیهر آشنا و فام ایده  یطومار پر از اسم دخترها کی آمد،یبه تهران م دمانید یکه برا دیشده و هرسال ع

و  اوردهیالبته من هم کم ن کردیتکشان متک اتیو خصوص یگذاشته و شروع به شرح زندگ میرو یجلو میداشت
را نخورد  امیعروس ینیریمطمئن بودم که امسال تا ش یول رفتم؛یازدواج در م ریمختلف از ز یهاهرسال به روش

 !ستیول کن ن
 زدم: لب
 ! االن کجاست؟می؛بدبخت شد-
 تو. ارهیداره چمدوناشو م -
 :دمیدستم کوببا استرس پشت رفتمیاتاق رژه م در کهیبلند شده و درحال میجا از
 من چمدون آورده! یِوا یا -

 برگشتم. یهست سمت
 !هیحاالحاالها موندن ینی! ؟یچ یعنی نیا یدونی! میچمدون آورده هست -
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 را باال بردم: میصدا
 ...یعنیپدرمون دراومدس،  یعنیخاک بر سرمون شد!  یعنی -
 گفت: دهیبر دهیماند. برهومن حرفم نصفه  یسرفه یصدا با
 بود ک...کارن؟! چرا انقدر س...سفت بود؟ یچ نی...ایا -
 چرخاندم. یخال وانیهومن و ل نیو وحشت زده نگاهم را ب دهیحلقه به سمت هومن دو یادآوری با
 !؟یکرد کاریکوش؟ هومن حلقرو چ -

 نگاهم کرد: متعجب
 ح...حلقه؟! -
 هومن شدم. ناباورانه گفتم: یرهیرشت شده خلحظه سکوت برقرار شد. با چشمان د کی
 !یهومن نگو که...که قورتش...دا...داد -
 قورتش دادم. -

 . لب زدم:شدیبزرگ نم نیاز ا شتریب چشمانم
 نه.-

 :دمیکمرش کوبسمتش حمله کرده و محکم پشتبه ی! عصبانشدینم باورم
 تخ کن. زود! -

 به سرفه افتاد: دوباره
 !میک...کشت ؟یکنی.م..یم کاری...چیچ -
 .دمیکمرش کوبتر پشتبه حرفش محکم توجهیب

 مردشورتو ببرن هومن که ضررِ مـسـ*ـت کردنتم واسه منه! یا -
 .میعمه هرسه خشک شد یصدا با
 مـسـ*ـت کردن؟! -

با بعد و  هیثان کیهم  یزهره ترک شد. منو هست شیروعمه روبه دنیاول از د یکه همان لحظه چارهیب هومن
 تشیتر و متقابالً عصبانکه روز به روز جوان یا. چهرهمیوستیمبارک عمه، به ملکوت اعال پ یبرگشتن به سمت چهره

 .شدیتر موحشتناک
هم جرئت  یو من و هست زدیم دفاعیطورکه محکم به هومن ببه جان هومن افتاد. همان فشیجلوتر آمده و با ک عمه

 گفت: یعصب م،یدخالت نداشت
 ! چشمم روشن.یکنیه مـسـ*ـت مذک-
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 کهیهومن به خود آمده و درحال هیچرا که بعد از چند ثان دیرسینم شیبه پا یدکتر چیکه روش ه زدیمحکم م یجور
 سرش گرفته بود با التماس گفت: یحفاظت از خود رو یدستانش را برا

 !؟یکنیم کاریچ نجایقع سال شما امو نیعمه؟ اصالً ا فتهی. سنگ تو کیذعمه تو رو خدا نزن! خوردم کرد-
 :دیتر کرده و توپرا محکم شیهاضربه عمه

 !ینمک نشناس. آبرو برامون نذاشت یببند دهنتو! پسره -
 .دمیعمه را کش دست

 !ستین نیکنیکه شما فکر م یجورنه عمه! اصالً اون -
شد.  رهیزدن را تمام کرده و به من خلحظه  کیو دوباره مشغول زدن شد اما  دهیبه حرفم دستش را کش توجهیب

 :دیکرد و غر زیروشنش را ر یچشمان آب
 توئه کارن! ریتقص نایا یهمه -

 به خودم اشاره کردم: متعجب
 من؟ چرا آخه؟! -

 زد: داد
 شیش ستویجوون ب هیچطور  نی. ببیدوتارم از راه به در کرد نی! ایریگیتوئه که زن نم ریحرف نزن! همش تقص -

 !یانداخت یه م*شروب خورسالرو ب
 آمده و حاال به جان من افتاد. سمتمبه
 ؟یریگیتو؟ هان؟ چرا زن نم یکشیخجالت نم -
 دست عمه فرار کرده و اعتراض کردم: ریز از
 داره آخه؟! یعمه؟ به زن گرفتن من چه ربط نیزنیم یواسه چ -
 حلقس! هی! خرجش فقط ستیتر واسه تو که کم نربط داره. مگه چقدر سخته؟ آخه پسرجون، دخ میلیربط داره، خ -
 سمت هومن حمله کردم.ام افتادم. بهحلقه ادیآمدن اسم حلقه دوباره  با
 حلقه! یحلقه. وا -

 کمر هومن زدن.کردم پشت شروع
 . زودباش!یاالن برش گردون نیهم دیاگه تا ته معدتم رفته باشه با -

 :دیکنان نال سرفه
 !ای...بکشیحلقه...ا...ارزششو نداره که...م...منو بکش هی...هی! انصافین...نزن ب...ب -

 داد زدم: یعصب
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 !موینامزد یحلقه دمو،ی. تنها امی! تو تنها شانسم و قورت داددمیاون تنها شانس من بود!تنها ام یارزش نداره؟ لعنت -
کردم.  لیده و حرفم را در ذهنم تحللحظه ساکت ش کیبه آن،  توجهیانداخت. اما من ب رونیحلقه را با سرفه ب هومن

به صورت گرد و متعجب عمه نگاه کردم  یچشم ری! زکردمینبود، البته اگر حضور عمه را لحاظ نم یبد یلیحرف خ
 و آب دهانم را قورت دادم. عمه مشکوک گفت:

 !؟ینامزد کن کنهیم یکه واسه ازدواج تو لحظه شمار رتیاز من و مادربزرگ پ خبریب یخواستیم ؟ینامزد یحلقه  -
 زد: داد
 چه خبره؟ نجایآره؟ ا -

هم  یشتریده ر یسابق نشد! زلزله یهاآن ستون گریعمو از آن لحظه به بعد د یخانه یهاکنم ستون فکر
 داد عمه خانه را تکان دهد! یبه اندازه توانستینم

 گفتم: ترسان
 ن...نه عمه. -

 روبه من و هومن گفت: ز،یآم دیرا وسط هال رها کرده و تهد فشیک یعصب
هر دوتا تون و  فیتکل دیامشب با نی! همنیخوریاز جاتون تکون نم گردمیبرم ی. تا وقتییدستشو رمیمن م -

 من به دادتون برسم! نکهیکه شماها رو ول کرده به حال خودتون مگر ا فکریب وانهیمشخص کنم. اون ک
 :دی. هومن نالمیولو شدمبل  یو رو دهیکش یرفتنش هر سه نفس راحت با
 شده؟! دایدفه سروکلش پ هی یوسط سال یتهران، واسه چ ادیم دایعمه که فقط ع -

 فرستادم. رونیرا پرحرص ب نفسم
 هم داره؟! یاگهیجز زن دادن من کار د ونیاومده منو زن بده! مگه عمه کتا کار؟یاومده چ -

 مشکوک نگاهم کرد. یهست
 ه؟یحلقه چ نیا یکارن...ماجرا نمیبب -

 یامهیبود، لبخند نصفه ن دهیفایآرام نشان دادن خودم ب یتالشم برا کهیقلبم باال رفت! هول شدم و درحال ضربان
 زدم:

 ح...حلقه؟ ک...کدوم حلقه؟! -
 کرد. زیچشمانش را ر یهست

 !وا؟یش ؟یکن یخواستگار یخواستیم یخودتو به اون راه نزن! از ک -
 بود. اوشیپرواز کردم. س فونیباز کردن در را بهانه کرده و به سمت آزنگ در،خوشحال  یصدا با

 ها برگشتم.بچه سمت
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 .اوشهیس -
 کرد. یاخم هومن

 ؟یواسه چ اوشیس -
 زدم. یحرص درار پوزخند

 !مینبود خبرش کن یازین گهید میپر محبتش و داشت یواسه خاطر شما! البته اگه خبرِ اومدن عمه جون و دوادرمونا -
 گفت: هومن

 جز گند زدنم بلده؟! یاگهیکار د اوشیمگه من چم شده بود؟ بعدشم اصالً مگه س -
 .دیبه سمت در دو یهست

 شده! یکه چ دهیترس میلیاومده. حتماً خ نجایتا ا یخودیب چارهیب -
 هومن زدم. یحرص یروبه چهره یلبخند یرفتن هست با
 بره! یخواهرت و بفرست دیبا گهیفکر کنم د -

 زد. یگاهم کرده و پوزخندن یعصب
 !اوش؟یبا س -

 و کنارش نشستم. دمیخند
خودت  نیکوچولو حواس پرت و خنگه. درست ع هیاون فقط  !هیالک اوشیدادنات به س ریکه گ یدونیخودتم خوب م -

 نداره. یا گهید رادیا چیوگرنه ه
 جا بلند شد. از
 باشه! ترپینچ. من تحمل ندارم شوهر خواهرم از خودم خوش ت -

 و ابرو را باال انداختم. ستادهیا نهی*ـسـبهدست
 !نهیاوم. پس دردت ا -
 !نهیهم قاًیبعله، دق -

 شدم. کشینزد
 خوشبخته زودتر دست به کار شو! اوشیبا س یکه هست یدونیو بذار کنار! اگه م یپس بچه باز -
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی
 !ر؟یخواهر من و بگ ایبگم تورو خدا زودتر ب فتمیپسره ب یم به پااصن بر یخوایم ؟یچ گهینه بابا د -

 .دمیخند
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دست از سر  یعمه کت نکهیوقت احتمال اباهم ازدواج کنن اون نایسربه سرشون نذار. بعدشم اگه ا گمینه، فقط م -
 ست؟ین یعال نیبه شصت درصد! ا رسهیزن گرفتن تو برداره از صفر درصد م

 زد. یلبخند کجنگاهم کرد و  مرموز
 !؟یتو چ -

 زدم. یجیرا به گ خودم
 !؟یمن چ -
 !؟یکن یخواستگار وایاز ش یخوایم یک -

را گرفته بودم و حاال نه تنها ازآن مطمئن نبودم، بلکه  میتصم نیآن ا کیبود! من در  بیغر میبرا یخواستگار یواژه
 یگرید زیهر چ ای یسر رهیچه بود!غرور، ترس، خ نمدایکنم. نم هیکار را توج نیحس مثبتم نسبت به ا توانستمینم

حلقه فقط  دنیفکر که خر نینبودم. خودم را با ا دمیجد حساسمش را گذاشت. به هرحال حاضر به قبول  شدیکه م
 کرد؛یو عقلم انکار م گفتیکه کامالً مسخره بود! قلبم م یکردم در صورت یم هیبود توج وایاز ش یبه خاطر عذرخواه

 ماتیصمها را تنبود. سرنوشت آدم میهامیتصم یهیمثل بق ،یناگهان میتصم نیکار، ا نیمطمئن شده بودم که ا یول
بود  یزیتنها چ نیعمر تجربه و فکر، به هرحال ا کیحاصل  ایباشند  یا. خواه لحظهزندیبزرگ و کوچکشان رقم م

 دیو رو خواهد کرد پس نبا ریرا ز امیبزرگ، زندگ یِلحظه،ا میتصم نیکه ا دانستمی! من مکردمیکه از آن فرار نم
 ببندد! شمیرا به ر یگریزور دختر دبه ونیکه عمه کتا رید نقدر. نه آنقدر زود و بدون فکر، نه آکردمیعجله م

 گفتم: جیگ
 !؟یخوا...خواستگار -

 کردم. یاخنده تک
 زده؟ یحرف نیهمچ یک وا؟یاونم از ش -
 وا؟یجز ش تهیاالن تو زندگ ی. خب کهیزدنام یحلقه  یخودت! گفت -

 کردم. ینچ کالفه
 باال بزنه! نیبراش آست یعمه کت نکهیقبل از ا ؛یو شوهر بد یهست دیولم کن هومن! به هرحال با -

 .دیخند
بدم!/هر چقدرم  یخواهرم و دست کس یراحت نیبه هم تونمیخب منم نم یول زنه؛یشما باال م یو که برا نیآست -
 کنم! قیراجبش تحق دیمن قبلش با ست،یوب باشه که نخ اوشیس

 را باال انداختم. ابرو
 !؟یکاراهم بلد نیاوهو! مگه تو از ا -
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 کنم، هوم؟! قیتحق وامیاصالً در مورد ش یخوایم ؟یراجع به من فکر کرد یبعله که بلدم! تو چ -
 .دیکوب اشینشایه کرد. محکم به پو به ساعتش نگا دیگفتم. هومن خند ییلب گمشو ریرفتم و ز یاغره چشم

 نَنَم! دنیبرم د دیرفته بود! با ادمیمن که پاک  یوا -
 را درشت کردم. چشمانم

 !؟یک دنِید -
 ! مگه برات نگفتم؟گهید دمیجد یننه -
 نه.-
 ! فعالً.کشتمیم ششیسالمندان پ ی. اگه نرم خانهگمینداره بعداً م بیخب ع -
 :دمیکه غر دیکتش دو سمتبه
 !دهیتو خونه رات نم گهید یستین نهیبب ادویاگه ب ؟یچ یدپس عمه کت-
 خوابش بـرده! ییولش کن بابا. فکر کنم تو دسشو -
 هول گفت: شدیطورکه از کنارش رد مبه هم برخورد کردند. همان اوشیکه همان لحظه با ورود س دیدر دو سمتبه
 فکر کردم. قبوله! تیراجع به خواستگار -

که  ییهومن از پسرها دیشا ایاثر کرد  کردمیزودتر از آنچه که فکر م یلیخ میهاتعجب باز مانده بود.حرف از دهانم
چون مسلماً انتخاب عمه، هرسه نفرمان را به  آمدیبدش م اوشیاز س شتریب ردیدر نظر بگ یهست یقرار بود عمه برا

 !دادیفنا م
 کردم: یاتک خنده در بهتشان زده بود یکه جلو یو هست اوشیس روبه

 تو. نیایچرا خشکتون زده؟!ب -
 :دیو تعجب پرس یخوشحال نیماب یوارد شدو با حس یسر هستپشت اوشیس
 مگه...مگه آقا هومن... یو...ول -

 .دمیخند
 !هیفازش چ ستی! معلوم نگهیبابا. هومنه د نیبش -

 .نشست
 نکردم! یواستگارخ یمن که هنوز رسم ،یزیچ هی یول ن؛یشما چه خوش برخورد شد -

 کرده و پررو گفتم: یاما! تک خنده میبود یهول و خنگ یها. عجب آدمگفتیم راست
 !شهیهم م ینداره! حاال بعداً رسم یبیخب...خب ع -

 و مضطرب در گوشم گفت: ستادیکنارم ا یهست
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 کارن؟! هیچ انیجر -
 زدم: لب
 ؟یانتخاب عمه کت ایبهتره  اوشی! سگهید ینیبیکه م نیهم -

 نزد. ادامه دادم: یحرف
 .اریب ندتیشوهر آ یبرا یزیچ هیبرو  سادنیوا نجایپس به جا ا -

 اوشیدل کند. وارد هال شد و متعجب به س ییهم باالخره از دستشو یسمت آشپزخانه رفت که عمه کتبه یهست
 نگاه کرد.

 باشن؟! یک شونیا -
 .بلند شد و سالم کرد اوشیس

 زدم. مهینصفه ن یلبخند
 و البته... یهست یهستن. هم دانشگاه اوشیآقا س شونیاِ عمه، ا -

 ادامه داد: اوشیس خود
 خواستگارش! -

 کرد. زیشد و چشمانش را ر اوشیبه س رهیخ عمه
 .نیکرده بود یاز ما عروس خبریاومده بودم االن همتون ب رتریماه د هیخوبه...پس اگه  -

 کرد. نگاهم
 !یدیشما که حلقتونم خر -
 نشده! یرسم کدومچی...نه عمه جون! راستش هنوز هاِ -

 اطراف را نگاه کرد. عمه
 کجا رفتن؟ یهومن و هست -
 آشپزخونس. میکار واجب داشت. هست هیهومن  -

 .دیاز جا پر اوشیزد که س یغیج عمه
 رفت؟! ؟یچ -

 زدم. ینصفه و اجبار یلبخند
 کار واجب داشت. هی...یگ...گفتم که عمه  -

 .کرد ینچ نچ
 !شدنیواسه حرف بزرگترشون قائل م یاحترام هی. میقد یهابچه هم بچه -
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 !نیکرد دیتهد ن،یشما حرف نزد یبعله عمه منته -
 :دیتوپ
 ببند! -
 نگاه کرد. اوشیس به
 !ن؟یخونه، ماش ه؟یکارت چ نمیبگو بب اوش،یخب آقا س -
 زد. یلبخند اوشیس
 هی یلیراستش خ ن؟یبگ ارمیکه خانوادمم همراهم م یبعد یارو جلسهحرف نیکه ا ستیاِ...خب...به نظرتون بهتر ن -

 ...یشد. من واسه کمک به آقا هومن اومده بودم؛ ول یادفه
 وارد شد. عمه با لبخند گفت: یچا ینیبا س یهست

 .ستین زیجا ریتأخ گهیعروس خانوم هم اومدن. د -
 تعارف کرد که عمه گفت: یبه عمه چا یهست

 .شاویاول آقا س -
 !دیکشیمانده بود و نفس هم نم یبه هست رهیاما خ اوشیگرفت. س اوشیسمت سرا به ینیزده س خجالت

 ییسمتم آمده و بعد از تعارف کردن چارا برداشت و تشکر کرد. به ییبه خود آمد، چا اوشیکرد که س یاسرفه یهست
 لب زد:

 و دوخته رفته! دهیو بر یعمه همه چ گهید یهیتا دوثان میسیوا جورنیکن! اگه هم یکار هیکارن  -
گذاشته  شیپاها یرا جلو میرد شود که پا یمنو عسل نیگذاشت و خواست از ب یعسل یرا رو ینیرا تکان دادم. س سرم
 .دیدو یو وحشت زده به سمت هست دهیاز جا پر اوشیبا کله وسط هال پخش شد. س یهست م،یکردنشان به پا ریو باگ

 م!خانو یهست یوا یا -
 زحمت بلند شد.به ینشست. هست کنارش

 دفه؟! هیشد  یچ -
 زد. یوجور کرده و لبخندخودش را جمع عیسر یهست

 .یچیه -
 لب زدم. یبه من رفت که با لبخند کج یاغره چشم

 !یخودت گفت -
 .دیلب گفت و بلند شد. عمه خند ریز ینکبت

 .یدیکه انقدر ترس یدوسش دار یلی! معلومه خگهیخوردن ساده بود د نیزم هی -
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 هم هول گفت: اوشی. سدیسمت اتاقش دوانداخت و به نییسرش را پا یهست
 !شمیه مزاحم مبرم. بعداً دوبار گهیکه بهتره...بهتره د کنمیاِ، خب...من فکر م -
کردم و  اشما افتاده بود. با لبخند بدرقه ریکه گ اوشیس چارهی. بدیرا پوش شیهاکفش عیدر فرار کرد و سر سمتبه
 قلبم گذاشتم. یو دستم را رو دمی. وحشت زده عقب پرسبز شد میسمت عمه برگشتم که جلوبه
 !دمیترس ن؟یکنیم کاریعمه چ یوا -

 ها اشاره کرد.کرده و دست به کمر به مبل زیرا ر چشمانش
 . حاال نوبت شماست!نیبش -

 عوض کردن بحث گفتم: یکردم و برا یاخنده تک
 ما؟ دنید نیاومد میمستق ایبابا  دنید نیرفتشما قبالً  -
 :دیها هلم داد و توپمبل سمتبه
 !نی. بشنیبابات که همش سرش تو کاره، شماها عالف -
 نشست. میرومبل پرتم کرد و روبه یرو
 راجب اون دختره بهم بگو. زویچو همه نیبحثم عوض نکن! حاالم مثل آدم بش -
 دختره؟! کدوم دختره عمه؟! -

 :دیرفت و با تمسخر توپ یاغره چشم
 آقا کارن! یدی. منظورم همونه که حلقه براش خرگمیم ویکدوم دختره؟ هست -
 .دمیجا پر از
 که آرومش کنه! خوادیم ویکی. االن ششیبرم پ دی! بایهست یوا یا -

 مبل پرتم کرد. یو دوباره رو دیرا کش دستم
 . بگو منتظرم.نمیبب نیالزم نکرده! بش -

 نداشتم: یگرید یرا درهم گره کردم. انگار چاره مدستان
 .واستیخب عمه...راستش...اسمش ش -
 خب؟ وا،ی. شطورنیکه ا -

 دادم. حیعمه توض یماجرا را برا ازیتا پ ریانداختم و از س نییرا پا سرم
*** 

 نیفرز
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که هر  یراستانداردیکوچک و غ یهاپله یلهیام را آن هم به وسپشت بام تا خانه ریبود که مس یستمیکنم بار ب فکر
هم که رفته بودم انقدر  یتیمأمور نیاول یعنیداشت، با استرس و ترس و لرز رفته و آمده بودم.  زشیلحظه امکان ر
 ترس نداشت!

را به من دادند. با شوق  ایفوتبال انگار دن یگزارش دهنده یصدا دنیو کالفه در خانه را هل دادم که با شن خسته
 ام را پهن کردم.پرواز کرده و بساط تخمه ونیزیسمت تلوبه یوصف رقابلیغ

 کسانیکه گرفته بودم با خاک  یسرم تمام حس یرو یاقطره دنیشده بودم که با چک یلحظات حساس باز محو
شدم. بعد از چند  رهیدست و دهانم نگه داشته بودم متعجب به سقف خ انیرا م یاتخمه یطورکه پوستهشد. همان

 گرفته بود شدم. ارسرم قر یکه درست باال یز چک کردن کل خانه تازه متوجه سوراخ بزرگرو
شدم.  یباز یدر دلم گفته و دوباره محو تماشا یالیخیگزارش دهنده ب یزده جانیه یصدا دنیکردم که با شن ینچ

و سرنوشت ساز ظرف تخمه را حساس  یطیام در شرامورد عالقه مینگذشته بود که با قرار گرفتن ت شتریب قهیچند دق
 پرت کرده و داد زدم: یبه طرف

 . زود باش! بزن تو دروازه.نیآفر -
خاموش و همه جا  ونیزیتلو یزن غیج یتوپ به دروازه مانده بود که همان لحظه با صدا دنیتا رس گرید یهیثان کی

 پرت کرده و داد زدم: یکنترل را به طرف تیشد. از عصبان کیتار
 را االن؟ واقعاً چرا؟!! چیلعنت -

 ادیتر شدم تازه که آرام ی. کمدمیکش میداخل موها یدست ی. از جا بلند شده و عصبآمدیخونم در نم یزدیم کارد
بودم! وحشت زده از ساختمان  دهیزن را شن کی غیج یافتادم. همان لحظه صدا ونیزیخاموش شدن تلو یلحظه

مسعود، درحال غذا دادن به سگش،  دنیکه با د بودمنرفته  نییپا شتریبقه بط کیو به سمت راهرو رفتم.  دهیدو رونیب
 :دمیبه سمتش رفته و پرس

 ؟یدیشن -
 نگاهم کرد. لکسیر
 و؟یچ -
 اومد. غیج یصدا نییاز پا -

 را از من گرفته و به سگش دوخت. نگاهش
 بود. یعیخانم سم غیج ی. صدادمیآره شن ؟یگیآهان اونو م -

 :دمیپرس متعجب
 صاحبخونه؟! هیعیخانم سم -
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بود. شانس آورده بودم که  زمیعز یغرغرو و بداخالق و البته صاحبخانه یرزنیپ یعیرا تکان داد. خانم سم سرش
نبود! کارن و هومن  میجا نجایا گریبود وگرنه د دهینکش کیبار یبه جاها نیبا هومن و کارن سر ماش شیدعوا

افتضاح  یاراننده یعیبودم خانم سم دهیداشتند شن نیکه ماش ییهاهیاز همسابساط هر روز است.  نیکه ا دانستندینم
 کندیم رونمانینه تنها از خانه ب میریبگ رادیا اشیبه رانندگ یااگر ذره کهیمغرور به خودش است. طور حالنیو درع

 !شودیمثل سابق نم گریبلکه چش و چالمان هم د
 :دمیپرس رانیح
 !ره؟یکمکش نم یچکیچرا ه زد؟ خب غیج یواسه چ -

 .دیکش یپوف
 !ادیاز دست ما برنم یکار کار؟یکمک چ میبر -

 :دمیپرس متعجب
 ه؟یمگه مشکلش چ ؟یچ یعنی -

 گفت: دیکشیسر سگش م یدست رو طورکههمان
 !وانشهینداره، مشکل دخترِ د یخودش مشکل -
 مگه چشه؟! وانه؟ید -
 .ستادیا میبزرگش جلو بتیبلند شده و با آن ه شیجا از
خواستگارم ازدواج کنم.  نیبا پنجاهم دیداده که با ری! گدهیاز خواستگاراش جواب مثبت نم کدومچیدخترش به ه -
 دایبه ندرت براش خواستگار پ گهیچون سنش باالست د یازدواج کنه؛ ول خوادیطرفم دلش م ! از اونگهید وانستید
خودشو بکشه! احتماالً امروزم  خوادیم یالهیوس هیو هر روز با  شهیم ترهوونیدفه د هی نهیبیم طویکه شرا نمی. اشهیم

 مادرش رفته هوا. غیکارو بکنه که ج نیقصد داشته هم
 گفتم: نگران

 . مگه چند سالشه؟!ارهیسر خودش م ییبال هیوقت  هی! شهیکه نم یجورنیخب ا -
 چهل و پنج. -

 !دیسوت کش مغزم
ها باال از پله عیدهانم بسته شد. سر یعیخانم سم یشدن سروکله دایه بودم که با پنکرد دایفرصت حرف زدن پ هنوز

 مضطرب گفت: زدینفس منفس کهیما درحال دنیآمده و با د
 .رمیجلوشو بگ تونمینم گهی. دکشمیشده خودمو م یامروز هرجور گهی. میکمک! دخترم ول کن ن نیایتو رو خدا ب -
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چند روز از رفتار و اخالقش  نیدرهم نکهیافتاده بود. باا یبه چه حال و روز رزنیپ چارهی. بشده بودم اشرهیخ ناراحت
 داشتند! یدلم سوخت. مردم چه مشکالت اشینگران دنیمتنفر شده بودم اما با د

 سمتش رفتم.به عیسر
 .میبر -
 بده. رتیخدا خ -

 .دیها باال دواز پله دوباره
 زود باش! -

 زد. غیج یعی. خانم سمبرق هم آمد میدیکه به در خانه رس نیشان رفتم. همسمت خانه و به دمیدو سرشپشت
 !ارهیسر خودش م ییبال هیبرقارو وصل کرد. االن  -

 خشک شدم. متعجب گفتم: میسرجا
 شما قطش... یعنی...یعنیوصل کرد؟  -
 وسط حرفم: دیپر
 !گهیزودباش د -
 ستادهیا یزیپر یدر دستش جلو یخیکه با م یدختر دنیخانه شدم. با دبابت فوتبال شده و وارد  تمیعصبان الیخیب

 کنار زدم. زیپر یدستش را از جلو عیو سر دمیسمتش دوبود به
 دختر؟! یکنیم کاریچ -
 .دینگاهم کرده و دستش را کش انیچشمان گر با
 ولم کن! -

زد و خودش هم چشمانش را بست  غیادرش جنتوانستم مانعش شوم. م بارنیبرد که ا زیدستش را به سمت پر دوباره
زدن  غیدست از ج رزنینشد! پ یخبر یبودم؛ ول یانگشتان لرزانش شدم. منتظر اتفاق بد یرهیاما من متعجب خ

 آهسته چشمانش را باز کرد. ستین یخبر دید یبه دستش انداخت. وقت یبرداشته و دخترهم از کنار چشمش نگاه
 چرا نشد؟! -
 :دمیغر شیعکس کوچک تلفن رو دنیده و با دنگاه کر زیپر به
 تلفنه! زیاون پر -

 رونیفرو بردم و نفسم را ب میو نشستم، دستم را داخل موها دمیکش نیی. خودم را پادمیچسب واریو به د دمیکش یپوف
 فرستادم.

 !یبود سکتمون بد کینزد -
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 .دیدو یسمت اتاقافتاد و به هیگر دختر
 :دمیش پرسدر را بست رو به مادر یوقت
 نیمجبورش کن دیبا ؟یعیکارو با خودش بکنه خانوم سم نیا نیذاری.چرا مدونمیراجب دخترتون م ویمن همه چ -

 ازدواج کنه!
 گفت: انیمبل نشست. با چشمان گر یو رو دهیکش یآه
که قبول  ونمدیم یول اد؛یخواستگار خوب ب هی. قراره براش رمیکارشو بگ نیا یجلو تونمیپسرم! نم تونمینم -
 خواستگارشه! نیچهل ونهم نی. اکنهینم

 فرستادم. رونینگران شده بودم. نفسم را ب طشیشرا دنیبا د واقعاً
 که قبول کنه؟ ستین یراه چیه یعنی -

 را به چپ و راست تکان داد. سرش
 !یچیه -

 لحظه به فکر فرو رفتگ و خوشحال گفتم: چند
 هست! یراه هیچرا  -

 نگاهم کرد. متعجب
 !؟یچ -
 حله! یچوقت همهخواستگار بره اون هیاگه قبل از اون پسر براش  -

 گفت: نگران
قبول  یپسر چیدختر من؟ ه یخواستگار ایکنم و بگم تورو خدا ب دایزور پبه ویکی یبگ یخواینکنه م ؟یآخه ک -
 !کنهینم

 کردم. اعتراض
از دستشون  یهر کار یدخترت و براشون بگ طیحد! اگه شرا نیتاا گهینه د یآخه چرا نکنه؟ درسته مردم بد شدن؛ ول -

 !دنیانجام م ادیبرب
 زد: داد
 !دنینه نم -

 ادامه داد: ترآرام
 !؟یکن یکار نیهمچ یمثالً خودت حاضر -

 درشت شد و به خودم اشاره کردم. چشمانم
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 من؟! -
 !؟یدار یگیکه م ییبا پسرا یآره. مگه تو چه فرق -
 ...میسن یهمن...آخه من...فاصل -
 !هیخواستگار هی ن؟یمگه قراره ازدواج کن -
 جا بلند شد. از
 !کنمیخواهش م -

 ها.کردم یشده بودم! عجب غلط جیشدم. واقعاً گ بلند
 گفتم: دهیبر دهیبر
 خب...خب... -

 چشمانم شد. یرهیخ انیو با چشمان گر ستادهیا میجلو
 پسرم! کنمیخواهش م -
 ...زهیخب...چ -

 گفت: یحالت داد و عصب رییغت ناگهان
 !رونیب کنمیخونه پرتت م نیاز ا یاصالً مگه دست خودته؟ اگه قبول نکن -

 است آرام کردم. نیدروغ یخواستگار کیموضوع که فقط  نینداشتم. خودم را با ا یگرید یچاره انگار
 کنم؟! کاریچ دیقبول. با -

 گفت: خوشحال
 !شیخواستگار ایفرصت ب نیتو اول -
 زدم: مهینصفه ن یخندلب
 بخوابم. دیخستم با یلیباشه، پس من فعالً برم. خ -
ام شدم. در را بستم و به ساعت ها باال رفته و وارد خانهام کرد. از پلهکرده و تا دم در بدرقه یذوق تشکر و خداحافظ با

تشکم را پهن کرده و  عیسر !یسرم قرار بود فردا اداره هم بروم. من هم که خرس قطب رینگاه کردم. ده بود! خ
 .شدمیم وانهیعادت داشتم وگرنه که د نیزم یدن رویخواب یعنیمورد،  کی نی. شکر خدا به ادمیخواب
. بلند شده و رد بو را گرفتم. دیبه مشامم خواب از سرم پر یمزخرف یشده بود که با خوردن بو نیسنگ میهاپلک

کوچک ساختمان سوق دادم.  اطیا بلند شده بود نگاهم را به سمت حکه به هو یدود دنیسمت بالکن رفته و با دبه
نشسته و انگار درحال دعا خواندن بودند چشم  تشها گذاشته و متعجب به چند نفر که دور آنرده یدستانم را رو

 دوختم.
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 زدم: داد
 چخبره؟! نییاون پا -
 از آنها سرش را باال آورده و با اخم گفت: یکی
 !ادیگرنه روح پدربزرگ جلو نمساکت. حرف نزن و -

 درشت شد. چشمانم
 هان؟! -

 زد: داد
 ؟یدار هیبه کار بق کاری! چگهیهانو مرگ. اه برو بکپ د -

 :دمیغر یحرص
ساختمونو گرفته.  یگندش همه یکه بو نیختیر شیآت نیا یتو یچ ستیدود بذاره حتماً! معلوم ن نیگند ا یاگه بو -

 .نیخاموشش کن
 با غرولند به داخل برگشتم. دهندیمحل نم میهارفبه ح دمید یوقت
 بهم صبر بده. ایخونه! خدا وونهید ایخونس  سیمعلوم ن -
 .اورمیخانه دوام ب نیهم در ا گرید یتا هفته یحت دانستمیم دیبع

بلند غر فرستادم. دوباره به بالکن رفته و  رونینفسم را پرحرص ب غشانیج یو چشمانم را بستم که با صدا دهیخواب
 زدم:

 !نیالاقل نترس نیاریدر ب ارویجنگولک باز نیا نیخوایاگه م ای نیاحضار روح نکن ای نیخب مگه مجبور -
 !دمیباالخره خواب فتد،یب یگریکه مبادا اتفاق د شیایبا هزار دعا و ن نباریداخل برگشته و ا به

*** 
 کارن

 
 روشن کنم! وانیک نیرو با ا فمیتکل دیمن با -

 :دمیدستش را گرفتم و نال عیسمت تلفن رفت که سربه یرا گفت و عصب نیا عمه
 !کنمی. خودم حلش منینگ یزیبه بابا چ کنمینه عمه خواهش م -

 کرد. زینگاهم کرد و چشمانش را ر مشکوک
 ...نکنه باز رابطت با پدرت شکراب شده؟ آره؟!نمیچرا؟ بب -

 فرستادم. رونیرا ب نفسم
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 نه عمه! -
 دیبود، تهد دهیشده که مسلماً به هومن هم ارث رس زی. باهمان چشمان رستادیا میروبه کمرش زده و روبه را دستانش

 گفت: زیآم
 راستشو بگو کارن! -
 خب، راستش... -

 زد که سکته کردم. یغیج چنان
 !گهیبگو د -

 ریهمه را گفتم. عمه متح یخوردنم از بابا جلو یلیکار هومن و س ینگاهش کردم و با ترس و لرز ماجرا زدهوحشت
 لب زد: ینگاهم کرده و عصب

 رو کارنِ من دست بلند کرده؟! وانیک ؟یچ -
 رفت. یگوش سمتبه
 .ذارمیخودم حقش و کف دستش م -
 .دمیسمتش دو به
 !نیبه بابا زنگ بزن خوادی. نمنیعمه نه تورو خدا ول کن یوا -
 !نمیبده ببرو  وایش یبه بابات زنگ بزنم. شماره خوامینم -

 درشت شد. چشمانم
 !؟ی! واسه چوایش -

 :دیسرم زد و غرپشت محکم
. گهیوجور کنم دکنم رو جمع کارشیاومد چ یگور شده که بلدم وقتتو و اون هومن گوربه هیگندکار خوامیاحمق! م -
 !یدوباره باهاش حرف بزن یتا بتون ارمیدر ب وایاز دل ش دیبا

 گفتم:کردم و خوشحال  یاخنده تک
 !شه؟یم یعنی ؟یجد -
 ام زد و با لبخند گفت:شانه یرو
*ـگر ـیدندون به ج دیبا یچند روز هی یصدبار بهت گفتم؛ ول نوینشد نداره پسرجون! ا ونتیعمه کتا یکار برا -
 !یریبگ

 .دیلبم ماس یرو لبخند
 چند روز؟ عمه من... -



 

 

272 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 انداختم. نییرا پا سرم
 ! من...من...شمیم وونهیدبهش نگم  تویو واقع نمشیردا نبف نیمن طاقتشو ندارم. اگه هم -

 شد. رهیرا گرفت و سرم را باال آورد. با لبخند در چشمانم خ امچانه
که حست به  داسیحال و روزت پ نیاز ا یول ؛یکه واقعاً دوسش داشته باش یکن دایو پ یآرزو داشتم دختر شهیهم -

 از دوست داشتنه! شتریب یزیچ هیاون دختر 
 باال انداخت. ابرو

 عاشق. یپس زودباش! شمارشو بگو آقا -
سمت عمه خواندم. شماره را که گرفت به یرا برا وایاوردم. شماره ش رونیب بمیرا از ج لمیموبا عیو سر دمیخند خجل

 اتاق فرار کرد
 و اعتراض کردم: دمیدو سرشپشت

 بشنوم! خوامیعمه؟ منم م یریاِ، کجا م -
 را باال انداخت. شیابروها طنتیش با
 !رونیب میبر میخوایتو برو آماده شو. م زنمینچ. تا من زنگم و م -
و دستان عرق  ستادمی. نگران پشت در ادیحرص درار زده و در را بهم کوب یمقابل نگاه منتظر و نگرانم لبخند در

 ام را درهم گره کردم که عمه داد زد:کرده
 . آماده شو!نسایپشت در گوش وا -
ناچاراً از نگاه کردن به در بسته دل کنده و  شد،یانجام م دیبا بروبرگردیعمه ب شاتیموضوع که فرما نیتوجه به ا اب

و  دهیسمتش دوآمد. به رونیرا بستم که همان لحظه عمه از در ب امیرفتم. دکمه آخر باران میهابه سمت لباس
 مضطرب نگاهش کردم.

 شد عمه؟! یچ -
 زد روزمندانهیپ یستاد و لبخندفر رونیرا ب نفسش

بود از پشت تلفن دخلم رو  کیراجب تو حرف بزنم نزد خوامیعمتم و م دیفهم یبود وقت یدختر سرسخت یلیخ -
 !ارهیب
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی
 !شهیبخوام همون م یهرچ ونم،یمن کتا یول -

 گفتم: خوشحال
 نداشتم؟! یبد تیقبول کرد که قصد و ن یعنی -
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 عقب هلم داد.و با دو دستش به دیخند
 آروم باش! ده؟یاوووه. چه خبرته پسرک ورپر -
 گفتم: قراریب

 گفت عمه! یچ نی. تو رو خدا بگتونمینم -
کار داره. چندبار  گهیچند جلسه د هی. یاریخودت از دلش در ب دیآقا کارن. با یاصل کار خودت یشد؛ ول یراض باًیتقر -
که من برات  یطیوسط و با شرا یایوقته که تو م. اونکشمیزبونش م ریاز ز ویزنم همه چکه بهش زنگ ب گهید
 !یشنوینم. مطمئن باش که نه یکنیم یازش خواستگار کنمیم نییتع

مطمئن باشد  یزیداشتم که اگر به چ نانیگرمم کرد. اطمبدجور دل شیهاحرف یبود؛ ول یآدم اعصاب خورد کن عمه
 !ودشیقطعاً همان م

 درضمن... -
 زد. یچشمک

 باشه! لتیمی. حواست به ایکن ششیرایقرار شد عکسارو برات بفرسته تا دوباره و -
 خوشحال کردم. یاخنده تک

 !ل؟یمیعمه! ا یشد یچه امروز ی. راستهیخدا! عال یوا -
 کرد. یاخم

 !میکار دار یو روشن کن که کل نیبودم پسرجان! حاالم بجنب. زود برو ماش یامروز شهیمن هم -
 :دمیپرس متعجب

 م؟یکجا قراره بر ؟یچه کار -
 هلم داد. اطیدر ح سمتبه
 حاال! زودباش تمبل خان. گمیم -

 زد: داد
 جون! ی. مراقب خودت باش هسترونیب میریم میمنو کارن دار -
 :دمیبه عمه پرس. رومیو سوار شد، در را بست و راه افتاد دیرا روشن کردم که عمه هم رس نیرفتم. ماش رونیب

 م؟یریخب، کجا م -
 برو. یاصل ابونی! فعالً تا خیچقدر عجله دار -

 را باال انداختم. میرا عوض کرده و ابرو دنده
 .رمیمیم ی! دارم از کنجکاوایمرموز شد یلیعمه خ -
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 بعد گفت: قهی. چند دقدیخند
 به چپ. چیبپ -

متوجه شدم مقصدمان کجاست. سرعتم را کم کردم و روبه کم خودم که کم نیرفتم تا ا گفتیرا که عمه م یریمس
 :دمیعمه با اخم پرس

 خودمونه! یخونه ریمس نکهی...انیعمه. ا -
 تکان داد. سر
 درسته. -

 گفتم: یشدم و عصب متوقف
 نم؟یبابارو بب خوامیعمه؟ مگه بهتون نگفتم که نم نیکشوند نجایچرا منو تا ا -

 نگاهم کرد. یجد
 .یاون بگذرون دنیعمرتو با ند یهیکه بق شهی! نمینیبب دیبا یول -

 را به جاده دوختم و آب دهانم را قورت دادم. نگاهم
 ...دیبه د ازیکرده که ن کاریساال واسم چ نی! مگه اون پدر، تو اشهیخوبم م -
 ساکت شدم. میهالب یقرار گرفتن انگشت عمه رو با
 عمه. راهت و برو! یشب مونینزن که بعدا از گفتنش پش ی. حرفسیه -

 را که برداشت عاجزانه گفتم: دستانش
 آخه... یول -
 وسط حرفم: دیپر
 رفته؟ ادتی! مگه شهیبگه همون م تیعمه کت یو اما و اگر نداره. هرچ یول -

 کرد و مهربان گفت: نگاهم
 یجورنیه هممطمئن باش ارزشش و داشت. اگ شکستیاگرم م یغرورت بشکنه حت ذارمینگران نباش. من نم -

 نینیکنارهم بش نیتونستیکه م یهاهیتک ثانحسرت تک یروز هیمطمئن باش  یرفتیم شیپ یخواستیکه خودت م
 .موندیدلت مبه نیگپ بزن یو پدرو پسر

در  یسمت خانه رفتم. جلورا روشن کردم و به نیفرستادم. ماش رونیلبم نشاندم و نفسم را ب یرو یزورک یلبخند
 را برداشت. فونی. عمه زنگ زد که بابا آمیشد ادهیر دو پو ه ستادمیا

 ه؟یک -
 بلند گفت: عمه
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 .ایخواهر دن نیباشه؟ بهتر یخواستیم یک -
 .دیرا کش کرده و لبخند زد و دستم یبودم نگاه ستادهیباز شدن در عمه وارد شد. به من که مردد ا با
 برا من! کنهی! ناز مگهیتو د ایب -

 زمان بابا از درسالن خارج شد.بستم که هم شدم و در را وارد
 ...یاومد ؟یکنیم کاریچ نجایموقع سال ا نیخانوم! ا یچه عجب کت -
 .دمیکشیمن خجالت م یانداختم. او زده بود؛ ول نییآهسته کردم و سرم را پا یمن حرفش نصفه ماند. سالم دنید با
 آمده و غر زد: نییها پاپله از
 نرفته! ادتیهنوز راه خونه رو که  نمیبی. مکیعل -

 و گفت: ستادهیمنو بابا ا نیب عمه
. حاال گهید لوننیها والوبچه نیتوئه که ا ریرفته. همش تقص ادتیهارو که بچه ییتو نیدرست حرف بزن با بچه! ا -

 !ه؟یباق متمیدو قرت و ن
 اعتراض کرد: بابا
تهران که مخ  یاومد یکاره از روستا بلند شد کیتماً االنم ! حیجز دعوا کردن با من ندار یپس بگو. گفتم تو کار -

 !ه؟یمنظورت چ لونن؟یها والوبعدشم بچه یمنو بخور
 !یپسرِ بردارت افتاده به م*شروب خور یدیفهمینبودن که م لونی! اگه والوگهید لوننیوالو -

 وسط حرفش: دمیپر عیدرشت شد و سر چشمانم
 اتفاق بود! هیبهتون که گفتم، اون فقط  ؟هیچ ینه عمه! م*شروب خور یوا یا -

 :دیتوپ
 تو ساکت! -

 :دیپرس یدرهم جلوتر آمد و عصب یبا ابروها بابا
 !دمینفهم ؟یگفت یتو...تو چ -
 گفتم: عیبابا و عمه و سر نیب دمیپر
 !ذارهیسرتون م. عمه داره سربهنینه بابا! باور نکن -

 پسم زد و روبه عمه گفت: بابا
 کرده؟! کاریهومن چ یعمت حرفش رو بزنه. گفت ساکت! بذار -

 معترض گفت: عمه



 

 

276 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

تو  یول اد؛یخواستگار م یهست یکه برا هییفاجعه کجاست؟ فاجعه اونجا یدونیکرد. م یاشتباه هیحاال آقا هومن  -
 !یخبر ندار یچیاز ه

 بابا قرمز شد. چشمان
 خواستگار؟! -

 موفق نشدم. عمه ادامه داد: رمیقراربگاو و بابا  نیکردم مانع عمه شوم و ب یسع هرچه
 ؟یپسر خودت چ یبرادرتن؛ ول یها! اونا بچهیچیه یخواستگار! حاال هومن و هست وان،یبعله آقا ک -

 گفتم: عیسر
 اصالً من غلط کردم! ،یچینه تورو خدا عمه! من ه یوا -

 نگاهم کرد. بابا
 !؟یکارن چ -

 هوار زد: رفت،یهم م هاهیهمسا یتا خانه شیکه صدا یبلند و رسا طور عمه
 !یبه من زل زد تیوزغ یبا اون چشما یسادیوا نجایوقت تو اپسرت عاشق شده! دلشو داد به دختره رفت. اون -

 به من زل زد. ریدرحال خودش نبود متح گریکه د بابا
 کارن؟ گهیم یعمت چ -

 زد: داد
 هان؟! -

هر سه نفرمان را  یپته یحالت نیآن هم با چن قه،یدرعرض دو دق که عمه کردمیفکر نم چی. هزدیهزار م یرو قلبم
ام شبه ساخته بود. جرئت نداشتم به بابا نگاه کنم و مدام نگاه خجالت زده کی! کار هر سه نفرمان را زدیآب بر یرو

 که عمه گفت: دمیدزدیرا م
 ی! حتشهیم نیهم یتا بچه حرف بزنسه نیدو کلوم با ا یکنیهمش سرت تو کاره و فرصت نم یوقت گهید نهیهم -

پسرت  لیتحو یلیمحبت، س ی! به جاگنیو بهت نم یچیکه ه نهیهمش بحث و دعواست. واسه هم یاگه حرفم بزن
 زایچ نینبودم و ا نتونیمطمئنم اگه من ب ؟کنارت و از احساساتش باهات حرف بزنه نهیبش یوقت انتظار داراون یدیم

تا حاال انقدر عوض  یهان؟ تو از ک وان؟یک هیچه رفتار نی. ایو تا دم مرگ بـرده بوداالن هرسه شون یدیفهمیرو م
تنها  یبچه یتونیچطور م ؟یقضاوت کن یعشقم خشک و خال هیپسرتو با  یتاحاال به خودت اجازه داد یاز ک ؟یشد

هان؟ درسته از زبون  ؟یباور کن عیسر چسبوننیکه بهش م ویکه تو بغـ*ـل خودت بزرگ شده هر انگ یبرادرتو، کس
 !یباور کن دیتو نبا یمنه؛ ول
 که هومن از قصد م*شروب نخورده و بازهم کتکش زد؟ عجب! دانستیبه عمه نگاه کردم. پس او م متعجب
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 ادامه داد: عمه
 هیچه وضع نی. ایشکنیحرکت دست، دلشونو م هیکلمه، با  هیبا  ؟یتو چ یترن؛ ولکه از برگ گل پاک ییهابچه -
 یجور هی یاشتباه اتفاق هی ایبه جرم عاشق شدن  ستیبرادرتن. قرار ن یهابچه یاون پسر توئه! هومن و هست وان؟یک

 !نامشب اعدام بش نیهم دیکه انگار با یریبگ افهیبراشون ق
 یاجازه دیسه تا فکر کن. اونا جوونن، مغرورو کله شق!درسته که نبا نیذره به ا هیمزخرفتو بذار کنارو  یقانونا نیا -

همکارا  یجلو یبا خورد کردنو بحث کردن باهاشون دستو پاشونو بست! تو چطور تونست دینبا یبهشون داد؛ ول ویهرکار
 هان؟ ؟یخوردش کن یجورنیپسرت ا یو دوستا

عمه بودم.  یهاحرف یو مظلوم فقط شنونده دهیترس یاو مثل بچه ستادهیا مینزد. تمام مدت درجا یحرف گرید عمه
 تر ادامه داد:آرام ی. با لحنکردیدلم را تازه م یساله نیداغ چند شیهاحرف

 یذاریبراش قانون نم گهی. از فردا هم دیخوایازش معذرت م ویکنیاالن پسرتو بغـ*ـل م نیهم وان،یزودباش ک -
 مزخرفات! نیاز ا ادویکه حق نداره سر کار ب

 سرخ نگاهم کرده و جلو آمد. یبا چشمان بابا
 من اشتباه کردم! ونیکتا یگیتو راس م -

گذار است زودتر خودم دست به کار شده و از روستا  ریحد تأث نیعمه تا ا یهاحرف دانستمیاگر م شدینم باورم
 .آوردمشیم

 ادامه داد: آمدیطور که جلو مهمان بابا
 جوونن، غرور دارن. -

 صورتم فوت کرده و با اخم گفت: ینفس پرحرصش را توداد.  رییاش را تغو حالت چهره ستادهیا میروروبه
 از امروز... یکارن؛ ول یافتخارم بود یهیمسائلو از پدرشون پنهان کنن. تا امروز تو ما نیترنه اونقدر که مهم یول -

 را به چپ و راست تکان داده و ادامه داد: سرش
بزرگ  یبه من ربط نداره؟ شماها اونقدر یاتفاق چیخودته نه؟ ه لیبه م زیچ. همهیندار نمیا اقتیل یحت گهید -

 به عمو؟ ازیبه پدر؟ چه ن ازیچه ن گهیپس د نیریبگ میکه خودتون تصم نیشد
 اش شده بودم. لب زدم:چهره یرهیخ متعجب

 مَ... -
 وسط حرفم: دیپر
 خودتونه! یِپا هفتیکه براتون ب ینه من نه شما. هر اتفاق گهید یسر کارت؛ ول یبرگرد یتونیاز فردا م -

 را باال انداخت. شیابروها
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هم بگو.  یبه هومن و هست نویخودتونه. ا یپس منافع و عواقبشم برا نیهست رندهیگ میخودتون تصم نکهیمگه نه ا -
 فهم شد؟ ری! شنمیبب کدومتونوچیه خوامینم گهید

 شدم. داد زد: اشیعصبان یچهره یرهیرفتم و متعجب خ عقبعقب
 !رونیگمشو ب -
 و اعتراض کرد: ستادیا شیروشدم. عمه روبه خکوبیم
 .وی! کنار بزار اون غرور لعنتوانیدرست حرف بزن ک -

 گفتم: یعصب
 از پدرمه! یغرور، عضو جدانشدن نیعمه. ا ستیالزم ن -

 باال انداختم. ابرو
 تره. من رفتم عمه.مهم زیچغرورشه که از همه یاحمد وانیک ی. آقادیآ ببخش -

 عمه متوقف شدم. یسمت در رفتم که با صداو به دمیچرخ
 .میندار یباهم صنم گهیهم د وانیباشه پس منو ک یجورنیکارن! اگه قراره ا سایوا -

 . ادامه داد:زدیها را چشم در چشم بابا محرف نیبودم که ا مطمئن
دوست  کسچیچون ه یندار ونیابه اسم کت یخواهر گهیکه د یحاال که بحث از قطع روابطه، بهتره شمام بدون -

نه! قلب تو از سنگه،  یول ده؛یامشبم تکونت م یحرفا کردمیدنده و لجباز باشه. فکر م هیآدم مغرور و  هینداره خواهر 
 شکنهیحصار م نیا یروز هیدور قلبت حصار بکشن.  توننینم شهیسنگا هم نیا یکه جنسشون از غروره؛ ول ییسنگا

باشه  ادتی! یتو پسش زد یول ؛یآشت یشده. کارن اومده بود برا ریواسه جبران د یلیخ هگیکه د یایو به خودت م
! ینخواست یول ؛یببر نیکدورتو از ب نیا شهیهم یبرا یتونستیکه م ی. روزیخوریحسرت امروزو م یروز هی

 خداحافظ.
 سرم قدم برداشت.پشت عمه

 عمه. میبر -
 که بابا داد زد: میخانه خارج شد از
 سالمت!هب -

که با قرار گرفتن  دمیکش قیفرمان گذاشتم و چند نفس عم ی. سرم را رودمیهم کوبرا به نیدر ماش یو عصب نشستم
 سمت عمه برگشتم.ام بهشانه یرو یدست

 کارن. -
 جانم عمه؟ -
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 .رهیگیدلم م نمتیبیکه م یجورنیبگو عمه! ا یزیچ هی -
 زدم. یپوزخند

 قشنگش؟ یحرفا ایاز احترام بابا به خونه بگم  بگم عمه؟ از دعوت پر یچ -
 منو شما تموم شدس. یبرا وانیکردم که ک دایپ مانیا گهیاون شو. د الیخیب -
 .امیحاضر نبودم همراهتون ب نمیهم یکرده بودم! برا دایپ مانیوقت بود که ا یلیمن خ -
 .کنمیا تورو زن ندم ولت نممن ت یول م؛یببخش یتونیکه نم دونمیقبول! اشتباه از من بود. م -

 .دمیخند
به  ستن؟ین ی. مگه هومنو هستنیآخه؟بعدشم، تو رو خدا زن دادن منو ول کن هیشما چ ریعمه؟ تقص هیچه حرف نیا -

 خب! نیبد ریازدواج اونا گ
بعدشم،  ؟یازدواج کن یخواینم یگیحاال م ؟یزدیله مله وایش دنیواسه د شیساعت پ هی نیشد؟ تو که تا هم یچ -
 خودت! هیسرخونه زندگ میتورو بفرست دیو اول با یتر! تو بزرگشهینم

 کردم. یتلخ یخنده
 کرده؟! رونشیکه نه تنها مادر نداره بلکه پدرشم از خونه ب یازدواج با پسر کنه؟یقبول م وایش نیکنیفکر م -

 را نوازش کرد. میموها
که از فردا عالوه بر  وفتیسنگ تموم بذاره. بجنب. راه ب شیعروس یباحال داره که قراره برا یعمه هیعوضش  -

 !شهیاضافه م فتیعروس خانوم هم به وظا دنِیاداره، ناز کش یکارا
مبل نشسته و با  یهومن که رو دنی. با دمیو وارد شد میعمو حرکت کردم. در را باز کرد یو به سمت خانه دمیخند

سمتش رفتم. کنارش نشستم که به بود، حال خودم را فراموش کرده و بهشده  ینامعلوم یگرفته محو نقطه یاافهیق
 مبل گذاشت. یورا ر فشیرنگ زده و سالم کرد. عمه ککم یخود آمد. لبخند

 کنم. دارتونیکه صبح مجبور نشم با لگد از خواب ب نیبخوابم. شمام زودتر بخواب رمیمن م -
 .میگفت ریزمان شب بخو هم میدیدو خند هر
 هومن حلقه کردم. یتن عمه دستم را دور شانهرف با
 ؟یشده پسرعمو؟ تو خودت یچ -

 زد. یفرستاده و لبخند رونیرا ب نفسش
 ! تو چه خبر؟یچیه -

 زد. یچشمک
 !؟یبا عمه کجا رفته بود -
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 .دمیکش یپوف
 !یبگ دیتو با یول گم؛ینپرس که نم -
 .دیکش یآه
 سالمندان. یامروز رفتم خانه -
 !نمی. بگو ببمایدینفهم دتویجد یننه یآخرش ما ماجرا یول رم؛یم یآره گفت-
نفر منو با پسرش  هی. اونجا میسالمندان دراورد یکه سر از خانه میچمدون رفته بود یکارا هیریگیواسه پ نیبا فرز -

 .ششیزود بهش سر بزنم. منم امروز رفتم پزور ازم قول گرفت که زودبهاشتباه گرفتو به
 گفتم: متعجب

 عجب! خب. -
بود. بهم گفت دلم برا  نیو خنده خوشحالش کنم! غمگ یبا شوخ تونستمینم تونستم،یناراحت بود. واقعاً نم یلیخ -

 بار نرفت! ریز یول شه؛یتنگ شده. بهش گفتم هوا داره سرد م یبستن
 زد. یتلخ لبخند

حرفاش.  ی. بعدش نشستم پامیش محروم بودکه ما از یی. از اون لبخندادیخندی. ممیخورد یو بستن رونیبردمش ب -
 دلمو سوزوند. ختویحرفاش بدجور بهمم ر

 نمناکش نگاهم کرد. یچشما با
 !چارهیب رزنیرو سوزوند چه برسه به اون پ بهیکارن؟ دل منه غر شهیباورت م -

 !هی. هومن و گرشدیشدم. باورم نم رهیبه چشمان قرمزش خ ریمتح
 :دمیپرس

 گفت؟یم یمگه چ -
زبونش  ری. از زیزنیکه بهم سر م ییخواهر برادرات فقط تو نیاز ب گفتیولش کردن! م نجایهاش ابچه گفتیم -

 .زننیسر نم چارهیب رزنیبه پ بارمهی یسال یحت یشهرن؛ ول نیهاش توهمبچه دمیفهم دمیکه حرف کش
 افتاد. هیگر
 ...یشهرن؛ ول نیکارن؟ اونا تو هم شهیباورت م -

 تر کردم.دستانم را محکم یحت شدم. حلقهنارا واقعاً
 تو رو داره! گهینکن. اون د هیگر -

 گفت: یحرص
 مادرم تو دلم مونده! دنیلحظه د هیمن که داغ  شهیم میکی چاره،یاون زن ب صفتیب یبچه شهیم یکی -
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 .دمیکش یآه
 !ستنینآدما باهم فرق دارن هومن. همه که مثل تو  -

 را باال برد. شیصدا
 نمونده؟ صاحابشونیب ینخود احساسم تو اون قلبا هی یاندازه یحت یعنیکارن؟  یچ ینعی -

 وایش یهاعکس دنیرا باز کرده و با د دمیجد لیمیحواسم سمت آن رفت. ا لمیبزنم که با لرزش موبا یحرف خواستم
 کرد. یاتک خنده شیهاهیگر انیلبم آمد. هومن م یرو یلبخند

 که روابطتتون دوباره حسنه شده! نمیبی. مکننیم لیمیعکسم که براتون ا -
 .دمیهومن خند روبه

 آره. البته به لطف عمه! -
 زد. یلبخند

 بشه. تونییاشتباه ما باعث جدا خواستیخدارو شکر. دلم نم -
 به حال خودش برگشت. دوباره

 ! آخه آدم انقدر پست؟شهیهنوزم باورم نم -
 :دیان آمد و پرسسمتممتعجب به ینداشتم. هست یجواب

 شده؟ یسالم. چ -
 گفت: یرا پاک کرد و روبه هست شیهااشک عیسر هومن

 ؟یمگه فردا دانشگاه ندار ؟یدیتو چرا هنوز نخواب -
 .دیرادرهم کش شیهااخم یهست

 که با کردمیوجور مدانشگاهم و جمع ی! بعدشم من داشتم کارانیداریاداره؟ خب شمام که ب نیبر دیمگه شما نبا -
 تو... یصدا

 شد. رهیهومن خ به
 !؟یکردیم هیگر یداشت نمت،یبب -

 گفت: عیسر هومن
 !ه؟یوا! منو گر -

 بلند شد. عیو سر دیدزد یشد. هومن نگاهش را از هست رهیسرپا نشسته و در صورت هومن خ یهست
 .ریبخوابم. شب بخ رمیمن م -

 :دیروبه من پرس یفرار کرد و هست عیسر هومن
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 ؟!چش بود نیا -
 بلند شدم. میزده و از جا یلبخند

کردن به  داریب یروش برا کی! برو بخواب که اگه فردا عمه با صد و الیخ یحالش گرفته بود. ب کمی ،یچیه -
 !میشده باش داریسراغمون اومد قبلش خودمون ب

 یاسمت کاناپهاده و بهد ریخسمت اتاقش رفت. جوابش را با شب بهبه ر،یخنگاهم کرده و بعد از گفتن شب به مشکوک
 کرده بود رفتم. ممیتقد اریکه هومن با لطف بس

*** 
 نیفرز

بلند شدم.  یبه خودم و کارم و ساعت کار یکرده و بعد از نثار کردن فحش ی. نچدمیزنگ هشدار از خواب پر یصدا با
داره به همه سالم کردم و آماده شدم. با ورودم به ا عیسر یمختصر یبه صورتم زده و بعد از خوردن صبحانه یآب
 !دیایسمت اتاقم رفتم که با کارنِ گرفته و اخمو مواجه شدم. متعجب نگاهش کردم. مگر قرار نبود تا چند روز اداره نبه
 یبود حت یو زور یاش کامالً مصنوعچهره ی. لبخندِ رومیرفتم و سالم کردم. او هم سالم کرد و دست داد سمتشبه
 .کردینگاهش م یرکه از ده مت یکس یبرا

 نمتیبیقدر بدخلق بود که جرئت سؤال راجع آمدنش به اداره را به خودم ندادم و او هم با گفتن بعداً مآن راستش
 سمت اتاقش رفت.به عیسر

*** 
سمت که به در زده شد نگاهم به یشده و متوجه گذر زمان نبودم که با تق رهیباز کرده بودم خ میکه جلو یاپرونده به
من  یشد. نگاهش را روبه چهره دهیگفت و بعد از باز شدن در دست هومن همراه در کش یدییر رفت. حامد بفرماد

 سوق داد.
 .میآماده شو بر -

 نگاهش کردم. متعجب
 کجا؟ -
 حاال! ایب -
 پرسشگر حامد نگاه کردم و دوباره روبه هومن گفتم: یافهیبه ق جیگ
 .ستین بهیخب کجا؟ بگو، حامد که غر -
 !؟یخواهرمه! راحت شد شیریبابا راجب خواستگار س -

 کرد که بلند شدم و روبه هومن گفتم: یاخنده حامد
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 !کار؟یچ یخوایهنوز کارم تموم نشده. منو م -
 !گهیدارم. زودباش د اجیبه کمکت احت -
 ...یول -
 سمتش برگشتم.حامد به یصدا با
 .کنمینداره برو! من کارتو تموم م بیع -

از حامد همراه  یعوض کردم و بعد از خداحافظ یلباسم را با لباس شخص عیزدم و با خجالت تشکر کردم. سر یندلبخ
 هومن از اتاق خارج شدم.

 .دیدستم را کش هومن
 !شهیم یشیآت نتمونیبدو اگه عموم بب -

 :دمیپرس میاز اداره خارج شد نکهیاز ا بعد
 م؟یکن کاریخب، قراره چ -

 کرد.دستم را رها  مچ
 دی. باشتیپ امیکه مجبور بودم زود ب نهیواسه هم م؛یکنی! اول از همه هم از دانشگاه شروع ماوشیراجب س قیتحق -

 !میقبول نکنش بفهم نامهانیو پدرِ پا اوشیراجب س زویچو همه مینشده بر لیتا دانشگاه تعط
 کنم؟! کاریچ دیخب من با -
 دنبالم. یایو ب یاریب ریموتور گ هیتو قراره  -
 م؟یبا آژانس بر شهیموتور چرا؟ نم -

 :دیغر
 !گهید شهینم یعنی اریب ریموتور گ گمیبهت م یوقت -

 .دمیکش ی. پوفدمیفهمیرا نم شیکارها یمعن اصالً
 .میدار یمیموتور قد هی مونیما. تو انبار یخونه میبر دیموتور با یباشه. برا -
 در کنم! یخستگ دیدنبالم. من با ایخونه. بعدش ب رمیم منم ار،ینشد! تو برو موتورو ب گهینه د -

 رفتم. یاغرهچشم
 دنبالِ آقا؟ امیبعدم ب ارمیبه خدا! مگه من خسته نشدم؟ برم موتورو ب ییپررو یلیخ -
 آره. -
 سوار شد. عیکرد و سر یخداحافظ ،یتاکس یرا گفت و بعد از تکان دادن دستش برا نیا

 زدم: داد
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 !یکردیمالاقل منم سوار  -
از در خانه  گرید دیکل کیسمت خانه حرکت کردم. هنوز به ،یفرستادم و بعد از گرفتن تاکس رونیرا پر حرص ب نفسم

 از داخل باغ به استقبال ورودم آمد. بایز یهاقهقهه یرا داشتم. در را باز کردم و وارد شدم که صدا
 ه؟یشوخ ای یگیم یبچه؟ جد -

 .دیخند بابا
 !یپرشور و شر. حتماً بچه هم دوست دار ،یتو جوون مگه؟ خب هیچ -
 یالب به من چه ریبود. ز یماندنش قطع شدیبچه دار م بایزدم. تمام شد. اگر ز ینگفت. پوزخند یزیو چ دیخند بایز

 نگیه پارکب اورمیب رونشانیب هایاپردازیرا جلب کنم و از آن رو بایتوجه بابا و ز نکهیبدون ا ،یآرامکردم به یگفتم و سع
 بابا متوقف شدم. یدر رفتم که با صدا تسمرا برداشته و به یمیبروم. موتورِ قد

 یابهانه هیکه هر روز به  نمیبیم یول ؛یگردیبرنم وقتچیه گهیفکر کردم د رونیب یکه تو از خونه زد یجوراون -
 !یکنیرو همشو غارت م یتو انبار لیوسا کم. کمیینجایا

 به حرفش در خانه را باز کردم. توجهیگردم، ببر نکهیا بدون
 !شهینم دامیطرفا پ نیا وقتچیه گهیچون د ن،ی. نگران نباشگردونمیزود برش م -
 ایب فونیهومن رفتم و زنگ زدم. از پشت ا یسمت خانهفرستادم. به رونیو نفس پر حرصم را ب دمیرا به هم کوب در

. متعجب به دیرا پوش اشیزمان باراند شدم او هم از در سالن خارج شد و همکه وار نیتو گفته و در را باز کرد. هم
 .ستادیها اپله ینگاه کرد و رو میهالباس

 چه وضع لباسه؟! نیا نمیبب -
به همان رنگ تنم بود. به  یبلند نیساده و آست راهنیو پ پررنگیآب یانداختم. شلوار ل میهاگذرا به لباس ینگاه

 هومن نگاه کردم.
 چشه مگه؟! -
 .ستادیا میآمده و جلو نییها پاپله از
 !؟یچشه؟ تو اصالً به باال سرت نگاه کرد -

بود و هر لحظه امکان بارش باران داشت. حاال متوجه حرفش شده  یبه آسمان نگاه کردم. هوا گرفته و ابر متعجب
 کردم. یبودم. نچ

 توئه. ریمگه اصالً فرصت داشتم؟! همش تقص -
 رفت و داد زد: یاغرهچشم

 ؟یاریمنو م هیکارن اون بارون -
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 از داخل ساختمان داد زد: کارن
 !؟یپوشیروهم م یچندتا بارون -
 .خوامیم نیفرز یبرا -
 .ارمیاومد؟ االن م یک نیفرز -
 هومن زدم و آهسته گفتم: یشانه یرو
 بود. یعصب یلیامروز صبح کارن چش بود؟ خ ،یه -

 باال انداخت. شانه
 نگفت. یزیواال. به من که چ دونمینم -

 زد. یچشمک
 دونهینم یها ذوق کرده و از خوشحالبچه نیع رونیکرده که با کارن برن ب یراض وارویش ونیعمه کتا یاز وقت یول -
 کنه! کاریچ

نگاه  کوتاه به من کردند. عمه متعجب به هومن یآمدند و سالم رونیاش از خانه بزمان کارن و عمهکه هم دمیخند
 :دیکرده و پرس

 ؟یسالمت. کجا بهیکه شال و کاله کرد نمیبیم -
 هم به من نگاه کرد. کارن

 ن؟یریبا هم م ؟یاومد یتو ک -
 گفتم: عیسر
 االن، آره. -

 داد زد: عمه
 !نیجواب منو بد -

 هول گفت: هومن
 اِ...عمه...خب... -

 گفتم: من
 خانوم! یواسه خواستگار هست قیتحق میریم -

 :دیو متعجب توپ یبه من رفت و عمه عصب یوحشتناک یغرهچشم منهو
 ن؟یبه من بگ دیاالن با نویا ؟یچ -

 گفت: دهیترس هومن



 

 

286 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 نه... -
 .دیوسط حرفش پر عمه

 .امیشم و باهاتون بتا من برم آماده نیمونیمنتظر م جانیهم -
 هول گفت: هومن

 ...قیتحق هیفقط  نیعمه شما کجا؟! ا -
 :دیروبه من توپ یبه او وارد ساختمان شد که هومن عصب توجهیب عمه

 ؟یاون دهن واموندتو وا نکن یمردیم -
 گفتم: متعجب

 منم جواب دادم. دیخب؟ پرس هیچ -
 :دیدستش را به کمرش زد و غر یحرص

 .ذارهیابرو واسمون نم ادی! اگه عمه بسهیدهنمون سرو -
 :دیکرده و پرس زیگذاشت. چشمانش را ر مانیهر دو یشانه یسمتمان آمد و دست روبه کارن

 !اوشیس چارهی. بنیدار ییهانقشه هیکه  نمیبیچه خبره؟ م -
 را باال انداختم. میابرو یتا کیکردم و  اشدهیو اتو کش یبه کت و شلوار خاکستر ینگاه

 !شهیحتماً عاشقت م نتتیبب افهیو ق پیت نیخانوم با ا وایآقا کارنا. ش یکرد پی. خوب خوشتوایش نیو همچن -
 :دیزد و غر میبه بازو یمشت

 که به ظاهر آدما توجه کنه. ستین یآدم وایبودم بعدشم ش پیخوشت شهیکوفت! اوالً که من هم -
 .دمیخند

 .مونیباشه بابا نخور -
 هومن نگاه کردم. به
 پسر عموت بدجور عاشق شده! کنه؟یم یطرفدار یچجور ینیبیم -

 .دیخند هومن
 آره! -
 روبه کارن گفت: کردیرا مرتب م اشیطورکه روسر. عمه همانمیبرداشت دنیآمدن عمه دست از خند با
 .کشمتیخودم م یاگه دختره رو بپرون بارنیوقت. ا هی ی! گند نزنایکه بهت گفتمو بزن ییهمون حرفا -

 .دیخند کارن
 راحت. التونیچشم، خ -
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 گفت: عمه
 .میکن فیو تعر مینیبب -
 اه کرد.ما نگ به
 .میبر -

سرم . سوار شدم و هومن هم پشتمیسمت موتور رفتاز کارن به یو با خداحافظ مینفرمان از خانه خارج شد هرچهار
 یهابود احساس کردم خودم له شدم و چرخ شتریهم، هم ب ینشست. با نشستن عمه که وزنش از وزن منو هومن رو

تنگ شده بود که هر لحظه احساس  میقدر جا. آنمزدم و راه افتاد زحمت استارتفرو رفت. به نیموتور هم داخل زم
 امیحس نوع دوست گریباشد د ادمیبه خودم کردم تا  ینیکردم. نفر ی. عجب غلطشومیاالن خفه م نیهم کردمیم

خره . بعد از چندبار خاموش شدن موتور و نجات از تصادف و افتادن در جوب، باالرمیگل نکرده و فاز کمک کردن نگ
و  دیپر نییموتور پا یاز رو عیشد که عمه سر ادهیخاموش کردم و هومن پ ی. موتور را پشت درختمیدیرسبه دانشگاه 

 .دیهومن را کش یبازو
 کجا کجا؟! -

 سمتش برگشت.متعجب به هومن
 .نمیبب اوشویس یبابا دی! باگهیداخل دانشگاه د رمیم -

 گفت:درهم  یو با ابروها دیهومن را عقب کش عمه
 .رمی. خودم میزنیبدتر گند م یالزم نکرده! تو بر -
 ...یول -
 ه؟یچ شیلی. خب فامیولیب یول -

 گفت: جیگ یبعد از مکث کوتاه هومن
 !دونمیاِ...خب راستش...نم -

 سر هومن زد.محکم پشت عمه
. شما ارمیته و توشو در م خب، خودم یلیواقعاً که! خ ؟یدونیخواستگار خواهرت رو نم لیخاک تو سرت! هنوز فام -

 .نیبمون جانیهم
 به من رفت. یاغرهو چشم دیکش یرفتن عمه هومن پوف با
 نداشتا! اصالً خودتو ناراحت نکن. یبیع مونمیکشتیاگه م گمیم -

 درشت شد. چشمانم
 ها؟ -
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 :دیتوپ
 ؟ید بار موتور سوار شدال چنفقط جان من راستش و بگو. تا حا پرسمیم یسؤال هی ن؟یفرز هیچه وضع رانندگ نیا -
 .یول دهی! به پنج بارنرسدونمیام نم -

 باال انداخت. ابرو
 !یهوم، چقدر عال -

 :دیتوپ یحرص
 !؟یبگ یخواستیم ایحتماً اون دن میکردیاگه تصادف م ؟یبگ نویا دیاالن با -

 کردم. ینچ
که  میاحرفه یتحمل کنه؟ راننده یچجور چارهیوزن و موتور ب لویک صدیبعدشم بابا س میحاال که تصادف نکرد -

 !شهیچپ م یباش
 کرد. یاخم

 من چاقه؟ اون بدبخت که فوقش نوده! یعمه یگیم یعنی -
 باال انداختم. ابرو

 !یاله رمی! بمیستین شتریب لویک یوقت خودتم که سآها. اون -
ام شانه یرو عیست از دعوا برداشت و سرسمت ما آمد، هومن دزد و درست به رونیکه از در دانشگاه ب یهست دنید با

 زد.
 !نتمونیبیم یکه االن هست میاوه اوه. سوار شو! سوار شو بر -

 متعجب گفتم: شدمیهول سوار موتور م کهیدرحال
 !شهینم قیکه بدون تحق دونهی. خودش بهتر از من و تو مفهمهیخب؟! باالخره که م هیچ -
 :دیباال و غر دیپر
 برو! نزن یزر اضاف -

 دانشگاه حرکت کردم که هومن گفت: یسمت پشتو موتور را روشن کردم. به دمیکش یپوف
 ؟یکرد داشیاز کجا پ نوی! ادهیتا االن داره صدا مته م میاز اول که راه افتاد نه؟یموتوره همچ نیچرا ا -

 .دمیتوپ یحرص
 تشکرته؟ یاالن جا نایموتور. ا بعدم از یریگیم رادیهومن! اول که از خودم ا ییپررو یلیبه خدا خ -

 گفت: پررو
 !فتهیوظ ؟یتشکرِ چ -
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 کردم. یحرص یاخنده تک
 که جورِ خواستگار خواهر تو رو بکشم! فمهیآره؟ وظ فمهیوظ -

 بودم که اصالً حواسم به جلو نبود. با داد هومن به خودم آمدم. یعصب قدران
 جلوتو بپا! نیفرز -

نشان دهم محکم به هم  یالعملبتوانم عکس نکهیقبل از ا یول آمد؛یمتمان مسبه میمستق یرنگ دیسف یخودرو
 .میشد نیو هردو همراه موتور نقش زم میخورد

 آه و ناله بلند شدم و به هومن نگاه کردم. با
 !؟یخوب -

 :دیتوپ
 .میبود ایکه االن اون دن کردیسرعتشو کم نم ارویخان. اگه  نیفرز میخوب؟ عال -
 !گهیه دخودت ریتقص -
 سمتمان آمد.به یشد و عصب ادهیپ نیاز ماش یبلند لیو سب شیاخمو و ر یابا چهره یکه مرد میبلند شد زحمتبه
 !ن؟یمگه کور یهو -

 .دیافتاده بود دست کش شیکه جلو یخط کوچک یانداخت و رو نشیبه ماش ینگاه
جن  نیع یهم که سر ظهر وانهید رزنیاون پ ون،ری! زنم که از خونه پرتم کرده بمیزندگ نیلعنت به من با ا ،یوا -

 !نمیکه از ماش نمیجلوم ظاهر شد، ا
 :دیتوپ یرا باال آورد و عصب سرش

 اندا... متشیچقدر از ق نیدونیم -
 زد و ابرو باال انداخت. یهومن حرفش نصفه ماند. لبخند کج دنید با
 ؟یرو جبران کن یکه مشروط شد ییترما یبه آقا هومن. اومدبه -

 آمد. جلوتر
 !سمیاستادت ن گهید نجایدرس بخونه. شکر خدا که ا یتو دانشگاه پزشک تونهیمثل توام م یانخبه دونستمینم -

 به هومن نگاه کردم که نامحسوس خودش را پشتم پنهان کرد و لب زد: متعجب
 استاد شد؟! ی! کدادیما درس م رستانیکه قبالً تو دب نیاوه اوه. ا -
 استاد توجهم به او جلب شد. یصدا با
 آقا هومن؟! یبهم سالم کن یخواینم -

 زد. مهینصفه ن یکرد. لبخند یمصلحت یاناچار جلو آمدو سرفه هومن
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 !ارمتونیبه جا نم یآقا؛ ول دیببخش -
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی استاد

! یکش رو به جا ادکالن بهش کادو دادشرهکه تو تولدش ح می. من همونکنمیم تیینداره، راهنما ی! اشکال؟یجد -
 شیکه با عشق بهش پک لوازم آرا ی. همونیدیتخته کش یرو به همراه دوست دخترش رو باشیز ریهمون که تصو

و رو  نشیتو ماش ی. همون که گربه انداختیختیمنفجر شدن ر یفلفل به مقدار الزم برا کشیک یو تو یکرد میتقد
 اومد؟! ادتیپاس نکند خر است. حاال همانا آن که  ینوشت نشیماش

 کرد و آب دهانش را با استرس قورت داد. یمصنوع یاخنده هومن
 ! اصالً نشناختم.نی...چقدر عوض شدیمهدو یاِ...آ...آقا -

 سمت استاد دراز کرد و ادامه داد:را به دستش
 .دنتونیخوشحال شدم از د یلیخ -

 زد. یلبخند کجمحکم دست هومن را در دستش فشرد و  استاد
 جان.حس متقابله هومن نی. ادونمیم -
 شد. دهیکش دیدویم نییها پادست از پلهبه فیسمت او که کمان بهنگاه اوشیس یصدا با
 کل دانشگاه رو دنبالتون... ن؟یینجایبابا! شما ا -

 لب زد: هومن
 بابا! گفت بابا؟! -
 کرد. یا. تک خندهستادیها اپله یما متعجب رو دنید با
 آقا هومن؟! -
 ها خشکش زده بود دست داد. بعد هم به من سالم کرد و دست داد.مجسمه نیآمد و به هومن که ع نییپا

 :دیپرس یمهدو استاد
 ن؟یشناسیشما همو م -
 گفت: عیسر اوشیس
 خانوم هستن! یبرادر هست شونیبله بابا، ا -

 متعجب به هومن نگاه کرد. استاد
 !؟یجد -

 لب ادامه داد: رینداخته و زباال ا ابرو
 !دهیخانوم بع یمثل هست یخون و مؤدبداشتن خواهر درس یبرادر نیاز همچ -
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 :دیروبه هومن که از حرف استاد قرمز شده بود پرس اوشیس
 !ن؟یکنیم کاریچ نجایشما ا -

 زد. یامهیلبخند نصفه ن هومن
 شما؟! ی. خوبیمن...خب...من اومدم دنبال هست -
 کوک نگاهش کرد.مش اوشیس
 .رفتنیم ادهیخانوم که داشتن پ یهست یول -

 کرد. یمصلحت یاسرفه هومن
 من بهش گفته بودم که منتظرشم! یول ؟یچ...چ -
 باال انداخت. یاشانه اوشیس
 که رفتن. شونیواال! ا دونمینم -

 پدرش ادامه داد: روبه
 !رهیامر خ واسه گفتی. مگشتیدنبال شما م یخانوم هیبابا  یراست -

 هول گفت: استاد
 !یجور هی یردش کن یخواستیاوه اوه. م -
 زد. یچشمک اوشیس
 !ستایبد ن نیبد یخبر هیبابا؟ واسه سارا خواستگار اومده؟ به پسرتونم  هینکنه خبر ه؟یچ -

 :دیتوپ
راجب تو. منم  قیحقبود که اومده ت عیضا یلیسؤالو بپرسم! خ نیاز تو ا دیمن با اوش؟یتو واسه خودت س یگیم یچ -

 در رفتم. یجور هی گهیچرتو پرتاش و نداشتم د یکه حوصله
 ما نگاه کرده و ادامه داد: به
 رو شدم!روبه ونیکه البته از شانس گندم با آقا -
 عمه منصرف شد. یبزند که با صدا یخواست حرف اوشیس
 !ن؟یینجایاستاد شما ا یوا یا -
 سمتمان آمد.زده بهذوق دویدو نییها پاپله از
 زد؟ هنوز حرفم تموم نشده بودا. بتونیغ هویچرا  -

 زده و آهسته گفت: اوشیس یشانه یرو استاد
 سرش کن.بهدست یجورهیخودشه. پسرم جانِ خودم و خودت  -
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 که هومن داد زد: دیدو نیدر ماش سمتبه
 استاد خسارتتون؟! -
 زد. یرا باز کردو پوزخند در
 آقا هومن! یپرداختش کن یبتون کنمیفکر نم -

 اش کرد.بدرقه یاغرهدر رفت که هومن با چشم عیشد و سر سوار
 :دیتوپ اوشیروبه ما و بدون توجه به س یعصب عمه

 که! دیطرف پر ن؟یزد یباز چه گند -
 گفت: اوشیبه حضور س توجهیهم ب هومن

 !ن؟یش گفتبه یچون با اومدن شما رفت. مگه چ نشایعمه فکر کنم خودتون پروند -
 :دیتوپ عمه

 من؟! ؟یچ -
 جیجلو آمد و گ اوشی. هر دو ساکت شدند که سنجاستیهم ا اوشیس اورمیب ادشانیکردم تا  یمصلحت یاسرفه
 :دیپرس

 خانوم؟ یدنبال هست نیاومد یچه خبره؟ خانوادگ نجایا دیببخش -
 .دیرا درهم کش شیهااخم هومن

 داشته باشه! یبه شما ربط کنمیفکر نم -
 باال انداخت و روبه عمه گفت: یاشانه اوشیس
 .گهیوقت د هی شاالی. انیاومده بود. شرمنده که نشد باهاش حرف بزن شیبراش پ یکار واجب هیبابا  -

 زد. یتکان داد و لبخند یخداحافظ یرا به معنا سرش
 زودتر برم کمکشون. با اجازه. دیبا دن،یم ینذر نایامروز خالم ا -

 سمتش هل داد.موتور را بلند کرد و مرا به عیکه هومن سر میکرد یسه خداحافظ هر
 دنبالش! میبر دیکه با نیبدو. بش -

 برگشتم سمتش. متعجب
 !گهینکردن؟ خب بسشه د قیکجا؟ مگه عمه خانوم تحق -
 سرم نشست.سوار موتورم کردو خودش هم پشت زوربه
 شه. یکنم تا دلم راض زیو آنال یکیقشنگ  یچند ساعت هی دی! من باگهینشد د -

 هم نشست و گفت: عمه
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 !شهیحرف که نم قهیباشه. با دو دق دیکامل و مف دیبا قیپسرجان، تحق گهیهومن درست م -
 عمه نشنود گفتم: کهیسمت هومن کج کردم. طورزده و سرم را به یامهینصفه ن لبخند

 ان؟یقراره همچنان عمه خانومتون دنبالمون ب -
 :دیآهسته توپ هومن

 .گهید وفتیراه ب م؟یراض یلیمن االن خ ی! فکر کردوفتادیاگه قرار نبود که از اول دنبالمون راه نم -
 سرش رفتم.شدو راه افتاد. سرعتم را تند کردم و پشت نیسوار ماش اوشیو استارت زدم. س دمیکش یپوف

 با خنده گفتم: رفتمیم طورکههمان
 از آب دراومدن آقا هومن! تونیتنپدرِخواستگار، معلم دوست داش ایگو -

 :دیغر هومن
 بود همونجا غش کنم. کینزد اوشهیس یبابا دمیفهم یننداز! وقت ادمیاه  -

 کرد. یحرص یاخنده تک
 آراسته شد. زیگل بود به سبزه ن -

 کج کرد. دهان
 !دهیگنده حاال واسه من به پول رس کمیش یکهی. مرتیپرداختش کن یبتون کنمیفکر نم -
 ه؟یباق متمی! دو قرتو نیپدرِ خواستگارِ خواهرت و معلمت داغونش کرد یِاردیلیم نیبه ماش یبابا زد -

 .دیتوپ یعصب
 .گهیخراش ساده بود د هیفقط  ن؟یفرز هیداغون چ -

 زدم. یپوزخند
کار چند بود هومن؟ اگه بهت بگم کالً بخش حساب کتابِ مغزت از  نیماش نیا متیق یدونیخراش ساده؟ م هی -
 !فتهیم
که معلم مورد عالقمم بوده. من واسه شوهر  ستیمهم ن ی. حتستیهر هر هر! هر چقدرم باشه واسه من مهم ن -

 دادن خواهرم هزارتا شرط دارم.
 یریسخت بگ یلیبهش خ یهست. اگه بخوا ادمیدختر ز اوشیآقا هومن! واسه س نییپا اریبه نظرم سطح توقعتو ب -

 .یادفقط خواهر خودتو عذاب د
 :دیتوپ



 

 

294 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

و عقل  یزندگ طیشرا نی! با ایباش هیمگه واسه خواهر من کم خواستگار هست؟ بعدشم تو الزم نکرده به فکر بق -
حواست  ینزن! راست ی. حاالم راهت رو برو انقدرم زر اضافیهنر کرد یکن دایزن پ یواسه خودت بتون متینصفه ن

 .مایبش عیمثل دانشگاه ضا دینبا گهیباشه، اونجا د
 که محکم دورم حلقه شده بود نگاه کرده و گفتم: شیهادست به
 ؟یخب بابا! حاال چرا انقدر محکم منو گرفت یلیخ -
 !میریام محکم منو گرفته! اگه ولت کنم که خودم و عمه باهم به فنا مچون عمه -

 و سرعتم را باال بردم. دمیکش یپوف
*** 
 کارن
 وای. شمیزدینم یحرف کدامچیو ه میرستوران نشسته بود یهایصندل یهم، رو یروکه روبه شدیم یاقهیده دق االن
که  یمنتظر است تا حرف دانستمی. مدیکشیم یکالفه پوف بارکی قهیو هر دق زدیم نیزم یرا رو شیپا کی یعصب

 کردمیت بود. فکر مسخ میبرا قتاًیحق یشده بود؛ ول الفهسکوت ک نیکشانده بودم بزنم و از ا نجایخاطرش او را ابه
انقدرها هم  یول شود؛یدلش باز م یو به دست اوردن دوباره یعذرخواه یخود برادهانم خودبه وایش دنیبه محض د

خاطر معطل کردنم شروع سمتش رفتم و سالم کردم بهبه یاول که با شاخه گل قرمز یراحت نبود! از همان لحظه
 باالخره خسته شد و نشست. سرم را باال آوردم و قفل زبانم را شکستم. که شیپ یقهیده دق نیبه بحث کرد تا هم

 خانوم راستش من... وایش -
 :دیهم نگاهم کرد و غر وایبا من ش زمانهم
 که ساکت... نجایا نیاگه اومد -

 انداختم و آب دهانم را قورت دادم. نییرا پا سرم
 .نیادامه بد -
 فرستاد. رونینفسش را ب وایش
 .اول شما -
 ترم!راحت یجورنینه شما، ا -
 کرد. یخم شده و نچ سمتمبه
 و... یاریدر ب یباز یخوا یاگه م نیبب -
 :دمینگاهش کردم و وسط حرفش پر رهیخ
 کنم! یمعذزت خواه خواستمیم -
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 شد که ادامه دادم: ساکت
 رسوندنتون به خونه که سرتون داد زدم. یهیبابت قض -
 نگاهم کرد. رهیخ
 ساده فراموشش کرد! بعدشم... یعذرخواه هیباشه که بشه با  یزیچ کنمیفکر نم -
 ادامه داد: نهیسـ*ـبهداد و دست هیتک یصندل به
 تونمیهضمش کنم و نه م تونمیشوک بزرگه! نه م هیهمکارتون افتاد هنوز واسه من  یکه خونه یاتفاق یهیقض -
 شخص بشه!شما برام م تیقصد و ن دیازش بگذرم. با یراحتبه

 گرفتم. یانداختم و جام پر شده از نوشابه را با انگشتانم به باز نییرا پا سرم
 موضوع باهات صحبت کرده باشه! نیعمم قبالً راجب ا کردمیفکر م -

 گفت: یحرص
 یِ هاوهیو ش ایزنم. خوب با چرب زبون هیکه من خودم  نیبهتره بدون ی؛ ولگفتن شونیباهات نه و باهاتون! درسته ا -

 شمارو تبرئه کنم! شونیا یبا اعتماد به حرفا تونمیدارم. نم ییخانوما آشنا
 به چشمانش دوخته شد. نگاهم

 !ن؟یبه من اعتماد ندار گهید یعنی -
 گفت: حیصر

! بعدشم، فکر کردم قراره میآدم شد بهش اعتماد کن یوارد زندگ یلیبه هر دل یهر کس ستیاز اولم نداشتم! قرار ن -
 !نیبد لیتا عکسارو تحو نجایا نیایب

 نبود! ادمیها اصال عکس یوا
 طعنه ادامه داد: با
 گفتن. طورنیجانتون اعمه یعنی -

 درهم شد. شیابروها
 !امت؟یبرا ق نیگذاشت ای نیکن تیعکسارو اد نیا نیخوایشما باالخره م نمیبب -
 شرمنده، وقت نشد عکسارو... -

 باال انداخت. ابرو
 !نینیفقط منو بب نکهیواسه ا هیابهانه دمیشا -

 کردم: اخم
 شما؟ دنیبهانه؟! اونم واسه د -
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 کردم. یاخنده تک
 !ختیر -

 شد. رهیبه اطرافش نگاه کرد و دوباره در چشمانم خ هول
 !خت؟یر یچ -
 سرم به باال اشاره کردم. با
 ؟یاریهمه اعتماد به نفسو از کجا م نیسقف! واقعاً ا -

 طرفش خم شدم.تم و بهباال انداخ ییابرو
 . هوم؟یدار یادیز یکردن تجربه دایتو بهانه پ دمیشا -

 شد. براق
 !ه؟یمنظورت چ -

 گفتم: رکانهیبرگشتم و ز عقب
 !یدونیهمون که م -
 دوشش انداخت. یرا رو فشیبلند شد و ک شیحرص از جا با
 ؟یزنیبهم تهمت م یبمونم! واقعاً که دار نجایا تونمینم گهیمن د -

 واکنشش بودم. نیهم منتظر
 دادم و گرفته نگاهش کردم. هیتک امیصندل به
 ؟یمگه تو نزد -

 شد. امرهیخ متعجب
 !؟یچ -
 جا بلند شدم. از
خاطر گفتن که فقط به یا. به آدم سادهییشده تو میکه وارد زندگ یدختر نیکه اول یبه من ؟یمگه تو تهمت نزد -

 شد! خیاحساسش توب
 دادم:و ادامه  نشستم

 نداشتم. یکردم. منظور بد یدرضمن، من فقط شوخ -
 نشست. شیزده نگاهم کرد و سرجا خجالت

 ...یجوراون خواستمیآقا کارن من...من نم -
 گرفتم. وایفرستادم و نگاهم را از ش رونیرا ب نفسم
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و انقدر  یجورنیا دیا نباشم ی. قبول دارم که کار هومن درست نبود؛ ولیراجبش بزن یحرف خوامیبسه خواهشاً! نم -
 !نیکردیمنو قضاوت م عیسر

 گفت: رفتیشالش ور م یبا پره کهیانداخت و درحال نییرا پا سرش
 .خوامیمن...من معذرت م -

 را باال آورد و پررو ادامه داد: سرش
ازم معذرت  نیراجب من زد ابونیخ یو اون شب تو ویدیکه تو اون و ییبابت حرفا دیشماهم با کنمیو فکر م -

 !رهیم نیکدورتا از ب یجورنی. انیبخوا
 شدم. رهیدر چشمانش خ نهیسـ*ـبهدادم و دست هیتک یصندل به
 .کنمینم یبودنشون ندارم عذرخواه یتو واقع یشک چیکه ه ییخاطر حرفامن به یشرمنده؛ ول -
 در چشمانم شد و مات و مبهوت مانده بود. خم شدم و ادامه دادم: رهیخ
 من عاشقت شدم. مطمئنم! وایش -

 انداخت. نییزده سرش را پاو متعجبش را از من گرفت و خجالت رهیاز چند لحظه نگاه خ بعد
 لیفس هایصندل نیا یرو نکهیکه با آمدن گارسون آن هم بعد از ا فشردمیام را با استرس درهم مزده خی دستان

 یخوب ی! سفارش غذا بهانهوای. هم من، هم شمیافتاده بود ریگ یتیدر دلم گفتم. واقعاً در بد موقع یشکر ایخدا م،یشد
 هم سرش را بلند کرد. وایگارسون ش یبود. با صدا تیاز آن وضع ییرها یبرا
 ن؟یدار لیم یچ -

 همراه کردم و منو را به سمتش گرفتم. یرا با لبخند وایبه ش امرهیخ نگاه
 انتخاب کن. -
انداخت.  شیگذرا و احتماالً بدون خواندن به غذاها یمنو را گرفت. باز کرد و نگاهآب دهانش را قورت داده و  وایش

 رو به گارسون گفت: یامهیسرش را باال آورد و با لبخند نصفه ن
 آب. -

 .دمیمتعجب نگاهش کرد که خند گارسون
 .اریبرا هر دو نفرمون ب گمیمن م یهر چ -

 جوجه کباب را با تمام مخلفات دادم. یعنیخودم  یمورد عالقه یذابه منو سفارش غ توجهینگاهم کرد که ب گارسون
از خجالت چند لحظه قبل در  یاثر نیکوچکتر یحت کهیبا اخم نگاهم کرده و درحال وایاز رفتن گارسون ش بعد

 :دیاش نمانده بود، توپچهره
 من دوست ندارم! ؟یچرا جوجه کباب سفارش داد -
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 و ابرو باال انداختم. دمیخند
 یو غذا ینیبش نجایدختر خوب ا هی نیع نکهیاز ا ریغ یبکن یتونینم یکارچیسفارش دادم. شمام ه گهیحاال که د -

 اگه زهرمار باشه! یحت یکه عاشقته رو نوش جان کن یکس یمورد عالقه
 عشه آخه؟چه وض نیاز االن! ا نمیا ینوشابه سفارش داد یشهیش هی یمن غلط بکنم! اون از اولش که تا اومد -

 زدم. یکج لبخند
 !یکه تو سفارش داد هیباشه بهتر از آب یهر چ -

 ،یکیدوختم.  زیو نگاهم را به م دمینگاهش را از من گرفت. خند یاغرهفرستاد و با چشم رونیرا پرحرص ب نفسش
به اطراف  یاه تندسرم را باال آورده و نگ عیخودم سر یرو ینگاه ینینگذشته بود که با احساس سنگ شتریب قهیدو دق

 به ما نبود. کسچیبودند. توجه ه گریکدیا صحبت با ینبود. همه مشغول غذا خوردن  یمشکوک زیچ یانداختم؛ ول
 نگاهش کردم. جیگ وایش یصدا با
 مورد عالقتونو اوردن! یغذا -
 نگاهم کرد. یاشاره زد و حرص شدیم کیگارسون که نزد به

 گفتم: وایاز رفتن گارسون روبه ش کردم و غذاهارا گرفتم. بعد یتشکر
 جوجه کباب. دییبفرما -
نوشابه باال  وانیو نصف ل افتادیرا کج کرد و با اکراه مشغول خوردن شد. بعد از خوردن هر لقمه به سرفه م اشافهیق
 گفت: یکه حرص کردمینگاه م شی. با خنده به کارهارفتیم
 ...نیکه عاشقشه همچ یزشته آقا کارن. آدم با کس یلیکارت خ یول ؛یبخند دمیبا ؟یخندیبه من م ه؟یها؟ چ -

 :دمیبرق زد و وسط حرفش پر چشمانم
 که واقعاً عاشقتم. چه عجب! یپس باالخره قبول کرد -

 ! لب زدم.زدیهزار م یشدم. قلبم رو اشرهیانداخت که با عشق خ نییرا پا سرش
 !؟یکنیم کاریبا قلب من چ یدار وایلعنت به تو ش -

 را باال آورد. سرش
 ؟یگفت یزیچ -

 گفتم: عیسر
 نه. غذاتو بخور! -

 شدم. رهیاطراف خمجدداً سرم را باال آوردم و به نیآن نگاه سنگ یکه با حس کردن دوباره میدو مشغول شد هر
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 یه بدداشتم. درست ب یبد یلیبه جان من افتاده بود. احساس خ یبیعج یدلشوره یامن و امان بود؛ ول زیچهمه
خشم و نفرت است؟! چرا  یاز رو کردمیرا احساس کرده بودم. چرا حس م اشینیسنگ بارنیدوم یکه برا ینگاه

 .آورمیدوام نم اشینیسنگ ریز کردمیفکر م
 شد. دهیسمت او کشنگاهم به وایش یصدا با
 شده؟! یزیچ -
 گفتم: جیگ
 نه! یعنیآره،  -
 جا بلند شدم و ادامه دادم: از
 !کنهیداره نگاهمون م یکی کنمیندارم مدام فکر م ی! احساس خوبمیبر نجایو، بهتره از اپاش -

 و متعجب نگاهم کرد. دیاز خوردن کش دست
 .میکنینگاه م هیمثل ما که به بق ه،یعیخب طب ه؟یمنظورت چ -

 کردم. ینچ
 منظورم از اون نگاهاس. -

 گفت: یحرص
 غذات و بخور. نیو بش تیسیپل بابا کدوم نگاها؟ ولش کن اون شَم یا -

 :دمیغر
 .زمیعز کنمی. خواهش موایش گهیپاشو د -

 :دیاز جا بلند شده و توپ کالفه
 !یخودت زمیعز -

 بزرگش ادامه داد: یاز سوت ینگاهش کردم که حرص متعجب
 ن.تو کار مخ زد یبزن یکه قبول کردم عاشقم نی! قرار نشد همستمیتو ن زیکه من عز نهیمنظورم ا -

 :دمینگاهش کردم و خند متعجب
 تو؟! یگیم یچ -

 شالش را گرفتم. یلبه
 .میبر ایب -

 .دیرا از دستم کش شالش
 !امیبابا. ولم کن خودم م خبیلیخ -
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 سرم راه افتاد.غرغر پشت با
 بخورم! یناهارمم که نذاشت میکشوند نجایتا ا -

 سمتش برگشتم.به کردمیکه حساب م طورهمان
 ؟یبخور یخواستیو که نمشد؟ ت یچ -

 کرد. یمصلحت یادهانش را قورت داده و سرفه آب
 که! مجبور شدم. رمیبم یاز گشنگ تونستمیخب...خب...نم -

 .دمیخند
سمتمان و داد به غیبا ج وایهم سن و سال ش ی. راه افتادم که ناگهان دخترمیریگیم یزیچ هی رونیباشه بابا، حاال از ب -
 .دیدو
 !یخودت شهیباورم نم ،وایش یوا -

روبه  زدینفس مطورکه نفسقلبش گذاشت. همان یو دستش را رو ستادیا مانیرونگاهش کردم که روبه متعجب
 زده گفت: جانیه وایش
 ماتتون مونده بودم! یعنیکجا بود؟  وایاول باور نکردم، با خودم گفتم برو بابا ش دمتیاز دور که د -

 چرا؟! یترسانده بود؛ ول گونهنیرا ااو بود که م یرهینگاه خ پس
 چرخاند و به من اشاره کرد. وایمن و ش نیاش را بزدهذوق نگاه

 !نیخودشه نه؟ همون کارنه باهوش و معروف؟ پس باالخره با هم قرار گذاشت -
 گفته بود؟ شیراجع به من برا وایش یعنی شناخت؟یدختر مرا از کجا م نیباهوش و معروف؟! ا کارنه
 زده به من انداخت و هول گفت:گذرا و خجالت ینگاه واینگاه کردم. ش وایو پرسشگر به ش بمتعج

 !مینگار؟ ما قرار نذاشت یگیچرا چرتو پرت م -
 نگاهم کرد. یچشم ریزد و ز یچشمک

 .نمیبیم -
 بحث را عوض کرد و نگران گفت: وایش
 جهان چطوره؟ حالش بهتر شد؟! نمیبب -
بدجور  دیپرسیو حالش را م زدیم شیبا اسم کوچک صدا نکهیانقدر نگران جهان بود؟ از انگاهش کردم. چرا  رهیخ

عاشقش است. نه، جهان و  کندیگفته بود جهان ادعا م وایآمد که ش ادمی ی. مخصوصًا وقتختیاعصابم به هم ر
 من بود. یفقط برا واینداشت. ش یتیاهم چیه میاحساسش برا

 زد. یلبخند نگار
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 !میره، باهم اومدآره بهت -
 گفت: عیسر وایش
 پس کجاست؟ ؟یجد -

 گذرا به اطراف کرد. ینگاه نگار
 اعلم!ساعت کجا رفته، اهلل هیبعد از  نکهیا یول ؛ییدسشو رمیزد. گفت م بشیکجا غ هوی دونمینم -

 و نگاهش را به من دوخت. دیخند
 !نیسرتر یلیخ کردیراجبتون م وایکه ش یفاتیاز تعر -
نگاه کردم که نگاهش را از من  وایبه ش یخوشحال یکرده بود؟ آن هم از من؟! متعجب همراه با چاشن فیرتع وایش

 !دیدزد
 سمت او رفت.نگار حواسم به یصدا با
 ! درسته؟یشناس و جد فهیوظ ن،یسیکه شما و پدرتون پل دمیشن -

 زدم. مهینصفه ن یلبخند
 !نیبله، البته شما لطف دار -

 ه گفت:زدو ذوق دیخند
 بشم؟ سیپل هیبهتون گفته که منم قراره  وای. حتماً شرمیبگ ادیازتون  یادیز یزایچ تونمیم ،یچقدر عال یوا -

 و نگار چرخاندم. وایش نیمتعجبم را ب نگاه
 !نییآ...آره...پس شما -
 نگاه کردم. وایش به
 ؟یراجبش برامون گفت یهمون دوستته که شب تولد هست شونیا -
 زد. مهینصفه ن یلبخند وایش
 آره، نگار... -
به تن، با اخم  ی. کت و شلوار مشکدمیشد و حرفش نصفه ماند. رد نگاهش را گرفتم که به جهان رس رهیرو خروبه به
 سمتمان آمد.به آمدیلبش نم یو کجِ رو یکه اصالً به لبخند زورک یظیغل

 گفت: عی. نگار سرستادیکرد و کنار نگار ا یسالم
 !؟یت کجا رفته بودمعلوم هس -

 گفت: الیخیمن بردارد ب یو عذاب آوررش را از رو رهیآنکه نگاه خبدون جهان
 خانوم؟! وایش یکنینم ی. معرفییدسشو -
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 بود هول گفت: دهیجهان آنقدرها هم خوشحال نشده بود و برعکس، رنگش هم پر دنیکه انگار از د وایش
 آ...خب... -

 .دیوسط حرفش پر نگار
 راجبشون برامون گفته بود. وایکه ش ییآقا کارن هستن جهان. همون آقا شونیا -

 گفت: جهان
 آهان، شناختم! -

 سمتم دراز کرد.زد و دستش را به یسرد لبخند
 .وایمنم جهان هستم، از دوستان ش -
 .دیوسط حرفش پر وایش
 نه دوست! ،یهست سمیشما رئ -

 شد. رهیدرچشمانم خ اشینگاه نافذ و مشکفشرد. با آن  شتریزد و دستم را ب یپوزخند جهان
 . مگه نه آقا کارن؟!گهیدوست آدم د شهیبه هرحال برادرِدوست آدم، م-

 تر از او دستانش را فشردم.زدم و محکم یکج لبخند
 .تونییحال خوشحالم از آشنا نی! با اکنمیفکر نم -

 .دیلبش ماس یرو لبخند
 !طورنیمنم هم -

 زد و گفت: یرفتم. نگار لبخندرا ول کردم و عقب  دستش
 وسط! دنیکه برادر گرام پر کردمیم یاول خودم و معرف دیجان. قاعدتاً من با وایش یمیمنم نگارم، دوستِ صم -

 گفت: یاچهار نفره زیو جهان با اشاره به م میدیخند همه
 .مینیبهتره بش -
 گفت: عیسر وایش
 .میریم میدار گهیممنون، ما د یلیخ -

 راض کرد.اعت نگار
 !وایش گهید اریدر ن یباز -
 من نگاه کرد و ادامه داد: به
 آقا کارن؟ نیندار ی. شما که مشکلمیباهاشون صحبت کن کمیبذار  م،یما تازه آقا کارن و شناخت -
 افتادم. یستیبودم اما در رو دربا یو مشکوک جهان فرار رهیخ یهااز نگاه نکهیا با
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 باهاتون آشنابشم! شتریب شمیخوشحال ماتفاقاً منم  ؟ینه، چه مشکل -
 اشاره کرد. زیزد و به م یحرف من جهان لبخند نیا با
 .مینی! پس بشهیعال -

 گفتم: وای. آهسته و مشکوک خطاب به شمیرفت زیسمت مسر جهان و نگار بهپشت وایو ش من
 حالت خوبه؟ وا؟یاومده ش شیپ یمشکل -

 گفت: هول
 آره خوبم، چطور مگه؟ -
 !دهیرنگت پرآخه  -

 کرد. یزورک یاخنده
 !یزنیتوهم م -

 باال انداختم و با تعارف جهان شانه
 کنارم بود. وایو ش میروجهان روبه کهی. طورمیگرفت یجا یصندل کی یکدام رو هر

 گفت: جهان
 م؟یسفارش بد یخب، چ -

 گفتم: من
 .میممنون، ما خورد -

 .دیخند
 هست! گهید زیچ هی کنار هم خوردن یول م؛یخب ماهم خورد -

 گفت: نگار
 !میشیآخه چاق م م،یسبک سفارش بد زیچ هیپس بهتره  -

 رفت. یاغرهچشم جهان
 که اندام تو رو فرم بمونه! میدیسفارش م یزیچ هینترس بابا!  -

 زد. یو جهان بشکن میدیخند همه
 گارسون؟ -

 سیکه رئ ییهادن و طرز نشستنش اصالً به آدمموقع سفارش دا اشیشده بودم. رفتار الت رهیبه حرکاتش خ مشکوک
 به من انداخت و گفت: یجهان نگاه میدسرها بود دنیطور که منتظر رس!همانخوردیبودند نم

 ؟ی. دوست دارنگهیخوراکت کار مدل ،یلیآقا کارن شما چه خوش استا -
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 زدم. یلبخند
 ندارم! یخاص یراستش عالقه ر،یممنون.نخ یلیخ -

 .دیخند
 !دوننیو کار نم یکار چیاز کار خودشون ه ریکه غ یباش ییسایاز اون پل دیبا زدمیمحدس  -
 نزدم! یحرف نیمن همچ -
 دونمیم ؟یدیعاشق کارشه. گفتم که حواست باشه! درضمن، خداروچه د وایش ،یدونی. مدمیمن خودم فهم یول -

 !یمدل بش یمجبور بش دیاواسه فراهم کردن اونم که شده ش ،یبدهکار وایبه ش یادیکه پول ز
 کردم. یاخم

 مشکل دارم؟ وایبودن ش نگیکه من با کار مدل نیباعث شده فکر کن یبعدشم، چ ؟یشما مگه ذهن خوان -
که!  نیدونیشما بهتر از من م ناروی. استیعرف ن یلیزن خ هیشدن اونم واسه  نگیفرهنگ! تو فرهنگ ما مدل -

 !ادیخوششون ن یلیخ نیکنیدختر مدل نشست و برخاست م هیبفهمن شما با  انتونیاگه اطراف دیشا
 :دیتوپ یحرص نگار

 .یکنیم یفوضول یادیز یدار گهیبسه جهان! د -
 گفتم: یکه تازه درست شده بود بهم بزند. حرص وایمن و ش یانهیم خواستی. مدمیرا فهم تشیو ن قصد

 شم؟یمتوجه منظورتون نم د،یببخش -
 م...بگ گهیجور د هیبذار  -

 :دیغر نگار
 جهان! -

 :دیتوپ جهان
 !میکنیصحبت م مینگار؟ ما فقط دار هیچ -

 من ادامه داد: روبه
 ؟یکن یهست به خانوادت معرف کهیجورهمون وارویش یتو حاضر -
 داره؟! یرادیچه ا وای. بعدشم، مگه ششناسنیم واخانومویاالنشم ش نیمن هم یبعله، خانواده -

 زدم. یکردم و لبخند نگاهش
 !خورنیکه به قول شما به فرهنگ ما م ییدخترا یبهتر ازبعض یلی. خهیدختر خوب یلیاز نظر من اون خ -
 انداخت. نییزد و سرش را پا مهینصفه ن یلبخند وایش
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. چه برسه به چسبوننیهم هزار تا انگ م نیخونه نش یروزا به دخترا نی. اگمیآقا کارن، واسه خودت م یدونیم -
 که... یدختر

 .دمیکوب زیم یبلند شدم و کف دو دستم را محکم رو میاز جا یعصبان
 یحق ندار ی. حتیحرف بزن وایراجب ش گهیکلمه د کی یزر زراتو تحمل کنم. حق ندار تونمینم گهیخفه شو! د -
 !یاریاسمشو به زبون ب گهید
موضعش را حفظ کرد  یجا خورد ول یکم جهان زل زده بودم. اهیدر چشمان س یمردم، عصب یرهیبه نگاه خ توجهیب

 زد. یو پوزخند
 .مینامزد کن یقراره به زود وایچرا حرف نزنم؟ من و ش -
 خودم به گوشم خورد. ریو متح فیضع یاطراف مبهم شد و فقط صدا ی. صداهاستادیلحظه قلبم ا کی یبرا
 !؟یچ -
 !یدیهمون که شن -
 نگاه کرد و ادامه داد: وایش به
 لجباز! ی. دخترندازهیعقبش م یه واجانیچرا ش دونمینم یمنته -
 :دیروبه جهان توپ یشدم که عصب وایش یرهیخ رانیح
اول  یشما بازم از نقطه یول م؛یبحث و تمومش کرد نیآقا جهان. تا حاال چند بار ا مینذاشت یقرار نیما همچ -

 !شهیعذاب دادن خودتون و من م موضوع فقط باعث نیتکرار کردن ا ن؟یستی! چرا متوجه نیکنیشروع م
 به جهان گفتم: رهیو خ دمیرا کش وایش فیک بند
 !دمیچون من اجازه نم شه،یتکرار نم گهید یول -

 گفتم: وایو خطاب به ش دمیکوب زیم یرو یتراول
 !میبر -

 کار را کرد: نیاز جا بلند شد که نگار هم هم عیسر
 دفه؟! هیشد  یجورنیکجا؟ چرا ا یوا یا -

 روبه من زد. ینشاند. پوزخند یصندل یو دوباره او را رو دیدست نگار را کش نجها
 نبود! یچندان خوب ییآشنا -

 زدم. یکج لبخند
 .یخوب یخداحافظ نیهمچن -

 .میزد رونیاز رستوران ب وایچنگ زدم و همراه ش زیم یرا از رو لمیموبا یحرص
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حساس بودم. فکرش را از سرم  یادیبه قول هومن من زهم  دیبود. شا یجهان آدم مشکوک و حرص درار نیا چقدر
 سرم متوقف شدم.از پشت وایش یرفتم که با صدا ابانیکردم و به سمت خ رونیب

 ممنون بابت ناهار. خداحافظ. یلیخ -
 .دمیسمتش چرخبه متعجب

 خونه؟! یبر ییخودت تنها یخوایاالن م یعنی دم،یبله؟ نفهم -
 زدم. اشاره یچشم به آسمان ابر با
 هوا؟! نیاونم تو ا -

 تکان داد. یسر
 !گهیآره د -

 سمتش رفتم.به یو عصب دمیکش یپوف
 آره؟! ذارم؟یمنم م یو فکر کرد -
 انداخت. نییشدم که سرش را پا رهیچشمانش خ در
 دارم! ییبه تنها اجیاحت -
 .کنمیفکر نم طورنیمن ا یول -

 رفت. عقبعقب
 من... یممنونم؛ ول یچبابت همه  کنمیکارن خواهش م -
 به سطل زباله تعادلش را از دست داد. شیبرخورد پا با

 زدم: داد
 !وایش -

به  میپا میکرده و محکم دستانم را دور کمرش حلقه کردم. از شانس عال یسرعت طرا به مانیچند قدم یفاصله
رو پخش  ادهیهمراه هم وسط پشد که هر دو  نیکرده و خودم هم تعادلم را از دست دادم و ا ریگ یسنگ کوچک

 .میشد
که اطرافمان بودند  یخجالت زده به مردم یدستانم را پس زد. نگاه عیبعد از چند لحظه به خودش آمده و سر وایش

 :دیتوپ یانداخت. عصب
دستم فقط مونده بود مردم کوچه بازار  ؟یخواستیم نویهم ا،ی. بیاریدرب یجنتلمن باز لمایشما الزم نکرده مثل تو ف -

 شد! یبندازن که اونم عمل
 را باال برد. دستانش
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 شکرت! ایخدا -
بلند شد که  شی! با غرغر از جادمیخندیم زیبانمکش شده و ر یبه چهره رهیکه نشسته بودم، متعجب خ طورهمان

 در آغوشم افتاد. ارادهیاما ب میمستق بارنیهمان لحظه دوباره تعادلش را از دست داده و ا
قورت داده و آهسته  یسخت.آب دهانش را بهزدینفس مشده بود و نفس رهیاش در چشمانم خدرشت شده چشمان با

 گفت:
 شد االن؟! یچ -
 شد. دهیشدن پلکم نگاهم به آسمان کش سی. با خدادینشان نم یالعملعکس چیمانده بودم و او هم ه اشرهیخ جیگ
 !ادیداره بارون م -

 شد! دتریران هم شدام تمام شد باکه جمله نیهم
 :دیو از جا بلند شد. غر دیکش رونیخودش را از حصار دستانم ب عینگاه کردم که سر وایبه ش دوباره

 کم داشتم! ویکی نیفقط هم -
 گوش سپردم. شیجا بلند شدم و با لبخند به غرغرها از
 اش انداخت.شانه یرا رو فشیک
 ، من چقدر خوشحالم!آرومه یچ! همههیعال شه،ینم گهید نیبهتر از ا -

 .دیرا باال کش اشینیکرد و ب یاعطسه
 .دستمالمیکه ب فیح -

 .دمیکش رونیب بمیاز ج یاتا شده یو دستمال کاغذ دمیخند
 دستمال. نمیبفرما ا -

 کرد. با خنده گفتم: یرا از دستم گرفت و تشکر دستمال
 بارون! نیاونم تو ا یعمراً بذارم تنها بر گهید -

 کردم. تشیهدا نمیسمت ماشزدم و به ینگفت. لبخند یزیانداخت و چ نییرا پا سرش
 طرف. نیاز ا -
 آخش به عقب برگشتم. یسرم راه افتاد که با صداپشت دیترد با
 شد؟! یچ -

 با حرص گفت: دیمالیرا م شینشسته و مچ پا نیزم یرو کهیدرحال
 خوردم. زیل -
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من دست از خنده برنداشتم  یکرد؛ ول ینگاهم کرد و ابتدا اخم ریم. متحشدم و باالخره منفجر شد اشرهیلحظه خ چند
 و جلوتر رفتم.

 پاشو. -
 خنده زد. ریباز شد و ز شیهااخم

 ؟یشد یمنه دستوپا چلفت هیمن موندم تو عاشق چ -
 داد زدم: هیلنگان جلوتر از من حرکت کرد. گذاشتم چندمتر برود و بعد از چند ثانشد و لنگان بلند

 کجا؟! -
 سمت راستم اشاره کردم.زدم و به یبه طرفم برگشت. لبخند کج متعجب

 طرفه. نیاز ا نیماش -
 .دیمحکم در را به هم کوب وایو ش میسرم راه افتاد. سوار شدرفت و پشت یاغرهخندانم چشم یبه چهره تیعصبان با

 را شکست. نمانیباالخره سکوت ب قهیاز چند دق بعد
 ممنون. یلیخ -
 گرفتم و به او دوختم. ابانیرا از خ اهمنگ
 بابتِ؟ -
 جهان... یکه مقابل حرفا یواسه دفاع -

 :دمیلب غر ریبستم و ز تیچشمانم را از عصبان یالحظه
 !اریاسمشو ن -

 کرد و ادامه داد: یمکث
 .یمقابل حرفاش ازم دفاع کرد -

 گفتم: یرا کم کردم و جد سرعتم
 زدیتر از دهنش حرف مداشت گنده. اون کردمیکارو م نیا دیبا -

 تحملشو نداشتم! خت،یریاعصابمو بهم م زدیکه راجبت م ییحرفا
 از چند لحظه آهسته گفت: بعد
 !هیچه حس خوب -

 به سمتش برگشتم: متعجب
 !؟یچ-

 زد. ینگاهم کرد و لبخند مهربان
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 .سهیخاطر اون شخص جلو همه وابده، احساس آدم براش مهم باشه و به تیبه آدم اهم یجورنیا یکی نکهیا -
 زدم. یلبخند وایو روبه ش ستادمیا کیتراف پشت

وقت اون ،یاگه هر حرفمو زود قضاوت نکن یاگه تو عشق و احساس منو قبول کن یبود؛ ول فمیاون کار که وظ -
 .کنمیبرات م کارایکه چ ینیبیم

 فرستاد. رونیرا ب نفسش
 !؟یکن یتکرارش م یکردم، پس چرا ه یهمن که بابت قضاوت اشتباهم عذرخوا -

 زدم. یلبخند
 !دمتیبخش عیدوست دارم که سر یقدرنره اون ادتی خوامیچون م -

 کرد. یقاروقور شکمش نچ یباال انداخت اما با صدا ییابرو
 غذامو بخورم. یذاشتیجنتلمن حداقل م ی! آقایاز گشنگ رمیم یدارم م -
 .دمیندراه افتادم و خ کیباز شدن تراف با
 تحمل کن. گهیذره د هی یزیچ یاکافه هی میریاالن م -

و  یچراغان یکردم. فضا تیرا به داخل هدا وای. در را هل دادم و شمیشد ادهینگه داشتم و پ یاکافه یرا جلو نیماش
 .میدار نشسترحو ط یچوب یهایصندل یرو وایاشاره کردم. همراه ش یخال زیم کیکافه را از نظر گذراندم و به  کیرمانت

 .یسفارش بد کیو ک یدنینوش یتونیفقط م نجای. استین یخب از غذا خبر -
 رفت. یاغرهچشم

 !فته؟یکه خرج رو دستت ن میآورد نجای! انمیبیبعله خودم م -
 .دمیخند

 نشه! دایآوردمت که دوباره مزاحم واسمون پ نجایا ر،ینخ -
 شدم. اشرهیخ ینام گذاشتم و با مهرباچانه ریدستم را ز دو
 نگات کنم. بدون مزاحم، با آرامش! ریدل س هیتا بتونم  -

 انداخت که با خنده گفتم: نییسرش را پا دویخند
 باال تا بتونم نگات کنم. یاریسرتو ب دی! باگهینشد د -

 سرم را به سمت مرد جوان چرخاندم. یسؤال دنینشان نداد که با شن یالعملعکس
 ن؟یدار لیم یچ -
 نگاه کردم. وایش به
 بگن! شونیا یهرچ -
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 سرش را باال آورد. وایش
 . ممنون.یشکالت کیآ...قهوه، تلخ باشه لطفاً و ک -

 سمت من برگرداند.نگاهش را به پسر
 و شما؟ -
 گفتم که، همون که خانوم گفتن! -

 زدم. وایروبه ش یزد و با گفتن چشم رفت. چشمک یلبخند
 !یبه اجبار من خوردکه  ییبه جبران اون غذا نمیا -

 .دیخند
 ؟یکنیخرج م یدار یادیز کمی یکنیزرنگ! فکر نم یا -

 .دمیخند
 ...یتلخ دوست دار یپس قهوه -
 ادامه دادم: دیترد با
 !زمیعز -

 انداخت و آهسته گفت: نییرا پا سرش
 !میزندگ نیآره. تلخ، ع -
 !یتو واردش بش نکهیمن البته تا قبل از ا یزندگ نیو ع -

 زدو یکج ندلبخ
 رو خوشبخت کنه؟ گهیبدبخت د هیآدمِ بدبخت،  هی شهیواقعاً؟! به نظرت م -
 خم شدم. سمتشبه
 اگه عاشقش باشه و کنارش بمونه، آره! -

 انمانیم یحرف گرینگفت. با آمدن سفارشمان د یزیزد و چ مهیننصفه یرا باال آورد و در چشمانم زل زد. لبخند سرش
 .میخوردن شد رد و بدل نشد و مشغول

*** 
 نیفرز

 ی. هومن جلومیپناه گرفت یبزرگ یو پشت درخت گلدان میخانه باغ باال رفت اطیح یهاو صدا از پله سریو ب آهسته
که  یو دختر اوشیو نگاهمان را به س میدیها سرک کشسرمان بود. هر سه از پشت شاخ و برگمن و عمه هم پشت

 .میبود، دوخت ورودمان با او همراه شده یاز ابتدا
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 گفت: یهمراه کرد. هومن عصب یرا با لبخند شیهاحرف یدو دست دختر را گرفت و ادامه اوشیس
 !یعوض پختن! آشغال یدختره رو تو دستش گرفته، اونم وسط نذر یچطور دستا نیشعور! بب یب یا -

 را تندتند تکان داد. سرش
 .دمینت مآره؟ نشو ،یمنو بدبخت کن یخواهر ساده یخواستیم -

 که داخل انگشتش فرو رفته بود به هوا رفت. یغیها زد که آخش از تشاخ و برگ انیم یرا عصب دستش
 .دیدستش را کش عیآومد که عمه سر رونیها باز پشت شاخ و برگ یحرص

 ؟یتابلومون کن نجامیا یخوایکجا کجا؟! م -
 :دیغر هومن

که  گمیو بهش م رمیاالن م نی!هممیشناخت دشویذات پل مویرفتبفهمه مچش و گ دیطاقت ندارم عمه، با گهیمن د -
 .هیمنتف زیچهمه

 .دیبردارد که عمه دوباره دستش را کش یقدم خواست
کنترلت کنم! اصاًل  هیهر ثان تونمیذره آروم باش من که نم هیپسرجون؟  یزنیقاط م هویهومن، تو چرا  نمیبب سایوا -

 .میشناسیما که هنوز دختره رو نم
 به دختر اشاره کرد. هومن

 .هیمشخصه دختره ک گهید کننیدارن دل و قلوه ردوبدل م نایکه ا یجورنیعمه؟ ا خوادیشناختن م گهید -
 هومن زد. یدو ضربه به شانه یکه شخص میبه بهم خوردن استتارمان مشغول بحث بود توجهیب

 کمک؟ یواسه نیاومد دیببخش -
 سمتش برگشت.متعجب به هومن

 بله؟! -
 گفت: ییبا خوشرو عیسر عمه

 !ن؟یکن مونییراهنما شهیبله. م -
 متعجب گفت: انسالیم مرد

 !زدیواسه کمک صدا نم هاروبهیغر وقتچیکه ه می. آبجبهیعج -
 گفت: یمصنوع یابا خنده عمه

 درسته، من دوست خواهرتون هستم -
 فرستاد. رونینفسش را ب مرد

 .نیایباشه، همراهم ب -
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 ها بودند اشاره کرد.پله نییکه پا یشله زردو آش یهاگیکردو به د تمانیاز خانه باغ بزرگ هدا یگرید تسمبه
 .ننییاون پا ینذر یگایممنون بابت کمکتون، د یلیخ -

 تکان داد. عمه
 .کنمیباشه، خواهش م -

 .دمیکش یزد و از ما دور شد. پوف یلبخند مرد
 گذشت! ریخبه -

 .دیکش یراف را نگاه کرد و دستش را به کمرش زد. آهاط یو عصب جیگ هومن
 .میگمشون کرد -

 :دمیپرس
 !و؟یک -

 :دیتوپ
 !گهید گمیو دختره رو م اوشیاحمق! س -

شدن به هومن، آن هم از  کیدرحال نزد یو بزرگ یحرص خوردن بودو اصالً متوجه اطرافش نبود. سگ اهل درحال
 داد زدم: عیسر ترسدیاز سگ م دانستمیسر بود چون مپشت

 سرتو بپا!هومن پشت -
سمتش و فرار کرد. سگ هم به دیکش یسگ داد بلند دنیعقب برگشت که با دبه عیحرف من به خودش آمد و سر با

 ی.ذهومن وحشت زده از طرفمیگر ماجرا بودو نظاره ستادهیا یطانیش یو واق واق کرد. منو عمه هم که با لبخند دیدو
. دیایکه جلوتر ن کردیبا داد از سگ خواهش م زدینفس مقرمز شده بودو نفس کهیدرحال دویدویم گریبه طرف د

 و عمه با خنده گفت: می. ما هم جلوتر رفتدیرس یچراغان یرفت و رفت تا به قسمت طورنیبود. هم یدنید اشافهیق
 !ایمملکت نیا سیسرت پل ری. خهینترس عمه، اهل -

 :دیوحشت زده توپ هومن
 .نینجات بد نی! تورو خدا منو از دست اه؟یک سیعمه؟ پل هیچ یاهل -

داد که مجدداً دادش به هوا رفت و با از دست دادن تعادلش  هیتک یارفت و دستش را به درخت چراغ زده عقبعقب
هومن را  تأسف تِیکه در نها میدیها دوسمت پلهو وحشت زده به میزد شیافتاد. منو عمه با داد صدا نییها پااز پله

درحال پخته شدن بود. همه با  اشهیش در هوا مانده و بقی. سر و پاهامیمشاهده نمود یبزرگ شله زرد گیداخل د
 یآن صورتش قرمز، چشمانش درشت و با داد بلند کیبودند. در  دهیمانده و دست از کار کش اشرهیتعجب و ترس خ

 .دیپر رونیب گیاز د
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 سوختم! آخ، سوختم! -
 نفس زنان متوقف شد.سبزرگ را دور زدو باالخره نف اطیچندبار ح کردیحرف را تکرار م نیکه مدام ا طورهمان

 :دیو عمه هراسان پرس میدیسمتش دوعمه به منو
 دفه؟! هیشد  یچ -

 :دیو قرمز بود توپ زدینفس مهنوز نفس کهیدرحال هومن
. برق گرفتم نیدیبهم خند نیسادیدنبالم افتادو وا سگ هیاول که  گم،یشد؟! باشه م یچ نیپرسیشد؟ واقعاً م یچ -

واقعاً  یبازه. مرس ششین نیشدم و همچنان آقا فرز یکی. االنم که با شله زرد نیدیبازم خند نییها افتادم پاو از پله
 !یلیروابط دوستانه و فام

 و بعد از چند لحظه با خنده گفتم: ورماینتوانستم طاقت ب شیهالباس دنیبعد از د یاش دهانم را بستم؛ ولغرهچشم با
 شله زرد با طعم هومن، چه شود! -

 زد. میبه بازو یگفت و مشت محکم یکوفت
 :دیگرفته و نگران به سمتمان آمد و روبه هومن پرس یبا چهره یمرد

 آقا؟! نیخوب -
 :دیاشاره کرده و توپ شیهابه خودش و لباس هومن

 !ام؟یخوب به نظر م -
 فرستاد. رونیبنفسش را  مرد

 !نیشله زردم پرداخت کن گیخسارت اون د دیخودتون بود و با ریتقص یمتأسفم؛ ول -
 :دیغر هومن

 خب بابا! یلیخ -
 کرد. تشیسمت ساختمان بزرگ وسط باغ هدابه مرد

 !دمیم زیدست لباس کار تم هیبهتون  ن،یایهمراهم ب -
 با طعنه گفت: هومن

 !نیکنیلطف م یلیخ -
 .دیکش ینکرد و همراه هم رفتند. عمه پوف یتوجه مرد

 !دهیکاراش سکته م نیخنگول لجباز. آخر من و با ا یپسره -
 :دمیپرس

 م؟یکن کاریخب حاال چ -
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 بزنه! یگند هیمونده اونم  نمیزنگ به کارن بزنم، هم هی ادی. بذار تا ممیمونیفعالً منتظر هومن م -
 گفتم: عیکارن را گرفت. سر یرا گفت و شماره نیا

 گذرونده! وایبا ش یدو ساعت و چجور یکی نیذوق دارم بدونم ا یلی! خکر؟یرو اسپ نیبذار شهیم -
 گذاشت. بعد از چند بوق کارن جواب داد: کریاسپ یرفت و رو یاغرهچشم عمه

 الو عمه؟ سالم. -
 .دیخند عمه

 !هاخونهیسالم. از صدات مشخصه کبکت خوب خروس م -
 و ادامه داد: روبه من زد یچشمک

 رفته. شیخانوم خوب پ وایانگار مذاکراتت با ش -
 .دیخند کارن

 !وایش گردمی...االن بر منیلحظه صبر کن هیآره!  -
 لحظه بعد آهسته گفت: چند

 !نیبودم که شما زنگ زد دهیرس یخواستگار یخوب بود. به مرحله یلیخ-
 داد زد: عمه

واسه  ییهابرنامه هی! مگه من بهت نگفته بودم یزنیم یگند هیآخرش  دونستمیم ؟یکرد ی! ازش خواستگار؟یچ -
 احمق! یپسره ؟ی*ـگر بذارـیفعالً دندون رو ج دیدارم که با یخواستگار

 هول گفت: کارن
 نکرده بودم فقط حلقه... ی! نه بابا هنوز که خواستگاردنیصدا دادتونو شن ابونیتر، کل خ. عمه آرومشیه -
 گفت: عیبه گوشم خورد حرفش نصفه ماند و سر وایه از شک یفیضع یصدا با
 . فعالً.زنمیخب من خودم بعداً بهتون زنگ م -

 .دیکش یپوف یکرد! عمه سرش را به چپ و راست تکان دادو حرص قطع
 هات!به کل نقشه زننیگند م یولشون کن قهیدق هیدوتا.  نیامان از دست ا -
 نیسمت او رفت. در آن لباس رنگ و رو رفته و گل و گشاد درست عن بهکه با آمدن هومن حواسما دمیخند زیر

 :دیرفت و توپ یوحشتناک یغرهخنده که چشم ریشده بود. زدم ز یکارتون یهاتیشخص
 شـیکوفت! خودتو مسخره کن گاوم -

 را خوردم. امخنده
 !یباحال شد یلیخ اد،یبهت م -
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 روبه عمه گفت:کرد و نگاهش را از من گرفت.  زیرا ر چشمانش
 !میکن دایو عشقشون و پ اوشیس دیخب، حاال با یلیخ -

 :دمیپرس
 !میپرِ شله زردم حروم کرد گِید هی میزد چ،یه میکمک که نکرد ؟یخسارتو داد -

 .دیکش یپوف
 تا خودم نکشوندم ببرمت! فتیجناب. حاالم راه ب قیتحق میواسه کمک، اومد میومدین نجایبعله. بعدشم، ما ا -

 که هومن آهسته کنار گوشم گفت: میتمام باغ را گشته بود باًیسرش راه افتادم. تقرکردم و پشت یاخم
 داخل. میو خودمون بر میعمه رو دک کن یجور هی دیاحتمالً داخل ساختمونن. با شه،ینم یجورنیا -

 گفتم: متعجب
 داره؟ یبیمگه چه ع اد،یوا، چرا خب؟! عمتم باهامون ب -

 :دیزد و غر میلوبه په یاسقلمه
 باعمه رفت؟ شهیپسر؟! به نظرت اگه تو ساختمون باشن م ی! آخه چقدر تو احمقدنیببر صداتو کلِ ساختمون شن -
 گفتم: چیگ
 داره مگه؟ یو داخل چه فرق رونیداره آخه؟ب یمعلومه، چه ربط -
 ؟ینیر بببدون سانسو یخارج لمیف ینیشیتو جلو ننه بابات م نمیخاک بر اون سرت. بب یا -

 درشت شد. چشمانم
 !ه؟یمنظورت چ -
 یجور هیهس!پس بهتره عمه رو  یزیاحتمال هرچ میکن دایو دختره رو پ اوشیس یتو. وقت یکرد وونمیبابا د یا -

 !اهیدنبال نخود س میبفرست
 گفتم: عیافتاده بود با چشمان درشت شده به هومن زل زدم و سر امیزاریکه تازه دو من
 م؟یکن رکایباشه، چ -

 .دیکش یپوف
 !شمیممنونت م ینکن یکارچیتو ه ،یچیه -
 .دیعمه از جا پر یصدا با
 پسرا؟ نیکنیپچ مپچ یچ -

 گفت: عیسر
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 یکمک چیه یول م؛یگردیجا رو مهمه میو دار میاومد نجایبده که تا ا یلیخ گفتمیم نیعمه، داشتم به فرز یچیه -
 !کشهی. آدم خجالت ممیکنینم

 کرد و دست به کمر گفت: زینش را رچشما عمه
 یکنیرو جارو م ایقشنگ همه خوراک میریتو که هر جا م ؟یشد یخجالت قدرنیتا حاال تو ا یوقت از کآهان. اون -
 .یذاریسرجاش نم وانمیل هی

 کرد: اعتراض
 !ستمیبلد ن یصال آشپزکه ا نهیمسئله ا یبرم کمک؛ ول خوامی!االنم مستمیشعور ن یحدم ب نیتا ا گهیاِ عـمه، د -

 تکان داد: یسر
 !اوشیس الیدن نیکمک. شمام بر رمیاون که مشخصه. باشه، من م -

 ذوق زده گفت: هومن
 !:ممنون عمه.یخوب شنهادیچه پ یوا -

 زدو روبه من گفت: یپوزخند عمه
 تو مراقبش باش گند نزنه! رم،یمن م -

 گفتم: عیسر
 چشم مراقبم. -

 فرستاد و ذوق زده گفت: رونیرفت.هومن نفسش را ب هاگیدسمت تکان داد و به یسر
 .می! چه زود دکش کردشهیباورم نم یوا -

 زدم. یپوزخند
ولمون کنه. به نظرم انقدر  ایراحت نیحرفاس که به ا نیتر از اچون عمه خانوم شما باهوش شه،یمنم باورم نم -

 خوشحال نباش!
 ه کرد.کرد و به عمه که در حال کمک بود اشار یاخم

 !میفعالً که حواسش به غذاس. بزن بر -
دوم که  یو به طبقه میها باال رفت. سالن شلوغ و پر همهمه بود. از پلهمیهم به سمت ساختمان رفته و وارد شد با

باالخره  نکهیتا ا میها رد شدتک تک اتاق یآهسته از جلو یها. با قدممیدیساکت و آرام بود رس ،یدرست برعکس اول
. هومن گوشش را به در چسباند و تمرکز کرد میستادیا هاقاز اتا یکیدر  یجلو یو دختر اوشیس یصدا دنیشنبا 

 کرده و آهسته گفت: یاما بعد از چند لحظه نچ
 !رینه تصو مینه صدا دار شه،ینم یجورنیا -
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 !میالزم دار یسه چهار متر نردبون هیکار  نینگاه کرد. واسه ا شهیها هم نماز پنجره ی. حتیاگهیو نه راه د -
 ثابت ماند. وارید یباالخره نگاهش رو نکهیاطراف سالن را نگاه کرد تا ا جیو گ دیکش یپوف
 خودشه! -
 . متعجب به هومن نگاه کردم.دمیرس یمعمول یوارینگاهش را گرفتم و به د رد
 !؟ینگاه کن واریاز پشت د یخوا یخودشه؟ نکنه م یچ -

 :دیتوپ
 !؟ینیبیو نم یکولر به اون بزرگ یچهینه احمق. در -
 کولر نگاه کردم: یچهیدر به
 خونه! ی! خوش به حال اهال؟یخب که چ -

 شده بود گفت: رهیخ چهیبا ذوق به در کهیدرحال
 !میشیبزرگه، پس جا م یلیحتماً کانالشم خ ،یبزرگ نیبه ا چهیدر -

 زدم: داد
 ...یخوای! م؟یچ -
 :دیتوپ یدهانم حرفم نصفه ماند. حرص یقرار گرفتن کف دستش رو با
 همه نقشمون و بفهمن؟ یخوایببر صداتو! م -

 گفتم: یعصب یو آهسته؛ ول دمیدهانم عقب کش یرا از رو دستش
 اون تو آخه؟! یبر یخوایم یکن. چجور رونیب مغزتیب یمسخره رو از اون کله یفکرا نیا -

 و غر زد. دیرا کش دستم
 !ایحرف نزن ب -

بودنش  ی. بعد از مطمئن شدن از خالمیباز داخل را نگاه کرد مهیدر ن یشدم و از ال دهیکش یهومن به اتاق بغل لدنبا
داخل اتاق رفت و  ریتحر زیکوچک م ی. به سمت صندلافتیکولر را  یچهینگاه کرد و در واری. هومن به دمیوارد شد

 آن را برداشت.
 گفتم: ری. متحکولر گذاشت و باال رفت یچهیدر ریز درست

 !ینه؟ هومن تو عقلت و از دست داد گهید یکنیم یشوخ یدار -
 :دیتوپ
 .ارمیدر ب اوشیس نیامروز سر از کار ا دیزر نزن! من بااا -

 .دیرا باز کرد و خودش را باال کش چهیزحمت در. بهستادمیو کنار اتاق به تماشا ا دمیکش یپوف
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 گفتم: هول
 .امیمنم ب سایخب وا -

 زد. یحرص یدپوزخن
 !ادایبدت نم میلیانگار خ -

 :دمیتوپ
 اشتباهه. اوشیفکرت راجب س شهیکه بهت ثابت م نمیبب خوامیکوفت. م -

 باال انداخت. ابرو
 !یبشعیتا ضا ایپس ب -
کولر اتاق  یچهیو به در می. نشسته شروع به جلو رفتن کرددمیرفتم و با کمک هومن خودم را باال کش یصندل یرو
 گفت: یبه داخل اتاق اشاره کرد و حرص چهیدر نی. هومن از بمیدیرس یبغل
 م؟یاریعمه رو ب میتونیگفتم نم یدیبفرما د -

 اوشیس یپاها یبود و سرش را رو دهیتخت خواب یو به داخل اتاق دقت کردم. دختر جوان رو دهیرا جلو کش صورتم
 قرار داده بود. کردیا نوازش مصاف و بلندش ر یایقهو یموها یکه نشسته بود و با مهربان

 .دیکش رونیشلوارش ب بیرا از داخل ج لشیموبا یفرستاده و گوش رونینفسش را پر حرص ب هومن
 !دمیحقه باز. نشونت م یپسره -

 شانرهیگرفته و دوباره با حرص خ لمیو دختر زوم کرد. چند عکس و ف اوشیس یرا باز کرد و رو یگوش نیدورب
 ا باز کرد و با ناز گفت:شد.دختر چشمانش ر

 رون؟یب می. امشب باهم براوشیگرفته س یلیدلم خ -
 .دیدختر را بوس یشانیزد و پ یلبخند اوشیس
 قبوله. ی. پس هر درخواستکیکوچ یزایچ نیندارم اونم سر ا تویکه تحمل ناراحت یدونیم زم،یحتماً عز -

 لب زد: هومن
 ...یپسره یا زم؟یعز -

 .دیپرخوشحال از جا  دختر
 چطوره؟ یشهرباز -
 .دیخند اوشیس
 گه؟یها دباشه. با بچه -

 و سرش را تکان داد. دیخند دختر
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 تکان داد و لب زد: نییباال و پا تیسرش را با عصبان هومن
البته  گذرهی!مطمئنم خوش ممیدار شیدر پ یجانیپس شب پره ارنیو ب فشونیهام که قراره تشربچه طور،نیاکه -

 .میراره شب شمارو زهرمار کنبه ما چون ق
 را بست. آهسته گفتم: شیهادختر گذاشت و پلک یموها یسرش را رو اوشیس
 م؟یخب بر -

 :دیتوپ هومن
 .میگمشون نکن یشولوغ نیحواسمون بهشون باشه که هر وقت خواستن برن تو ا دیبا م؟یبر ویچ ینه. چ -
 م؟یتو باغ منتظرشون بمون میبر شهیحاال نم -
 .کنهیم دامونیعمه پ یجوراون. رینخ -

رفته  یقیبه خواب عم شانیربع که انگار هر دو کیو کالفه نگاهم را از داخل اتاق گرفتم. بعد از حدوداً  دمیکش یپوف
 :دیو هومن توپ میدر سر و صورتمان فرو رفت. هردو به سرفه افتاد شیهابا تمام خل و خاک یدیبودند ناگهان باد شد

 هوا کولر روشن کرده؟ نیتو ا یم احمق! کدویاه لعنت -
 :دمیتوپ
 ابرومون بره. ینکن دارشونیبابا! ب سیه -

 که غرق خواب بودند انداخت. شانیبه هردو ینگاه یعصب هومن
 اوناست که قراره بره. یآبرو نینشدن بعدشم، ا داریفعالً که ب -

 :دمیغر
 کور شدم! رونیب میبر ایخب بابا، ب یلیخ -

طلبکار و  یافهیق دنیکه هر دو باد میدیپر رونیب یاتاق بغل یچهیو از در میدوباره از کانال گذشت تکان داد. سرش
 .میقلبمان گذاشت یو دستمان را رو دهیکش ینیه مانیمنتظر عمه جلو

 گفت: دیسرش را تکان داده و دست به کمر با تهد عمه
! حاال خوبتون هادهیور پر یشمارو باور کنم؟ ا یکه حرفا قدر احمقممنم اون نیآره؟ فکر کرد نیذاریکه منو قال م -

 .رونیب نیبر نجایاز ا دیخاک و خل با لویک کیشد با 
 چشمانش را درشت کرد. هومن

 شما...شما کولرو... یعنی -
 نگاهش کرد. ثانهیخب عمه
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خواستم بهتون  یول ن؛یتو بپوس که اون بستمیرو م چهیدر نیا دی. بااوردمیسرتون م دیبا نایتازه بدتر از ا ؟یپس چ -
 .نیبفهمونم که منو مثل خودتون خر فرض نکن

 کرد. یاخم هومن
 نداشتم! فویتعر ویهمه همکار نیجون. توقع اممنون واقعاً عمه یلیخ -

 .دیبا اخم توپ عمه
 نوییپا نیانداخت سرتونو جورنیهم ن،یسرتون مأمور قانون ریخ ن؟یکشیشما دوتا خجالت نم نمینزن! بب یحرف اضاف -

 ن؟یزنیم دیمردم؟ تازه اتاق خوابشونم د یتو خونه نیاومد
 را در هوا تکان داد. دستش

 !نیفتیخاک بر سرتون. راه ب یعنیخاک  -
 :دیغر هومن

 چون امشب قراره... میبمون اوشیمنتظر س دی. باشهینم -
 وسط حرفش: دیپر عمه

 !دمیبعله خودم شن -
 .دمیکش یسوت

 .میدیشنیزور مبه شونمیعمه خانوم. ما که از دو متر نیدار یه گوشماشاال چ -
 ابرو باال انداخت. عمه

 زود. ن،یفتی! راه بگهید مینیما ا -
 رونمانیسرم راه افتاد. عمه از اتاق بو با غرغر پشت دهیکش یسمت در حرکت کردم. هومن پوفگفتم و به یچشم

 :دیسمت راه پله هل داد و غررا بست. هومن را بهآمدن در  رونیانداخت و خودش هم بعد از ب
 !گهیراه برو د -
 یکم دیباریشدت قبل اما همچنان م. باران که هنوز هم نه بهمیو ناچاراً مشغول کار شد میرفت رونیساختمان ب از

حال هم زدنش بود که در یبزرگ گیبه د توجهیکارهارا عقب انداخته بودو همه در تکاپو بودند. به هومن نگاه کردم. ب
 شده بود. داد زدم: رهیساختمان خ یبه در ورود یعصب

 !شیهومن سوزوند -
 اش را به من دوخت.و چشمان درشت شده دیجا پر از
 ها؟! -
 :دمیاشاره کرده و غر گید به
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 !؟یهم خسارت بد گهید گید هی یخوایحواست کجاست؟ م -
 :دیتوپ
 بفهمم. رونیاومد ب یهر وقت اون عوض خوامیم رینخ -

 سمتمان آمد. مرموز نگاهمان کرده و روبه عمه گفت:به انسالیم یکه زن میبحث بود مشغول
 خانوم؟! نیشما بود -

 و متعجب به خودش اشاره کرد. دیدست از کار کش عمه
 من؟ -
 ن؟یدوست من هست نیبعله، شما به برادرم گفته بود -

 .دیایاوه! انگار قرار بود گند دروغمان در ب اوه
 کرد. یاابتدا آب دهانش را قورت داد و سپس تک خنده عمه

 !یخانوم ی. چقدر عوض شددمتیوقته ند یلی! خزمیاِ...آره عز -
زحمت خودش را از آغـ*ـوش عمه اش بهرا باز کرده و زن را در آغوشش فشرد. زن با چشمان گرد شده دستانش

 و متعجب گفت: دیکش رونیب
 !ارمتونینممن به جا  یول د؛یببخش -

 اش زد و با خنده گفت:به شانه یساله دارد مشت نیچند یکه انگار با زن دوست یجور عمه
 دانشگاهت. یهمکالس نیتررفته واقعاً؟! شوخ ادتیمنو  ؟یقدر کم حافظه نبود! تو که انمعرفتیب یا -

 باال انداخت. ابرو
 بودن! یسیمن همه انگل یهایم بوده. همکالسه یرانیکه درس خوندم ا یتو دانشگاه دونستمیجالبه! نم -

 از من نداشت نگاه کردم. عمه با خنده گفت: یدهانم را قورت دادم و به هومن که اوهم دست کم آب
 .الیخیب ناروی. خب حاال ایتوجه نکرد هیقدر سرت تو درس و کتاب بوده که اصالً به بقان -

 نارش جا گرفت:کنار باغچه نشاند و خودش هم ک یسکو یرا رو زن
 ؟یچندتا بچه دار ؟یاز خودت بگو. ازدواج کرد -

دوران دانشگاهش  یعمه باور کرد که او همکالس یهااما باالخره با ترفند کرد؛یابتدا از حرف زدن ممانعت م زن
آن  یاال ماجرا دیکش رونیزبانش ب ریاز ز اوشیاست و به حرف آمد. عمه هرچه که الزم بود و نبود را راجع به س

که همراه  یدر مورد دختر یحرف چیزن ه یکرده بودند؛ ول وردشان برخوارد خانه شده بودند با خاله یدختر. مسلماً وقت
 کرده بود!  یهومن را حرص شتریب یزیاز هر چ نیبود نزد و ا اوشیس
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*** 
 کارن

 
 ممنون. یلیبود! خ یعال -

 زدم. یکج لبخند
 کنم. یخواهش م -

تر و عطر خوشش در هوا پخش . بارش باران آراممیرفت رونیو بعد از حساب کردن ب میز جا بلند شدزمان ادو هم هر
 و استارت زدم. روشن نشد. بار دوم و باز هم نشد! میشد نیشده بود. سوار ماش

 :دیپرس وایش
 چش شده؟ -
 .دونمینم -

 :دمیزدم و توپ نیبه چرخ ماش ی. لگددمیشدم و در را بهم کوب ادهیپ نیاز ماش یحرص
 االن نامرد؟ آخه االن وقتش بود؟! -

 میکردم و کالفه دستم را داخل موها ی! نچیوا یشدم. ا رهیخ شدیکه از آن بلند م یرا باز کردم و به دود کاپوت
 فرو بردم.

 گندت بزنن! -
 رفتم و بازش کردم. وایسمت درِ طرف شرا بستم. به کاپوت

 بذارم. خراب شده. جانیو هم نیماش دیشو، با ادهیپ -
 کرد. یشد و نچ ادهیپ وایش
 .میریبگ یتاکس دیچه بد! پس با -
 سر برم خونه و زود خودمو واسه اداره رفتن آماده کنم. هی دیآره، چون منم با -

 درشت شد. چشمانش
 خب چرا؟ ؟یگرفته بود یچند ساعتو مرخص نیا یعنی -

 زدم. یلبخند
 خاطر تو.داره دخترخوب! خب معلومه که به دنیپرس نیآخه مگه ا ؟یپرسیواقعاً م -

 انداخت. نییزده سرش را پا خجالت
 .یکارن؛ از کارت افتاد یکردیکارو م نیا دینبا -
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 کردم. یاخنده تک
 روش. نمیا میخاطر شما از کارمون افتادوقته به یلیما که خ -

. ستادیا مانیپا یتکان دادم. جلو آمدیسمتمان مبه که یزرد رنگ نیماش یو دستم را برا دمیرفت که خند یاغرهچشم
 ام هول گفتم:شده یخال ادیبه احتمال ز بِیدر را باز کردم که با فکر کردن به ج

 لحظه. هی -
 گفتم: وایشده است. خجالت زده رو به ش یشدم که مطمئن شدم خال بمیبه گشتن داخل ج شروع

 م؟یبر ادهیپ سیبه نظرت بهتر ن -
 را به عالمت تأسف تکان داد.سرش  وایش
 نجاهارویفکر ا دیبا ینداختیو تراول جلوشون م یآوردیدر م یقلدر باز ناینه؟ اون موقع که جلو نگار دهیته کش -
 .یکردیم

 انداختم. نییزده سرم را پا خجالت
 شدم! یخب، خب من عصب -

 کرد. یاخنده تک
 .کنمینداره، من حساب م یبیع -

 شد که بعد از چند لحظه راننده کالفه گفت: فشیگشتن ک مشغول
 نه؟ ای نیشیشد؟ باالخره سوار م یچ -
 نگاهم کرد. وایش
 م؟یزیتو سرمون بر یمنم که پول ندارم! حاال چه خاک -

 .دیو غر دهیکش یحرص یپوف راننده
 !کشنی. خجالتم نممایعالف شد -

 شلوارم فرستادم و ابرو باال انداختم. بیا داخل جسرعت از ما دور شد. دستانم رو به دیدر را بهم کوب خودش
 !میبر ادهیپ دیانگار با -
 گفت: فشیک پیفرستاده و بعد از بستن ز رونینفسش راب وایش
 آره! -

 .دمیخند
 ن؟یبهتر از ا یچ یعال یهوا نینداره که تو ا یبیخب ع ؟یچرا ناراحت -
 .میدیتر رسبه نسبت آرام یابانیو به خ میها گذشتازهو مغ هایشلوغ انینگفت و کنارم راه افتاد. از م یزیچ
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 :دیپرس وایش
 چخبر؟ نیاز هومن و فرز ینگفت یراست -
 ! البته عمه هم همراهشون رفت.اوشیدر مورد س قیرفتن تحق -

 .دیخند
 خواستگار! چه شود. بیاوه اوه. سه تفنگدار در تعق -

با  ییهاچکیپر از درخت و پ یاکوچه دنیکه با د میبود میتقنزدم. همچنان مشغول رفتن از راه مس یحرف دمویخند
 گفتم: وایبود ذوق زده روبه ش زانیدو طرفش آو یمیقد یهاخانه واریکه از د یزییرنگارنگ پا یهابرگ

 قشنگه! یلیخ م؟یاز اونجا بر هینظرت چ -
 من به کوچه نگاه کرده و چشمانش برق زد. محو شد. یاشاره با
 محشره! -
 ره.آ -

 ترانیاطراف نما یهاها باغخانه انیتر و با فاصله افتادن مکوچه تنگ میرفتی. هر چه جلوتر ممیدو وارد کوچه شد هر
نبود!  یخبر یعقب برگشتم؛ ولبه عی. سردیآیسرمان مپشت یشخص که احساس کردم می. مشغول صحبت بودشدیم

 :دیسپر وایفرو رفته بود. ش یزیکوچه در سکوت رعب انگ
 شده کارن؟! یزیچ -

 کردم و لبخند زدم: نگاهش
 !یچینه. ه -
 بیآور و تعقعذاب یهاحسِ مرموزِ مربوط به نگاه نیا دمیفهمیم دیبودم. با زاریبود ب افتهیکه به دلم راه  یترس از

 گفتم: وایکنار جوب آب اشاره کردم و روبه ش یبه تخته سنگ یظاهر یتوهم؟ پس با آرامش کیفقط  ایاست  یواقع
 م؟یکن فیباغا ک نیا دنیو از د مینیاونجا بش کمی هینظرت چ -
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی
 اداره؟! یرفتیم دیاِ! مگه شما نبا -
 خب... یآره؛ ول -

 زدم. یچشمک
 !م؟یچه کن گریعشق است د -

 یهاها و پروانهودش را سرگرم گلخ وایسمت تخته سنگ رفت. نشست و من هم با فاصله از او نشستم. شو به دیخند
 رهیخ یکردن مورد مشکوک دایشدن از پ دیاطرافش کرد و من نگران و مشکوک اطراف را از نظر گذراندم؛ اما با ناام
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و به سمت صدا  دمیبوته ها از جا پر انیم ییپا یصدا دنیشدم. محو او بودم که با شن وایاز ته دل ش یهابه خنده
 :دیم بلند شد و پرسهمراه وایبرگشتم. ش

 شده کارن؟! یچ -
 لبم گذاشتم. یدستم را رو عیسر
 !ششیه -
 رفتم. دهیرنگارنگ و سربه فلک کش یهاسمت درخت به
 باغه! نیهم تو ا گهینفر د هیاز ما  ریبه غ -

 راه افتاد: سرمپشت
 خب حتماً باغبونشه.-
 .ستیکه اون ن بندمیشرط م -

 که دستم را سد راهش کردم. دیایخواست همراهم ب اویقسمت انبوه باغ شدم. ش وارد
 جا بمون. نیتو هم -

 کرد: ینچ
 دور. زیساعتم که شده بر هیبرا  تویسیپل یفکرا نی. امیلـ*ـذت ببر دنشیاز د میینجایتا ا ایول کن کارن، ب -

 یخنده یصدا یکوچک یسوق داد که با افتادن نگاهم به گربه یگریسمت دها نگاهم را بهبرگ انیم دنیدو یصدا
 بلند شد. وایش
 سه؟یآقا پل یشد عیبچه گربس! ضا هیکه فقط  نیا -

 آدم بود. یپا یمن مطمئن بودم که صدا یبچه گربه؛ ول کی فقط
 .دیبچه گربه دو سمتبه
 !رمتیگیخوشگله االن م یا -

 و داد زدم: دمیدو وایش یپا دنبال
 !؟یریم یکجا دار وا،یش سایوا -

نفس رساندم و نفس وایخودم را به ش یها مشغول ناز کردنش شد. عصببرگ انیا گرفت و بعد از نشستن مگربه ر بچه
 زنان گفتم:

 اطراف خطرناکه. نیا ؟یکنیم کاریمعلوم هس چ -
 .دیخند

 خطر کجا بود کارن؟! -
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 گربه اشاره کرد. به
 چه نازه، تو رو خدا نگاش کن. نیبب -

 :دمیخند
 .وونهید میواقعاً که ترسوند -

عمه  یهانقشه الِیخیکردن با بچه گربه شده بود و من هم محو او! حاال وقتش بود. ب ینشستم. مشغول باز وایش کنار
حلقه شدم. من که همراهم آورده بودمش، پس  یخال یبردم که متوجه جا بمیبود. دست داخل ج تیموقع نیبهتر نیا

 کجا بود؟!
 زدم: لب
 حلقه! یوا یحلقه. ا -
 :دیمتعجب پرس وایو مشغول گشتن اطراف شدم. ش دمیجا پر از
 !ه؟یچ گهیشده کارن؟ حلقه د یچ -

 وحشتناکم شدم. با تته پته گفتم: یو تازه متوجه سوت ستادمیا وایدر چشم ش چشم
 حلقه؟! -
 حلقه. یآره حلقه، خودت االن گفت -

 را به آن راه زدم. خودم
 ه؟!گفتم حلق یمن گفتم حلقه؟! نه، من ک -
 دستش را به کمرش زد و مشکوک نگاهم کرد. دو
 بود؟ یکارن! زود بگو منظورت از حلقه چ ایزنیمشکوک م -

 کردم. را گم میو پا دست
دفه  هی نیمهمه برا هم یلی. خمیداد لیبود که تو اداره تشک یسر یحلقه هیحلقه...خب...ها، حلقه! آره، منظورم  -
 افتادم! ادشی

 .باال انداخت ابرو
 !؟یگشتیم تونیسر یبرگا دنبال حلقه ونِیم یوقت داشتاوم، اون -

 کردم. یمصلحت یاسرفه
 !وا؟یش یگیم هیچرت و پرتا چ نی..نه بابا، اآ. -
 برق زد. یزیدور، سمت چپم به نظرم چ از

 گفتم: وایروبه ش عیسر
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 .زنمیاطراف م نیا یگشت هیکن؛ منم  یبا گربت باز نجایا نیخب تو بش -
دستبند مردانه. از  کینگاهش کردم.  قیشدم و دق . خمدمیبرق زنان دو ءیبه سمت ش وایاز مهلت دادن به ش قبل

. مخصوص و آشنا. ذهنم به هک شده بود شیرو یو مخصوص بیشدم. مارک عج اشرهیها برداشتم و خبرگ انیم
که تنها پنج سانت با چشمان  یکل، درحالیه ی. داخل دستان آن مرد قودیبودمش پر کش دهیکه د یبار نیسمت اول

 ری. سرم تدیچیپ میهاپسر بچه داخل گوش یخفه غیج ی!صدازدیپسرک فاصله داشت برق م انیوحشت زده و گر
 نیا شهیها افتادم. همبرگ یسست شدو رو میگفتم و با دو دستم سرم را فشردم، زانوها ی. آخدیکش یوحشتناک

دوباره  ،ییدستبند مرموز و طال نیا ،یدستبند لعنت نیحاال ا یدور کرده بودم؛ ول شانمیرا از ذهن پر یلعنت یهالحظه
 را گرفته و به مغزم برگردانده بود. یدست آن خاطرات لعنت

 ...ایآن دستبند بود  هی. شبدیچشمم چک یاز گوشه ینفس زنان نگاهش کردم. اشکرا باز کردم و نفس مشتم
 یدلهره وایش یادآوریانداختم که با  بمیاز جا بلند شدم. دستبند را داخل ج یه سختلرزانم را مشت کردم و ب دست

 خشک شدم. اشیخال یجا دنیاما با د دم؛یکه نشسته بود دو ییسمت جابه جانم افتاد. وحشت زده به یبیعج
 زدم: ادیو لرزان فر دمیخودم چرخ دور

 وا؟یش -
دار خش یصدا دنیکه با شن زدمیها کرده و مدام اسمش را صدا مرگشاخ و ب انیم دنیشروع به دو هاوانهید نیع

 عقب برگشتم.به عیسرم سراز پشت فشیو ضع
 !نجامیمن ا -
 .دمیکش یاز سر آسودگ یدر چشمانش شدم و نفس رهیخ
 ...وایش -
 اش را از نظر گذراندم.آشفته یچهره یو وحشت زده اجزا دمیدو سمتشبه
 چقدر نگرانت شدم؟! یوندیم ؟یکجا رفته بود -
 یدیچشمانش گود افتاده و پوستش به سف ریشده بود. به صورتش دقت کردم. زچشمانم  یرهیتنها خ حرف،یب وایش
 بود. دهیکرده و ترس هی. انگار که گرزدیم

 دهانم را قورت دادم. آب
 ؟یدیترس ده؟یچرا رنگت پر وا؟یش یکرد هیگر -

 رفت و لب زد: عقبعقب
 .دمیرسآره، ت -

 .دیلرز اشچانه
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 از دستت بدم! خوامیکارن. نم ترسمیمن م -
 تم.ها چه بود؟! جلوتر رفحرف نیا یشده بودم. معن اشرهیخ ریمتح

 !؟یکه منو از دست بد یچ یعنی وا؟یش هیمنظورت چ -
 افتاد. هیگر
 !کنمیبرو. خواهش م نجایکارن از ا -

 شدم. اشرهیو نگران خ ستادمیا شیروروبه
 حالت خوبه؟! وا؟یتو ش یگیم یچ -
 دو دستش گرفت و زجه زد: انیسر خورد. سرش را م نیزم یرو انیداد و گر هیتک یدرخت یتنه به
 باعث عذاب توبشم! خوامیبرو کارن. من نم -

 شدم. رهیرا پوشانده بود خ انشیگر یچهره ینشستم و به دستان لرزانش که به خوب شیروروبه
 !ه؟یحرفا چ نیا ی. معنوایم کن شعذاب من؟ نگا -

 لب زد: جیآورد و گ نییرا آرام پا دستانش
 قرصام... -

 وایها آنها را دست شکردن قرص دایکردنش شدم. با پ رورویو نگران مشغول ز دمیدستش کش ریرا از ز فشیک عیسر
کم آرام شد و به حالت دنشان کمباز کردم. بعد از خور شیآوردم و برا رونیب فشیآب راهم از داخل ک یدادم، بطر

 برگشت. یعاد
 :دمیکردم تا بهتر شود و پرس صبر

شده  یکرده؟ چ تتیاذ یکس نمیبب ؟یگفتیم ونیهز یشد؟ چرا داشت یجورنیدفه حالت ا هیچرا  وا؟یشده ش یچ -
 زم؟یعز

 زد: یزورک یفرستاده و لبخند رونیرا ب نفسش
مشغول کار خودش  چارهیاون ب یباهام داره؛ ول ی. فکر کردم کاردمیرسباغبون ت دنیبا د هوی هو،ی. دونمینم -

 من فرار کردم! یحالم بد شده خواست کمکم کنه؛ ول دید یوقت یبود.حت
 تکان دادم. سر
 !؟ینداره، االن بهتر یبیع -

 تکان داد. کمکش کردم بلند شود. دییرا به تأ سرش
 !میزودتر بر ای. بنجایا میایب دادمیم شنهادیپ دیمنه، نبا ریتقص -
 ؟یکجا رفته بود ؟یکرد ریقدر دتو چرا ان-
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 لب نشاندم. یرو یزورک یو لبخند کردم رونیوحشت آور را از ذهنم ب افکار
 .می. برستیمهم ن -

 نکرد و بعد از تکان دادن سرش راه افتاد. بازخواستم
*** 
 ساعت بعد شش
 نیفرز
 
که  ییو اخمو به گروه دختر و پسرها یهومن و عمه رفتم. هومن عصب چرخ و فلک گرفتم و به سمت یبرا طیبل دو

 عیخودمان سر یرو ینگاه ینیشده بود. با احساس سنگ رهیبودند خ ودادغیمشغول مسابقه دادن و ج اوشیهمراه س
 مشخص نبود. هنوز مشغول یزیچ تیجمع نبوها انیدرم یعقب برگشتم. با دقت اطراف را از نظر گذراندم؛ ولبه

 به سمت او رفت. اریاختیهومن نگاهم ب یکنکاش اطراف بودم که با صدا
 ؟یگرفت -
! بعدشم، ؟یباز ای یاومد قیچرخ و فلک؟ تو واسه تحق میبر یخوایهومن! چرا م کنمیواقعاً درکت نم یآره؛ ول -

 ؟یترسیمگه تو از ارتفاع نم
 .دیرا کش دستم

 .ایقدر حرف نزن! بان -
 اد؟یعمت نم -
 !ترسهیه، من -

 .دیترسیاز او م دیچرخ و فلک بود که با نیبترسد. ا یزیهومن از چ یعمه دانستمیم دیبود. بع بیعج
 نشستم و بعد از راه افتادن دستگاه گفتم: شیرورو به یصندل یشد. رو نیکاب وارد

 م؟یچرخو فلک سوار ش یگفت یخب حاال بگو، واسه چ -
 :دیتوپ
اونا چه  مینیکه بب میتسلط داشته باش یبه کل شهرباز دی. ما بایدیفهمیم یاوردیار مذره به اون مخت فش هی -

 .کننیم یغلط
 کردم. ینچ
بمونن،  نجایتا فردا صبح خواستن ا نایا مویبکنن؟ بعدشم، اومد خوانیم یچه غلط ی! تو شهربازیاوانهیهومن تو د -

 ؟ینیبش نجایتا صبح ا یخوایتوام م ؟یوقت چاون
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 :دیتوپ یحرص
 آره! -

 کردم. ینچ یرا از او گرفتم و عصب نگاهم
 یحاال ک کنه،یمونو نم یگریانجیم گهی. کارن که دمیها دار! تازه فردا هم که واسه اداره نرفتنمون برنامههیعال -
 !دونهیجواب سرهنگو بده خدا م خوادیم

 .ستادیان چرخ و فلک از حرکت ابود که ناگه اوشیبگو بخند س یرهیخ میهابه حرف توجهیب هومن
 انیم یمرد یزحمت صدا. بهمینقطه بود نی. ما درست در باالترمینگاه کرد نییدو پرسشگر به هم و سپس به پا هر

 بود. دنیشده قابل شن جادیا یهمهمه
 برق رفته. گنیم -

 به من انداخت. یو نگاه نییبه پا یوحشت زده نگاه هومن
 نرفته. بگو که برقا نی! فرز؟یچ -

 .دمیکش یپوف
 .میباال موند نیانگار رفته که ما ا -
 :دینال
 !ارمیارتفاع تحمل ب نیتو ا تونمینگو. من نم یوا -

 باال انداختم. شانه
 نداره! ی. به من ربطینیبش دیلرزشم با یحاال پا ،یخربزه خورد -

 دستانش گرفت: انیو سرش را م دهیکش یپوف
 ...یهع -

*** 
 :دیآمد روبه عمه پرس شیکه حالش سرجا نیهم یمرگ رفته بود؛ ولتا دم  باًیتقر
 ن؟یآمار دختره رو درار نیتونستینم یعنی ن؟یو نگاهشون کرد نیعمه واقعاً اون موقع تا حاال نشست -

 و کالفه گفت: دیکش یپوف عمه
 !گهید میفهمیکم مکم ،یپسرجان تو چقدر عجول -

 :دیغر هومن
 عمه؟! یک گهید -
 اشاره کرد. اشیت مچساع به
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 شبه! میو ن ازدهیساعت  -
 یمکتین یاما حاال تنها رو م،یبود دهید اوشیکه با س یبه اعتراض عمه به سمت دختر توجهیجا بلند شده و ب از

 .ستادیدختر ا یروسرش راه افتادم. روبهبود رفت. پشت لشینشسته و سرگرم موبا
 خانوم. دیببخش -

 مان شد. رهیخ اشرهیت یو با چشمان آب سرش را باال آورده دختر
 بله؟ -

 گفت: هومن
 بدونم دوست پسرتون کجا رفتن؟! خواستمیم -

 گفت: یدر چشمان هومن عصب رهیوحشتناک کرده و از جا بلند شد. خ یاخم دختر
 دوس پسر؟! -

 عقب برداشت.به یکه انگار از واکنش دختر تعجب کرده بود قدم هومن
 یول شش؛یپ امیخواستم ب دمشید ی. من از دوستاشم. وقتاوشیکه همراهتون بود؛ س یون پسر! همگهیآ...آره د -
 گمش کردم. یتو شولوغ هوی

 .دیهومن کوب یرا به بازو فشیک یعصب دختر
 احمق. اون داداشمه! -

 :دیو توپ اوردیهم کم ن هومن
. خب حاال بگو شناسمیامثال تورو خوب م منم باور کردم. من ویکه داداشته. هه! تو گفت ؟یزنیدختر چرا م یهو -

 کجاست؟
 داد زد: اشیبه هومن داده و با چشمان درشت شده و عصب یهومن! دختر هل یاوه. گند زد اوه
 عالف! یپسره نمیداره؟ گمشو، گمشو بب یاصالً به تو چه ربط ؟یزنیبه من تهمت م یتو دار ؟یچ -

 پررو جلوتر رفت. هومن
 کجاست؟! پدرومادرتید بگو اون دوس پسر ب. زوییعالف که تو -

 :دیتوپ دختر
 اون داداشمه! گمیحرف دهنت و بفهم جوجه. م یهو -

 .دیخند یعصب هومن
 که همراهت بودن خواهر برادراتن. ییاون دختر پسرا ی. همهدونمیآره آره م -
 .دمیو دستش را کش دمیهومن دو سمتبه
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 هومن، بسه خواهشاً! -
 گفت: یعصب دختر

به تو جواب پس  دیبا یگذرونهام اومدم خوشبا داداشم و دختر خاله پسرخاله نکهیخاطر اتو؟! به یگیم یدار یچ -
 به تو چه؟! قامن،یرف میریگ ؟یهست یبدم؟ اصالً تو ک

از  یکی.ددندیهمراهش هم با اخم سر رس یو گروهِ دخترو پسرها اوشیزمان سسمتمان آمد که همهم نگران به عمه
 :دیداشت پرس یبانمک یافهیجوان بود و ق یلیسرها که خپ
 شده سارا؟ یچ -

 به هومن اشاره کرد. یعصب سارا
 !دیبپرس شونیاز ا -
 ما جلوتر آمد و کنار سارا قرار گرفت. با اخم روبه هومن گفت: دنیمتعجب از د اوشیس
 چه خبره؟! نجایا نیبگ شهیبه آقا هومن، م -

 به کمر زد. دست
 بپرسم چرا؟! شهی. منیافتادشما از ظهر دنبال منانگار  -

 .دیبا اخم توپ هومن
 چرا. گمیچرا؟ االن بهت م -

 .دمیدستش را کش عیکه سر دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج لشیموبا یگوش
 گفت داداشمه؟ یدینه هومن. مگه نشن -
 گوشش گفتم: ریز
 .رهیبابا ابرومون م ،یدوس دار یعکسارو نشون نده جون هرک -

 :دیگرفت. توپ اوشیچشم سارا و س یهارا آورد و جلوبه حرفم عکس توجهیب هومن
 ؟یگول بزن ویهست یخواستیدختر باز. م یپسره -
 .دادندینشان نم یواکنش چیها بودند و هعکس یرهیو سارا با چشمان درشت شده خ اوشیس

 کرد و ابرو باال انداخت. ینچ هومن
 !دمشینم یدونه خواهرو دارم دست هر کس هی نی. من فقط همیکرد لایخ اوش،یآقا س رینخ -
 گفت: یو با تته پته اما عصب دیرا از دست هومن قاپ یگوش اوشیس
 عکسارو... نی...انیتو...ا -

 زدم: لب
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 .یبگ یخوایهومن نه. نگو اون که م -
 باالخره هومن همان را گفت: و
 خودم گرفتم! -

 . سارا داد زد:میزد مانیشانیپعمه محکم با کف دست به  منو
 !کنمیم تیمن ازت شکا ؟یما عکس گرفت یشخص میاز حر اجازهیب یعنی! ؟یچ -

 آن را کش رفت. عیکه هومن سر ردیبگ اوشیرا از دست س یگوش خواست
 کنم. تیاز دوس پسر شما شکا دیفعالً که من با -

 :میصدا گفت کیعمه  منو
 هومن، داداششه! -

 گفت: اوشیه سروب یحرص سارا
. یدختره ازدواج کن نیبا ا ذارمینم گفتمیاحساس کرده بودم که بهت م یزیچ هیمن که بهت گفتم، از همون اول  -

 بهت بزنن؟! امگهیدو، سه تا تهمت د هی دیحتماً با ایحاال خوبت شد 
و هومن  افتیکه بود خاتمه  یهر جور اوشیس یهالیمنو عمه و فک و فام یانیکه با پادرم شدیم دیداشت شد دعوا
 نیو ع میهم نشسته بود یروشد. همه رو به شانیهاو پاک کردن عکس اوشیبه خواهرو برادر بودن سارا و س یراض

. اوضاع آرام شده بود که میشده بود رهیخ گریکدیزور با هم توافق کرده بودند به متنفر از هم که به یهامذاکره کننده
 سارا روبه هومن، هومن از کوره در رفت. یبامزهو  یعصب یغرهبا چشم

. یریگیم افهیواسه من ق یدعوا تموم شد. از اون موقع تا حاال دار گهی. بسه دادیازم بدت م دمیخب بابا فهم یلیخ -
 بوده؟! یک تیچته تو؟ ساق

 :دیتوپ یعصب سارا
 عمت! -
من و هومن نشسته و  نیم را گرفتم و به عمه که باخنده یزور جلوگفت و لبش را به دندان گرفت. به ینیه اوشیس

 گفت: ی. هومن روبه عمه کرده و جدشدم رهیدر مرز انفجار بود خ
 عمه شمام؟ اصالً ازتون توقع نداشتم! -

 زد: ادیفر دویدر سر هومن کوب فشیمحکم با ک عمه
 .ارمیسرت ب ییچه بال دونمیخونه م میزهرمار. بر -

کرد که همان  یو عذرخواه ستادیسارا ا یرو. هومن با اکراه رو بهمیرفتن شد یهمه آماده و میوجور کردجمع کمکم
هم عمه  بارنیا دمیترسینزنم. م یدادم حرف حیترج یاز آن دو گرفت. کنجکاو شدم؛ ول یعکس انهیلحظه عمه مخف
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که  میرفت میکه آمده بود یاز طرف طرف و ماهم کیو آنها از  میکرد یهم دوباره دعوا شود. خداحافظ فتد،یبه جانم ب
 .میسارا به سمتش برگشت یهر سه با صدا

 !نیاعجوبه ازدواج کنه، حاال بب یگلم با خواهر تو یاگه من گذاشتم داداش دسته  -
 صدا گفتند: کیبه سمتش برگشته و  شیهادخترخاله و پسرخاله یهمه

 !گهیسارا، بسه د-
 :دیتوپ هومن

 سوسن خانوم! ن،یریاگه جلوشو بگ شمی. ممنون ممیه وصلت با شما ندارواس یلیتما نیماهم همچ-
 :میدیعمه توپ منو
 هومن! -

 داد زد: یعصب سارا
 سارا. اسمم ساراست، نه سوسن!-

 گفت: هومن
 باش! یخوایکه م یهر خر-
زور به لشیالرقم م. سارا هم عمیسمت موتور کشاندو هومن را به میبحث به آن دو نداد یاجازه نیاز ا شتریب گرید

که عمه با خنده  کردیبار سارا م چاریر رلبی. هومن مدام زمیو راه افتاد میاش رفت. سوار موتور شدخاله یهابچه
 گفت:

. نیاینظر به هم م نیکه خب از ا زشهیزبون ت رادشیها! هم خوشگله هم درس خونده؛ تنها اسارا هم خوبه نیا گمیم-
 هومن؟! هینظرت چ

 داد زد: دهیو کش یعصب هومن
 نکن من اعصاب ندارم! تمیعمه. اذ -

 :دی. هومن غرستادیکه همان لحظه موتور از حرکت ا میدیو عمه خند من
 چش شد؟! گهید نیا -
 گفتم: جیگ
 تموم کرده! نیاحتماالً بنز دونم،ینم-

 :دیتوپ
 کرد؟یتموم م نیبنز جانیهم دیبا یعنی! نجا؟یا-
 به چرخش زد: یلگد یشد و عصب ادهیموتور پ از



 

 

335 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 گندت بزنن شانس! یا-
 کردم. ینچ
 .میریگیم نیبنز یکی. االن از ومدهیکه ن نیبنز یخب بابا آروم باش! قحط یلیخ-

 نگاهم کرد. نهیسـ*ـبهجدول نشست و دست یرو یعصب هومن
 منتظرم! -

 لب زدم: کردمیم نیدرخواست بنز ابانیطور که کنار خو همان دمیکش یپوف
 !؟یدی!فهمیکمک نکن گهیکه د نیآقا فرز یتو باشتا -

*** 
ساختمان  یسرم بستم تا اهالدر را پشت سروصدایخاطر آهسته وارد خانه شده و ب نیشب گذشته بود. به هم مهین از

بود امروز!  یاها رفتم. عجب روز خسته کنندهفرستادم و به سمت پله رونیو خسته ب قیاز خواب نپرند. نفسم را عم
 یبه پله مینکنم. پا یهرگز با هومن همدرد گریدعوضش پشت دستم را داغ کردم که  یحرص خوردم؛ ول یلیخ

 :دیو توپ دهیپر میاز کجا جلو دانمینم یعیبود که خانم سم دهیسوم نرس
 دخترم؟! یخواستگار یایب یهان؟ مگه قول نداد یکجا بود -
 کردم. یزدم و نچ امیشانیت به پرا کم داشتم. محکم با کف دس یکی نی! فقط همیوا
 بودم اصالً حواسم نبود. ریدرگ یلی. امروز خیعیرفت خانوم سم ادمیپاک  -

 :دیتوپ
 !یخواستگار یایم یشیامشب پا م نی. همیغلط کرد -

 درشت شد. چشمانم
 خستم. یلی! من خشهیآخه...آخه امشب که نم یامشب؛ ول -

 .فروکش کرد تشیاز عصبان یو کم دیکش یپوف
 !یایب دیخب باور کردم. گمشو برو بخواب که فردا صبح با یلیخ -
 :دمینال
 برم اداره. دیمن با ،یعیخانوم سم شهیصبح که نم -

 رفت. یاغرهچشم
 نکبت! ایاداره بخوره تو اون فرق سرت. بعد از اداره ب -
 گفتم: یخوشحال با
 .امیباشه چشم، فردا حتماً م -



 

 

336 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 :دیو غر باال اشاره کرده یطبقه به
 خب برو! یلیآره مثل امروز خ -

که  هیو در را بستم. به در تک دمیها باال رفتم. بعد از باز کردن قفل داخل خانه پراز پله عیگفتم و سر یریخبه شب
 .دمیکش یاز سر آسودگ یزمان چشمانم را بستم و نفسدادم هم

 افتادم من! یریعجب گ -
 دمیکش ینیآب سرد را باز کردم که با برخورد آب داغ به بدنم ه ریحمام رفتم. ش را از در برداشتم و به سمت امهیتک

چسب دل یدوش کوتاه؛ ول کیرا باز کردمو بعد از  گرید ریافتادم. با غرغر ش رهایش ییجاجابه ادیتفکر  یو بعد از اندک
بودم به آشپزخانه رفتم و در  میکه مشغول خشک کردن موها طورهماناز حمام خارج شدم.  ،یروز طوالن کیپس از 

کز کرده  خچالیکف  کهینقش درحال زیر یپسر دنیآب بردم که با د یرا باز کردم. دستم را به سمت بطر خچالی
 از دستم افتاد. داد زدم: یو بطر دمیبود با وحشت عقب پر

 !؟یکنیم کاریمن چ خچالیداخل؟ تو  یاومد یچجور ؟یهست یتو ک -
 ت:دار گفغم یلحن با
 دلمو شکست! یبزنه. اون لعنت خیزده جسمم  خیکه قلبم  یطورهمون خوامیولم کن، م -
 بودند! تروانهید یکیاز  یکیخاک بر سر من با خانه اجاره کردنم.  یعنی

 :دمیکش یبه کمر پوف دست
 !رونیب یایمن ب خچالیاز  دیتو با یول فهمم؛یم -
 حرفم گفت: توجهیب

 تو از طرف من بهش بگو که چقدر دوسش داشتم! یمرمه؛ ولآخر ع یمن که ساعتا -
 رفتم. جلوتر

 طاقت دردسر ندارم. گهیخودتون بگذرون! من د یخونه خچالیآخر عمرتو تو  یچشم. فقط خواهشاً برو ساعتا -
 گفت: یو گردش نگاهم کرده و جد یاچشمان قهوه با
 تو بزرگه. خچالی! شمیداداش اونجا جا نم-

 .دمیرا بهم کوب خچالیفرستادم و کالفه در  رونیام را بس شدهنفس حب یحرص
. من رونیندا بده زودتر از خونم پرتت کنم ب هی یریمیم یدار یدیبکن! فقط هر وقت د یخوایم یهر غلط-

 دردسر ندارم. یحوصله
 !شد؟یمگر م وانهید نیبا وجود ا یکردم بخوابم؛ ول یتشکم را پهن کردم و سع میهالباس دنیاز پوش بعد
 بود! دهیزنگ بزنم، البته اگر تا االن خواب هفت پادشاه را ند به هومن گرفتممینشستم. تصم میکردم و در جا ینچ
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 برداشت. یآلودخواب یاز چند بوق با صدا بعد
 ن؟یالو فرز -

 .دمیخند
 !یدیفکر کردم خواب-

 :دیتوپ
 !؟یمگه مرض دار ؟یپس چرا زنگ زد-

 ادامه داد: و دیکش یاازهیخم
 !د؟یکارن خواب یغر غرا نیبا ا شهیبعدشم، مگه م-

 .دمیخند
 بحثش شده؟ وایشده مگه؟ نکنه دوباره با ش یچرا؟ چ-

 :دیغر
که چرا  دنیخونه بهم پر دمیکه منه بدبخت رس نیالواشونو ترکوندن هم واخانومیبا ش نکهیجونم! آقا بعد از ا رینخ-

غرغرو  یرزنایپ نی! درست عذارهینکبت اعصاب واسه آدم نم ؟یگونه و واسه چچرا و چ ویکجا بود ویومدیاداره ن
 به جون منه بدبخت. زنهیبند داره غر م کی دمیرس ی. از وقتمونهیم

 کارن از پشت تلفن به گوشم خورد. یصدا
 تر!ذره آروم هی یکن بتیغ یخوای! الاقل مدمیشن-

 :دیکه آهسته غر دمیخند
 !؟یدیهنوز نخوابکوفت. حاال تو چرا -
 ادامه داد: طنتیش با
 ...؟!اریتو فکر  یو رفت ینکنه توام مثل آقا کارن عاشق شد-

 :دمیتوپ
 نایهومن ا یبرسم. وا یبه عشق و عاشق تونمیدارم که بخوامم نم یچرتو پرت نگو هومن. بابا من انقدر بدبخت -
 کنم؟ یکنارشون زندگ خوامیم ی! موندم چجورووننید

 .دیخند
بخواب که من دارم  ریکارنه. پس تخت بگ یباشه بهتر از غرغرا ی! بعدشم، هر چیاوونهیتو خودتم د جاننیرزف-
 ! فعالً.دمیو به کارن پس م بتمونیجواب غ نجایا

 .دمیخند
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 خداحافظ.-
ور را فرصت موت نیبعد از اداره در اول دی. فردا بادمیجا خوش کرده بود دراز کش خچالمیکه داخل  یپسر الیخیب

حاال که دست من بود، مسلماً بابا مرا مقصر  یخراب بو؛د ول . از اول همدادمیبابا م لیبعدهم تحو بردمویم رگاهیتعم
و سالم موتور را که  حیصح شیهاهیاز گوشه کنا یریجلوگ یبود که برا نیکار ا نی! بهتردانستیم اشیخراب

 .بردمیپس م شیبرا خورد،یچه دردش ممدل باال به  نیماش نیبا وجود چند دانستمینم
 فرو رفتم. یقیبه خواب عم یاطرافم فکر کنم و از خستگ یهاوانهیفرصت نداشتم که به د پس

*** 
 کارن

 
کردم و سپس به اداره رفتم. امروز به  اشیو متعجب و نگران از حال دگرگونش تا خانه همراه وایش لیم عالرقم

. در واقع فقط گرفتمیاداره را فاکتور م یو دردسرها وایو حال بد ش نیماش یبته اگر خراببود، ال میبرا یروز خوب نظرم
و  رفتمیفردا م دیمن شده بود. با یبرا یهم که بد دردسر نیماش نیاکرده بود.  یعال میروز را برا نیا وایبودن با ش

 .کردمیم رشیتعم
بود و هومن و عمه  دهیخواب یها خاموش بود پس حتماً هست را دراوردم چراغ و کالفه وارد خانه شدم و کتم خسته

 نیاش چشمانم را بستم. خسته بودم. ادادن سرم به لبه هیمبل انداختم و با تک یبودند. خودم را رو رونیهم هنوز ب
اد و لشکر معت کی.هنوز وارد اداره نشده بودم که حامد  ودب ختهیبدجور اعصابم را بهم ر دهیچیخاص و پ یپرونده
هم که معلوم نبود از صبح تا  نیهومن و فرز نیکنم. ا ییشان بازجوکشم کرد و ناچار شدم از همه شیپ یقاچاقچ

 هاعصاب خرد کن تنها گذاشت یپرونده نیبودند و مرا با ا امدهیداشتند که اداره هم ن فیتشر یحاال کدام قربستان
 میبود دهیباند کش سیرئ یهاانداختن نوچه ریو گ ییه بابت شناساک یهمه دردسر نیافتضاح! بعد از ا یبودند. پرونده
 کاریداشت طرف! معلوم نبود چ یبود. عجب نفوذ رممکنیواقعاً غ سشانیراجع به مرگ رئ عشانیضا یهاتحمل دروغ

در کت شاخ دار،  یهادروغ نیا یکرده بودند؛ ول یکیباهم  لفرمانش بوده و حرفشان را از قب عیکرده که همه مط
 شیهایکثافت کار یبه سزا شیهانوچه یو جلو کردمیم دایسنگ هم که شده پ ریباند را از ز سی! رئرفتیمن نم

 شد،ینم طورنیبشوم. ا یمشت معتاد و شارالتانِ قاچاقچ کی یهادروغ مینبودم که تسل ی. من آدمرساندمشیم
 نیهم دمویدر خانه از جا پر ی. با صداگرفتمیرموز را مشخص م نی. هرطور بود مچ اشدمیدست به کار م دیبا دمخو

 :دمیتوپ یعصب ینشود؛ ول داریب یهست نکهیا یکه هومن از در وارد شد آهسته برا
 ؟یومدیتاحاال؟ چرا اداره ن یبود یکدوم قبرستون -
 قبلش گذاشت. وحشت زده گفت: یدستش را رو دویجا پر از
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 سکته کردم! یزدیچراغ م هیالاقل  ؟یکنیم نی! چرا همچدمیکارن ترس یوا -
 :دمیتوپ یشد که عصب شیهامشغول درآوردن کفش الیخیب

 طونیوقت شما دوتا که مثالً، گوش شاون ختهیپرونده رو سر منه بدبخت ر ی! کل؟یکجا بود گمیجواب منو بده، م -
 !نیدیچرخیتا نصف شب کجا ول م ستیمعلوم ن نیکر، قراره منو کمک کن

 :دیرا در آورد و غر شیهاکفش
 !کندهیخانوم کوه م وایانگار خودش از صبح تا حاال داشته با ش نیدیچرخیول م گهیم نیخب بابا بسه! همچ یلیخ -

 گفت: طنتیام با ششانه یزد و بعد از قرار دادن دستش رو یچشمک شدیاز کنارم رد م کهیآمد و درحال جلوتر
 را بوده!امروز چه خب دونمیبابا من که م -

 کردم که ادامه داد: ینچ کالفه
 !یکنیم فیفردا حتماً برام تعر یفعالً که خستم؛ ول -

 .دمیو به سمتش چرخ دمیبرود که دستش را کش خواست
 کارت دارم! سایوا -
 انیزودتر موضوع دستبند را با او درم خواستیطاقت نداشتم! مضطرب بودم و دلم م گریشد. د امرهیو منتظر خ ستادیا

 دهی. من عذاب کششدیتر ممسلماً از من حساس یواکنشش چگونه خواهد بود؛ ول دانستمیبگذارم. مردد بودم، نم
 چه کارها که نکرده بودند! چارهیهومن ب یجلو یبودم؛ ول

. من زمیشباه افکار هومن راهم مثل خودم به هم بر کیهم فقط  دیشا ایکوچک  ینشانه کیبا  خواستینم دلم
 هرگز! خواستم؛یرا نم مانیزندگ اهیس یروزها یهایو اعصاب خرد هاشیبار دوم آن تشو یبرا
 صورتم به خود آمدم. یبشکن هومن جلو با
 ؟یبگ یخواستیم ی! چگهیکارن؟! حرفتو بزن د یکنیم ریکجا س -

 زدم. مهینصفه ن یلبخند
 بپرسم عمه کجاست؟ خواستمیفقط م ،یچی...هیه -

 ت.رف یاغرهچشم
 عمه! چارهیب ؟یافتاد ادشیتازه  -

 کردم. یاخنده تک
 خب بابا حاال. لوس نشو بگو! -
 .میمیقد یاز دوستا یکی یخونه رمیگفت امشب م -

 تکان دادم. سر
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 دوستش؟ نیآها، حاال قابل اعتماد هست ا -
 .کنهیم یآره، تنها با دخترش زندگ -

 باال انداختم. ابرو
 دختره چند سالشه؟ یدونی. نمکنهیم یاوم که با دخترش زندگ -

 متعجب نگاهم کرد؟ هومن
 نه، به من چه که اون چند سالشه؟! -

 ادامه دادم: طنتیبا ش دمویخند
 به من چه؟! یگیبه تو چه؟ عمه رفته اونجا که مخ دختره رو واسه تو بزنه بعد تو م -

 درشت شد. چشمانش
 هان؟! -
 گفتم: یلبخند حرص درار با
 !؟یدونینم ندتویته هومن! تو واقعاً سن همسر آزش یلیخ -

 :دیام زد و با اخم توپمحکم به شانه یمشت
 کوفت! -

 ها پا تند کرد.رفت و به طرف پله یاغرهکه چشم دمیخند
 پرونده دوباره گفتم: یادآوری با
 هومن! سایوا -

 سمتم برگشت. یعصب
 ه؟یهان؟! باز چ -

 :دمیتوپ
 یاگهیکه بهتر از هرکس د نیتو و فرز ؟یبود یاز صبح تا حاال کدوم قبرستون ؟یبدجواب منو  یخوایتو نم -
 ن؟یرفت نیگذاشت الیخیجور ب نیپروندس، بعد هم نیا ریچند سالمون گ یابرو نیدونیم

 غر زد. رفتیها باال ماز پله کهیکرد و درحال ینچ
 !شهیل نمبازم ح یپرونده جونمونو گرفته ول نیبابا کارن !ا الیخیب -

 و ادامه داد: دیکش یاازهیخم
 !ونه؟یخواهرم در م یپا یوقت کردمیم کاریبعدشم، چ -

 .دمیدو دنبالش
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 نباش! الیخیقدر بفشارم. ان ریز یلیپرونده خ نیخاطر اذره منو درک کن. به هیتوام  یکنم هومن؛ ول یدرکت م -
 وارد اتاق شدم که به سمتم برگشت: سرشپشت

 !شد؟یفشارش کمتر م میزدیباهم راجبش حرف م مویومدیامروزم مثل هر روز م نیمنو فرز مثالً اگه -
 کنن. ریشونو دستگ یچند نفر هیها باالخره تونستن آره چون حامد و بچه -

 درشت شد. چشمانش
 ! امروز؟؟یجد -
 آره، امروز! -

 آب را باز کردم. ریشدم. ش ییو وارد دستشو دمیکش یپوف
 !زننینداشت.اصالً حرف نم یادهیفا چیه یکنم؛ ول ییاز همشون بازجو ییبودن شما مجبور شدم تنهاخاطر نبه -
 رو به هومن گرفتم: دیرا در هوا تکاندم. انگشتم را به تهد میهاآمدم و دست رونیرابستم، ب ریش
 نیا یتونیکه م ییفقط توچون  رونیب یاز اداره بر یهست که فردا سنگم از آسمون بباره حق ندار نمیواسه هم -

 !یاریکثافتارو به حرف ب
 فرستاد. رونیرا ب نفسش

 خب بابا، باشه! یلیخ -
 :دمیغر
 ! حواست به کارت باشه.ایسوزونیم شیتو اداره آت یفردا دار نمینب -
 :دینال
 گفتم باشه. گه،یباشه د -

 آورد و گفت: رونیب بشیجاز خدا خواسته آن را از  اشیرفتم که با زنگ خوردن گوش یاغرهچشم
 .نهیفرز -
دستانم  یکردن راجع بهم کرد. حرص بتینگذشته بود که شروع به غ شتریرفتو جواب داد. چند لحظه ب رونیاتاق ب از

 را به کمرم چسباندم و از داخل اتاق داد زدم:
 تر!ذره آروم هی یکن بتیغ یخوای. الاقل مدمیشن -

*** 
در مرز انفجار  یو کالفگ یرا به عقب هل دادم. سرم را که از خستگ زیم یرو یهاهبرگ تیو با عصبان دمیکش یپوف

ها سپرده که به بچه ییهاقیگزارش تحق یگذاشتم و دو دستم را حصارش کردم. از صبح مشغول بررس زیم یبود رو
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مشت اطالعات  کیفقط  ،نهایا یول خواستم؛یم طالعاتباند ا سی! من راجع به رئیچیبه ه یچیبودم، شده بودم اما ه
 .خوردینم یدرد چیمزخرف و و درهم برهم که به ه

 کیکامالً مطمئن بودم که طرف حسابم  گریبود؟ د یشخص مرموز و زرنگ چه کس نی. ایدرست ینه نشان ،یاسم نه
 دند.زمان در زرا بستم که هم میهاحواسم را خوب جمع کنم. پلک دیدار است. باو سابقه یاحرفه یقاچاقچ

 اجازه هست جناب سروان؟ -
 بود. در همان حالت گفتم: یرحمان

 تو. ایب -
 نگاهش کردم. جانیسرم را باال آوردم و ب شیهاقدم یصدا با
 شده؟ یچ -
 منو من گفت: با
 دمیصالح د من ی...که نگم؛ ولنه...آخه ستوان گفته بودن که ای...ایبگم  امی...بیب دونستمیق...قربان...ن...نم -

 که...که...
 فرستادم. رونیرا پرحرص ب نفسم

 اصل حرفتو بزن! ،یرحمان گهیبسه د -
 دهانش را قورت داد و با استرس گفت: آب
 !کشنی...دارن...دارن مجرمو میقربان ستوان احمد -
 .دمیجا پر از
 !؟یچ -
 گفت: دهیپر یرنگ و رو با
 که من بهتون گفتم. نیه! فقط خواهشاً نگ. ستوان بدجور جوش آوردرهیمیاگه بهتون نگم م دمید -

 گفتم: نگران
 تا هومن طرفو نکشته! میتو؟ بر یگیم یچ -
پسر جوان زد  یبه صندل یزمان هومن لگد. در را باز کردم که همدمیدو ییآمدمو به سمت اتاق بازجو رونیاتاق ب از

 انداخت. داد زد: نیزم یو آن را رو
 بزمجه! گهید حرف بزن د -

از هومن  یهومن و مردجوان که معلوم بود حساب نی. نگاهم را بدمشیو عقب کش دمیده به سمت هومن دوز وحشت
 :دمیتوپ یکتک نوش جان کرده چرخاندم و عصب
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 !شیبکش نکهینه ا یکارو به تو سپردم که ازش حرف بکش نی! ا؟یکنیم کاریمعلوم هست چ -
 :دیتوپ یرا پس زد و حرص دستم

 !زنه؟یحرف نم یقتکنم و کاریخو چ -
 چسباندش. واری. بلندش کرد و به ددیرا چسب اشقهیسمت پسر رفت و به دوباره

 کنم؟! تیکیسرت پشتِ  وارِید نیبا هم یخوایم ای یزنیحرف م -
 شد و با زانو محکم به شکمش زد که دادش به هوا رفت. تریزد که هومن حرص یپوزخند

 !ارمیبه حرفت ن گهید یقهیاگه تا پنج دق ستمین ین احمدستوان هوم ؟یزنیبه من پوزخند م -
 یکوچک یشلوارش فرو بـرده و بسته بیرا داخل ج گرشیبود دست د دهیپسر را چسب یقهیدست  کیبا  طورکههمان

 :دیصورت پسر گرفت و غر یآورد. آن را جلو رونیب
 یچ نی. خوب گوش کن ببییروزا نیاسه همچآوردم و کنار گذاشتم و رشیگ یبا بدبخت ؟ینیبیبسته رو م نیا -
واسه از دست دادن نداره، حاال حرف  یزیچ گهیپس د شهیتهه معده و رودش ذوب مبخوره تا تهه نویا یهرکس گم،یم
 تو حلقت فرو کنم؟! نویا ای یزنیم

رک که با به پس ست،یچ دانستمینم قیبسته که دق اتینزد. چند لحظه بعد هومن درحال خوراندن محتو یحرف
 گفت: آمدیم رونیکه از ته چاه ب ییکه باالخره پسر با صدا رمیرا بگ شیبود. خواستم جلو کرد،یتقال م یدرماندگ

 دستورا رو داده. یکه اون همه دونمیم نویفقط هم ز،یپرو -
 را ول کردو سرش را تکان داد. اشقهی هومن

 حاال شد. طور،نیاکه -
 انداخت. گرید یپا یرا رو شیپا کیآن نشست.  یرا بلند کرد و رو یصندل

کن  فیتره! خب تعر. خوشحالم که الاقل جونت از اون کثافت واست مهمیستین عقلیقدرا هم بکه اون نمیبیم -
 مشخصاتش و کجاست؟ ه؟یک زیپرو نمیبب

 زد. هیتک وارینفس زنان به دنفس پسر
 مرده، گفتم که! -

 .دیرا چسب اشقهیو دوباره  دیاز جا پر هومن
 !یبد لمیتحو چاریقرار نشد ر گه،ید نشد د -

 گفت: ترسان
 .گمیراس م نیباور کن -

 فرستادم. رونیرا ب نفسم
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 !ستیحرفش راس ن یهومن؛ ول گهیراس م -
 روبه من گفت: یرا از پسر جدا کردم که عصب هومن

 !میحرف بزن مام بفهم جوریباو  ؟یزنیقرن سوم حرف م یلسوفایف نیچرا ع -
کرده که انگار مرده  ینقش باز یجور هینجات خودش  یبرا نمیواسه هم م،یاورد رشونیبوده که گ دهیاحتماالً فهم -

 وگور شده.و بعدشم گم
 :دیغر یو عصب دیکش اشختهیبه هم ر یافهیها و قبه لباس یدست هومن

 .میاریم رشیآرامم که رفته باشه ما گ انوسیغلط کرده! تا ته اق -
 ادامه داد: دیرد به پسر و با تهدک رو
 وگرنه... یگیبهمون م ویدونیم یاالن هرچ نیتو. هم یه -
 آب دهانش را قورت داد: دهیپر یرنگ و رو با
 که مرده. دیزدو بعدم خبر رس بشیدو سه روز بعد از حمل محموله، غ هی. دونمینم یزیبه خدا من چ -
 کردم. زیقدم برداشتم و چشم ر سمتشبه
 ؟یدیچند روز قبل از بازداشتتون خبر مرگشو شن یعنی -
 دو روز... یکی -

 و سرم را تکان دادم. ستادمیا شیجلو
 بود؟ یاسم کاملش چ یگفت طور،نیاکه -
 .یبهبهان زی. پروزیپرو -
 هومن اشاره کردم. به
 می. تا نیکنیستعالم ما ویبهبهان زیپرو نیراجب ا یاگهید اتیمشخصات و ارتباطات و هر جزئ یستوان، همه -

 باشه. زمیم یرو دیبا گهیساعت د
 گفت: یرا تکان داد و با مسخرگ سرش

 چشم قربان! -
و از اول  ستادهیا رونیکه ب یگذرا به پسر انداختم و از اتاق خارج شدم. روبه رحمان یبه هومن نگاه یاغرهاز چشم بعد

 گفتم: زدیم دیورودم با استرس اتاق را د
 .یه اطالع دادممنون ک -

 گفت: دستپاچه
 بود قربان. فهیو...وظ -



 

 

345 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 رفتم. یاغرهچشم
 !یکنینم جایدخالت ب گهیباشه که ستوان کارشو خوب بلده، پس د ادتیبار آخرت باشه.  یول -

 . با ترس و لرز احترام گذاشت.دیاش ترکزهره بدبخت
 چ...چشم قربان! -

 گفتم: یجد
 یکه اومد ییهمونا یعنیمخصوصش،  یدست خود ستوان تا با روشا دمتیشه متکرار ب گهید بارکیخوبه اگه  -

 به حسابت برسه. یگزارششو بهم داد
 هیرفتم و به سمت اتاقم حرکت کردم. به محض بستن در به آن تک یگرید یغرهاش چشمنگاه وحشت زده مقابل

باالخره مثل  دانستمیداشت! البته م یفیکچه  دیجد یهمکارها نیکه سرکار گذاشتن ا یخنده زدم. وا ریداده و ز
 .کنمیم یو عذرخواه دهمیقبل خودم خودم را لو م یهادفعه

 به خودم آمدم. نیفرز یبودم که با صدا دنیجا درحال خنداز همه خبریب
 به نظرتون انقدر خنده دار اومده؟ یبه به جناب سروان، چ -

انداخته  زمیم یهم رو یرا رو شیهر دو پا ،یصندل یدم. نشسته روو با چشمان درشت شده نگاهش کر ستادمیا ثابت
 کردم. یاوجور و تک سرفه. خودم را جمعکردیو پرسشگر نگاهم م

 ؟یاومد یک ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -
 در حالتش بدهد گفت: یرییتغ نکهیا بدون

 . بهتره بذارم واسه فردا.ی وقتش نانگار فعالً یبهت بزنم؛ ول یحرف هی خواستمی. مشهیم یاقهیپنج دق هی -
 ام زد.شانه یرو یبلند شد. جلو آمد و دست یصندل یانداختو از رو نییرا پا شیپاها

 .سادهی! حاال نمونش جلو چشمم واکردمیمن باور نم یول ها؛کنهیم وونهیآدمو د یعاشق گفتنیم -
 رونیقرار گرفتم. نفسم را ب رهیدستگ یروروبه دمیزد و خواست در را باز کند که دستش را کش یحرص درار لبخند

 گفتم: یفرستادم و جد
 ؟یبگ یخواستیم یحرفتو بزن. چ -

 کرد. یاخنده تک
 ؟یهنوز تو هپروت ایصحبت کنم  یباهات جد تونمیم ؟یسرعقل یعنیاالن  -

نشستم. دو دستم را  شیروکردم. نشست و من هم روبه تشیهدا زمیکنار م یهایرفتم و به سمت صندل یاغرهچشم
 دادم. هیتک یدر هم گره کردم و به صندل

 منتظرم. -
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 شد. یهم جد نیفرز
 بگم کارن. یچجور دونمیراستش، نم -
 !گهیبگم؟ خب بگو د یچجور دونمیکه نم یچ یعنی -

 حال گفت: نیشد و درهم یصندل یچرم یور رفتن با دسته مشغول
 !یاگه بگم...اگه بگم تو مسخرم کن ترسمیم یکرده؛ ول ریفکر منو درگ یلیموضوع خ نیا یخب، راستشو بخوا -

 به جلو خم شدم. دویباال پر میابروها
 !نمیدرست حرف بزن بب ن؟یفرز هیمنظورت چ -

 دوخت. میرا باال آورد و نگاه نگرانش را به چشم ها سرش
 اوشویبه خاطر شک هومن دنبال س میر شداومد که مجبو شیپ ییماجراها هی رونیب میکه با هومن رفته بود شبید -

 یاگهید زیچچیحواسش به ه اوشیبودو جز س ی. هومن که مشغول موش و گربه بازیشهرباز میبر الشیفک و فام
 دنبالمون باشه! یکیانگار که از  ار،رو، رو خودمون حس کردم. انگ ینگاه هی ینیمن...من سنگ ینبود؛ ول

 گوش سپردم. شیهاحرف یکردم و به ادامه زی. چشمانم را رداخل رستوران افتادم روزید ادی
مشخص  یاگرم بود، تو اون شولوغ یعنینبود!  کسچیبرگشتم ه یوقت یبهم دست داد؛ ول یحس بد هیدفه  هی -

 .رونیاالن بگو از اتاق برم ب نیاز هم یبهم بخند یخوایاگه م ایمسخرم نکن کنمینبود. کارن خواهش م
 اخرش گفتم: یهالهبه جم توجهیب

 !بیاتفاق برام افتاد. چه عج نیهم قاًیدق روزیمنم د -
 درشت شد. چشمانش

 بود؟ یک یدیخب...خب نفهم ؟یکردتوام احساس  یگیم یعنی ،یعنی! ؟یجد -
 !واینگار دوست ش دم؛یچرا فهم -

 گفت: یچشمانش را درحدقه چرخاند. دست به پهلو حرص یکرد و گرد ینچ
 کارن! یشعور یب یلیحرف بزنم. واقعاً که خ یک شیمنو بگو اومدم پ ؟یانوم؟ کارن دستم انداختخ وایدوست ش -
 هوا ماند. انیباز کردن در م یدستش برا میجا بلند شد و به سمت در رفت که با صدا از
 !سایوا -

 .ستادمیا شیروشدم و روبه بلند
 رونیبعد از ب ینبوده باشه؛ چون حت وایکردم دوست ش که نگاهشو حس یکس دی. شاکنمیمن دارم اشتباه م دمیشا -

رستوران  یکه موقع رفتن ما نگار هنوز با برادرش تو ینگاهش دنبال منه. درصورت کردمیرفتن از رستوران هم حس م
 بود!
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 ...یگیتو م یعنی نم،یبب سایوا ؟یچ یعنی...یعنی -
 تکان دادم. سر
 !دونهیو چرا، خدا م یک نکهیا یول کنن؛یم بمونیدارن تعق ،یدرست حدس زد -
 گفت: جیگ
 م؟یکن کاریچ دیخب...خب حاال ما با -

 فرستادم. رونیرا از دهان ب نفسم
 گهید بارنیافتاد ا یاتفاق نیاگه بازم همچ یول ؛یگینم یچیه کسچیموضوع به ه نی! حواست باشه از ایچیفعالً ه -

 ؟یدی. برو دنبالشو منو خبر کن. فهمریسادش نگ
نشدم چون کار  یتکان داد که همان لحظه دو تقه به در خورد و قبل از گرفتن اجازه هومن وارد اتاق شد. عصب سر

 هر روزش بود!مشکوک نگاهمان کرد.
 ن؟یزدیحرف م یراجب چ ییدوتا نجا؟یچخبره ا -

 باال انداختم. یاشانه
 ؟ی. خب، اطالعاتو گرفتیچیه -
 آره! -
 متم آمد. برگه را به دستم داد.سسرش بستو بهرا پشت در
 آوردم. ریکه گ هیزیتمام چ نیا -

 پر کردم و و ابرو باال انداختم. مهین یبه صفحه ینگاه
 !یاورد کردمیزودتر از اونکه فکرشو م یلیخ ه،یعال -

 را باال انداخت. شیابروها نهیسـ*ـبهزد و دست یکج لبخند
 !گهید مینیما ا-

 فرستادم. رونیرا ب نفسم
 .نینیپس بش -

 :دینال هومن
چون قراره  کنمیخونه هم وقت نم مینخوردم! تازه بر یچیبابا کارن! ساعت چهار بعد از ظهره و من هنوز ه الیخیب -

 سالمندان. یبرم خانه
 .دمینپرس یبود که هومن را با پسرش اشتباه گرفته بود پس سؤال یموضوع همان خانم مسن دمیفهم

 کرد. به شکمش اشاره هومن
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 صداشو؟! یشنویگوش کن. م -
 کرد و سپس ادامه داد: یمکث

 !میفتادیتا پس ن میبخور یزیچ هی میاول بر -
 کردم. یاخم

 تره!واجب یاطالعات از هر کار نی. چک کردن انیبش شه،ینم -
 رهیبود خکه هومن گرفته  ینشستم و با دقت به اطالعات زمینشست. پشت م نیفرز یروکرد و با غرغر روبه ینچ

 شدم.
 و کار کرده. یبساز و بفروشه و چند سال هم خارج از کشور زندگ شی، شغل اصل۳۸سن:  ،یبهبهان زی:پرونام
 یهابرگرفته از حرف گر،یکننده و چند مورد کوتاه د افتیها و افراد دراطالعات را هم که راجع به نوع محموله یهیبق

 ینگذاشته بود؛ ول یباق یاثر چیرا انجام داده بود که ه شیهاجرم زیدر تمقهر سه نفرمان خواندم. ان یپسر بود برا
نبود. بعد از تمام شدن متن از جا بلند شدم که متقابالً هومن و  شانسوشقبل خ یهادفعه یاصالً به اندازه بارنیا

 هم برخواستند. روبه هومن گفتم: نیفرز
 یبرا دیبا کشیاز وابستگان درجه  یاگهیدر، برادر و هر کس دکن هومن؛ فردا صبح خانوادش، پدر، ما یریگیپ -

. میشدن و احتمال قتلش دنبالش بینگو! بگو به خاطر غ یچیهم خواستن از جرمش ه لیاداره باشن. اگه دل ییبازجو
 ؟یدیفهم

 گفت: کالفه
 !م؟یبخور یزیچ هی میبر شهیچشم. حاال م -

 رفتم. یاغرهچشم
 .میت. برکارد بخوره به اون شکم -
 

*** 
 
 سرم را باال آوردم. نیفرز یکه با صدا دمیکوب زیم یرا رو وانیو کالفه ل دمیآب نوش یقلپ
 چته کارن؟ -

 فرستادم. رونیرا کالفه ب نفسم
 ریسا یریباند نمرده و قبل از دستگ سیکه رئ نهیا که مسلمه و ازش مطمئنم یزیوسط هست. چ نیا یرادیا هی -

 !ده؟یچطور فهم ؟یچجور یکه تونسته نقشه بکشه؛ ول دهیفهم ویچباند همه یاعضا
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 کرد. ینچ هومن
 .شهیدرست م زیچهمه زیهم نر. انقدر اعصابتو بگهید یهاپرونده نیپروندس ع هی نمیول کن بابا! ا -

 زدم. مهیننصفه یلبخند نگران
پسره رو به حرف  قهیدو دق یکیرض بود که ع یمرموز چ ی!اون بستهنمیکن بب فیخدا از دهنت بشنوه. خب، تعر -

 آورد؟!
 زد. یپوزخند

 . ابتکار خودم بود!گهیزدینمکو دوسه تا چ اهویذره فلفل س هینبود.  یخاص زیچ -
 .دمیخند

 .ستین طورنیکه ا یی! الاقل تو بازجویستین مصرفیکه اونقدرا هم ب نمیبیابتکار. م کالیبار -
 یگرفتم که با صدا یرا به باز میانداختم و غذا نییشد. نگاهم را پا شیغذا یرفتو مشغول خوردن ادامه یاغرهچشم

را فراموش کردم  زیچلحظه همه کی یلبم نشست و برا یرو یبود. لبخند وایحواسم به آن جمع شد. ش لمیزنگ موبا
 .دیلبم ماس یلبخند رو واینگران ش یاما با صدا

 جانم؟ -
 ه؟ینجوریچرا صدات ا ؟یالو کارن؟ سالم. خوب -

 ادامه داد: ترنگران
 افتاده؟ تو...تو حالت خوبه؟! یشده؟ اتفاق یزیچ نمیبب -

 و تکرار سؤالش مشکوک گفتم: یاز نگران متعجب
 !؟یقدر هول و نگرانچرا ان ه؟یسؤاال واسه چ نیا نمیخستم. بب کمیخوبم، فقط  زمیآره عز -

 فرستاد. رونیرا با آرامش ب نفسش
 مزاحمت که نشدم؟ نمیت شدم. ببنگران هوی! یچیه -
 .ی. بعدشم، تو مراحمخوردمیها غذا منه. داشتم با بچه -
 ادامه دادم: طنتیش با
 زوده؟! ایعشق بذارم  یو پا تینگران نیا تونمیم ؟ینگران شد یحاال بگو واسه چ -
 گفت: یناراحت با
 .دمیترس نمیهمنشد. واسه  یخبر یول ؛یزنیزنگ م کردمیزوده! من فکر م یلیخ -

 زدم. یلبخند
 .دیبودم. ببخش ریدرگ یلیامروز خ زم،یشرمنده عز -
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 گفت: طنتیاما با ش ناراحت
 امروز! نیهم ،یاریب رونیخودت از دلم ب دی. بابخشمینم -

 کردم. یاخنده تک
 هم دارم؟ یاگهید یباشه. اصالً مگه چاره ،یهع -

 و با ناز گفت: دیخند
 معلومه که نه! -
 حاال؟! میبخشیم یهات برم. چجورمن قربون اون خنده یهال -

 قبل داخلش نبود گفت: یکه انگار شاد ییفکر کرد و سپس با صدا یکم
 !یاریهمراه خودت ب گاردتمیاون دوتا باد نکهی. فقط به شرط اگهید یهرجا ایچطوره؟  نمایس -

 یاغرهشده بودند و در هپروت بودند نگاه کردم. چشم مارهیچانه خ ریکه هردو دستشان به ز نیو به هومن و فرز دمیخند
 گفتم: وایرفتم و خطاب به ش

 ؟یگیم نویهومن و فرز -
 گم؟یم ویآره پس ک -
 باشه صبر کن ازشون بپرسم. -

 :دیآمده بود، پرس رونیب الیکه با آوردن اسمش از خ نیفرز
 ؟یبپرس ویچ -
 ن؟یای. مرونیب میامشب باهم بر گهیم وایعالم وهم خوش گذشت؟ ش ن،یبه به آقا فرز -

 گفت: عینگران و سر نیفرز
 من کار دارم! شه،ینه نم -
 هومن رو کردم. به
 هومن؟ یتو چ -
 ییهاداشت چه توهم دهیمن مانده بود! معلوم نبود ورپر یرهیبا ذوق خ کردیم ریاو انگار که هنوز در هپروت س اما
 زدم. شیانگار صداکه انگارنه زدیم

 صورتش زدم که به خود آمد. یجلو یکنبش
 ؟ییهومن، با تواما! کجا -
 گفت: جیگ
 .جایه...ه -
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 زدم. یکج لبخند
 ؟یایب وایهمراه منو ش یتونیامشب م دمیبله کامالً مشخصه! ازت پرس -
 :دینال طنتیش با
 .نیبر ییتنها جونم. شما یمامان دنیبرم د دیبا یول اما؛یدنبال دوتا کفتر عاشق ب خوادیدلم م یلیخ -

 زد. یچشمک
 !گذرهیخوش م شتریب یجورنیا -

 خنده باز شد. یبرا ششیرفتم که ن یوحشتناک یغرهچشم
 گفتم: یکردم و پشت گوش ینچ
 م؟ی. خودمون برانیب توننینم گنیها مبچه -
 گفت: یاگرفته یصدا با
 اوناهم باشن. خواستینه. دلم م -
 .دمیخند .دمیفهمیاصرارش را نم نیا لیدل
 !کار؟یچ انیب نیخانوم، هومن و فرز وایکنم ش یمن قراره عذرخواه -
 .ادیوقت از دل منم در م. اونمیخندیو م میندازیدستت م ی! اونا باشن سه نفرگهیبابا خب باحالن د یا -
 گفتم: یغم ساختگ با
 ممنون از لطفت! یلیواقعاً خ -

 .دیخند
 واسه فردا. فتهیپس قرارمون م کنمیخواهش م -

 زدم. یلبخند
 . فعالً.زمیعز زنمیباشه زنگت م -
 ممنون، خداحافظ. -

 گفت: طنتیباال انداخت و با ش یینگاه کردم. هومن ابرو نیکردمو به هومن و فرز قطع
 !یندار زمیواسه بعد ازدواج عز گهیوقت د! اونشنایتموم م هاتزمینکن، عز زمیعز زمیقدر عزان -

 .زدم یکج لبخند
تو هپروت!  یحد نر نیتا ا زننیدوتا عاشق حرف م ینگران نباش حواسم هست. شما مراقب خودت باش که وقت -

 .یکردیم یچه فکر یداشت دونمیمن که م
 بدبخت! نگلیبرات! س رمیبم ،یآخ ؟یحرفارو به عشقت بزن نیکه خودت ا یکردیم ویتصور روز-



 

 

352 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 کرد. یباال انداخت و نچ ابرو
 کردم! یآقا کارن. داشتم بچتونو تصور م یرو درست حدس نزد دفعه نیا -

 به هوا رفت. نیفرز ینگاهش کردم که خنده براق
 یافهیبه ق زنهیزل م شیدرشتو آب یفکر کن با اون چشما ی. واکردمیفکرو م نیداشتم هم قاًیمنم دق یچه اشتراک -

نه تورو خدا، دوباره شروع نکن! من غلط کردم  یکه وا لهنای. کارنم مهیگر ریز زنهیدرهم کارن و م شهیخسته و هم
 ازدواج کردم.

 :دمیتوپ
 !ن؟یفکرا بود نیهر دوتون تو ا یعنی گه،یبسه د -

 باال انداخت. یاشانه هومن
 کرد! شهینم یاگهیفکر د طیشرا نیمعلومه چون تو ا -

 :دمی. توپدیدستمال را به سمتش پرت کردم که در هوا قاپ یجعبه
 شماست که قدرتشو نداره! یمغز منحرفو چپ و چوله نیا یمنته شه،یرا مچ -

 از جا بلند شد. اشیو بعداز نگاه کردن به ساعت مچ دیخند هومن
خونه کارن.  امیم رینگرانم شده. احتماالً شبم د یاالنشم مامان جونم حساب نیها من برم. تا همبچه گهیخب د -
 پارم نکنه! کهیکه فردا ت یبد حیآدم به عمه توض نیم. حواست باشه عبمون ششیامشبو اگه شد پ خوامیم

 تکان دادم. سر
 باشه حواسم هست. -

 هم بلند شد. نیفرز
 یبرات مونده. ول خرج گهید زمیچندتا عز نیحساب کن بب نیبش نجایبرم. کارن جان تو تا صبح ا دیبا گهیآره منم د -

 وقت! هی ینکن
 گفتم: دمیپوشیطورکه مبرداشتم و همان یصندل یرا از رو امیلند شدم. بارانرفتم و از جا ب یاغرهچشم

 .نیکفرمو درآورد گهیکه د نیگمش نیبر -
 لیتحو یبرا دیسرشان رفتم. اول باها! حساب کردم و پشتزرنگ یو زودتر از من خارج شدند. ا دندیدو خند هر

شده بودو  رید یادیذره ز کی. گرچه وایش یهاعکس شیاریخانه و و یبه سو شیو بعدهم پ رفتمیم نیگرفتن ماش
 !خورد؟یخب به درد دل عاشق من که م یول خورد؛یهم نم واریجرز د یبه دردال گریاحتماالً د

*** 
 نیفرز
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 الیبروم تا بعد با خ رگاهیگرفتم به تعم میابتدا تصم شدیدرست م عیسر یلیخ ادیموتور به احتمال ز نکهیا الیخ با
نماندم. بعد از سالم و گفتن  یگریام برسم. شانس اوردم و منتظر راه افتادن کار شخص دخانه یهایه بدبختراحت ب

 یبه سمتش رفتم؛ ول واریکنار د یکوچک یتا شو یصندل دنیدمشکل موتور پسرجوان مشغول ور رفتن به آن شد. با 
 شدم.خشک  میو مضطرب پسر در جا رانیح یبا صدا نمیکه خواستم بش نیهم
 معجزست! هیآقا؟! زنده بودنت فقط  یاومد نجایتا ا نیبا ا یمن، چجور یخدا -
 شدم. رهیخ رانشیرفتم و در چشمان ح سمتشبه
 !ه؟یم...منظورت چ -
 موتور اشاره کرد. به
شده. هر لحظه امکان انفجارش وجود  ختهیخطرناکه ر یلیخ نیبا بنز بشیکه ترک ییایمیش یماده هیباکش  یتو -
 اشته!د
 شده بودم. اشرهیخ رتیتعجب و ح با
 شده بود. یزدم و قبلشم باکش خال نیامروز بنز نی! من همرممکنهی! غ؟یچ -

 بلند شد. شیاز جا زدیرا بهم م شیهادست کهینگاهم کرد و درحال مشکوک
 ن؟یدار یدشمن یشما باکس -

 یکار وحشتناک نیبود چن دیهر چقدرهم که پل ابینه امکان نداشت. ز یرفت؛ ول بایلحظه فکرم به سمت ز کی فقط
 بمانیکه تعق ییاتفاق به آنها نی. اگر اگرفتمیم دیحس مشترک من و کارن را هم ند دی. تازه، نبادادیانجام نم

 وسط نبود. بایز یپا گریربط داشت پس د کردندیم
 کردم به پسر و اخم کردم. رو
 نه. -
 .نیمراقب باش شتریباهاتون داشته. به نظرم ب یسخت یحتماً دشمن کارو کرده نیا یهرکس ه؟یشغلتون چ -

 تکان دادم: سر
 برم خونه. ترعیسر دیمن با ن؟یالزمه بکن یهرکار شهیم -

خاموش  یکه افتاده بود خبر بدهم؛ ول یزمان من هم به کارن زنگ زدم تا راجع به اتفاقکارش شد که هم مشغول
 یفروش ینیریگل و بعدهم ش یشدم و منتظر ماندم. بعد از گرفتن موتور به مغازه الیخیب یدهم؛ ول امیبود. خواستم پ

مدام  یبازرگان امی. حرف پسر مانند پزدمیم دیو شک اطراف را د یرفتم. تمرکزم را از دست داده بودم و مدام با نگران
 «ته!باهاتون داش یسخت یکارو کرده حتماً دشمن نیا یهر کس». شدیتکرار مدر ذهنم

 شدم. رهیبود خ ستادهیخورده به خودم آمدم و به او که منتظر امرد سال یصدا با
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 ن؟یخوایم وینیریآقا حواستون هست؟ نوبت شماست! کدوم ش -
 شدم. رهیشده انداختم و دوباره به مرد خ دهیمتنوع و چ یهابه مدل هدفیگذرا و ب ینگاه

 .خوامیم یبرا خواستگار کنه،ینم یفرق -
 زد. یخندلب
 .ارمینوعشو م نیپسرم. االن برات بهتر یشانشااهلل که خوشبخت -

 نیاز بدتر یکیکه  دانستیبه حرفش زدم. مسلماً اون نم یتکان دادم و تشکر کردم. بعد از رفتن مرد پوزخند یسر
 لیتبد امیشب زندگ نیمشکوک و ناشناس، قصد داشت آن را به آخر یکه دشمن یامشب است. شب میزندگ یهاشب
 کند!
ناجور  یکم یواقع یخواستگار یبرا دیانداختم. شا میهابه لباس یبه سمت خانه رفتم. نگاه ینیریاز گرفتن ش بعد

 نه! اش،یساختگ یبرا یبود؛ ول
به سر و  یو زنگشان را زدم. چند لحظه بعد در را باز کردو پس از نگاه متأسف ستادمیا یعیخانم سم یدر خانه یجلو

 که وارد شدم بلند داد زد. نیورودم صادر شد. هم یاجازه یو سالم کوتاهوضعم 
 !یدیدم کن که به آرزوت رس روییدخترم، چا -

 امییها راهنمابه نگاهم به سمت مبل توجهیحرف چه بود؟ ب نیشدم. منظورش از ا رهیخ یعیبه خانم سم متعجب
 شد. امرهیخ یوصف رقابلیبا شوق غ دیکرد که ناگهان دخترش به سمتمان دو

 لحظه بودم! نیچقدر منتظر ا یدونی. نمیکه باالخره اومد شهیخدا! باورم نم یوا -
 زدم. مهیننصفه یرا قورت دادم و لبخندمبل افتادم. آب دهانم ینگاهش کردم که هلم داد و رو جیگ
 !نیل...لطف دار -

 .دیخند
 عشقم. ارمیب توییچا رمیم -

بود  بیشده بود؟! کم عج روآنروبهنیدختر از ا نیرا داشته باشم رفت. عشقم؟! چرا ا یاکنشفرصت هر و نکهیاز ا قبل
چشمم بود.  یجلو یچا ینیس قهیهم شده بود. کتم را درست کردم و صاف نشستم. بعد از چند دق تربیحاال عج

 زدم و برداشتم. یلبخند
 ممنون. -

 گفتم: یعیرو به خانم سم یزورک یو با لبخند دمیکش خودم را عقب یزد و کنارم نشست. کم یگشاد لبخند
 نباشه. حیبه توض یازین کنمیخب فکر م -

 زدم. یچشمک
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 .میما قبال حرفامونو زد -
 حلقه کرد. میدستش را دور بازو دخترش

 تمومه. یچهمه زم،یآره عز -
نگاه  یعی. پرسشگر به خانوم سمدمیکش رونیرا از دستش ب میزور بازوشادش انداختم و به یگذرا به چهره ینگاه

 لب گفت: یآسوده رو یکردم که با لبخند
 .نیخواستگارش خبر دار نیواسه ازدواج با پنجاهم مشیو از تصم نیدونیدخترمو م طیبله. شما شرا -

 را به آن راه زدم و نگران گفتم: خودم
 م؟ی! خب...خب من االن چندمن؟یپنجاهم -

 زد. یکج لبخند
 نگران نباش! -

 که ادامه داد: دمیکش یاز سر آسودگ ینفس
 حاال... یول ؛یبود یچهل و نهم یومدیاگه م روزید -

 ادامه داد. خوشحال
 !یهست یچون پنجاهم گمیم کیتبر -
 داد زدم: باًیو بعد از چند سرفه تقر دیپر میدر گلو ی. چاستادیلحظه قلبم ا کی
 !؟یچ -
 .دیمتش چرخام به سخندان دختر نگاه وحشت زده یصدا با
 !میباهم شهیتا هم گهید زم،یعز یدیدرست شن -

مطلق همراه  یاهیآخرم با س ی. جملهشدیچشمانم تار م یشادش جلو ریتر و تصوهر لحظه مبهم شیهاخنده یصدا
 شد.

 امکان نداره!-
*** 

 یعینگران خانم سم یهاهچهر دنیرا باز کردم که با د میها. آرام پلکدمیبرخورد آب سرد به صورتم به خودم لرز با
 شدم. زیخمیو ن دمیکش ینیصورتم ه یسانت یو دخترش در س

 نگران گفت: دختر
 !زم؟یعز هویچت شد  -

 فرستادم. رونیزحمت قورت دادم و نفسم را بدهانم را به آب
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 شد! یچ دمینفهم هویشدم  رهیقشنگت خ یبه چهره ی. وقتیچی...هیه -
 زد. میبه بازو دویخند

 .طونیش یا -
 :دمینبود. وحشت زده پرس لمیموبا یشدم؛ ول میهابیگشتن ج مشغول

 کجاست؟ لمیموبا لم،یموبا -
 زد. یلبخند یعیسم خانم

 افتاد منم برش داشتم. بتیمنه. از ج شینگران نباش پ -
 .کردم پی. با دستان عرق کرده و لرزان تادمیاز دستش قاپ عیکردم و سر یرا طرفم گرفت که تشکر لیموبا

 کنهیاون مسلماً مجبورم م یول خوامش؛ی، من نم۲واحد  نییهومن؟ زود خودتو برسون خونم. طبقه پا ییکجا -
 . زودباش!یبه دادم برس یتونیکه م ییسالشه، فقط تو ۴۵باهاش ازدواج کنم. 

 کردم که همان لحظه دختر گفت: ارسال
 ؟یصحبت کن یوسراجب مراسم عقد و عر یخوایعشقم؟ نم یدیم امیپ یبه ک -

 درشت شد. چشمانم
 جان؟! -

 گفتم: یزورک ینگاهم کرد که با لبخند متعجب
 !ادیکوچولو صبر کن حالم جا ب هیفقط  زم،یآره...حتما عز -

 هومن را باز کردم. امیپ عیسر لمیموبا یگفت که با صدا یاباشه
 .امیعوض کردم دارم م رمویشده؟ االن مس یتو راه خونه بودم. چ -

 نشستم. رو به دختر گفتم: میو درست سر جا دمیکش یراحت نفس
 ؟یاریبآب برام  وانیل هی شهیم -

که  نینشستو صبر کرد تا کامل بخورم. هم کنارم یآب وانیگفتو به سمت آشپزخانه رفت. چند لحظه بعد با ل یاباشه
 کرد و با لبخند گفت: کیگذاشتم صورتش را به صورتم نزد زیم یرا رو وانیل

 ببوسمت؟ تونمیعشقم م -
 یهمان لحظه با صدا یزدم که جلوتر آمد؛ ول مهینو نصفه یمصنوع ی. لبخنددمیگرد شدو سرم را عقب کش چشمانم

من و دختر که صورتش  دنیو با د دیداخل خانه پر جانیدر را باز کرد که هومن با ه یعیزنگ در متوقف شد. خانم سم
 داد زد: یاجلو گرفتو با لحن بامزه کردنصبر  یو دستش را به معناصورتم بود د یدر ده سانت باًیتقر
 .کنهینه صبر کن! باهاش ازدواج نکن اون تو رو بدبخت م -



 

 

357 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 گفت: یعیسمو دخترش هر دو متعجب به سمت هومن برگشتند. خانم یعیکه خانم سم دمیکش یاز سر آسودگ ینفس
 واسه خودت؟! یگیم یچ ؟یهست یک گهیتو د -

 فرستاد. رونیب قیقلبش گذاشت و نفسش را عم یستش را رود هومن
غش  شیپ قهیچند دق نیرنگو روشو، قشنگ معلومه تا هم نی. ببهیغش نیفرز نیبه جون عمش! ا گمیبابا راس م -

 .هیشکل نیقبل اومدن زده که ا یزیچ هیکرده بوده. تازه معتادم که هست! حتماً 
 نگاهم کرد. جیگ دختر

 عشقم؟ گهیم یچ ه؟یک نیا -
 انداختم. نییزدم و سرم را خجالت زده پا یوقتش بود. خودم را به ناراحت االن

 بهت بگم! ویچخودم همه خواستیبشه. دلم م یطورنیا خواستمینم -
 گفت: یجلو آمد و عصب هومن

 ای شهیم یهمه حقوقت خرج اون مواد کوفت ویقهوه خونه پالس هیهر شب تو  نکهی! ا؟یمرد حساب یبگ ویچ یچ -
 ؟یبد اتویقراره آمار دخترباز دمیهان؟ شا ؟یتا لب مرگ رفت ویچند بار اوردوز کرد نکهیا

 شدم که ادامه داد: اشرهیخ ریرا باال آوردم و متح سرم
 تره خجالت بکش!صد سال از تو بزرگ نیباو ا ؟یکنیتور م یدار هیچندم نیا یلیخداوک نمیبب -
 به دختر ادامه داد: رو
 ! اخالق؟!ستینخود شعورو عقل تو اون کلش ن هی! قد وانسید نی! بابا اایزنش بش یوقت خر نش هی -

 زد: یپوزخند
 .یاشیع یو خودش بره پ خونهمیتیتو  کردیاگه آدم بود که بچشو ول نم نیباشه. ا ریخ یدی. خواب دیزک -

 .دیو دستم را کش به هومن بود. به سمتم آمد امرهیمتر باز مانده و نگاه خ مین دهانم
 کرده؟ یاز دستت خودکش تایآز ی. خبر داریبدبخت نکرد گرمید یکیتا  میپاشو، پاشو بر -

 .ستادمیا یعیسم خانم یعصب یشدم که با صدا دهیکش دنبالش
 !یریخونه م نیاز ا یکنیامشب جلو پالستو جمع م نیبرنگرد. هم امگهیآره برو، د -
 م.شد اشرهیچشمان درشت شده خ با
 ب...برم؟ ؟یچ -

 دخترش به گوشم خورد که مادرش سرش داد زد: یهیگر یصدا
 شرط و شروطت! نیخفه شو توام با ا -

 سمتم برگشت.به دوباره



 

 

358 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 !رونی. برو بمیخوایبمون. جمع کن جلو پالستو گورتوگم کن پسرجون! ما دردسر نم گمینه پس، م -
 به لب گفت: یاروزمندانهی. در را بستو با لبخند پمیو هر دو از خانه خارج شد دیدستم را کش هومن

 خالصت کردم؟ یچجور یحال کرد -
 :دمیتوپ یعصب

بود که  یچه مزخرفات گهید نیبخوابم. ا ابونیتو خ دی! از فردا بارونیکرد بحال کردم؟! هومن زنه از خونه پرتم -
 !؟یداد لشیتحو
 کرد. ینچ
 دعوت بودم! تیعروس گهید یهفته که گفتمینم نارویاحمق! باو اگه ا یا -

 فرستادم. رونیرا پرحرص ب نفسم
 !یگیآره تو راست م -

 زدم. زیو تمسخرآم یحرص یپوزخند
 !ی. چه عالیدنبال جنازم تو سطل آشغاال بگرد دیبا گهید یعوضش از هفته -

 :دیغر
و  یریگیازش م شتوی. پول پمیکنیت مبه حال یفکر هیمن تا فردا باالخره  یخونه ایخب بابا توام! امشبو ب یلیخ -
 .یکنیاجاره م گهید یخونه هی

 کردم و همراهش راه افتادم. ینچ
 .ومدهیام بهت نکمک ساده هیهومن که  چنتینون کپک زده بپ یال یاله -

 سمتمان آمد.و داد به غیکه صالح با ج میها نگذاشته بودپله یپا رو هنوز
 !؟یاومد یمن. ک یستاره یوا -

 کرد و با ذوق ادامه داد: شیهومن را بغـ*ـل کرد که صورت هومن قرمز شد و به سرفه افتاد. رها محکم
 !دمتی. چه خوب که زودتر دیبردار لمیواسه ف کنمیآمادس جونم. فردا پس فرداس که خبرت م زیچهمه -

 زد. مهیننصفه یلبخند هومن
 . تا بعد.برم دیمن فعالً با ی! خب...خوبه؛ ول؟یج...جد -

 و غر زد: دیکش یرا به سمت در خروج دستم
 داشتم!کم  ویکی نیفقط هم -

*** 
 .میانداختو وارد خانه شد دیکل هومن
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زده سالم کرد و خوش آمد گفت که خجالت یآمده و با مهربان مانیبعد از ورودم جلو یکم یاطالع از آمدنم هست با
 گفتم:

 .شمیشما مخانوم، من همش مزاحم  یشرمنده هست -
 زد: یلبخند

 .دینیبش دیی. بفرمانیدشمنتون شرمنده. شما برام مثل هومنو کارن هست -
 گفتم: عیاتفاق امشب سر یآور ادی با
 ممنون، کارن خونه هست؟ -
 آره. تو اتاق هومنه. -
 شش؟یبرم پ تونمیمن م -
 .هیچه حرف نیالبته ا -

 زدم. یلبخند
 ممنون. -
 تو کارن وارد شدم. ایب یدم با صدااتاق رفتم و در ز سمتبه

 و با خنده گفتم: ستادمیسرش ابود. پشت وایش یهاعکس تینشسته و مشغول اد توریمان یجلو
 تموم نشده؟! یاافسانه تیاد نیهنوز ا -

 .دیسمت باال کشرا خاموش کرد. دستانش را قفل درهم به وتریرا زد و کامپ رهیذخ
 تموم شد! ش،یآخ -

 زد. یشد. لبخند امرهیاش خخسته یهااند و با چشمرا چرخ یصندل
 .یخوش اومد -

 زیم یپرش رو کیچرخاندم. با  زیرا به سمت م یدوباره صندل شدمیطورکه از کنارش رد مزدم و همان یلبخند
 نشستم.

 ؟یکرد کارایخب، از عصر تاحاال چ -
 .دیکش یاازهیخم
 ه و.... بعدم که اومدم خونرگاهیبردم تعم نویماش -

 وسط حرفش: دمیپر نگران
 بهت نگفت؟ یزیچ رکارهی! خب تعمرگاه؟یتم -

 درشت شد. چشمانش
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 !گهیبگه؟! درستش کرد د دیبا ینه، چ -
 فرستادم. رونیرا کالفه ب نفسم

 گفتن. ییزایچ هیرفتم موتورو دست کنم  یبه من وقت یول -
 دچیرا درهم کش شیابروها

 ؟ییزایچه چ ه؟یمنظورت چ -
 ...هی گفت -
 در حرفم نصفه ماند. هومن وارد اتاق شد و رو به من گفت: یصدا با
 .شهیکه غذا سرد م ایپس ب یمطمئنم شام نخورد -

 گفت: کارن
 !؟یخوریشما هم م یول اد؛یباشه م -
 نخورم؟! یپ. واسه چنپ -

 و ابرو باال انداخت. دیکش یقینفس عم کارن
 شام بخورمو... رسمیننمو نم شیقراره شبو بمونم پ نکهی. ایگفتیم ییزایچ هیآخه عصر  -

 رفت. یاغرهچشم هومن
بچه مچه نداشت. واسه  یننم واسه آقاش دلش تنگ شده بود و حوصله ،یدونیننم. آخه م شیحاال که نموندم پ -

 دکم کرد. یزود نمیهم
 .دمیخند

 کرده. یخوب کار -
 گفت: یجد کارن

 دایشوهر براش پ هی یرفتیبه جا پالس شدن تو خانه سالمندان م یر ننت بودذره به فک هیحقت بود! تو اگه  -
 !ادیدر ب ییتنها نیکه از ا یکردیم

 نازک کرد. یپشت چشم هومن
 برو بابا! -
 در رفت که کارن با خنده گفت: سمتبه
 !گمیم یخب؟ جد هیچ -

موضوع بحثمان هر دو ساکت  یادآوردید با چند لحظه بع یول م؛یدیکه هر دو از خنده ترک دیدر را بهم کوب هومن
 . کارن گفت:میشد
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 زد؟ یچه حرف ،یگفتیخب م -
 :دیکرد و پرس نگران نگاهم میهاکردم و به دقت گوش داد. پس از اتمام حرف فیکارن تعر یرا برا ماجرا

 ؟یشک دار یحاال تو به کس -
 فکر کردم و گفتم: یکم
بترسوننمون تا پرونده رو  خوانی. مزهیپرو یهااتفاق از طرف نوچه نیو ا بایتعق دیشا یخودم که نه؛ ول انیاز اطراف -

 .میولش کن
 را به چپ و راست تکان داد. سرش

 .شدیماجرا م نیا ریدرگ دیبود حامد هم با طورنینداره، چون اگه ا زیبه پرو یربط چیه هیقض نینه، ا -
 منصرفمون کنه. خوادیحامد دنبالشه و حاالم م دهیته؟ فهمرف ادتی زوی! فرار پروستیشده و متوجهش ن دیشا -

 فرستاد. رونیرا ب نفسش
 ایهشدار بدن  خوانیکه هست مربوط به ما سه نفره. اونا نم یموضوع هرچ نی. حامد حواسش جمعه. انینه فرز -

 بترسوننمون. قصد جونمونو کردن!
 خوردم. جا
 ؟قصد جونمونو بکنن دیبا ی! واسه چ؟یچ یعنی -
 نه به اداره. شهیکه به ماها مربوط م یزیدارن. چ یشخص ینهیک هیشدم. احتماالً  جیواال! خودمم گ دونمینم -

 کردم. یاخنده تک
 نداشتم! یچندسال دشمن نیاونم با من؟ من که تو ا یشخص ینهیک -

 کرد. ینچ
 منو ترسونده! بیدارم. عجنسبت بهش ن یکه هست اصالً احساس خوب یهرچ دونمی. نمنیفرز دونمینم -
 مان جلب شد.داد هومن توجه یصدا با
 غذا سرد شد. گهید نیایب نیمفت خورا؟ پاش نیکجا موند -

 از جا بلند شد. کارن
 .میزنی. بعداً راجبش حرف ممیبر -

 سرش راه افتادم.تکان دادم و پشت سر
 .میدیخودمان غذا کش یو برا مینشست کنارهم
 کشاند. یکه پرسش کارن نگاه من و هومن را به سمت هست میخوردن بود مشغول

 ؟یچرا تو خودت ؟یشده هست یزیچ -



 

 

362 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 زد. مهینصفه ن یلبخند یهست
 .یچی...هیه -

 را داخل بشقاب ول کرد و از جا بلند شد. قاشقش
 !نیبخور دیشماها همشو با یشدم؛ ول ریسمن -

 هومن متوقف شد. یسمت سالن برداشت که با صدابه قدم
 اصالً! ینخورد یزیتو که چ ،یهست نیبش -
 .رمیس ،یندارم داداش لیم -

 :دی. دو دستش را گرفت و نگران پرسستادیا یهست یرواز جا بلند شد و روبه هومن
 شده؟ یزیچ نمیبب -
 !گهید رمیشده باشه؟ خب س یزیچ دینه، مگه با -

 :دیغر دهیکش یشد و با لحن رهیدر چشمانش خ هومن
 شده؟ یشو بگو چ! راستیهست -

 گفتم: عیسر
 .نیتو سالن که شما راحت حرف بزن رمیمن م هیاگه مشکل خانوادگ -

 گفت: یهست
 .گفتمیبود م یزیپس اگه چ دونمی! گفتم که من شمارو مثل برادرم مه؟یچه حرف نینه ا -

 گفت: کارن
 .یبه ما بگ یخوایتو نم یول ؛یشده هست یزیچ هیهست!  -

 نشدن چشمانش آهسته گفت: سیخ یو من کرد و عالرقم تالشش برامن یابتدا کم یهست
 ! اون...اوشیس -

 زد. هق
خاطر خانوادشه. اونا به ازدواج ما به زنمیاون امروز نه به تلفنام جواب داد نه تو دانشگاه محلم گذاشت! حدس م -

 .ستنین یراض
 فرستاد. رونینفسش را ب یعصب هومن

 ترسو! یپسره یوسط. ا ارنینه ب خوانیلوم بود ممع وانشیاز رفتار خواهر د -
 شد. دتریشد یهست یهیگر
 از دست بدم! اوشویس خوامیکن هومن. من نم یکار هی -
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 را نوازش کرد. شیشال موها یو از رو دیرا در آغـ*ـوش کش یهست یبا مهربان هومن
 یهمون جلسه تیخواستگار ادیب یسرمطمئنم هرپ ست،یخوشگلم .واسه تو که خواستگار کم ن ینکن آبج هیگر -

 و خانوادشم برن به درک! اوشی. امثال سشهیاول عاشقت م
 هومن را داخل مشتش فشرد و هق زد: لباس

 ازدواج کنم. یبا کس تونمیمن عاشقشم هومن. جز اون نم -
 :دیغر یو عصب دیکش رونیرا از آغوشش ب یهست هومن

واسه ازدواجم نه، حداقل واسه اثبات تو به  ستیبزدله که حاضر ن آخه؟! اون انقدر ترسو و یشد شیعاشق چ -
 دستورات خواهرو مادرشه. عی! اون فقط مطسهیخونوادش جلوشون وا

 آهسته گفت: کارن
 بسه هومن! -
 تکانش داد. یرا گرفتو عصب یلرزان هست یهابه کارن شانه توجهیهومن ب یول
 اوشیبه خودت فکر کن. س زمی. انقدر ساده نباش عزکردیکارو نم نیا وقتچیاون اگه عاشق بود ه ؟یفهمیم -

 .یبه توجه اون ندار یازیدرک! تو ن کنه؟بهیبهت توجه نم
 :دیتوپ یهومن را پس زد و عصب یهادست یهست

 !یموضوعو درک کن نیا یتونی. تو نمیفهمیدارم هومن! دارم تو نم -
 تکان داد. یعصب فرستاد و سرش را رونیرا ب اشینفس حرص هومن

 یروز هی اوشیکه باالخره س یواه دی. با امیو بساز یبسوز جورنیهم یپس تو قصد دار طورنیکه ا ؟یجد -
 یکن یباز تیبا زندگ دمینه، من اجازه نم یول ؛یعمرتو تباه کن یخوایکنه م یخانوادشو راض کنهیم دایجرئتشو پ

 ؟یدیفهم ؛یتو تباه کناحمق عمر یبه خاطر اون پسره ذارمی. نمیهست
انداخت.  یصندل یخودش را رو ی. هومن عصبدیدو رونیاز آشپزخانه ب انیصورتش گرفتو گر یدستش را جلو یهست

 :دیخورد و چشمانش را بازوبسته کرد. کارن غر یشدن در اتاق تکان دهیکوب یبا صدا
 .یصداتو روش بلند نکرده بود یجورنیا وقتچیچه طرز برخورد با خواهرته؟ تا حاال ه نیهومن. ا یتند رفت یلیخ -

 زد. زیم یرو یمشت یعصب هومن
بفهمه که  دی. باادیب یاول که پسره جا زده حساب کار دست هست نیاز هم دیدرست بود کارن! با میلیبرخورد من خ -
 و من فقط واسه خودش نگرانم! خورهیبه دردش نم اوشیس

 و از جا بلند شد. دیکش یپوف کارن
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 یاگهیراهش نبود. تو که بهتر از هر کس د نیا یول ؛یاز همه نگرانش شتریتو ب دونمیفتو قبول دارم هومن. محر -
 نه پس. یدار شی! نه راه پیچیه گهیوسط د ادیچقدر حساسه تازه بحث عشقم که ب یهست یدونیم

 کرد. ینچ هومن
 برو بابا توام! -

 .دیکش یقینفسش عم کارن
 میتا بتونه درست فکر کنه و تصم ارمیاز دلش درب ویکه زد یگند نیا یجور هی دینم. باباهاش صحبت ک رمیم -
 .رهیبگ

*** 
 کارن

 
 و در زدم. ستادمی. اآمدیهقهقش از پشت در م یصدا

 اجازه هست؟ -
 گفت: یالرزان و دورگه یصدا با
 تنها باشم. خوامیبرو کارن، م -

 باز کردم و وارد شدم. اجازهیکردم. چند لحظه بعد در را ب یمکث
 نگاهم کرد. یعصب یهست

 شده؟! نیگوشات سنگ داًیکارن جد -
 زدم. یلبخند

 تو پاک شده! یانگار حافظه ینه؛ ول -
 شدم. اشرهینشستم و خ کنارش

 ونیحاضر به قبول کردنش نبود با من درم کردویرو که هومن درکش نم یزیرو که هرچ ییرفته اون روزا ادتی -
باهم  مینیبش میشد یبود هر وقت از دست هومن حرص نیقرارمون ا امونو؟یرفته قول و قرار بچگ ادتی ؟یذاشتیم

 خانوم؟! یرفته هست ادتی. میشو آروم میصحبت کن
 زد. مهینصفه ن یلبخند

 یجورنیتا حاال ا وقتچیکه هومن باهام کرد. اون ه یدفعه فرق داره. هم موضوعش، هم برخورد نیا ینه؛ ول -
 !دادیم تیبه احساستم اهم شهیاهام حرف نزده بود. همب
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 نویهست که صداشو روت بلند کرد. هومن ا نمی. واسه همیاگهیاز هرکس د شتریب ،یهست دهیم تیاالنم اهم -
که بهت داره  یاخراب بشه. اون از شدت عالقه تیزندگ خوادیقلب تو بشکنه وحشت داره. نم نکهیاز ا خواد،ینم
حرفاش  یتورو نداره. از دستش ناراحت نباش. همه یکارو کرد، چون تحمل اشک و خوار نیرفتار کرد. ا یجورنیا

 خاطر خودت بود.منطق و به یازرو
 شد. یجار شیهااشک

 !خوادیم نویو هومن ا مهیکابوسه زندگ نیبزرگتر اوشیخاطر من؟ جدا شدنم از سبه -
 .یتا آخر عمرت زجر بکش دیبا یکابوس بگذر نیاز ا یاگه نتون مزیعز شهینم یول فهمم؛ی. میهست دونمیم -
 !یازش جدا ش یتونیو نم ییوایچرا کارن؟ تو که خودت خاطرخواه ش گهیتو د -

 !شهیکه نم یدونی. میفهمیحالمو م یکینکنه تو  درکم یهرکس
 میبا عقلت تصم دیمواقع با جورنینه! ا دییتإ یول کنم؛ی. درسته من درکت میبشه هست دی! باشهیم یسخته؛ ول -
 نه احساست. یریبگ
 صورتش قرار داد. یرا رو شیهاشد و دست دتریشد اشهیگر
 !تونمیکارن. نم شهینم -
 .یدار ازی. فقط به زمان نیتونیم -
 سمت در رفتم.جا بلند شدم و به از
درست شده باشه  زیچفردا همه خوادیدلم م. نمیبیم یجورنیکه تو و هومنو ا بارهنیامشبو دوست ندارم چون اول -

 .ریخ. شب بهیبهش فکر کن هست شتریپس ب
 از جا بلند شد. دنمیها که در سالن نشسته بودند رفتم. هومن به محض داتاق خارج شدم و به طرف بچه از
 ست؟یاز دست من که دلخور ن نمیبب ؟یشد کارن؟ باهاش حرف زد یچ -

 زدم. یلبخند
 .میکار دار یکه فردا تو اداره کل میبخواب میزمان بده تا بهترشه. بر کمیه! اون فقط ناراحته، بهش معلومه که ن -

با پا در  گریامشب د کردمی. فقط دعا دعا ممیدیقبل، در اتاق هومن اقامت گز یدو از جا بلند شدند و مثل دفعه هر
کاناپه بخوابم. خدارا شکر که  یرو شیل چند شب پبود که به روا نیبهتر از ا آمدی. گرچه اگر هم مدیایدهانم ن

 داد از امشب داخل اتاق بخوابم. تیباالخره هومن رضا
 ینیریآن چنان ش انیخب پا یفرو رفتم؛ ول ینیریبه خواب ش وایرا بستم و با فکر به فردا و گردش با ش میهاپلک

 .دمینداشت. چرا که با لگد و داد عمه از خواب پر
 اداره؟ نیبر دینبال! مگه شما نبات گهید نیپاش -
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 شدم. رهیعمه خ یعصب یآلود به چهرهکردم و خواب بازمهیرا ن میهازور چشموضع هر روز بود. به نیا
 شما عمه؟ نیاومد یمگه صبح شده؟ ک -

 گفت: دیکشیهومن را م یبازو کهیدرحال
 نیصبحونتونو بخور نیانگار! پاشزدم انگارنهصداتون  یکه هرچ نیشماها انقدر غرق خواب بود یوقته؛ ول یلیخ -
 !التونیخیاداره. خاک تو سر ب نیبر دیبا

 نیرو به من و فرز دنمانیبا د ی. هستمی. وارد آشپزخانه شدمیرفت رونیو از اتاق ب میبود بلند شد یبا هر بدبخت هرسه
 ی. هستمینشست شانیروهم روبه نیگفت و دوباره مشغول خوردن شد. هومن کنارش نشست و منو فرز یریخصبح به

 :دیپرس ییو دل جو یمهرباناش را خورد که هومن با لقمه یبه هومن ادامه توجهیب
 هنوز؟ یخانوم؟ قهر یهست -

 اش حلقه کرد.و دستش را دور شانه دینگاهش نکرد که هومن خند یهست
 !یبه نازکش فتمیب دی. منه بدبخت بانهیهمش کارت هم -

 کرد. ینگفت. هومن نچ یزیرا پس زد و چدست هومن  یهست
 !ه؟یخب بابا چاره چ یلیخ -

 .دیرا کش یهست لپ
 ؟یآره؟! قهر یکه قهر -

 زد. غیج یهست
 ولم کن هومن صورتم کش اومد! -

 داد زد: یو هست دیتر کشسفت هومن
 هومن نکن! یوا -

 راهم گرفت و با خنده گفت: یهست گرید . هومن لپمیبود، به خنده افتاد یچا ختنیو عمه که مشغول ر نیو فرز من
 بِکِشم؟! ای یبخشیم -

 شد. میتسل یکه باالخره هست کردیجمله را تکرار م نیولش کند و هومن مدام هم کردیالتماسش م یهست
 .یپوستمو کند گهی! ولم کن ددمیخب بابا بخش یلیخ -

 گفت: یبرداشتو با خوشحال یدست از سر هست هومن
 حاال شد! -

 بااخم گفت: یهست
 !یزنیخودتو گول م یتو فقط دار ست،یکه قبول ن یاجبار یآشت -
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 :دیغر هومن
 !گهید دیببخش ،یاِ هست -

 شد. هومن بغلش کرد و با خنده گفت: لیکم اخمش به خنده تبدنگاهش کرد و کم یرچشمیز یهست
 تو! یخودم جونیقربونت برم موش -

 زد. شیبه بازو یمشت یهست
 !یخودت -

 مان را آورد.و صبحانه ییشد و عمه چا ریخغائله هم ختم به نیا رخداشک
 لب سوز عمه خانوم! ییاز چا نمیا سا،یآقا پل دییبفرما -

 :دمیکه کل وجودم آتش گرفت. شروع کردم به باد زدن زبانم و نال دمینوش یاز چا یقلپ
 روده و معده سوزه! ییچا نیا ه؟یسوختم عمه! لب سوز چ یوا -

 :دیو عمه توپ دندیخند همه
 سرد بشه خب! یکردیذره صبر م هیشکمو!  گهیخودته د ریتقص -

 گفت: هومن
 لب سوز نبود عمه! گهیوقت که داون -

 اپن گفت: یاز رو فشیو عمه بعد از برداشتن ک دمیخند همه
 خرتو پرت از بازار بخرم.فعالً. یسر هی رمیها من مبچه -

 از جا بلند شدم. عیسر
 .میباهم بر نیمه صبر کنخب ع -

 زد. یلبخند
 الزم دارم. یرو ادهیذره پ هیعمه،  خوادینم -

 زدم. یتکان دادم و لبخند سر
 .لتونهیهرجور م -

 یرو و چهرههومن نگاهم به سمت رو به یبودم که با سرفه عدنیکرد و از خانه خارج شد. مشغول بل یخداحافظ
 شد. دهیکش لشیبه موبا رهیو خ ریمتح

 !؟ییهویاالن  نیهم ندش،یجان؟ عشق عمه و همسر آ -
 .دیرا از دست هومن کش یگوش یهست

 .نمیتو؟! بده بب یگیم یچ -
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 .دمیکش یرا از دست هست یو گوش اوردمیطاقت ن گریعکس اوهم به سرفه افتاد که د دنید با
 مگه؟! هی. چنمیبده بب -

 یاش به خوبو چهره شناختمیکه نم یدختر یرو. روبه. هومن بودمیهم خم شد و هردو به عکس نگاه کرد نیفرز
ارسال کرده  نستاگرامیمحترمه، داخل ا یعمه یعنیو پنج، پنجاه و دو  جون چهل ونیکه کتا یمشخص نبود. پست

 تعجب نکرده بود با خنده گفت: یلیکه انگار خ نیبود. فرز
 داره. یانقشه هیعمت  نیا دونستمیم -

 :دید و توپنگاهش کر یعصب هومن
جان که اونم به لطف عمه میآبرو داشت یتو مجاز نیعکسو گرفت؟ هم نیا ی! کِ؟یبه من نگفت یچیو ه یدونستیم -

 دود شد رفت هوا!
 بزنم! یحرف دمیترس یول دمش؛ید گرفتیکه عکس م یموقع شبیپر -

 کردم. اعتراض
 به منم بگه چه خبره؟! یکی ه؟یعکس چ نیا -

 نگاهم کرد. نیفرز
 شدن که البته حل شد. ریبا هومن بحثش شدو بدجور درگ قیواسه تحق میکه رفته بود شبی. پراوشهیخواهر س نیا -

 داد زد: یهست
 از من؟! خبریاونم ب قیتحق نی! هومن شما رفت؟یچ -

 :دیغر هومن
آبروم  نیاز ا شتریعکس رو پاک کنه تا ب نیا میزودتر عمه رو خبر کن دیبا ؛یهست ستیفعالً وقت دعوا با من ن -

 نرفته!
 پرت کرد. زیم یرا رو لیموبا یعمه جواب نداد. حرص یرا به دست گرفت و مشغول شماره گرفتن شد؛ ول یگوش

 کارات! نیبا ا یکرد وونمونیعمه، عمه د -
 هومن مواجه شدم. یعصب یافهیکه با ق دمیخند

 به حال منه بدبخت کن! یفکر هی دنیواموندتو به جا خند شیزهرمار! ببند اون ن یا -
 انداختم و از جا بلند شدم. امیبه ساعت مچ ینگاه

 که امروز... نیبجنب ن،یشده. بجنب رمونیاالنشم د نیچون هم شهیفعالً که نم -
 زمان گفتند:وسط حرفم و هم دندیکالفه پر نیو فرز هومن

 !میکار دار یلیخ -
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 به سمت در راه افتادم. هیق. زودتر از بمیرفتم و هرسه آماده شد یاغرهچشم
 دن،یهم تو اداره رات م ینکن ینکبتا! هومن اون همه ادکالن رو خودت خال گهید نی. زود باشیخداحافظ هست -

 نترس!
 

*** 
 

 در نگاهم باال آمد. یکارم بودم که با صدا مشغول
 تو. ایب -

 وارد شد و احترام گذاشت. یرحمان
 منتظرتون بمونن؟. بگمنجانیا یبهبهان زیوجناب سروان پدرو مادر و برادر پر -

 فرستادم. رونیو نفسم را ب دمیپرونده کش یاز بررس دست
 نه، بفرستشون داخل. -
 چشم. -

 گذاشت و رفت. احترام
 یحدودا س یسرشان هم پسرغم زده و پشت یهابعد از گرفتن اجازه با چهره یالحظه بعد زن و مرد سالخورده چند

خبر مرگ برادرش غصه نخورده بود وارد اتاق شدند. زن و مرد سالم  دنیقدر هاهم از شنان ایکه گووچهار، پنج ساله 
 اشاره کردم:. هایکردند. از جا بلند شدم و به صندل

 .دینیبش دییبفرما کنمیسالم. خواهش م -
 و گفت: دیرا باال کش شینینفر نشستند. پسر جوان ب هرسه

 !میتو مراسم باش دیو االن با مییما صاحب عزا نجا؟یا نیکشوند بپرسم چرا ما رو شهیم دیببخش -
 زدم. یکج لبخند

 نه شما! کنمیمنم که سؤال م نجای. درضمن، انیدارمو بعدش مرخص کیبعله درسته، من فقط چندتا سؤال کوچ -
 !م؟یجواب پس بد سیخاطر مرگ برادرم به پل هی دی! با؟یچه سؤال -
 فرستادم. رونیگرفته بود. نفسم را ب حرصم اشیهمه گستاخ نیا از
 !نیبه خاطر قتل برادرتون جواب پس بد دی. بارینخ -

 متعجب داد زد: مادرش
 ! قتل؟!؟یچ -
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 دادم. هیتک امیصندل به
 قبالً راجبش باهاتون صحبت کردن! کردمیر م. فکهیقو یلیباشه خ دهیپسرتون به قتل رس نکهیبله، قتل. احتمال ا -

 را مشت کرد. شیهاجا بلند شد و دست از یعصب پرهام
 بدمش. لتونیتا خودم کت بسته تحو نیبگ ن؟یدونیاسمو ادرس طرف و م ن؟یموضوع مطمئن نیچقدر از ا -

 برداشتم. یاز صندل هیزدم و تک یپوزخند
ره هستن که ادا نیباتجربه و ماهر تو ا یسایپل یقدر. خوشبختانه هنوز اوننیکارو انجام بد نیشما ا ستیالزم ن -
 من کارمو انجام بدم. نیو اجازه بد نیبه کمک شما نباشه پس لطفاً آروم باش یازین

 شدم. داد زد: اشیچشمان مشک یرهیخونسرد خ یواکنش چیزد. بدون ه زیم یرو یمشت یعصب
 شرف زده داداشمو کشته؟ هان؟ یب هی دنیبهم خبر م یآروم باشم وقت یآروم باشم؟! چجور -

 فرستادم. رونیرا ب نفسم
لطفاً. من بهتون  نینیتو سرتون! بش نیصداتونو انداخت طورنیکه هم ستیفوتبال ن نیزم نجایا ن،یگفتم آروم باش -

 نشده. دایپ یمدرک موسخ چیگفتم احتمالش هست که قتل باشه. هنوز ه
 سر داد. زیتمسخرآم یاتک خنده زدینفس منفس تیاز عصبان کهیدرحال

 !هیبه چ یچ نیدونیهنوز خودتونم نممسخرس! شما  -
 زد. زیبه م یگرید مشت

 خراب شده؟! نیتو ا نیکنیم یپس چه غلط -
 :دیتوپ یعصب پدرش

 .آروم باش تا جناب سروان حرفشونو بزنن کمیپرهام.  گهیبس کن د -
 زد. یپوزخند

 گذاشتن. یمصرفیب یآدما نیلقب که رو همچ نیا فیسروان؟! ح -
و از  یراجع به برادرِ قاچاقچ قیحقا یهمه ندهیتا چند روز آ ی! وقتمصرف؟یب گفتیم. به من منگاهش کرد براق

آقا پرهام است.  نیا یکاسه مین ریز یا. شک نداشتم که کاسهآمدیحساب کار دستش م شدیاش رو ممرگ برگشته
 پس داد زدم: زدمیبعداً جداگانه با او حرف م دیبا
 ؟یرحمان -

 وارد شد و احترام گذاشت. عیسر یرحمان
 بله قربان؟ -
 پرهام اشاره کردم. به
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کجاست؟! ببرشو قشنگ بهش  نجایا دونهی. فکر کنم هنوز نمدهینکش شیببر تا همه جارو به آت نجایآقارو از ا نیا -
 اتاقم. ارشیرفتار کنه. بعد از صحبتم با خانوم و آقا ب یچجور دیبده که با ادی

 :دیپسش زد و توپ یکه عصب دیام را کشگفت و دست پره یچشم
که هست  یهرچ زم،یسروان؟ من برادر پرو یبه پدر ومادرم بگ یکه چ یبنداز رونمیب یخوای! مرمینم جاچیمن ه -

 !شهیبه منم مربوط م
 .دیدست پرهام را کش یاشاره کردم. عصب ینگفتم و به رحمان یزیچ
 !ایراه ب -
گذاشتم و به پدر و مادر  زیم یجا شدم. دستانم را روجابه یصندل یو رو دمیکش یغرولند از اتاق خارج شد. پوف با

 نگاه کردم. زیپرو
روابطش و هر  ش،ی. راجب کارش، زندگنیدونیکه م یزی. هر چنیراجب پسرتون بگ زویچهمه خوامیخب، م اریبس -
 .یاگهیمهم د زیچ

 م زده گفت:فرستاد و غ رونیمرد نفسش را ب یول ه؛یگر ریکه زد ز زن
 .کردینم یبا ما زندگ گهیها بود که دمدت زیبگم جناب سروان! پرو یچ -

 درهم شد. میابروها
 ن؟یداشت گهیباهم د یچرا؟ مشکل -
بود. ور دست خودم تو بازار کار  یو زرنگ یپسر کار زی! پرومینداشت یمشکل شیتا قبل از ورود اون دختر به زندگ -
 یول م؛یباهم ازدواج کنن. مخالفت کرد خوانیدختر اومد خونه و گفت که م هیدست  روز دست تو هی یول کرد؛یم
 جمع کردو باهم رفتن. لشویما دختره رو عقد کرد. بعدشم وسا یلج کردو بدون اجازه زمینداشت. پرو یادهیفا
 ام گذاشتم.چانه ریدستم را درهم قفل کردم و ز دو
 نتخاب شما نبوده؟ا نکهیخاطر ابه ن؟یچرا مخالفت کرد -
 پسرم بود. یمخالفتم مناسب نبودن دختره برا لیجناب سروان، دل رینخ -
درستو  یداشت و نه خانواده یخاص یژگیما نبود. نه و ی. اون دختر وصلهمیهست یآبرودارو سرشناس یخانواده ما

جوره با  چیهم نداشت. ه یلیامفک و ف چیطالق بود و ه یچون بچه میدیخانوادشو ند وقتچی! درواقع ما هیحساب
حد مجذوب خودش کرده بود که به  نیو تا ا سرمپ یچموش چجور یدختره دونمینم یول ومدن؛یبه هم نم زیپرو

 .سادیما وا یخاطرش جلو
کند به کنکاش کردن  قیبود که مرا تشو یزیجالب و شک برانگ یماجرا یقدرفرستادم. آن رونیب قیرا عم نفسم

 :دمیراجع بهش!پرس
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 به پسرتون داده بوده. یدیوعده وع دیدختره ثروتمنده؟ شا -
 آنچنان خوب نبود. شیجناب سروان، وضع مال رینخ -
تون روابط  ی! بعد از به هم خوردن روابط خانوادگ؟یبعد از اون چ کرد؛یبا شما تو بازار کار م زیپرو نیگفت ارخب،یبس -

 تون پابرجا موند؟ یکار
 با پرهام رفت و آمد داشت. یول مش؛یدیند شتریب ی. ما بعد از اون ماجرا چندباردیون کار دست کشاز ا زیپرو ر،ینخ -

 تکان دادم. سر
 مشغول شد؟ یخب بعد از اون به چه کار طور،نیکه ا -
 از ما نگرفت! یسراغ گهیبوده که د یحتماً کار نون و آب دار یبه خدا؛ ول میما خبر ندار -

خان شغل نان و آب  زیبه قول پدر پرو ای هایکثافت کار نی. پس منشأ اشدیم لیتبد نیقیداشت حدسم به  کمکم
 .دیرسیم زیدار به همسرِ مرحوم پرو

 :دمیپرس
 د؟یبهتون رس یو توسط چه کس یخبر مرگ چه زمان -
 اول. پرهام آشفته اومدو گفت تصادف کرده. یهمون ساعتا -

 باال انداختم. ابرو
 تصادف کرده؟! -

 تکان داد. سر
 ؟یپسرتون چ ن؟یدار یدشمن یتر بگم شما با کسواضح ای نیشک دار یو سؤال آخر، شما به کس -

 فکر کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. یکم
 !دونمینم زویپرو یمحتاط بودم؛ ول شهینه. من تو کارم هم -
 .طورنیاکه -

 و برگه را به سمت مرد گرفتم. ستادمیا شانیروبرداشتم و از جا بلند شدم. روبه یابرگه
 یخودش و همسرش و همراه با شماره یهاخودتون و پسرتون و شماره یممنونم از کمکتون. لطفاً آدرس خونه -

 .دیسیمهمه برام بنو نیکنیکه فکر م یاپرهام و هر آدرس و شماره
 را گرفت. برگه

 به دردنخور از همسرش دارم. احتماالً یشماره هیخونشون و  نیمن فقط آدرس اول -
 .دیسینداره همونارو بنو یاشکال -

 گفت: یلرزان یکه تا آن لحظه ساکت بود با صدا زن



 

 

373 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 جناب سروان؟ -
 کردم که ادامه داد: نگاهش

 کاریمن چ یچارهیو ازش بپرسم چرا؟ مگه...مگه پسر ب نمشیخودم بب یبا چشما خوامیم ن؟یکنیم دایقاتل بچمو پ-
 ؟کرده بود

 یمجبور بودم. برا یول آمدیاز دروغ خوشم نم وقتچی! هستیشرف یکه پسرش چه آدم ب دانستینم چارهیب زن
اداره بودم که بدون شک و  نیفقط من در ا یپسرشان مرده. از طرف کردندیفکر م دیآنها با زیچروشن شدن همه

 مهربان زدم. ید. لبخندکار بهتر بو نی!پس همکردمیم نیرا تضم زیاحتمال زنده بودن پرو
 .نیبله مادر، مطمئن باش -
 بده مادر! رتیخدا خ -

 برگه نوشت و به دستم داد. یها را روزدم. مرد آدرس و شماره یلبخند
 .دییبفرما -
 .نی. فقط در دسترس باشنیبرگرد نیتونیممنون. م -

 گفتم: ینگفت و هر دو از جا بلند شدند. از اتاق که خارج شدند رو به رحما یچشم
 پرهامو بفرست داخل. -

 کردم. یظینشست که اخم غل میروروبه یصندل یرو نهیسـ*ـبهطلبکارها دست نیبا اخم وارد شد و ع پرهام
 ن؟ینیمن اجازه دادم بش -
 انداخت. گرید یپا یرا رو شیپا کیباال انداخت و  یاشانه الیخیب

 .شمیخسته م ستادنیاز ا یتا شما دستور بد -
 زدم. یکج لبخند

 میندار میساعت خواب درستو حساب هیهفته  هیوقتا تو  یکه گاه یما بود یبده! پس اگه جا یلیکه خ یجورنیا -
 !؟یکردیم کاریچ
 نجا؟یا نیسؤالو جوابا منو کشوند نیا یبرا نمی. ببستمیشما ن یحاال که خداروشکر جا -

 زدم. یپوزخند
سر سؤاالمون، اول از همه راجب  می! خب برادیحساب کار دستشون ب دیمثل شما با ییپررو یآدما یول ر؛ینخ -

 ت؟یخودت، شغلت و زندگ
 !رهیرو دا ختنیر زویچپدر مادرم همه کردمیفکر م -

 باال انداختم. ابرو
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 از زبون خودت بشنوم! خوامیم یول د؛یشا -
 .گمیشما بپرس، من م -
 خب، شغلت؟ اریبس -
 دارم. یکیریوازم الکتو فروش ل ریتعم یمغازه هی -

 تکان دادم. سر
 . خب، درآمدش؟یکنیپس با پدرت کار نم -
 درآمدش هم خوبه. -

 زدم. یزیشدم و لبخند ر رهیخ درچشمانش
 شغل پدر و برادرت! هینه به خوب یول -
 خورد. جا
 شغل برادرم؟! -

ن شوم. نگاه از چشمان پرسشگر و مطمئ زیبودم تا از هم دست بودنش با پرو یالعملعکس نیبود! منتظر چن نیهم
 دادم. هیتک یگرفتم و به صندل اشدهیترس یکم
 .هیچ دونستنینم یداشته؛ ول یشغل پردرآمد گفتنیخانوادت م ؟یآره. چرا تعجب کرد -
 را باال انداختم. میابرو یتا کی
 !نیفکر کردم باهم همکار هست ،یتو که باهاش در رفت و آمد بود یول -

 جا شد.جابه شیدر پنهان کردنش داشت در جا یکه سع یقورت داد و با استرس دهانش را آب
 یوقت نمیکنه، واسه هم یبا شغلش قاط مونویندارم! اون دوست نداشت روابط برادر یاطالع یلیخب، راستش من خ -

 !دونمی.منم نمدونهینم کسچیآخه ه نیدونیتعجب کردم که از کجا م نیگفت
 باال رفت. میشدم و ابروها رهیاش خو لو دهنده اهیس. درچشمان گودروغ

 !؟یراجب شغلش بدون یذره هم کنجکاو نبود هی یحت یعنی ؟یجد -
غرورش اجازه  نمیبراش جور کرده بود واسه هم یطفره رفت. فکر کنم شغلو همسرش با پارت یول دم؛یچندبار پرس -
 !موضوعو بگه نیراجبش حرف بزنه تا مجبور نشه ا دادینم
 ه؟یفکرت بر چه اساس نیا -
 بشه، پس حتماً خانومش بوده. شینداشت بخواد پارت مینداشت، کس یخب برادر من که تخصص خاص -
 چرا اون شغلو برا خودش جور نکرد؟ طورهنینداره؟! اگه ا یخوب هیمال تیهمسرش وضع گفتیپدرت که م یول -

 گفت: یعصب
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 !دمیبحثشون فهم یاز صدا نارویسروان؟! ا دونمیمن چه م -
 کردم. زیر چشم

 ؟یچه بحث -
 ستوین طورنیا ونیواسه آقا گفتیخانومش م یشغل خسته کنندس؛ ول نیا گفتی. برادرم مگهیراجب شغلش د -

 نذار. زایچ نیا یپا تویتنبل
 فرستادم. رونیرا ب نفسم

 ؟یبا کس یبحث و دشمن اینداشت؟  یمالقات مشکوک ایاواخر تماس  نیا زی. پرویخب، سؤال بعد یلیخ -
 خودش را به فکر کردن زد و سپس گفت: یکم
 .دمیمن که نه، اگرم بوده حتماً من نفهم یجلو -

 باال انداختم. ابرو
 یباهم نداشتن؟ دعوا یاگهیمشکل د یکه گفت یاز اون بحث ریبه غ ؟یدونیم ایراجب خانومش چ طور،نیکه ا -

 ...ایو زدو خورد  دیشد
 :دیم و با چشمان گرد شده توپوسط حرف دیپر
 !رممکنهیغ نی! اونا عاشق هم بودن. ان؟یبه خانمش شک دار یعنی -

 در هم قفل کردم. زیم یزدم و دستانم را رو یکج لبخند
 !رممکن؟یبه همه شک دارن. بعدشم، چرا غ تیقتل و جنا انیتو جر سایپل -

 باال انداختم. یاشانه
 !ادیطور که از من و تو برم. همونادیرمازش ب یهر کار گه،ید زادهیآدم -

 زد. یپوزخند
 نکن سروان! سهیبه نظرم شما همه رو با خودت مقا -

 زدم. یلبخند
 ن؟یدیمرگ برادرتون در اثر تصادف بوده، خب شما راننده رو د ای. گویسؤال بعد -
بعدش تموم  کمیداداشم  یته؛ ولاز زنده بودنش راحت شده رف الشیخ یو وقت مارستانینه. برادرمو رسونده بود ب -

 کرد.
 راننده؟ ایبوده  زیگفتن؟ مقصر پرو یمحل حادثه چ یسایپل -
 خورهیسؤاال به چه دردت م نینداشتن که بگن. ا گهید یچیجز خبر مرگش ه مارستانی! من که رفتم بدونمیچه م -

 ! اسمش روشه.گهیجناب سروان؟ تصادف تصادفه د
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 باشه! ینه اگه عمد -
 را باال انداختم. میابرو یتا کینگاهم کرد که  ریمتح

 سوء قصده! ست؛یاسمش تصادف ن گهیاون موقع د -
 کرد. ریمتح یاچشمان درشت شده تک خنده با
 همکاراتونم مثل شمان؟! نمی. ببنیزنیمن! شما به عالم و آدم انگ م یخدا -

 .زدم یکج لبخند
قدر پس چرا حاال ان ،یشد یشیآت یلیمرگ برادرت قتل بوده خ گفتم بارنیاول یبرا یشد؟! شما که وقت یچ -
 !؟یالیخیب

 !یقاتل نیبه خودم بگ نیمونده برگرد نیمزخرفه! هم یلیشما خ یهاهیفرض ستم،ین الیخیب -
 راجب تصادف بگو. زویچ. حاال همهگمیچرا که نه! اگه شک کنم م -
 تصادفا. یهبود. مثل هم یتصادف عاد هیبگم آخه؟ گفتم که  ویچ -
 !؟یجد -
 گم؟یدوروغ م نیکنیشما فکر م -

 زدم. یکج لبخند
 به من دوروغ بگه. تونهینم یکس -

 به چشمانش گفتم: رهیرا جلو بردم و خ سرم
 در انتظارشه. یبد یلیمجازات خ فهمم،یاگه بعدش راستشو بفهمم که م دونهیچون م -
 جناب سروان. یافتهیاوهو! شما چه خودش -
 به خودم اعتماد دارم. یکاف یفقط به اندازه ستم؛ین فتهیدشخو -

 زدم: داد
 .اریآقا پرهامو برا من ب ی! گوشیرحمان -

 درشت شد. چشمانش
 !؟یواسه چ یگوش -

که فقط  شیهاامیها و پشدم. تماس یرمزش را گرفتم و مشغول بررس لشیرا ندادم. چند لحظه بعد عالرقم م جوابش
ها و با پاک کردن چت کردیباطل! گمان م الیبعد از وقوع حادثه بود. هه خ یو همگ یپرسدرحد سالم و احوال 

 کرده! یزرنگ شیهاتماس
 باال انداختم. ابرو



 

 

377 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 ن؟ینداشت یاگهیحرف د چی! هن؟یدیپرسیفقط حال همو م یعنیجالبه!  -
 باال انداخت. یاشانه الیخیب

 خب نه! -
 د شدم.فرستادم و از جا بلن رونیرا ب نفسم

 خب. اریبس -
 گرفتم. شیرا دور زدم، آن را جلو زیم نکهیاوردم و بعد از ا رونیب یگرید یبرگه

 برادرت و زنش و آدرس خونشون. یآدرس خونه و مغازت، شماره -
 را گرفت. برگه

 از زنش. یخودیب یشماره هیخونشونو دارم با  نیمن آدرس اول -
 .سیهمونارو بنو -

 نثارش کردم. یغول شد. در دلم فحشگفت و مش یاباشه
 !شمیمن تا دست تو رو، رو نکنم آروم نم ،یحقه باز نکبت! کور خوند یدروغ گو یکهی! مرتتیقزم
 شد و برگه را به دستم داد. بلند

 برم؟ تونمیم -
 .نمتیتو زندون بب یبعد یکه دفعه یبر یا

 زدم. مهینصفه ن یلبخند
 البته! -

کند. بعد هم  بشینفر را دنبالش بفرستد و نامحسوس تعق کیرا خبر کردم تا  یرحمان عیکرد و رفت. سر یتشکر
 بدهند. لمیمکالماتش را تحو زیکرده و ر یداخلش را بررس یهادادم که تمام شماره تلفن لشیها را تحوبرگه
*** 

دستان لرزانم  نیسرم را ب پخش کردم. کالفه زیم یها را با دو دستم روزدم و تمام برگه یادیفر تیشدت عصبان از
مکالمات  زیکردن ر یمشغول بررس وقفهیشان نداشتم! از ظهرتا حاال ب هیعل یمدرک چینفس زدم. هگرفتم و نفس

جا نگذاشته از خود به یاثر و مدرک چیبود. آنها ه نچرا که فقط وقت تلف کرد کردیم امیعصب شتریب نیبودم و ا
مرده و دست من هنوز  زیکه پرو دادندیشواهد نشان م یاز اعالم حادثه بود. همه ها قبل! تمام تماسیچیبودند. ه
 بود. یخال هیبق یاثبات زنده بودنش جلو یهم برا

 :دیچیدر گوشم پ یرحمان یبا شدت باز شد و صدا در
 . حالتون خوبه؟دمیشن ادیفر یشده؟ صدا یقربان چ -
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 را بدهم. کردم با آرامش جوابش یرا باال آوردم و سع سرم
 ن؟یکن دایپ زویهمسر پرو نیتونست نمیآره، بب -
 ترس جواب داد: یکم با
 ن...نه قربان. -
 داد زدم: باًیو تقر دمیجا پر از
نفر که تمام مشخصاتش جلو روشونه  هیکردن  دایپ یعنی! کنن؟یدارن م یهمه آدم از ظهر تا حاال چه غلط نیپس ا -

 انقدر سخته؟!
 ...یلی.خ.خ..ق...قربان.. -

 زدم: داد
 ! برو به کارت برس.یکن هیاونارو توج یعرضگیب خوادینم -

 :دیدستانم گرفتم که پرس نیسرم را ب دوباره
 براتون؟ ارمیآ...آب ب -

 داد زدم: بلندتر
 گفتم برو سر کارت! ست،یالزم ن -

 هومن به گوشم خورد یتند و بعد هم صدا یهاقدم یصدا
 ؟یحمانچخبره ر نجایشده؟ ا یچ -

 گفت: یرحمان
من اومدمو  نیکه گفته بودن و انجام دادم. خودتون که شاهد ی. من هر کارنیعصبان یلیقربان جناب سروان خ -

 ...ازتون خواستم که
 گفت: هومن

 تو برو من خودم حواسم بهشون هست. ال،یخیب -
 :دیتوپ ینفر وارد اتاق شد.در را بست و عصب کیگفت و چند لحظه بعد  یچشم

 ؟یبهش گفت ی! چکردیداشت از ترس سکته م یمعلوم هست چه مرگته کارن؟! بدبخت رحمان -
 کردم. ینچ
 هومن. حوصله ندارم. رونیبرو ب -
بود  ستادهیبه هومن که کنارم ا یام سرم را باال آوردم و عصبخسته یهاگرش به شانهنوازش یهابرخورد دست با

 چشم دوختم.
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 سرت مافوقتم مثالً! ری! خون؟ریمگه نگفتم برو ب -
 و با آرامش گفت: دیرا مال میهاحرفم شانه الیخیب

بسکه چشات پف کرده  یشد یزامب نیع ن؛یبب نهییخودتو تو آ یافهی! بلند شو قیوفتیپس م یدار یکارن از خستگ -
 استراحت کن. کمی. دهیو رنگو روت پر

 :دمیرا پس زدم و توپ دستش
ذره اگه دل  هی. شهیم الیمنم بخوام استراحت کنم واو گهیواسه هفت پشتمون بسه! د نیاحتکه شما تو استر نیهم -

 نبود! جورنیا تیو وضع نیکرده بود دایاالن دختره رو پ نیدادیبه کار م
 !میکه ندار بی. علم غمیکردنش انجام داد دایدر توانمون بود واسه پ ی! ما هر کارم؟یکرد یم کاریچ گهید -

 :دمیتوپ
 شهره. نیگوشه کنار هم هی! باالخره نیهومن آب که نشده بره تو زم -
 !؟یدار یکارن. تو چه توقع ومدهیواسه ختم شوهرش ن یاون حت -

 :دیدوختم. پرس زیم یپخش شده رو یهاو نگاهم را به برگه دمیکش یپوف
 نشد؟ رتیدستگ یزیچ نایاز ا نمیبب -

 را به چپو راست تکان دادم. سرم
 .یچیه -

 به کمرم زد. یافرستاد و ضربه ردنیرا ب نفسش
 ؟یقرار نداشت وایخب پاشو! مگه با ش یلیخ -

 توانستمیخراب بود و نم یلیاوضاع پرونده خ یذره شده بود؛ ول کی دنشید یهومن؟!دلم برا یآورد ادمیبه  چرا
 :دمیها بود غرطور که نگاهم به برگهکنم. همان شیرها

 هی یهنوز حت یگزارش روند پرونده رو به سرهنگ بدم؛ ول دیامروز فردا با نیرم هومن! همقرار بخوره تو فرق س -
 نکردم. دایهم پ یمدرک درست و حساب

 !دمیم حیتوض هیکارن. اصالً من خودم بهش قض کنهیبابات حتماً درک م -
 زدم. یپوزخند

 ی!بعدشم، تو الزم نکرده واسطهرفعالهیعالوه بر آپشن مهرومحبت آپشن درکشون هم غ شونیدرک؟ !متأسفانه ا -
 عمه آش خودتم پخته! ی. بدبخت خبر نداریمن بش

 گفت: متعجب
 !ه؟یمنظورت چ -
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 کف دستش گذاشت! یطرز فاجعه باربه زویچهمه یو اون روز که م*شروب خورده بود یو هست اوشیعمه راجب س -
. با میو هردو احترام گذاشت دمیدم که با ورود بابا از جا پربه در خورد. سرم را باال آور یاکه تقه دیبگو یزیچ خواست
 قرار گرفت. زمیم یروشده و جلوتر آمد. روبه مانرهیخ یظیاخم غل

 امروزت؟ یهایبررس یجهیخب سروان، نت -
 روبه بابا گفت: یقورت داد و با لبخند ژکوند یسختبه هومن انداختم که آب دهانش را به ینگاهمین

 تمام...خب، ما  -
 :دینگاهش کرد و توپ یحرص بابا
 رون؟یب دیلطفاً از اتاق بر شهیمن با سروان بودم ستوان! م -

 لب زمزمه کرد: ریز رفتینطورکه منگاهم کرد و احترام گذاشت. هما یبا نگران هومن
 نره! ادتی وارویش -

چپم  یبابا دو لقمه ای کردمیسکته نم تیو عصبان ینگاهم را از هومن گرفتم. واقعاً که! اگر از شدت خستگ کالفه
 فکر کنم. وایبه قرارم با ش توانستمیاحتماالً بعدش م کردینم
چشمانم شد. منتظر ماند تا هومن خارج شود و  یرهیپخش شده انداخت و دوباره خ یهامتأسف به برگه ینگاه بابا

 بسته شدن در لب گشود: یبعد از صدا
 منتظرم سروان! -
کردم. بعد  یمهمه نوشتم و بررس کردمیرو که فکر م یکردم و تمام موارد ییبازجو زیاول از خانواده پرو خب...من -

اما فردا حتما  میکن دایپ می. همسرش رو نتونستدمیند یمورد مشکوک یمکالمات و گرفتم و چکشون کردم؛ ول زیهم ر
 .میاریم رشیو گ ارمیدست مبه یشتریاطالعات ب

 .دیکوب زیم یگهان کف دو دستش را محکم روزد و نا یپوزخند
اون  دی. شامیصبر کن امگهیچندماه د ایچند روز، چندهفته،  میتونیذره زوده؟ ما م هی یکنیسروان؟! فکر نم یجد -

 !میرو به همه اعالم کن تیموفق نیو ا میریجشن بزرگ براتون بگ هیاومد، هان؟ بعدشم قراره  رتونیگ یزیچ هیموقع 
 ادامه داد: بلندتر

را ببندد. او شبانه روز تالش کردو  یبهبهان زیپرو یها توانست پروندهبعد از ماه یخبر خوش! سروان کارن احمد -
راست راست  هایو جان انیاو ثابت کرد که قاچاقچ د،ی! درست حدس زدافتیدست  یمهم یجهیبه نت تیدرنها

شهر در امن و امان به دست  نیکه ا دی. آسوده باشکندیم فایر را انقش برگ چغند سیدر شهر راه بروند و پل توانندیم
 !دیبه افتخار سروان دست بزن یبسته شد. همگ تیپرونده هم با موفق نیکه ا یمجرمان است. چقدر عال

 به در خورد و هومن هول وارد اتاق شد. آهسته گفت: یاتقه
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 ن!جمع شد نجای! کل اداره اکنمیسرهنگ، خواهش م هیکاف -
 به سمت هومن برگشت: بابا
 داره؟! یبیمگه ع -
 من اشاره کرد و ادامه داد: به
 !؟یکن قشیتشو یخوای. نمکنمیم ریدارم از پسرعموت تقد -

 گفتم: آهسته
 ...دمیقول م یول د؛یطول کش یلیخ دونمیمتأسفم. م -
 باال آورد. دی. انگشتش را به تهددیبرگشت و وسط حرفم پر سمتمبه
 !یرو داشته باش یزیانتظار هر چ دیپرونده بسته نشه با نیسروان. اگه تا اون موقع ا گهیپنج روزه دفقط  -
 را گرفت. میسمتم آمد و بازوها. هومن بهدیرفت و در را بهم کوب رونیاتاق ب از
 تموم شد کارن. آروم باش! -
 بغضم را نگه داشته بودم. سرد نگاهش کردم. یسختبه
 !؟یکن ریازم تقد دی! مگه سرهنگ نگفت با؟یسادیتو چرا ثابت وا -

 زد. یفرستاد و لبخند مهربان رونیرا ب نفسش
خانوم  وایرو مخ ش یو دار یطلسم شده رو کند یپرونده نیشر ا گهیتا پنج روز د دمیاونم به وقتش! بهت قول م -

 تا باهات ازدواج کنه! یکنیکار م
 زدم. یسرد لبخند

 ها!دلت خوشه -
 برداشت و به دستم داد. یچوب لباس یرا از رو امیباران

خانومو منتظر  وایش یخوایتوکه نم نما؟یس میبر یو دعوتش کرد یرفته بعد نماز بهش زنگ زد ادتیبجنب! انگار  -
 !؟یبذار

با آن مرا  شهیکه هم یزد و چشمانش را بازو بسته کرد. همان حرکت ینگاهش کردم که لبخند آرامش بخش سرگردان
 .کردیام خودش مر

 زدم. یلبخند
 شد؟ رشیدست گ میزیکرد؟ چ بیپرهامو تعق ی. فقط قبلش بگو کمیریخب م یلیخ -
 نبوده. یکه زنگم زد خبر شیپ قهیچند دق نیشده و تا هم یآپارتمان یخونه هیرفت. بهم گفت وارد  نیفرز -

 را تکان دادم. سرم
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 م؟یرو بفرست گهید یکی دیبا ایبده  کیکش تونهیخوبه، شب م -
 ذره عادت کنم! هیتا  مونمیم کنم پس خودم یبه بعد مجبورم تو کوچه زندگ نیگفت حاال که کال از ا ست؛یالزم ن -

 کردم. ینچ
 کنه؟ دایپ گهید یخونه هینتونست  نمیافتاده. بب یریچه گ نمیفرز نی. اچارهیب -
 ره بود بعدم که دنبال پرهام رفت.نه بابا،آخه وقتش کجا بود؟! از صبح تا ظهر که تو ادا -

 .دیکش وارید یکوچک رو ینهییآ یرا تا جلو دستم
 یافهیق نیبه ا یدست هیو از اتاقم بردارم توام  لمیوسا رمیسؤال و جواب و بذار برا بعد. شب شد آقا کارن! تا من م -

 فقط الفرار! نتتیبب یجورنیا وایداغونت بکش. ش
 و لب زدم: دمیخند

 باشه. -
*** 

است ثابت ماند.  یگرید یشده بود؛ اما مشخص بود فکرش جا لمیف یرهینگران خ یکه با چشمان وایش یرو نگاهم
بعد از شروع  قهیکه از چند دق یگرفتم سؤال میتصم رسمینم ییکه با نگاه کردنش به جا دمیرس جهینت نیبه ا یوقت

 بپرسم: رفتیمرژه  در ذهنم وایش یترس و نگران نیا دنیتا حاال با د لمیف
 ؟یچرا نگران وا؟یشده ش یزیچ -

 گفتم: عیو ترسان نگاهم کرد. سر دیاز جا پر میباشد با صدا یگریکه درعالم د انگار
 خواستم بترسونمت. ینم د،یببخش -

 فرستاد و چشمانش را بازو بسته کرد. رونیب قیاش را عمحبس شده نفس
 ؟یدیپرس یزیچ -
 شده؟ یزی؟چیقدر نگرانچرا انبدونم  خواستمیآره.م -

 زد. مهینصفه ن یلبخند
 بودم. لمینه، فقط غرق ف -

 باال انداختم. ابرو
 !یترسیاز به زبون آوردنش م یول یبهم بگ یزیچ هی یخوایکه م کنمیاما من مدام حس م طورنیاکه -

 رنگ گفت:کم یمن و من کرد و با لبخند یکم
 ن؟یاوردیو همراهتون ن نیبپرسم ازت. چ...چرا آقا فرز دمیکشیراستش خجالت مکارن...راستش... یدونیخب...م -

 .دمیخند
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 .دییپایرو م یکی دیچون با ومدیخجالت داره آخه؟ ن یسؤال نیهمچ دنیمگه پرس -
 شد. رهیدرچشمانم خ نگران

 !ست؟یاالن خونه ن نیفرز یعنی! ؟یچ -
 گفتم: یمصنوع یاز سؤالش با لبخند مشکوک

 !؟یقدر نگران شداال چرا اننه. ح -
 و هول گفت: دیرا از من دزد نگاهش

 مونده؟! رونیوقت شب ب نیتا ا یعنیخب...خب خطرناکه!  -
 و سرم را به چپ و راست تکان دادم. دمیخند

 کار ماست. نیا زمیامان از دست تو! عز -
 :دیاخم نگاهم کرد و توپ با
 !مترسی. من مایکارا کن نیاز ا یتو حق ندار -

 چشمانش شدم. یرهیزدم و خ یلبخند
 . خوبه؟تینرم مأمور ییشبا تنها دمیقربونت ترست برم من! چشم، من قول م -

 زد. یلبخند
 آره! -

 دنش،یو از خواب پر یزن نقش اصل گریباز غیج یزمان با صدابود که هم شیآخرها باًی. تقرمیشد لمیف یتماشا مشغول
 یگرید یجا یرهیخ وایش ینگاه وحشت زده یشد: ول دهیسمتش کشگاه متعجبم بهحلقه شد. ن میدور بازو وایدست ش

اما  دم؛یرس میکه ما نشسته بود ییهایاز صندل ترنییاپ فیمانده بود. رد نگاهش را گرفتم و به سمت چپ، سه رد
 اش برگشت.بهت زده یسمت چهرهآنجا نبود! نگاه متعجبم به یوحشتناک زیچچیه
 ؟یدیترس ی! از چوا؟یشده ش یچ -
 آزاد کرد. میشد و چند لحظه بعد خجالت زده دستش را از دور بازو امرمیو نگران خ جیگ
 .خوامیمعذرت م -
 چشمانش شدم. یرهیدستان لرزانش نگاه کردم و دوباره خ به
 !لرزن؟یشده؟ چرا دستات م یچ -

 منو من کرد و سپس گفت: یکم
وحشنتاک  یلیکابوس خ هی ادیکابوس بوده منو...منو  لمیف یهمه دیفهم دویواب پردفه از خ هیزنه که  نی...انیا -

 !زهیری! اعصاب آدمو بهم مسازن؟یم هیچ لمایف نیانداخت. اه! ا
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 کردم. یاخم
 ...یقشنگ یشنگه. آقا هومن شما چه نکتهق لمشیگور شدس که گفت فهومن گوربه نیا ریآره. همش تقص -
 هومن حرفم نصفه ماند! یبسته یهاپلک دنیستم و دبرگشتن به سمت را با

 :دمیغر
 !دهیبعد خودش گرفته خواب مینیو بب شیشنهادیپ لمیکه ف نجاینگاش کن تورو خدا! مارو کشونده ا -

 تکانش دادم. محکم
 تموم شد! لمیپاشو هومن، پاشو جمع کن اون تن لشتو ف -

 د.آلودش نگاهم کرو با چشمان خواب دیکش یاازهیخم
 تموم شد؟ -

 رفتم. یاغرهچشم
 کجاش قشنگ بود آخه نکبت؟! گه؟یبود د یچ نیا نمیبعله، بب -
 زد. اشیشانیو محکم با کف دست به پ دیشد. ناگهان از جا پر رهیخ اشیگفت و به ساعت مچ یشیا

 سر صحنه! رفتمیم دیخاک بر سرم، من با -
 درشت شد. چشمانم

 صحنه؟! کدوم صحنه؟ -
 !گهیداد بهم د ریگ نیفرز یهیمون که همسابابا ه -

 کردم. زیتمسخرآم یاخنده تک
 !یبابا سر کار الیخی! ب؟یگیاونو م -
 عالمه پول برگشتم! هیرفتم و با  یدیوقت د هیقدر نفوس بد نزن! ان -

را  امیباران یلبه وایخارج شد. خواستم بلند شوم که ش نمایو زودتر از همه از س دیبزنم دو یبتوانم حرف نکهیاز ا قبل
 لرزان گفت: ییو با صدا دیکش
 !سایوا -

 نگاهش کردم. متعجب
 .میتموم شد. پاشو بر گهیکه د لمی! ف؟یواسه چ -
 !ترسمی! من...من هنوز ممینه...نه نر -

 نباشم. هینشستم تا مانع عبور بق یصندل یرو دوباره
 نگاه کردم. وایبه ش ینگران با
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 ه؟یچ وقتیوقتو ب یاینگران نیا لی. دلزمیراستشو بگو عز به من وا؟یشده ش یچ -
 انداخت. نییپا سر
 ...خواستمیخب...من...من م -

 ذوق زده ادامه داد: یرا باال آورد و با چشمان سرش
. نمیسالنشو بب یو گوشه کنارا نمایس یبود که پشت پرده نیآرزوم ا شهیبزنم. هم دیرو د نجایکل ا یدزدک خوامیم -
خوشگل مشگل تو  یجا هیبه  رسنیتونل راه دارن و بعدشم م یسر هیکه به  یمخف یدرا هی کنمیفکر م یبچگاز 
 هست. نمایس

 زدم. یلبخند یناگهان یمیبا تعجب نگاهش کردم و سپس با تصم ابتدا
 !؟یکن دایپ ویمخف یهرچه زودتر اون تونال خوادی! دلت نم؟یپس چرا نشست ؟یجد -

 برق زد. چشمانش
 واقعاً؟! -

 شدم. اشرهیزدم و با عشق خ یلبخند
شدن به چشمات حال منو از اون  رهیبا تو بودن و خ هی. هر ثانیقشنگت حال بدم و خوب کرد یتو امروز با لبخندا -
کشف بشن. چرا ما  دیزود با ای رید یمخف یپس چرا که نه؟! اون تونال کنهیکه هست صد برابر بهتر م یزیچ

دنبالش. بعدشم  میبر موینیو تپل بب دیخرگوش سف هی میدرشو باز کرد یوقت دیشا ،یدی! خدارو چه دم؟یکشفشون نکن
 !میاریها در بگودال بزرگو سر از افسانه هیتو  میفتیب

 و از جا بلند شد. دیخند
 م؟یپس بر -

 .دمیخند
 .میبر -

 کردیداشت گوشه کنار سالن را نگاه م وایدند. شهنوز در باز بودو تکو توک نشسته بو یشده بود؛ ول یخال نمایس باًیتقر
در ثابت مانده بود که قبل از بسته شدنش  ینگاه نگران من رو یکنم؛ ول اشیکه همراه خواستیو با ذوق از من م

 گفتم: وای. خطاب به شمیمتوجه بشو
 !بندنیندارن. االن درو م یاگهیشده و به نظر سانس د ی. کل سالن خالمیبر گهیبهتره د -
 به حرفم ذوق زده گفت: توجهیب

 کردم. دایپ یچ نیکارن! بب نجایا ایب -
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 یرفتم. کنارش نشستم که با ذوق به جسم کردیرا نگاه م هایاز صندل یکی ریکه خم شده بود و ز وایش سمتبه
 درخشان اشاره کرد.

 !نیاونو بب -
 ده بود!سا یدستبند نقره کیآوردش. فقط  رونیبه سمتش برد و ب دست

 گفت: کردینگاهش م کهیدرحال وایش
 .میبد نجایا یمسئوال لیتحو دیحتماً از دست صاحبش افتاده. با -
 آره. -

 صحبت دو نفر به گوشم خورد. یاز جا بلند شوم که صدا خواستم
 م؟یبر -
 .میآره، ببند که زودتر بر -
 و داد زدم: دمیسمت در دوزمان در بسته شد! بههم و
 درو. نی! باز کننیصبر کن -

 با مشتم به در زدم. محکم
 !میینجایما هنوز ا ن،یباز کن -
 شد. رهینفس زنان به در بسته خو نفس دیسمتم دوبه وایش
 !م؟یکن کاریخدا! حاال چ یوا -

 نگاهش کردم. نگران
 !م؟یزیتو سرمون بر ی. حاال چه خاکمیرفتیکاش اون موقع که بهت گفتم م یا -

 انداخت. نییرا پا سرش
 !شهیم ینجوریا دونستمینم د،یببخش -
 نشست. شروع کرد به حرف زدن: نیزم یداد و رو هیتک وارید به
و عوضش منم  یمن و بکش یجور کارا دیکه با ییتو نی. همش اندازمیتورو تو دردسر م شهیمنه! من هم ریتقص -

 .یبشور فمویو مجبورت کردم ک بهت زور گفتم میدی! از همون اولشم که همو دکنمیباهات دعوا م
 سرویکه متوجه نشود ب یلبم آمد و طور یرو ی. لبخندزدیحرف م زیر کیمانده بود  نیزم ینگاهش رو کهیدرحال

 همچنان ادامه داد: وایآخر نشستم. ش فیرد یهایاز صندل یکیعقب رفتم و پشت صدا عقب
! کارن من متأسفم یکه مثل االن تو دردسر افتاد یلطف کن یو خواست یبه حرفام گوش کرد شهیتو هم یول -

 که...کارن؟!
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 .زدیم دینگاهش کردم. با چشمانش داشت اطراف را د یدزدک
 زد: میشد و بلندتر صدا زیخ مین

 هو؟یزد  بتیکارن؟ کجا غ -
شد. ادامه  نشایهافیرد انیآمد و مشغول گشتن م های. به طرف صندلدیدور کامل سالن را چرخ کیجا بلند شد و  از

 داد:
 .رونیب ایب یزود یبسه! هرجا هست یکارن موش و گربه باز -
 ها باال آمد.پله از
 نکن! تیکارن اذ -

 .دیبه آخر رس یکی فیبه رد باالخره
 !؟یمنو سکته بد یخوای! تو که نمهایکنینگرانم م یدار -
 م.بلند شد میکه آهسته از جا دیشده بودم رس میکه پشتش قا یصندل به
 بهت بدم! خوامیکه من م یزیتنها چ نیعشق، ا -

 قرار گرفتم. شیرورا دور زدم. رو به یزدم و صندل ی.لبخندزدینم یشد. حرف رهیبه سمتم و در چشمانم خ برگشت
 !یباورم کن خوامتیکه من م یابه اندازه یتونستیکاش م ی! اوایش یمن یتو، تمام خواسته -

 انداخت. نییپا سر
 باورت ندارم؟ یکنیفکر م چرا -

 فقط ده سانت از هم فاصله داشت. مانیهاسمتش برداشتم. حاال صورتبه یگرید قدم
 ؟یزنیتا حاال تو دلت مونده رو نم شیکه از چند روز پ ی. چرا حرفیکنیم یکار یچون مخف -

 .شیهاکردن با انگشت یکرد به باز شروع
 من و تو اشتباهه! منو تو... نیاحساس ب...که...که کنمیکارن من...من فکر م -

 وسط حرفش: دمی. ذوق زده پراورمیبال در ب جانی! االن بود که از هشدینم باورم
 !م؟یحس مشترک نیتو ا یعنیمن و تو؟! پس  نیاحساس ب -

 چشمانم شد. یرهیخ یرا باال آورد و جد سرش
. مثل دوتا میتا آسمون باهم فرق دار نیمن و تو از زمکه اشتباهه!  نهیکارن! مهم ا هیکه احساس من چ ستیمهم ن -

 کارن... شهینم یبه هم بچسبن؛ ول کننیم یکه به زور سع مییقطب موافق آهن ربا
 زده نگاهش کردم. غم
 !م؟یباهم دار یکه اشتباهه؟ آخه ما چه فرق یچ یغنی وا؟یش هیحرفات چ نیا یمعن -



 

 

388 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 انداخت. نییسرش را پا دوباره
. یستین طمونی! اصالً متوجه شرایاگهید زینه چ ینیبی. تو فقط منو با عشقت میستیتو متوجهشون ن ی...ولیلیخ -

مختلف. مطمئنم  یهامختلف، دغدغه یو فرهنگا ایمختلف. زندگ ی. از دوتا خانوادهمیمتفاوت یایمن و تو از دوتا دن
 !یقبولشون کن یخوایفقط نم نارویا یفهمیکه م
 ستادم.فر رونیرا ب نفسم

 بود؟! نیا یکه چند روزه به خاطر گفتنش استرس داشت یتمام حرف یعنیتموم شد؟!  -
 آره. -

 گفتم: یجد
 نداره! یتیمن اهم یاصالً برا زایچ نیپس بذار بگم که ا -

 نگاهم کرد که ادامه دادم: متعجب
 هیآدما  ی. اگه همهکنهینگ مرو قش یتفاوتاست که زندگ نی. استین گهید یکی هیشب ایدن نیتو ا یانسان چیه -

چه  ایداشته باشن، تصور کن اون موقع دن یو فرهنگ و سبک زندگ دهیجور نظرو عق هیجور بودن، اگه قرار بود همه 
 شد؟یم یشکل
 کردم. یاخنده تک

ل تو گندو اخالقشون مث ایدن ی. مثالً فکر کن همهشدیدار مخنده ایکه اصالً دن میاگه قرار بود همه مثل هم باش-
 !کشتنیهمو م زدنیروز نشده همه م هیوقت حرص درار بود. اون

 .دیخند
 .ستین نی! منظور من اوونهید -

 زدم. طنتیبا ش یلبخند
هم  ی. تو و من براستیقبول ن یاعذرو بهانه چیخندت پررو شدم. ه نیبا ا گهیکه باشه، من د یمنظور تو هرچ -

 !زنمیم دییر تأموضوع مه نیو من رو ا میساخته شد
 باال انداخت. ابرو

 ! منم که کالً برگ چغندرم؟!یزنیپادشاها حرف م نیاوهو، ع -
 .یشما تاج سر پادشاه هست ر،ینخ -

 زد. یلبخند
 تاجش! نیترو بهترم. کوفتش بشه با اخوشگل یلیکه از خود پادشاه خ -

 .دمیخند
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 اس؟یجورنیاِ، ا -
 اال انداخت.را ب شیابرو یتا کیرفت و  عقبعقب

 ؟یدار یمشکل -
 دستم در رفت. دنبالش رفتم و داد زدم: ریو از ز دیکه خند دمیطرفش دو به
 .کنمیچپت م یلقمه هیوقته که اون ندازم،یم رتیمن که باالخره گ -

 .دیچیاش داخل سالن پخنده یصدا
 !یعمراً بتون -

 .دمیدو ترعیسر
 !ینیبیحاال م -
 

*** 
 یراو
 
 گفت: شانیشدند و پگاه خطاب به راننده شخص ادهیپ نیو خنده از ماش یخدو با شو هر
 باش. نجایا میدوازده و ن -

 سرعت از آنجا دور شد.سرش را تکان داد و بعد از گفتن چشم به مرد
داخلش  یو رقـ*ـص نورها دیرسیهم م ابانیتا خ یبه خوب کشیموز یگذرا به ساختمان بلند که صدا ینگاه هیسا
 بود انداخت و روبه پگاه گفت: دایبزرگش پ یهاشت پنجرهاز پ
 !ست؟ین رید کمیبه نظرت  م؟یدوازده و ن -

دست و با  کیشدنش آن را با  فیاز کث یریجلوگ یبرا شدیم دهیکش نیزم یدامن سبز و براقش رو یکه بلند پگاه
 گفت: دیکشیساختمان م یودسمت در وراو را دنبال خود به کهیرا گرفت. درحال هیدست سا گرشیدست د

 میتونیکه م یتا موقع خوادیپس دلم م یمهمون ادیگلم قبول کرده باهام ب یباره که دخترخاله نیاول نیبابا، ا الیخیب -
 !میو برقص میبزن
 ونفیا یزنگ را زد که دختر یمعطلیشد. پگاه ب دهیاش را به دست گرفت و ناچارا دنبال پگاه کشساده یدامن آب هیسا

 را برداشت و در را زد.
 تو. ایسالم پگاه، ب -

 گرفت. نیدورب یو او را جلو دیرا کش هیدست سا پگاه
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 واست آوردم! ژهیمهمون و هی -
 با خنده گفت: دختر

 !دهیتو تا نپر ارشیچه خوشگلم هست. ب -
جلو آمد و سالم  یدخترزد و همراه هم وارد شدند. به محض ورودشان  هیسا تفاوتیب یرو به چهره یلبخند پگاه

را بغـ*ـل کرد و خوش آمد  هیرا برداشت. ابتدا پگاه و سپس سا فونیاست که ا یمشخص بود همان شیکرد. از صدا
آنجا را  تیوضع هیکه سا نیو جلو رفتند. هم دادندکار بود  نیکه آنجا مسئول هم یزن لیرا تحو شانیگفت. مانتوها

 :دیآهسته خطاب به پگاه توپ دید
 سادس! یمهمون هیفقط  ی. تو گفتامینم ییایمهمون نیگاه! من که بهت گفتم همچپ -

 .دیدستش را کش پگاه
 لـ*ـذت ببر! یپس از مهمون یحاال که اومد -
 که پگاه خسته شد و از جا بلند شد. دینکش یطول یها نشستند؛ ولمبل یرو
 ذره تکون بدم. هی رمیمن م -

 زد. یچشمک
 ؟یخوایتو نم -

 رفت. یاغرهشمچ هیسا
 ها! ینخور ادیز -

نامناسب  ییکه با لباس ها ییگذرا به پسر و دخترها ینگاه هیگفت و با خنده از او دور شد. سا ییچشم بلند باال پگاه
 دیحضورشان را تحمل نکند از جا بلند شد. کالفه اطراف را د شتریآنکه ب یانداخت و برا دندیرقصیزوج به زوج م

به کجا ختم  دانستیکه نم ییرو نییپا یهابه سمت پله شد دیناام یمناسب یآوردن سرگرم ریگ از یو وقت زدیم
 یهاها با برگ. درختدیشکل داشت رس یلیاستخر مستط کیکه درست وسطش  یبزرگ اطیرفت. به ح شوندیم

و  دیچیتر به خود پمحکمبود را  شیهاکه دور شانه یری. شال حرکردندیم ییخودنما اطیرنگارنگشان دور تا دور ح
را بست،  شیها. پلکشدیو مور مورش م خوردیشال هم به پوستش م یاز رو یهوا حت یمشغول قدم زدم شد. سرد

متفاوت، خالق  یفصل سال بود. دختر نیهوا و ا نینگه داشت. عاشق ا شیهاهیو آن را داخل ر دیکش یقینفس عم
ساله از هر  ستیدو ساله بود. پگاه ب و ستیب یهیتنها عضو متفاوتشان سا مرفه که یاو آرام، بزرگ شده در خانواده

تحملش،  رقابلیغ اتیکه با وجود تمام اخالق ینگر ی! دختر سطحدغدغهیتفاوت داشت. شاد و ب هینظر با سا
!نفس کردیعوضش نم ایو با دن دانستیاو را مثل خواهر خودش م هیبود! سا هیسا یو دوست داشتن زیعز یدخترخاله

باد  نیحاال که ا یبود؛ ول یاز دستش عصبان یلیخ شیپ یقهیفکر کرد. تا چند دق اهو به پگ دیکش یگرید قیعم
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به دست باد  اشیبلند و مشک یگرفتن موها یو از باز کردیها حرکت منه! کنار درخت خوردیبه صورتش م یزییپا
 شد. خکوبیم شیها درجادرخت پچ دو نفر پشتپچ یصدا دنیکه با شن بردیلـ*ـذت م

 وانه؟یپسر ک یتو مطمئن نمیبب -
 آره. پسر خود نامردشه! -
 ؟یبنداز رشیگ یخوایم یخب، حاال ک -
 !فتهیخودش تو دامم ب یمن نه، اون قراره خودش با پا -

 .دیخند مرد
 !کشهیم دکیو بکشه که فقط اسم پدرو  یکارن. قراره جور کس چارهیپس ب -

پنهان کرد و در  یدرخت یزده خودش را پشت تنهوحشت هی. سادیبه گوش رس شانیهاقدم یو صدا نددیدو خند هر
 دیشد. از ترس مثل ب رهیو روشن آن دو نفر خ کیتار رخمیچراغ برق کوچه به ن ریشده از ت دهینور تاب یسوسو

 !رند؟یپسرش بگ ازرا  یانتقام پدر خواستندیبودند؟ چرا م ی. آنها چه کسدیلرزیم
 لحظه بعد دوباره همان پسر ادامه داد: چند

 داخل. میبر گهیخب د یلیخ -
 زد. یچشمک

 !کشهیعشقو حال داره انتظارمونو م -
 میفشرد و مانعش شد. حاال دوباره ن شیهادست انیرا م شیدو بازو گریبرود که پسر د یسمت در ورودبه خواست

 و نکوهش گفت: تیعصبان انیم یرا با خشم فشرد و با لحن شیزده بود. بازوهاوحشت یهیسمت سارخشان به
که فقط  یکرد، آدم چارمونیکه آواره و ب یکس مون،یهمه سال بدبخت نیپسرِ عامل ا گمیواقعاً؟! من دارم بهت م -

 ل؟!دنبال عشقو حا میبر یگیتو چشممو م یزنیگاو زل م نیو مقامش بود االن تو چنگمونه. بعد تو ع گاهیبه فکر جا
 باال انداخت. یاشانه الیخیب

 !دونستمیکه م نارویخب ا -
 بود تکان داد. اشیشد و با خشم پسر را که در حصار دستان قو تریحرف عصب نیا با
تمام زد پدرامونو  یرحمیبا ب یکثافت چطور وانیرفته اون ک ادتیرفته اون روزا رو؟!  ادتیپسر! نکنه  ایبه خودت ب -

که پسر اون آشغال  نیبزرگتر از ا یآره؟چه عشقو حال ینفرتت کجا رفته؟! تو دنبال عشقو حال کشت؟! پس خشم و
تک اون که تک نیاز ا شتریب یکنه؟! چه لذت ماسموندستامون جون بده و واسه نجات خودش الت ونیذره مذره

 هان؟ جواب بده! م؟یاریچشماش ب یجلو مونویزندگ زینفرت انگ اهویس یهالحظه
 :دیرا پس زد و کالفه غر شیاهدست
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بهت بگم که دور منو خط  دی. چندبار بانجایا ختنیتا کل ساختمون نر نییپا اریتمومش کن! صداتو ب گه،یبسه د -
 برم. نجایاز ا رمویدست نامزدمو بگ خوامیبکش، هان؟ من نه دنبال انتقامم، نه دنبال گذشته. فقط م

 برات نداره؟! یتیاهم چیموضوع ه نیر اکه انگا یکنیرفتار م یچرا؟ چرا جور -
 باال انداخت. یاشانه

 چون نداره! -
 کرد. یمقابلش نچ پسر

 که بود، بازم پدرت بود! یکه بود، هر جور یبس کن. اون آدم هرچ -
 :دیحرف توپ نیفوران کرد در جواب ا تشیعصبان باالخره

 من بود! یاون پدرم نبود، فقط عامل بدبخت -
 ست؟ین طورنی! ایتر شدبدبخت یکه بود یزیاز چ با رفتنش یول -

 آرام جواب داد: یفرستاد و با لحن رونیب یرا حرص نفسش
. نیریانتقام مرگ پدراتونو بگ نیهر جور که دوست دار نی! تو و نامزدت مختارقیرف شهیتموم م جانیبحث هم نیا -

صبر کن تا من  گهید کمی! زهیماجرا بهم بر نیر امنو نامزدم س یزندگ خوادیمن که جلوتونو نگرفتم! فقط دلم نم
 بکش! شیبه آت سمیپل یبرو اداره میرفتبعدش که ما  م،یبر نجایراه کنم و از اکارامون و روبه

 :دیکمر غربهفرستاد و دست رونینفسش را ب تیبا عصبان قشیسمت ساختمان رفت. رفرا مرتب کرد و به کتش
 احمق ترسو! -

سمت دختر به شانیپشت سرشان رفت. هر دو اطیاما با احت عیسر هیرش وارد ساختمان شد. ساسکرد و پشت ینچ
آنها  کینزد یهایاز صندل یکی یبا استرس رو هیرفتند و مشغول بگو بخند و خوردن م*شروب شدند. سا یجوان

هم باال فرستادند که  یکه سالمت قدرنگاهشان کرد. آن یرچشمیضرب گرفته بود ز شیبا پاها کهینشست و درحال
در سر  ششانیپ قهیچند دق یهامدام حرف لشانیدلیبلند و ب یهاخنده یصدا انیشدند. م حالیکم م*ست و بکم
 کاریچ دیاش را متمرکز کند. با خود در کلنجار بود. بافکر آشفته توانستیلحظه هم نم کی یو حت ژشدیتکرار م هیسا
کلمه هم  کی یحت هیاما سا خواستند؛یآنها اطالعات کامل م دادیخبر م سیا به پلر زیچرفت و همهیاگر م کرد؟یم

را اثبات  شیادعا دی! اصالً چطور باشناختیو نه پسرش را م وانی! عالوه بر آن او نه کدانستیراجع به آن دو نم
 لب زد: دویبه ذهنش رس یناگهان فکر کرد؟یم
 عکس! -

 سر تکان داد. تندتند
 راهه! نیبهتر نیآره. ا -
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 کهیکردو از جا بلند شد. درحال یپگاه مانده نچ فیتلفن همراهش داخل ک نکهیا یادآوریاما با  دیبه لباسش کش یدست
آنها  دنیینبود. ناچارا دست از پا یاما خبر گشتیدنبال پگاه م گرشیچشمش دنبال آن سه نفر بود با چشم د کی

 گریوجو کند و دتا درمورد پگاه از او پرس شناختیرا نم کسچیگاه کرد. هشروع به صدا زدن پ تیجمع انیو م دیکش
 مبل انداخت؟ یخودش را رو مهیشده بود. کالفه و سراس دیکردنش نگران و ناام دایاز پ
 کجاست؟! فکریب یدختره نیا -
 سراغش آمده بود سرش را باال آورد.ورودشان به یکه ابتدا یهمان دختر یصدا با
 ؟یخسته شد یاز مهمون زم؟یه عزشد یچ -
 :دیو با استرس پرس دیجا پر از
 کنم. داشیپ تونمیپگاه کجاست؟ نم یدونیم -

 سر داد. یاز سر م*ست یاخنده
 رفته عشق و حال. -

 درهم شد. هیسا یابروها
 عشق و حال؟! -

 زد. یکج لبخند
 مگه به تو خبر نداده؟! نمیآره؟ بب -

 ت و با همان لبخند چندشش گفت:گذاش هیسا یشانه یرو دست
 اون چطوره؟ نمی.ـببکنمیهمراه خوب جور م هیخودم واسه امشبت  زم،ینداره عز بیع -

. تازه متوجه منظور دختر دیجوان که درحال بگو بخند بود رس یاش را گرفت و به پسررد انگشت اشاره جیگ هیسا
 :دیپزد و توخود پس یشانه یدستش را از رو یشده بود. عصب

 !یکن ی. پس الزم نکرده پسر معرفستمیمنم ن ست،یتو؟ پگاه از اون دخترا ن یگیم یچ -
 .دیم*ستانه خند دختر

 !یهنوز پگاه و نشناخت شهیتو دختر. معلوم م یاساده یلیخ -
 با چشمان درشت شده نگاهش کرد و لب زد: هیسا
 !ستین یآدم نی. پگاه همچیگیدوروغ م یامکان نداره! تو، تو دار -
 در چشمان خمارش ادامه داد: رهیخ تیرا گرفت و با عصبان اشقهی
 زود باش بگو کجاست؟ پگاه کجاست؟ -

 را پس زد و به باال اشاره کرد. هیبا خنده دست سا دختر
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 !یفتین ریخودتم گ کنمینم نی. من تضمیتک اتاقاشو بگردتک دیاونجا. فقط با -
 خورد و ادامه داد: تلو
که  نجاسینفر ا هیببرن. فقط  شویظاهر یحرفاس که بذاره پسرا ابرو نیتر از اپگاه نباش. اون زرنگ نگران یول -
. از خراب کردن کنهیرحم نم یکسچی! به ههیبشه! اگه با اون رفته باشه، کارش تمومه! اون روان فشیحر تونهیم

 نداره. ییعبا چیو اون ه نیا یزندگ
 و ادامه داد: دیخند

 ...ینابود کرد؛ ولاون منم  -
 تلو خوران گفت:اش را باال آورد و تلواشاره انگشت

 نفره! هیفقط عاشق  یول -
 دور شد و انگشتش را در هوا تکان داد. هیخنده از سا با
 .کنهینفر، پس فقط به همونه که رحم م هی -

رس در مرز انفجار بود. گوشش را و است تیها رفت. از عصبانسمت پلهماند و سپس با دو به ریچند لحظه متح هیسا
 یصداها نی. متنفر بود از اآورشان گوش دادعاشقانه و چندش یهابه نجوا یکی یکیها گذاشت و در اتاق یرو

 دنیبه اتاق آخر و شن دنیپگاه باشد؛ اما انگار بود. با رس بهاز آنها متعلق  یکی یمبادا صدا نکهیم*ست و و متنفرتر از ا
در برد و با شک  یرهیسمت دستگسرش خراب شد. دستان لزرانش را به یرو ایپگاه دن یم*ستانه یهاخنده یصدا

 . لب زد:دیجوش شیهارا بست و اشک شیها. پلکدیدیم دیبود که نبا یآن را گشود. تمام شد! همان
ت ساخته بودم پر بکشه. نذار که تو ذهنم از یاکن! نذار اون فرشته دارمیکابوسه! ب هی نایبگو پگاه، بگو که تمام ا -

 دوروغو. نیباور کنم ا
 را فشرد و داد زد: شیهاپلک

 کن! دارمیب یلعنت -
 .دیرا د قتیباز شد و چشمان پراشکش حق شیهاپگاه پلک یخنده یصدا با
 !ای! خب توام به؟یسا یزنیچرا داد م -
 سمت او رفت.پسر نگاهش به یخنده یصدا با
 !ایآره ب -

 با او نداشتند! یصنم چیکه ه ییهاانگار گرفته بود! از آدم یکه دنبال انتقام نبود؛ ول یهمان بود. همان
 .دیدست پگاه را کش یلرزان جلو رفت و عصب یپاها با
 پاشو. بهت گفتم پاشو! -
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 نیکترینزدتمام شده بود.  هیسا یبرا زیاو الل شده بود. تمام شد! همه چ دنیبا د هیو بلند شد. اما سا دیخند پگاه
فاجعه نشده  نیانگار هنوز متوجه ا یچشمانش نابود شد؛ ول یاش، امروز جلوساله نیدوست چند ش،یشخص زندگ

 و روبه پسر گفت: دیبود. چرا که خند
 جونم خسته شده. هیسا یبرم. انگار دیبا گهیمن د یبود؛ ول یعال -

 دستانش فشردو داد زد: انیپگاه را م یبازوها هیسا
 با خودت؟ یکرد کاریپگاه؟! چ یکرد کاریتو چ -

 نثارش کرد. یمحکم یلیس هیکه سا دیخند پگاه
 !ایخودت باحمق! به -
 آن سمت صورتش کرد و داد زد: یحواله یگرید یلیس
 بود جواب من؟ نیکثافت! ا -

 صورتش زد. گریسمت دبه دوباره
 بت ساخته بود؟! هیکه از تو  یهان؟ جواب آدم -
 د.ز یگرید یلیس
 طیشرا نیرو تو ا یخواهرم نیکه ع ییتورو، تو دیاون آدما فقط تورو قبول داشت؟! آره؟ من با ونیکه م یجواب کس -
 نم؟یبب

 صورتش گذاشت و زجه زد. یشد. دست لرزانش را رو ریسراز شیهاوضعش اشک دنیخود آمد و با دکم بهکم پگاه
 امکان نداره! نیا نینه، ا -

 سمتش انداخت.برداشت و به را شیهالباس هیسا
 فتویتکل دیامکان داره. پاشو! زودتر بپوششون که امشب با یزیکه هر چ دمیامکان نداره، هان؟ من امشب فهم یچ -

 روشن کنم.
رفتن از اتاق رو کرد به پسر و با  رونی. قبل از بدیدستش را کش هیخود کرد و سا زانیلرزان لباس را آو یبا بدن پگاه
 گفت: دیتهد

 زود! یلی. اونم خیدیپس م ایدن نیگناهتو هم نیتقاص ا ،یعوض یکهیمرت -
سمت به هیرفتند و سا نییها پا. از پلهو از اتاق خارج شدند دیپگاه را دنبال خود کش توجهیب هیزد که سا یپوزخند پسر
 .دیدستش را کش ید و عصبکر زانشیپگاه را هم آو یها. لباسدیپوش عی. مانتو و شالش را گرفتو سردیدو یورود

 !قتهیال یکه چ رنیگیم می. اونا تصمگمیبه پدرومادرت م زویچامشب همه نیهم -
 :دینال پگاه
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 کنم! ینگو. خواهش م یزیبه اونا چ هیتورو خدا سا -
 :دیبه چشمان قرمز و ملتمسش نگاه کرد و غر هیسا
 .خفه شو! زودباش -

 عیگرفت و سر یرا فراموش کرد. تاکس اطیح یماجرا یبود که حت ینقدر عصبآ هینداشت. سا یادهیپگاه فا یهازجه
 عقب انداخت. یصندل یپگاه را رو

 .نیبش -
سرعت و مشخصات آن پسر به زینفرت انگ یو دادن آدرس آن خانه سیراننده خواست بعد از زنگ زدن به پل از
 اش برود.خاله یسمت خانهبه

*** 
 وایش یرهینفس زد و با خنده خخسته شدند و هر دو خود را وسط سالن انداختند. کارن نفستا باالخره  دندیدو آنقدر

 نفس زنان با خنده گفت:نگاهش کرد و نفس وایبود شد. ش اشیکه در سه متر
 !م؟یریبگ ینتونست یدیاقا کارن؟ د یدید -

 و زمزمه کرد: دیخند کارن
 . اونم واسه ابد!رمتیگیباالخره که م -
 گر نگاهش کرد.پرسش وایش
 ؟یگفت یزیچ -

 خودش را به آن راه زد. کارن
 !یچی...هیه -

 شد و ادامه داد: بلند
 کار دارم! یکه فردا کل میهامون بخوابخونه میبر میدرو باز کن نیا یجور هی دیپاشو، پاشو با -
 بلند شد و لباسش را تکاند. وایش
 آخه؟ قفله. یچجور -

 نگاهش کرد. رفتیمبا در ور  کهیدرحال کارن
 !مشیبشکن دیپس با -
 ابرو باال انداخت. وایش
عموش باال  یخونه واریاز د نکهیبر امملکت عالوه سیکه بگن پل سیذره ناجور ن هی هیوقت به نظرت آهان. اون -
 !شکنه؟یرو هم م نمایدر س رهیم
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 .دیرفت و خند یاغرهچشم کارن
تو  نیوقت اپرونده رو ببندم اون نیا دیبا گهیر تا کار تو اداره دارم. تا پنج روز دکنم؟! بابا من فردا هزا کاریخب چ -
 افتادم! ریگ

 زل زد. وایدرشت شده به ش یو با چشمان دیدست از ور رفتن به قفل کش ناگهان
 !زم؟یتو سرم بر یوقت چه خاک! اون؟یهم سانس نداشته باشن چ گهیدر باز نشه تا پنج روز د نیاصالً اگه ا -
 شد. کیو به کارن نزد دیخند وایش
 !شهیدرست م زیچقدر نگران نباش جناب سروان، همهان -

 و لبخند زد. دیکش یقینفس عم کارن
 حق باتوئه! -
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی وایش
 چه زود نظرت عوض شد! -

 شد. رهیخ اشیاسمتش برداشت و در چشمان قهوهبه یقدم کارن
 داره که نظرمو عوض کنه؟! یباره عوض کرده پس چه تعجب کیمنو به  یایموم دنعشق تو، ت -
قفل  دنیچرخ یشد که همان لحظه صدا اشرهیانداخت. کارن با همان نگاه عاشقانه خ نییو سرش را پا دیخند وایش

 آمد.
 رو به کارن زد. یچشمک اویبه لبشان آمد. ش یکه آنجا مسئول بود لبخند یسمت در برگشتند و با ورود مرددو به هر
 .شهیگفتم که حل م -

 زد. یلبخند کج کارن
 منم گفتم که حق باتوئه! -
 مرد به خود آمدند. یصدا با
 داخل؟ نیاومد یچجور ن؟یهست یک گهیشما د -

 کرد. یاتک سرفه کارن
 !میجا بود نیداخل، هم میومدیآ، درواقع ما ن -

 رفت. جلوتر
 م؟یور تا رد شاون نیدر بر یاز جلو شهی. حاال ممیجا موند نجایا -

 :دیکارن را گرفت و غر یجلو یعصب مرد
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تا  دیجا نذاشته بودم که با لمویو من موبا نیاوردیاگه شانس نم رون؟یب نیومدیتموم شد ن لمیچرا اون موقع که ف -
 !نیکردیم یزندگ نجایا گهیدوسه روز د

 کرد. یاتک خنده کارن
 م؟یما بر شهیم !نیخب حاال که شما اومد -
 چشمانش را در حدقه چرخاند و لب زد. یاهیس وایش
 !کنه؟یو بدتر م طیفقط شرا یعصب یحرف زدن با آدما یجورنیبهت بفهمونم که ا یامان از دست تو کارن! چجور -

 زد. یرفتو دستبند را به سمت مرد گرفت. لبخند جلو
 نیدنبالش. راستش آقا ما حواسمون به ا ادیتماً صاحبش م. معلومه که گرونه پس حمیکرد دایپ نیزم یرو نویا -

 در بسته شد. هویدستبند بود که 
 ناز ادامه داد:را کج کرد و با  سرش

 هامون نگرانمونن.خواهش. خانواده م؟یزودتر بر شهیحاال م -
سمت سرعت بهکارن به هم پس از تشکر از مرد خارج شد. واین زودتر و شدر کنار رفت. کار یاخم کرد و از جلو مرد
 زد: شیصدا وایرفت که ش نیماش

 .امیکجا کارن؟ آرومتر بابا بذار منم ب -
 :دیهم نشست و متعجب رو به کارن متعجب پرس وای. بعد از چند لحظه شدیسوار شد و در را بهم کوب کارن

 اخمات رفت توهم؟ هویشده؟ چرا  یچ -
 :دینگاهش کرد و توپ یعصب کارن

 !میازت عصبان نکهیواسه ا -
 ناراحت نگاهش کرد. وایش
 چه طرز حرف زدنه؟ نیچرا؟ ا -
 تو؟! ایحرف زدن من بده  -

 و با ناز گفت: اوردیرا در ب وایش یکرد ادا یسع
 هامون نگرانمونن.خواهش، خانواده -
 باال آورد. دی. انگشتش را به تهددیچرخ وایسمت شجا شد و بهجابه یصندل یرو
 !ادی. من بدم مایزنیبا ناز و ادا حرف م یجورنیکه ا بار آخرت باشه -
 خنده. ریبا تعجب نگاهش کرد و چند لحظه بعد زد ز یکم وایش
 !میشدیم لیاونجا فس گهیکه تا سه روز د زدمیحرف نم یجورنیبابا کارن، اگه ا الیخیشده مگه؟! ب یگفتم حاال چ -
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 .کردیطر نازه خانوم ولمون مخابه کهیبهتر بود تا اون مرت میشدیم لیفس -
 را روشن کرد و راه افتاد. نیماش

 !شهیبرات گرون تموم م یلیخ یبا نامحرم حرف زد یجورنیا گهیبفهمم د -
 .دیخند وایش
 .زنمیحرف م یجورنیوقتا ا یخب با توام که گاه -

 را کج کرد. سرش
 !یتوام که نامحرم -

 شد رهیخ وایبه ش گشتیبهانه مدنبال  کهیکرد و درحال یاتک سرفه کارن
 خب، خب من فرق دارم! -
 ابرو باال انداخت. وایش
 !؟یدار یچه فرق قاًیبدونم دق شهیآهان! بعد م -

 داد. ابانیو به خ دیدزد واینگاهش را از ش کارن
 !یدونی. خودت موایش گهینکن د تیاذ -

*** 
 گفت: یجد وایسخت شده بود!ش شیاقعاً براو وایشد دلش گرفت. نبودن با ش ادهیپ نیکه از ماش نیهم
 تون؟یممنون اقا، کرا -

 زد و با اخم ادامه داد: یچشمک وایکه ش دیخند کارن
 . پس نخند تا پررو نشم!کنمیم نیبا ناز حرف بزنم منم دارم تمر دیبهم گفته نبا یکیببند!  -

 چشمانش شد. یرهیزد و خ یلبخند کج کارن
پس تلفنمو جواب بده.  سمیبتونم رو پام وا یخوای. اگه مزنمیبهت زنگ م یول نمت؛یبب یچند روز هینتونم  دیشا -

 !دهیم یتو بهم انرژ یصدا
 انداخت. نییزد و سرش را پا یرنگلبخند کم وایش
 ف...فعالً! -

پر کرده بود بارور شده و تمام وجود او را  یبا تازگ وایعشقش در دل ش یکه جوانه ینگاه کردن به کارن، مرد بدون
. کارن صبر کرد تا وارد شود و سپس به سمت خانه راه افتاد. دیسمت خانه دوبه داد،یبروز نم یاما غرورش اجازه

 .دیپر شیجلو یکه وارد شد هست نیهم
 م؟یچقدر نگرانتون شد یدونیوقت؟ م همه نیا نیکجا بود -
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 سر کارن را نگاه کرد.را کج کرد و پشت سرش
 کجان؟ نیفرز هومن و آقا -

 خسته زد. یدر را بست و لبخند کارن
 ؟یسالم! بهتر کیعل -

 :دیبا چشمش به آشپزخانه اشاره کرد و آهسته توپ یهست
 .دونهینم یچی! عمه هنوز هسیه -

 هم آهسته گفت: کارن
 .میبهش بگ دیبا ؟یباالخره که چ ؟یچ یعنی -
 .کنمیفعالً نه. خواهش م -
را در  اشییظرف شو یهادستکش کهیسمت او رفت. درحالبه شانیپزخانه نگاه هر دوآمدن عمه از آش رونیب با
 گر نگاهشان کرد.پرسش آوردیم
 کجان؟ نیهومن و فرز ؟یسادیها؟ کارن چرا دم در واشده بچه یچ -

 روبه عمه زد. یجلوتر رفت و لبخند کارن
 سر صحنه. رفتیم دیباافتاد  ادشیدفه  هیهومن هم  که،یکه امشب کش نیسالم. فرز -

 را باال انداخت. شیابرو یتا کی یهست
 صحنه؟! -
 بشه! لمشیف گریو از هومن خواست که باز دمونید یپسر هی نیکمک فرز میکه رفته بود یآره. روز -

 :دیتوپ عمه
 عمش؟! ایبوده  گریباز شیی! هومن داگر؟یباز -

سمت آشپزخانه رفت و به یاغرهشده بود چشم اشیوجه سوتخنده و عمه هم که تازه مت ریزدند ز یپق یو هست کارن
 حرکت کرد.

 دهینکش شیباشه. تا االن صحنه رو به آت گرشیپسره همچنان دلش بخواد هومن باز دونمیم دیکه بع نهیمنظورم ا -
 باشه صلوات!

 گفت: یزمان صلوات فرستادند. کارن روبه هستو هم دندیخند هردو
 کجا مونده. نمی! بذار زنگش بزنم ببشدایم دایسرو کلش پ دی بابه نظرم تا حاال یول -

 و گفت: یخاموش بود. رو کرد به هست یهومن را گرفت؛ ول ی. کارن شمارهستادیسر تکان داد و منتظر ا یهست
 خاموشه. -
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 باال انداخت. یاشانه الیخیب یهست
 .ادی. نگرانش نباش متموم شده شمیمونده و شارژ گوش ییجا هیحتماً  گه،یهومنه د -
 آشپزخانه رفت. سمتبه
 شام برات بکشم. ایب ؟یخورد یزیچ -

 بوق جواب داد. کیشد. بعد از  نیفرز یمشغول گرفتن شماره«.امیاالن م»با گفتن کارن
 الو؟ -

 .دیخند کارن
 ؟یدیند یکه هنوز خوابت نبرده! چخبر؟اون موقع تا حاال مورد مشکوک نمیبیخوبه، م -
از بچههارو فرستادم دنبالش که خبر داد رفته همون  یکی. رونیساعت ده از خونه زد ب یپرهام حدودا نه،فقط -

 که آدرسشو برامون نوشته بود. ی. همونشیمجرد یخونه
 تکان داد. سر
اگه  یحت نی. خوب حواستو جمع کن فرزستیخودش ن یخونه یکه االن تو مراقبش یاپس اون خونه طور،نیاکه -
 ؟یدی. فهمیدیه هم اون اطراف پر زد خبرش و بهم مپش هی
 باشه، فعالً. -
 مراقب خودت باش؛ فعالً. -

 سمت آشپزخانه رفت.را قطع کرد و به یگوش
*** 

 :دیلو ندادنش خسته شده بود. زنگ خانه را زد، براق نگاهش کرد و توپ یپگاه برا یهااز التماس گرید
 !شهیرو م زیچههم گهید یقهیتا چند دق گه،یبسه د -
 :دیغر یپسش زد و حرص هی. ساردیرا بگ لشانیسمتشان آمد تا وسابه عیوارد شدنشان به خانه خدمتکار سر با
 .بذارن که کارم واجبه نیالزم نکرده، برو خانوم و آقا رو صدا بزن. بهشون بگو آب دستشونه زم -

خودش  یمشغول در آوردن شال و مانتو یعصب مبل پرت کرد و یپگاه را رو هیگفت و رفت. سا یچشم خدمتکار
 برگشت. آمدیم نییخانه پا یو چوب یچیمارپ یهاسمت او که همراه همسرش از پلهاش بهخاله یشد. با صدا

 خوش گذشت؟ یخودم! مهمون یهاسالم به فرشته -
 ابرو باال انداخت. هیسا
 !ادیز یلیخ -
 :دیپگاه نگاه کرد وتوپ به
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 بگم؟ دیمن با ای یگیم زویچخودت همه ؟یهست یمنتظر چ -
 یسمتش آمدند و مادرش جلوموضوع شده بودند. نگران به نیو تازه پدر و مادرش متوجه ا کردیم هیفقط گر پگاه
 سرد و لرزانش را فشرد. یهازانو زد. دست شیپاها

 ؟یکنیم هیگر یشده دخترم؟ واسه چ یچ -
 گفت: هیسا
 کنه! یم هیگر یواسه ک نیبهتره بگ -

 اش متعجب نگاهش کردند که ادامه داد:و شوهر خاله خاله
 یادیز یباد داد. واسه آزادکه عمرش و به شیو ساده لوح ییواسه خودش! واسه سربه هوا گم،یمن االن بهتون م -

 بازم بگم؟ ای هی. کافگردهیبر نم گهیکه رفته و د یی. واسه آبرونیو به عواقبش فکر نکرد نیکه بهش داد
 :دیتوپ یها او را بزرگ کرده بود عصبسال نیکه مانند پدرش بود و تمام ا وهرخالهش
 !نمیدرست حرف بزن بب ه؟یسا یگیم یچ -

 شد. یجار شیهاچشمانش و اشک یرهیخ هیسا
وقت ناو م؛یرفتیدنبالش م یلعنت یایاز اون مهمون یکیتو  فتهیاتفاق ب نیا نکهیقبل از ا بارهی بار،هیکاش فقط  یا -

 .ومدیسرمون نم بتیمص نیاالن ا
 .ستادیا هیسا یرواز جا بلند شد و روبه خاله

 ه؟یمنظورت چ بت؟یمص -
 نیقیدادن ماجرا کرد. سرش را که باال آورد حدسش به  حیانداخت و با منو من شروع به توض نییسرش را پا هیسا
 هینگاهش را از سا نکهی. شوهرخاله بدون ادادیشد! چشمان قرمز آن دو نشان از عمق خشم و اندوهشان م لیتبد
 :دیخطاب به پگاه غر ردیبگ
 !رونیبرو ب -
 را بست. داد زد: شیدر اشاره کرد و چشمها به
 !رونیخونه گمشو ب نی. از ایستیدختر من ن گهی! تو درونیمن برو ب یگفتم از خونه -

 با لرز از جا بلند شد. پگاه
 م...منظور... ؟یچ...چ -
 سط حرفش:و دیپر
 !رونیبرو ب -

 چشمانش شد. یرهیخ هیاش را گرفت و با گرشوهرخاله یبازو هیسا
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 .ستی! واسه قلبتون خوب ننیتورو خدا آروم باش -
 از جا بلند شد. انینگران و گر خاله

 ؟یعماد خوب -
 هیش را بستو خطاب به ساخشم، از درد چشمان ینه از رو بارنیجواب همسرش را بدهد دوباره؛ اما ا نکهیبدون ا عماد
 گفت:

 ببر! نجایننگو از ا یهیما نیا ،نیا -
 آب دهانش را قورت داد. یسختمبل نشاند و به یعماد را رو هیسا
 . شما فقط آروم باش.برمشیچشم، من االن م -
 انداخت و لب زد: یخاله نگاه به
 .نیمراقبش باش -

پگاه ثابت مانده بود نگاه کرد و دست پگاه را  یرو سشیکه چشمان خزده به خاله . غمدیمانتو و شالش را پوش عیسر
 .دیکش
 بلند شو. -
 به خاله ادامه داد: رو
 .نیتر شد زنگ بزناوضاع عمو که آروم رون،یب میریما م -

 اش رنگ نفرت گرفت:خاله نگاه
. ببرش همون هیمم ببرش ساچش ی! از جلونهیبیخونه رنگ آرامش نم گهیخونه هست،د نیدختر تو ا نیا یتا وقت -
 که تا االن بوده! ییجا
دوست  دا،یآ یسمت خانه. از خانه خارج شدند و بهدیپگاه را دنبال خود کش حرفیرا برداشتو ب نشیماش چییسو هیسا
 حرکت کرد. کند،یم یمجرد زندگ دانستیکه م هیسا یمیقد

 :دیپرس دیلرزیزانوانش را بغـ*ـل گرفته بود و م کهیدرحال پگاه
 ؟یبر یمنو کجا م -
 .میمونیاز دوستام. امشبو اونجا م یکی یخونه میریم -

 :دیکرد و توپ یاخم پگاه
تو  رون،یبابا از خونه پرتم کنه ب یتو باعث شد ،یبه مامان بابا گفت زویچ. تو همهامینم جاچی! من با تو هخوامینم -

 !ینابود کرد مویزندگ
 :دیقفل را زد و توپ عیسر هیدر را باز کند که سا خواست
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 !یاتفاقات فقط خودت نیبس کن، مقصر تموم ا -
 :دیغر هیفشرد. با گر هیخم شد و گردن سا پگاه

 !یتوئه. تو مقصر ریتقص -
زحمت آن را از گردنش جدا کرد. پگاه را سرفه افتاد. به دست پگاه چنگ انداخت و بهتعادلش را از دست دادو به هیسا

جاده  ریفرمان را چرخاند و دوباره در مس عیبود به جدول برخورد کنند که سر کیس نفسطنفس زد. نزدپس زد و با تر
 کردیم هیبه پگاه که دوباره زانوانش را بغـ*ـل گرفته و گر روزده و وحشت دهیکش یاز سر آسودگ یقرار گرفت. نفس

 :دیتوپ
 !یشتن بدبود هردومو به ک کینزد ؟یکنیم یدار یمعلوم هست چه غلط -

 هق زد: پگاه
 بده. یلیمنو ببر خونه، حالم خ -

شد. دوباره قفل را زد تا مانع  ادهیو پ ستادیا دایآ یمعمول یخانه یرورا رفت. روبه ریمس ینداد و ادامه یجواب هیسا
 خروج پگاه شود.

 جواب داد: یآلودخواب یدر را زد. صدا زنگ
 بله؟ -
 منم. دایآ -

 گرفت.دختر رنگ تعجب  یصدا
 ؟یکنیم کاریچ نجایموقع شب ا نی! ا؟ییتو هیسا -

 در را زد. قفل
 باال. ایب -

بچگانه با چشمان  یدر لباس خواب دایکه وارد خانه شدند آ نیکرد و دنبال خود کشاند. هم ادهیپ نیپگاه را از ماش هیسا
 :دیپرس هیبه آنها زل زده و روبه سا اشیمتعجبِ گردو مشک

 ه؟یعچه سرووض نیا -
 م؟ینیبش میتونیبرات. م گمیم -

 گفت: عیسر
 .ارمیب یزیچ هیبراتون  رمیآره آره. م -
 راه نگهش داشت. انیم هیسا یآشپزخانه رفت که صدا سمتبه
 باهات حرف بزنم. خوامیم نی. بشستیالزم ن -
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نگاه متأسف  دایعذر خواست. آ شایگفته و بابت مهمان شدن ناگهان دایآ یماجرا را برا هیگفتو نشست. سا یاباشه دایآ
 مانده بود دوخت. یثابت یبه نقطه رهیو ناراحتش را به پگاه که خ

 الزم نداره؟ یزیچ نیبده. بب یلیانگار حالش خ -
 اش گذاشت.شانه یبه پگاه نگاه کرد و دست رو هیسا
 پگاه؟ -

 گفت: داینگران روبه آ هینداد. سا یجواب
 .نمیبب یجورنیپگاهو ا نمتوی! من نمدایکن آ یکار هی -

 سمت پگاه چرخاند.نگاهش را به دوباره
 !مهیشخص زندگ نیمن مهمتر یهنوزم، هنوزم برا یول د؛یشبه از هم پاش هیمن راجبش  یتموم باورا -
 زد. یشد. لبخند دهیهم همراه او باال کش هیسا سیاز جا بلند شد. نگاه منتظر و خ دایآ
 آرومش کنه. یچجور دونهیخبرش کنم اون حتماً مپسرعمم روان شناسه. بذار  -

 زد و سر تکان داد. یلبخند هیسا
 .ممنون -
 شد. بعد از چند لحظه گفت: یارا برداشت و مشغول گرفتن شماره میسیتلفن ب یگوش دایآ
 .نجا؟واجبهیا یایتک پا ب هی یتونیسالم سپهر. م -
- ... 
 گفت. شهیاز پشت تلفن نم ا،یحاال تو ب-
- ... 

 صورتش نقش بست. یرو یلبخند
 ممنون، پس منتظرتم. -

 گفت: هیکرد و روبه سا قطع
 .رسونمیخودمو م گهید قهیگفت تا چند دق -

 زد. یالبخند شرمنده هیسا
 کردم. خوابیهر دوتون و ب ینصفه شب د،یتورو خدا ببخش -

 .دیخند
 !یگفته زک یو جنوب یالشم یجنگال یسپهرم که به جغدا قتم،ینداره. من که رف بیع -

 .دیتلخ خند هیسا
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 بازم ممنون. -
هم  هی. سادیایتا سپهر باال ب ستادیدر را باز کردو منتظر ا دایزنگ در هر دو از جا بلند شدند.آ یبعد با صدا قهیدق چند

د که با باز کردن بند کفشش خم ش یکرد و برا یکنارش رفت و منتظر ماند. سپهر بدون نگاه کردن به آنها سالم
 هیسا یهوا و نگاهش رو انیم شیهاخم شده بود دست طورکهنسالم دو نفر متعجب سرش را باال آورد. هما یصدا

 ثابت ماندو لب زد:
 س...سالم. -

 زد. یلبخند گرم هیسا
 موقع شب مزاحمتون شدم. نیکه ا دی. ببخشنیممنون که اومد -

 در همان حالت گفت: سپهر
 !دیکه مراحم نهیورم اش...شما مزاحم....منظ -

 .دیخند دایخوردنش سکوت ساختمان را شکست. آ نیزم یدستانش سر خورد و صدا انیاز م لشیموبا
 پسر، حواست کجاست؟ یاو -

وارد خانه  شیهابرداشت. از جا بلند شد و بعد از درآوردن کفش نیزم یرا از رو لشیموبا یبه خود آمد و گوش سپهر
 لب زد: شدیرد م دایو آ هیسا یطورکه از جلوشد. همان

 چه خوشگله! یلعنت -
 درشت شد. دایآ چشمان

 خوشگله؟! یچ -
 بود اشاره زد. دایسر آکه پشت یوجور کرد و با چشم به گلدانخودش را جمع سپهر

 .گمیاونو م -
 خنده. ریزد ز یپق دایآ
 ایب ا،یقشنگه؟ بعدشم، اصالً کجاش قشنگه؟! ب افتاده ادتیتازه  ش،یدی! بابا تو که هزاربار د؟یگیاون کاکتوسه رو م -
 !یسکته نکرد شیتا از قشنگ میبر

 لب زد: کردیرا نگاه م هیسا یچشم ریز کهیوارد شد و درحال سپهر
 اومده؟! ارهیاز کدوم س نیآره واال! ا -

 گفت: دایو آ ستادیکه به پگاه افتاد ا نگاهش
 خانوم خوشگله اسمش پگاهه. نیا -
 ادامه داد: کردینگاهشان م ریره کرد و روبه پگاه که متحسپهر اشا به
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 تا کمکت کنه. نجایسپهره، اومده ا نمیا -
 چرخاند و لب زد: هیسمت سانگاهش را به سپهر

 !ه؟یخانوم خوشگله اسمش چ یکی نیوقت ااون -
 سپهر زد و زمرمه کرد: یبه پهلو یاسقلمه دایآ
 دختر بدبخت آب شد! نگاش نکن رهیخ یجورنیزشته سپهر! ا -

 کرد.نگاه  هیبه سا یساختگ یاکرد و با خنده یمصلحت یاسرفه تک
 بنده. زیخانوم هستن. دوست عز هیسا شونمیبله ا -

 مانده بود. اشرهیهنوز هم خ سپهر
 خودتونه. نی! عیبه چه اسم قشنگبه -

 انداخت. نییزده سرش را پاخجالت هیسا
 .نیشما لطف دار -
 اه اشاره زد.به پگ دایآ
 سپهر جان! نیاومد نجایا یاگهید زیشما واسه چ کنمیخب فکر م -

پگاه زانو  یپا یماجرا سپهر جلو دنیدادن ماجرا کرد. بعد از شن حیشروع به توض داینگاهش را به پگاه داد و آ سپهر
 نگاهش کرد. یزد و با مهربان

 ؟یبگ یزیچ یخوایتو نم نمیخب پگاه خانوم، بب -
 را از او برگرداند. شیرو پگاه

 برم خونمون. خوامی. من فقط مرینخ -
 اونم به وقتش. حاال به من نگاه کن! -

 نکرد که دوباره سپهر گفت: یتوجه پگاه
 بهتره. یلیخ یطورنیا یمن گوش کن یبه حرفا دیپگاه؟ تو با -

پگاه  تیصحبت با پگاه شد. در نها خواست بروند و خودش مشغول دایو آ هینگاهش کرد. سپهر از سا یچشم ریز پگاه
 را صدا بزند. سپهر هم از خدا خواسته بلند داد زد: هیتر شد و از سپهر خواست ساآرام

 ن؟یاریب فیلحظه تشر هی شهیخانوم؟ م هیسا -
 :دیوارد اتاق شد و روبه سپهر پرس عیسر هیسا
 شده؟ یچ -

 نشود و مثل آدم رفتار کند. رهیکرد خ یسع سپهر
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 خانوم باهاتون کار دارن.پگاه  -
 پگاه شد. کینزد هیسا
 جانم؟ -

 به سپهر اشاره زد. پگاه
چند ساله که حموم  کنمیبرم حموم. احساس م خوامیم تیوضع نی! خسته شدم از ارونیبگو از اتاق بره ب نیبه ا -

 نرفتم.
 را پاک کرد و دست پگاه را گرفت. شیهااشک هیسا
 .زمیباشه عز-
 حمام شود. یبرود. بعد از رفتن او به پگاه کمک کرد تا آماده رونیکرد از اتاق ب سپهر اشاره به

زده و سپهر هم وحشت دای. آدیحمام از جا پر یشهیبه ش یبرخورد جسم سخت ینگذشته بود که با صدا شتریب قهیدق چند
 مضطرب به سپهر نگاه کرد. هیوارد اتاق شدند. سا

 ...ییبال هینکنه، نکنه بخواد . نیکن یکار هی کنمیخواهش م -
 گفت: عیسر سپهر

 .فتهینم یاتفاق چیه ن،ینگران نباش -
 بلند گفت: ی. سپهر در حمام را زد و با صداهیگر ریمبل انداختو انداخت و زد ز یآشفته خودش را رو هیسا
 بود؟ یچ یشده؟ اون صدا یپگاه، چ -

 .دیآب به گوش رس یصدا انیپگاه م انیگر یصدا
 .نیبر نجای! از انیتون گمشنداره. گمشو! گم شو همه یو ربطبه ت -

 گفت: یبا لحن آرام سپهر
 . باشه؟رونیب ای. تو فقط آروم باشو زودتر بمیریباشه هممون م -
 ...نیگمش ن،ی! گمشنیچشم تو چشم بشم! فقط تو بمون. همتون گمش یبا کس خوامینم -

 :دینال هیوند. سااشاره کرد از اتاق بر دایو آ هیبه سا سپهر
 ...یول -

را جلب کرده بود  هیاعتماد سا قهیچند دق نینگران نباش و چه ساده در هم یعنیچشمانش را بازوبسته کرد که  سپهر
بار دوم پگاه را آرام  یبسته شد. سپهر برا حیمل یدختر با لبخند نیا یهایتمام نگران یحرکتش پرونده نیکه با ا

 نشست و رو به سپهر گفت: گاهکنار پ هیاو را خواباند. سابود  یکرد و به هر زحمت
 .نیبهم کرد یممنون، شما لطف بزرگ -



 

 

409 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 زد. یلبخند سپهر
 بود. مفهینکردم، وظ یکار -

 گرفت: هیآورده و به سمت سا رونیشلوارش ب بیرا از ج کارتش
 ینکرده مشکل ییاگه خدا یول که حالش هر چه زودتر خوب بشه؛ دوارمیآدرس محل کارو شماره تلفنمه. ام نیا -
 .نیخبرم کن عیاومد سر شیپ

 زد. یکارت را گرفت و لبخند هیسا
 ممنون. یلیچشم، خ -
 وارد اتاق شد و رو به سپهر گفت: دایآ
 من برو خونه. نیبا ماش یاوردین نیممنون سپهر، اگه ماش یلیخ -

 گفت: سپهر
 بمونم! نجایراستش فکر کردم، فکر کردم امشب و رو ا -

 نگاه کرد. هیبه سا عیسر
 کنه. یقراریپگاه دوباره ب دی. آخه شاستین یالبته اگه مشکل -

 که از هزار فحش بدتر بود رو به سپهر گفت: یابا تک خنده دایزد و آ مهینصفه ن یلبخند هیسا
 مطب، مگه نه؟ یبر دیباشه! تو فردا با یخوب میتصم کنمیآ فکر نم -

 بگو بله و زودتر شرت را کم کن. سپهر از جا بلند شد. یعنی ابرو باال انداخت که یعصب
 !یگیآره، راست م -
 نگاه کرد. هیسا به
 . فعالً.نیاومد حتماً خبرم کن شیپ یپس اگه مشکل -

 تیخنده و عصبان انیم یبا لحن دایاز خانه خارج شد. آ لشیدل کند و بعد از برداشتن موبا هیاز نگاه کردن به سا باالخره
 گفت:

 ور دلمونم بکپه. بچه پررو! ادیب خواسیحتماً م یکردیپوف! ولش م -
 خواب شدند. یو هردو آماده دیزور خندبه هیسا

*** 
 :دیکوچک را باز کرد و توپ یچهیسرباز کالفه در بارنیبار هزارم در را زد که ا یبرا هومن

 نداره! یفرق گهیو بازداشتگاه که د ! زندانشهیمشخص م فتیتحمل کن بعدش تکل گهیساعت د هیچته تو؟  -
 :دیکرد و غر زیشب قبل بود ر یخوابیاز ب یباد کرده و قرمزش را که ناش یهاچشم هومن
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به سرت  ییچنان بال رونیب امیبذار ب سم؛یجون! صدبار بهت گفتم من خودم پلبچه شهینم تیتو انگار زبون حال -
 کنن! هیهم به حالت گر ینیو زم ییایدر یمرغا ،یچیآسمون که ه یکه مرغا ارمیم

 زد. یپوزخند سرباز
 برو بابا! -

 گفت: عیرا ببندد که هومن سر چهیدر خواست
 !سایوا سایوا -

 کالفه نگاهش کرد. سرباز
چه  گهی! دیغرغراتم که عرض نمود ،یرو هم که رفت ییشودست ،یچته؟! غذاتو غذات رو که خورد گهیباز د -

 مرگته؟
 :دینال هومن

زنگ به  هی نیذاریبا باال دستتون حرف بزنم، نه م نیذارینه م نینگه داشت نجایشبانه روزه منو ا هی انصاف،یبا ببا -
 آشناهام بزنم.

 ! بعدشم...ستین شتریو هفت ساعت ب ستیشبانه روز ن هیاوالً که  -
 .دیبند زد و او را همراه خود کشو در را باز کرد. به دست هومن دست دیکش یپوف
 !یدار یاچه بهونه گهید نمیبب یزنگتو بزن میبر -

 خوشحال گفت: هومن
 !یکرد یاحترامی. تو به مافوقت بمیمن هنوزم از دستت شاک یول ؛یزیچ هیشد  نیدمت گرم، ا -

 تلفن را دستش داد. یگوش سرباز
 ها!نشه قهیاز دو دق شتریبه جا زر زدن زنگتو بزن. ب -

 رفت. یاغرهچشم هومن
 !یبابا، سرباز دوهزار خبهلیخ -

همراهش وسط کالس خاموش  یهم که گوش یبرنداشتند. هست کدامچیزنگ زد. اما ه نیبه کارن، بعد هم به فرز ابتدا
 بود. عمه هم که اصالً حرفش را نزن.

 .دیکش یپوف هومن
 .اون موقع برداشتن دیشا میصبر کن گهید قهیدو دق هی -

 .دیدستش را کش سرباز
 .ای! بشهینم یفرج قهیدق تو دو -
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 .دیسمتش چرخمتعجب سارا به یسرش راه افتاد که با صداپشت ناچارا
 !؟یآقا هومن؟ خودت -

 یو تنگ یخی یگشاد، به همراه شلوار ل یو کم ینفت یراهنیهومن انداخت. پ یبه سرتا پا یجلوتر رفتو نگاه متعجب
 کرد. یافرو رفته بود. تک خنده شیزور در پاکه به

 خالفکارا شده! نهویع افتی! قه؟یختیچه ر نیا -
 گفت: یساختگ یرو به سارا با خنده و ذوق لشیم رغمیشده بود عل یحرف حرص نیاز ا یکه حساب هومن

بابا  گمیکه بهشون م میانداختن هرچ ریتا حاال گ شبیاز د یمنو به جرم دزد نای! ایینجایچه خوب که شما ا یوا -
 بگو. یزیچ هی! شما رهیبه خرجشون نم سمیقسم من خودم پل یبه ک
 صورتش زد.با کف دست محکم به سارا

 خاک بر سرم! یوا یا -
 سرباز ادامه داد: روبه

 .شمیاز خودتونه! خودم ضامنش م نیبابا ولش کن ا -
 :دیانداخت و خند شیبه سرتاپا ینگاه دوباره

مثل تو داره  یآدم دمیدیبودم م سایپل یداز! منم جاانخود غلط یکه به خود افتمی! قیخفن شد یلیخ ییخدا یول -
 خب! گرفتمشیم رهیرژه م ابونیتو خ

 :دیتوپ یعصب هومن
 !زیسوسن خانوم! برو، برو اعصاب منو بهم به هم نر میمن غلط اندازه؟ اصالً کمکتو نخواست یافهیق ؟یجد -

 :دیغر دشدهیاش کلشده دیکل یهادندان انیچشمانش را بست و از م سارا
 سارا. اسمم سارائه! -
 بگم سوسن! خوادیمن دلم م -

به هومن  عیسمتشان آمد. سارا سربه یسرهنگ یبا درجه یانسالینگاهش کرد که همان لحظه مرد م تیبا عصبان سارا
 اشاره کرد.

 !نی! لطفاً اشد مجازات رو اعمال کنکهیدزد درجه  هی شونیقربان ا -
 گفت: عیسر هومن

 سرهنگ، سارا خانوم اصالً من غلط کردم! خوبه؟ گهیمنه دوروغ  -
 ابرو باال انداخت. سارا

 .نیگذاشته و بنده رو هم تگ کرده پاک کن نستایا یکه عمه خانومتون تو یاگه اون عکس شهیخوبه، فقط بهتر م -
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 کرد. ینچ هومن
 پاکش کنم. دمیازمون عکس گرفت. قول م یاصالً ک دمیبه خدا من نفهم -

 رفت و با حرص گفت: یاغرهمچش سارا
 برات بکنم! تونمیم کاریچ نمیبب -

*** 
 زد. یبند که دور دستانش را قرمز کرده بود را ماساژ داد و روبه سارا لبخنددست یجا یبا خوشحال هومن

 یواسه چ ینگفت ی. راسکشنیم یچه عذاب میکنیم ریکه دستگ ییمجرما نیا فهممیحاال م یممنون، وا یلیخ -
 نجا؟یا یاومد
 .دیکش یپوف
نفر تو کوچه بهش تنه زده دعواش شده و  هیکه  نی. همختهیبهم ر یسر هست ی! اعصابش حساباوشیخاطر سبه -

 رو انداختن بازداشتگاه. اوشیکرده و س تیکرده. انقدر زدتش که اونم شکا یته دلش بوده سر اون بدبخت خال یهر چ
سمتشان آمد. متعجب رو به هومن سالم کرد هم به اوشیاد که همان لحظه ساش را خورد و سر تکان دخنده هومن

 گفت: یمعطلیکه هومن ب
ذره شجاعته؛  هی یکه الزم دار یزی. تنها چستیو اون راهش ن نیبدون که دعوا با ا یول ؛یینجایا یواسه چ دمیشن -
 .کنهیکارو م نیره همچون اونم دا یو زودتر فراموش کن یبهتره هست یحاال که اونم ندار یول
 شوکه شد. یحرف حساب نیبا ا اوشیس
 !؟یچ...چ -

 رو کرد به سارا و ادامه داد: هومن
 بازم ممنونم، خداحافظ. -
 سمت او برگشت.سارا به یرفت که با صدا یخروج سمتبه
 !قهیدق هیآقا هومن  -
 بله؟ -
 انداخت. نییمت هومن قدم برداشت. سرش را پاسمنتظر بماند و بعد از رفتنش، به رونیاشاره کرد ب اوشیس به
 یراض اوشویکردم س یسع یشدم. حت یاما بعدش راض میراستش من اولش مخالف بودم چون اصوالً آدم لجباز -

 .برهیاز مادرمون حساب م یلینشد. اون خ یول سهیخانوادمون وا یجلو یخاطر هستکنم به
 زد. یرنگکملبخند  هومن
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 اوشویس یبتون دوارمیام ،یهست ینداره. شما دختر عاقل یادهیفا چیکه گذشته و تموم شده ه یزیحرف زدن راجب چ -
که با  یرو. کس یترالاقل فرد مناسب تونه،یاگه نم ایرو انتخاب کنه  یتربه بعد راه درست نیتا از ا یکمک کن

 داشته باشه. خداحافظ. یخون مادرش هم یارایمع
و  دیطول نکش شتریلحظه ب کیکه منتظر بود انداخت. چشم در چشم شدنشان  اوشیس به یدر خارج شد و نگاه از

 سرعت از آنجا دور شد.هومن به
 :دیتوپ یچشمانش ظاهر شد. دست به پهلو و شاک یطلبکار عمه جلو یافهیکه وارد خانه شد ق نیهم
 ؟یتا حاال کجا بود شبیمعلوم هست از د -

 هومن انداخت. یهابه لباس ینگاه
 !؟یخالفکارا کرد نی! چرا خودتو عه؟یچه سروشکل نیا -

 شد. رهیفرستاد و به عمه خ رونینفسش را ب هومن
 !کردمیم ینقش دزدو باز دیبا نکهیخاطر ااوالً سالم، دوماً به -

 هومن شد. یرهیخ نهیسـ*ـبهدست عمه
 ی! دل ما هزار راه رفت هومن. کارنو هستآره؟ ؟یکردیم ینقش دزدو باز یتا حاال داشت شبیوقت از دهوم. اون -

کارت مهم بوده که تلفنتو خاموش  یلیانگار خ یاما جنابعال رنیبلکه بتونن باهات تماس بگ کشتنیداشتن خودشونو م
 ؟یکجا رفته بود فکریب ی. پسرهیکرده بود

 کرد. یهومن در هم شد و کالفه نچ یابروها
تا حاال داشتم جور نقش دزد بودنو  شبیاز د ر،یوع کن! در جواب سؤالتونم نخعمه بذار برسم، بعد سؤالو جوابو شر -
 !دمیکشیم

سمت دهانش برد که برداشت. به خچالیآب را از  یشهیسمت آشپزخانه رفتو شعمه به ریو متح یمقابل نگاه شاک در
 گفت: یو عصب دیدستش کش ریعمه از ز

 ؟یکجا بود دمیازت پرس ه؟یمنظورت چ -
 :دیرغ هومن

اومدم  یبرم اداره. وقت دی. االنم که باومدهیهم خواب به چشم ن قهیدق هیتا حاال  شبیتورو خدا عمه، من از د الیخیب -
 .گمیرو م زیچهمه

از  اشختهیبهم ر یبه صورتش زد و و بعد از شانه کردن موها یرا عوض کرد. آب شیهااتاقش رفت و لباس سمتبه
 رفت. رونیاتاق ب

 و مانعش شد. ستادیدر ا یرفت که عمه طلبکار جلو یر خروجد سمتبه
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که  یدادیخبر م هی! الاقل ؟یسر رهی. هومن چرا تو انقدر خرونیب یپاتو از خونه بذار ذارمینم یتا جواب منو ند -
 .خونه یایشب نم
 فرستاد. رونینفسش را کالفه ب هومن

دزد  هیخاطرش با حال نداشتم موقع اومدن لباسمو عوض کنم بهکه  ییاز اونجا یخونه ول امیب خواستمیواال من م -
 اشتباهم گرفتن و مجبور شدم با اجازتون کل شبو تو بازداشتگاه بمونم! یواقع

 عمه درشت شد و داد زد: چشمان
 ؟یبازداشتگاه بود شبویبازداشتگاه؟ تو کل د -

 انداخت. نییسرش را پا هومن
 گفت: یبا ناراحت عمه

 شد؟! دتیدردسر ساز آ لمیف نیاز ا میزی! حاال چرمیبم یاله -
 نگاهش را باال آورد. هومن

 باهم دعوامون شد منم وسط کار ول کردم. وانهید ینه بابا، پسره -
 !یستیتو دزد ن میکردیقانعشون م میومدیبود م ی. باالخره هر جوریدادیبهمون خبر م یجور هیکاش  یا -
 یکار هیقبل انجام  دیشماهم با نیکنی. عمه فکر نمخاموش بودن نیارن هم فرزهم ک یکردم خبر کنم؛ ول یسع -

 !ن؟یدادیبه من خبر م
 .دیرا درهم کش شیابروها عمه

 !؟یچه کار -
 کالفه در را باز کرد. هومن

 یو قاط هیاالنشم احتماالً از دستم شاک نیبرم که کارن هم دی. من بامیزنیبعداً سر وقت راجبش حرف م ،الیخیب -
 کرده!

 .دیاز خانه خارج شود که عمه دستش را کش خواست
 !؟یزنیم مهیچرا حرفاتو نصفه ن نم،یبب سایوا -

 سمت عمه برگشت که ادامه داد:کالفه به هومن
 اگه راجب اون عکسه که خب... -

 انداخت. نییرا پا سرش
 من سروسامون گرفتن شماهاس! یتنها آرزو -

 رام گفت:آ یاما با لحن یعصب هومن
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 .نی. لطفاً اون عکسو پاک کنشهینم یعمه! ازدواج که زور ستیراهش ن نیا یول دونم؛یم -
 چشمان هومن شد. یرهیسرش را باال آورد و مظلوم خ عمه

 .ادیاون از تو خوشش ب دیباشه! چه معلوم؟ شا مینیبیدوباره سارا رو م یحاال بذار تا وقت -
 زد. یپوزخند هومن

 سارا؟! -
 اشاره کرد. خودشبه
 .نیپس لطفاً اون عکسو پاک کن مینیسارا و برادرشو بب وقتچیه ستیقرار ن گهیاونم از من؟ مسخرس! بعدشم،ـما د -

 متعجب کرد. یاتک خنده عمه
 وقت تو...قراره ازدواج کنن اون یهست اوشویتو هومن؟! س یگیم یچ -

 وسط حرفش: دیپر هومن
 .ستنین یراض اوشیس یورد عمه. خانوادهبهم خ زیچ. همهستیقرار ن -

 جا خورد. عمه
 !؟یچ...چ -

سرعت از خانه خارج شد. به یکوتاه یو حال خرابش تنها گذاشت و پس از خداحافظ جوابیاو را با پرسش ب هومن
 دیانگار با یرا نداشت؛ ول یعذاب چیتحمل ه گرینداشت. بعد از آن دوران دردناک د یخودش هم حال و روز بهتر

را پر کند. نه  اوشیس یخال یجا توانستیاو که نم ر؟اما چطو آوردیحال در م نیخواهرش را از ا دی. باکردیتحمل م
 !یگرید کسچیاو،دنه کارن و نه ه

 به خود آمد. یراننده تاکس یبود که با صدا هاالیفکر و خ نیا در
 .میدیآقا رس -

 زد. یلبخند هومن
 ممنون. -
 سمت در اداره رفت.ز حساب کردن بهشد و پس ا ادهیپ

*** 
 کارن

 
 نگاهش کردم. تفاوتیکه ب دیکوب زیم یرا رو شیهاکف دست یعصب

 !رمیگیبرات نم ویکار نیهمچ یاجازه وقتچیکه ه یدونیامکان نداره. م -
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پس لبخند کج و  خبرش کرده بودم تیگرفتن رضا یچون خودم برا ستادهیاز اتاق فالگوش ا رونیپرهام ب دانستمیم
 . احمق!دیسرش را دزد عیسر بابا دادم. پرهام سرزدم و نگاهم را به پشت ینامحسوس

 را بلند کردم تا بهتر بشنود. میصدا
 مونهیپس فقط م میکن دایپ مینتونست یمدرک ایشاهد  گونهچیراهه سرهنگ. ما ه نیبهتر نیاز نظر من ا یول -

 بده. تیتا رضا می. پرهامو خبر کردادیب رمونیگ یزیچ هی دیکار شا نیقبر. با انبش
 زد. یپوزخند بابا
سر سوزنم برات مهم باشه که مافوقت  یاندازه یحت نکهیبدون ا یدوزیو م یبریخوبه! خودت م یلیخوبه، خ -

 نه! ایموافقه 
است نگاه کردم. صدا  لشیاداره سرگرم موبا یبه فضا توجهیب کردیبه پرهام که تظاهر م یدر رفتم و حرص سمتبه

 زدم:
 آقا پرهام؟ -
بودم  دهیکردن موضوع نبش قبر در نگاهش د انیکه موقع ب یآن استرس گریجا بلند شد و منتظر نگاهم کرد. د از

 رمیبگ دییقبر تأنبش یبرا توانمینم نکهیبود و از ا دهیشن یمن و بابا را به خوب انیهمراهش نبود. پس مسلماً بحث م
. فقط الزم بود کردمیموش گوش دراز را دک م نیبا بابا، ا میهاحرف یادامه یبرا دیشده بود. هه! باراحت  الشیخ

 گفتم: یقسمتش را بشنود. روبه رحمان نیتا هم
 دادن ببر. تیواسه رضا شونویا -
 چشم. -

 گذاشت و پرهام را با خود برد. یاحترام
شدم و  رهیشده بود خ یعصب شتریب یدستورم به رحمان دنیز شناتاق برگشتم و در رابستم. در چشمان بابا که ا به

 خونسرد گفتم:
 !نیپرونده کرد نیرفته که شما خودتون منو مسئول ا ادتونیانگار  یحرف شما درست؛ ول -

 زد: داد
ه بسته بشه قرار رادیو ا یدست تو. حاالم که با هزار تا بدبخت دادمیرو م یمهم نیبه ا یپرونده دیاشتباه کردم! نبا -

 !یتر کنکه اوضاع و خراب یاتو دنبال بهانه
 زدم. یتلخ لبخند

 !نیبود دهیچرا؟! شما که بامن هم عق گهیبابا شما د -
 :دیتوپ یعصب
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و  هاییتموم بازجو یجهیاحساسات پوچ! سروان تو خودت امروز صبح نت یبا فکر و منطق نه از رو یبعله بودم؛ ول -
 نیکه ا نهیا یبکن دیکه تو با یواقعاً مرده. حاال تنها کار زیطبق اونا مشخص شد که پرو .یداد لمیتحو قارویتحق

 .یشکست خورد ایقبل از فرارش به اون دن زیپرو تنکه تو گرف یو قبول کن شیو ببند یپرونده رو مرتب کن
 گفتم: عاجزانه

که  یکس ز،یمثل پرو یب و مال دوستآدم جاه طل هیبه نظرتون  ن،ی. شما خودتون فکر کنیچیاصالً حرف من ه -
بشه،  یفیکار کث نیهمسرش وارد همچ قیو از طر سهیخانوادش وا یحاضر شده تو رو ایدن یخاطر پول و خوشبه
 دست مرگ؟!خودشو بسپره به فتادنشین ریدفعه ول کنه و به خاطر گ هیمال و اموال و  نیتموم ا تونهیم

 را به چپ و راست تکان دادم. سرم
 .کنمیمرگش و قبول نم وجهچیهه. من بهن -

 کرد آرام باشد. یفرستاد و سع رونیب قیرا عم نفسش
 یروز بسته شد. تو کارت و انجام داد هیکمتر از  یول ؛یتمومش کن کارن. تو قرار بود پرونده رو تو پنج روز ببند -

 ؟یهست یپس نگران چ
که من بعد از  هیزیتنها چ نیا کنم،یانجامش بدم! خواهش م فقط نکهیدرست انجام بدم نه ا فمویوظ نکهینگران ا-
تنها  نیا یول کنه؛یرو خراب م زیچهمه نیکنیو فکر م نیکار مخالف نیکه با ا دونمی. مخوامیچند سال ازتون م نیا

تاوانشو هر بعدش حاظرم اگه حرفم اشتباه بود  نیریبرا من بگ از باال تویرضا نیدرخواست من از شماست. شما فقط ا
 که باشه بدم. یچ
 شد. رهیاخم در چشمانم خ با
 !؟یبد یاِدارس. حاضر یتاوانش ابرو-

 نزدم. ادامه داد: یحرف
 بسته شده. یعنیپرونده بسته شده،  گمیبهت م یو وقت رمیگیبرات نم یااجازه نیتالش نکن! همچ یخودیپس ب-
 .تمخواسیرا م نیو من هم هم کندیکه قبول نم دانستمیم

 گفتم: یعصب
 که ببندمش. اونم قبل از پنج روز. دمیمن بهتون قول م ینه، بسته نشده؛ ول-

 :دیتوپ یعصب
 بکن. خوادیهر کار دلت م-

 تکان دادم. سر
 .رمیگیم شوییهم اجازه قضا گهید کمی. االن از خانوادش گرفتم، رمیگیم تیباشه پس من خودم رضا-
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 زد. یپوزخند
تا ده روز  ،یچیتا پنج روز که ه دونمیم دیقبر انقدر راحته؟! بعگرفتن واسه نبش تیرضا یفکر کردتو واقعاً  نمیبب -
 !یریبگ یبتون امگهید
 .کنمیخودمو م یمن سع یول ست؛یدرسته راحت ن -

 سمتم آمد.از اتاق خارج شد. چند لحظه بعد هومن با تعجب وارد اتاق شد و به تیرفتو با عصبان یاغرهچشم
 بحثتون شد؟ یبود؟ باز دوباره سر چ یقدر عصبان! عمو چرا اننجا؟یاوه بابا چخبره ا -

 گفتم: یو جد زمیپشت م نشستم
 تا حاال؟ شبیاز د یسالم! کجا بود کیعل -

 مبل انداخت. یکرد و خودش را رو ینچ
 چخبره؟ نجای! تو بگو، ایمفصله حسش ن یلیخ شیسالم. قض -

 فرستادم. رونیرا ب نفسم
 .رهیبابا قبول نکرد برام بگ یول خواستم؛یم زویقبر پرونبش یاجازه -

 درشت شد. چشمانش
 ؟یقبر؟ واسه چنبش -

 در هم قفل کردم. زیم یو دو دستم را رو دمیرا جلو کش خودم
 زندس! زیمن مطمئنم پرو نکهیواسه ا -

 کرد. ینچ
که شده قبول کن حست داره  بارمهی یو برا ایدس. بکه ثابت کنه زن میندار یشاهد و مدرک چیبابا! ما ه الیخیب -

 !کنهیاشتباه زر زر م
 کردم. ینچ
 یرفتارا و واکنشا دنیوجود نداره. با د گهیذره شک داشتم همونم د هی نیمن اگه قبل از ا ؟یفهمیهومن چرا نم -

 کاسس. مین ریز یاکامالً مطمئنم که کاسه گهیپرهام د
 خم شد. سمتمبه
کارت فقط خودتو  نینداره! تو با ا یادهیفا چیتو ه یجوش خوردنا نیکاسه باشه ا مین ریتا کاسه هم که زصد یلعنت -

 !یندازیتو دردسر م
 گفتم: الیخیب

 خبر کن. باهاتون حرف دارم. نویبرو فرز -
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 بلند شد. شیکرده و از جا یپوف
 .یخونیم هرسه مونو یلشغ یکارات فاتحه نینکنه کارن! تو آخرش با ا کارتیخدا بگم چ -

 کینزد یحت ایوارد اتاق شده  کسچیسپردم اجازه ندهد ه یداخل اتاقم بودند. به رحمان نیاز چند لحظه همراه فرز بعد
 در شود.

 گفتم: شانیبه هر دو رو
ه زندس. پس تنها را زیپرو میتا ثابت کن میندار یشاهد و مدرک چیما ه نیدونیطورکه هردوتاتون مخب همون -

 از مشکالتمونو حل کنه! یلیخ تونهیم یقبر خال هیقبره. مسلماً نبش
 درشت شد. نیفرز یهاچشم

 .کشهیکار چقدر طول م نیکه گرفتن مجوز ا یدونیکارن؟ خودت خوب م یگیم یمعلوم هست چ -
 فت:انداخته بود گ گرید یپا یرا رو شیپا کیاش گذاشته بود و چانه ریدستش را ز کهیدرحال هومن

 !یبکن نکارویبا وجود مخالفت مافوقت ا یکه بخوا یمخصوصاً وقت -
 نگاهم کرد. یشتریبا تعجب ب نیفرز

 میتونیکار م نیمدت عوض ا نی. تو ارهیوقتمون هدر م یلیخ گهیکه هومن م یتیوضع نی!ب ا ادهیکارن! از تو بع -
 .میکن قیتحق شتریب یلیخ

 را تکان دادم. سرم
 .رهینمنه. وقتمون هدر  -

 زدم و معنادار نگاهشان کردم. یگر نگاهم کردند که لبخند کجدو پرسش هر
 

*** 
 

گر و متعجب . پرسشستادمیا شیروبلند شدم و نگران روبه میرا نگه داشتم. ازجا نیرفت، اما فرز رونیاز اتاق ب هومن
 نگاهم کرد که گفتم:

 رانشم.نگ یلیشد؟ من خ یها چکننده بیاون تعق یهیقض گمیم -
 باال انداخت. یشد و شانه ا رهیچشمانم خ در
 ؟یکن یمخف هیاز بق یخوایهنوزم م یول ؛یازشون ن یکه خبر گهید -

 را تکان دادم. سرم
 بهتره. یطورنیآره. ا -
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 .لتهیباشه هر جور م -
 فرستادم. رونیرا ب نفسم

 کن. رو من حساب یالزم دار یاگه کمک ؟یکن دایخونه پ یتونست نمیخب بب -
 زد. یلبخند

از  یکیکارو سپردم به  نکهی. راستش امروز صبح بعد انیزحمت افتادخاطر من بهبه یلیاالنشم خ نیممنون. تا هم -
 کردم که خونمم جور شد! دایخوب پ یلیکار خ هیاداره.  ور پرسوجو کردم بعد اومدماون ورونیذره ا هیها بچه

 زدم. یخندرا باال انداختم و لب میابرو یتا کی
 ؟ی. خب چه کاریسالمتبه -
دارو هاشو  دی. فقط باستین یسخت یلیشبا خونش بخوابم. کار خ تونمیکنم و عوضش م یپرستار رمردیپ هیاز  دیبا -

 .زنهینم یاسروقت بدمو خوردو خوراکشو جور کنم. فقطم شباس پس به کارم لطمه
 ذاشتم.اش گشانه یپر از خجالت زدم و دستم را رو یلبخند

 دهن باز کنه و از خجالت برم توش! نیزم خوادیدلم م کنمیتو چشمات نگاه م ی! وقتهیعال -
 .دمیخند

 نداشتم! یاگهیهنر د چیتو بودم جز حرص خوردن ه یچون من اگه جا -
 .دیخند

 حرفارو آقا کارن. نینزن ا -
 زد. یچشمک

 !یهات نگه داشتـشما هنراتو واسه پرونده-
 انداختم. باال ییابرو

 ...یحرف نمیا -
 داد هومن حرفم نصفه ماند. یصدا دنیشن با
 من دست زده؟! لیبه وسا یک -
 از من نداشت نگاه کردم. یکه اوهم دست کم نیچشمان درشت شده به فرز با
 اوه اوه. االنه که اداره رو بفرسته رو هوا! -
 سرم آمد.هم پشت نیو فرز دمیدو رونیاتاق ب از
 ستادهیوسط اتاق ا یزخم ریش نیرفتم و واردش شدم. رو به هومن که ع یگریمشترک هومن با ستوان د اتاق سمتبه

 :دمیبود پرس
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 ؟یزنیشده هومن؟ چرا داد م یچ -
 کاپشنش اشاره کرد و گفت: به
 دست نزنن من حساسم؟! لمیجاش عوض شده! مگه من به همه نگفتم به وسا نیبب -

 داد زد: دوباره
 دست زده به کاپشن من؟! یمقپس کدوم اح -
 اش گذاشتم.شانه یرفتم و دو دستم را رو سمتشبه
 نشده. کاپشنتو که نخوردن آخه! یزیآروم باش هومن! حاال که چ -
 سمتش برگشتم.به یدختر یصدا با
 کار من بوده! -
من مانده بود، ماندم.  یرهیخبه دست اوهم با دهن باز  یچا وانیبودو ل ستادهیبه دختر جوان که در استانه در ا رهیخ

 !شدیباورم نم
 کردن تعجبم گفتم: یمخف بدون

 ؟یکنیم کاریچ نجاینگار؟! تو ا -
 کرد. یاخنده تک

 ! چه خوب که قراره با شما همکار بشم!یآقا کارن چه تصادف -
 ه...همکار؟! -

 گفت: متعجب
 لش گفته بود!هم قب وای! من که تو رستوران بهتون گفتم. تازه شگهیبعله د -

 زدم. یمصنوع یرا تکان دادمو لبخند سرم
 ها...آره. چقدر خوب! -

 ارتیاو بود را هم ز ادآوریمبارک خواهرش که  یچهره دیحاال هر روز با آمد،ی! بس که از جهان خوشم مدییزا گاوم
 .کردمیم
 سمت او برگشت.سؤال هومن نگاهم به با
 ن؟یشناسیشما همو م -

 گفتم: عیسر
 .واجانینگارخانم هستن دوست ش شونیآره ا -
 هومن اشاره کردم. به
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 من. یهومن هستن. پسرعمو شونمیا -
 زد. یلبخند نگار

 وقتم.خوش -
 :دیتوپ یعصب هومن

 ؟یمن دست زد زیبه کاپشن عز یتو به چه حق نمیوقت نباش. ببخوش -
 با لبخند گفت: نگار

. اومدم داخل ستین یکس دمید یبدونم منم در زدم؛ ول فمیا راجع به وظات نجایا امیآ... خب راستش از من خواستن ب -
اتاق کردم. به کاپشن  لیزدن وسا دیمنم حوصلم سر رفت و شروع به د ومد،ین کسچیچون ه یو منتظر نشستم؛ ول

 .نمشیاز طرحش خوشم اومد و برش داشتم بب دم،یشما که رس
 :دیتوپ هومن

 نکبت. ادیت خوشت بعمه هیگلگل رشلواریزخوشت اومد. از طرح  یغلط کرد -
 .دیخند نگار

 .اوردمیسرش ن ییبال نی! باور کننیخدا شما چه حساس یوا -
 گفت: یشد و حرص یشاک هومن

 دست بزنه؟ لمیبه وسا یکس ادیمن بدم م یدونیمگه تو نم ؟یکنیمنو مسخره م -
 کردم. لب زدم: تمانیاو را متوجه موقع یساختگ یندرا گرفتم و با لبخ شیجلو عیبرداشت که سر زینگار خ سمتبه
 .ستایخونه ن نجایهومن ا -

 گفتم: یزورک یابلند و خنده یبا صدا بعد
 آشنا نشدن که. هیبق اتیاداره هنوز با اخالق نیتازه اومدن تو ا شونیجان از کجا بدونن خب؟ اعه هومن -

 ا مرتب کرد.لباسش ر یقهیبه من رفت و با حرص  یاغرهچشم هومن
 :دیبه نگار توپ رو
 .ایزنیمن دست م لیبار آخرت باشه به وسا -

 گذاشت و با لبخند گفت: یاحترام بانمک نگار
 چشم قربان! -

 اش را کج کرد.ولوچهلب هومن
 ! برو جلو چشمم نباش.نیریخودش یواه واه واه! دختره -
 رو کنار شما کار کنم. یچند روز دیامتأسفانه سرهنگ گفتن که من ب یول خواد؛یدلم م یلیخ -
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 :دیغر هومن
 بکشه؟ یگارینکرد ازش ب دایجز منو پ یاگهیبدبخت د چیسرهنگ ه -

 باال انداختم. ییهومن گذاشتم و ابرو یشانه یرو دست
 نه انگار، خوش بگذره. -

 دستم را پس زد. روبه نگار گفت: یرفت و عصب یاغرهچشم
 داخل. ایباشه ب خبلهیخ -
 سرخ شده و در مرز انفجار هومن زدم و از اتاق در رفتم. یافهیرو به ق یشکمچ

*** 
 «روز بعد چهار»

 و داد زد: ختیر زمیم یپرونده بود که مدارک را رو یرو نگاهم
 سروان؟ هیچه وضع نیا -

ام . چهرهکردمیم یشماربه آن لحظه دنیرس یبرا شیکه از چهار روز پ یهشت صبح، ساعت  ً قایزدم. دق یمحو لبخند
شده  امرهیخ یعصب یا. با چشمان سرخ و چهرهناراحت و گرفته کردم و نگاه مظلوم اما قاطعم را باال آوردم یرا کم
 و دوباره داد زد: دیکوب هارگهب یپر است. دستش را رو یتوپش حساب دانستمیبود. م

 ه؟یچ نایا گمیبهت م -
 آرام گفتم: یبلند شدم و با لحن میرا حفظ بودم. از جا شانیها انداختم. محتواگذرا به برگه ینگاه

 .نیداخلشو خوند یهانوشته کردمیفکر م -
 .نجامیخوندم که االن ا -

 زدم: یکج لبخند
 .نیهست یعصبان نیاز هم دمیکه حدس من درست بوده شا نیدیخوبه، پس فهم -

 زد: داد
 .میعصبان نیاز هم قاًیبله دق -

 .دیکشرا درهم  شیابروها
که  یکه بود، مجوز نبش قبر رو گرفت یکارن؟ بعد از چهار روز با هر سماجت یخودت فکر کرد شیپ یتو واقعاً چ -
که  یکار ،یاز جسد اثر انگشت و مشخصات گرفت ،ینبش قبر کرد ؟یدیرس یحاال به چ ن؟یبشه ا شجهینت
 حاال مجرم کجاست؟ ؟یست؟ خب که چدهزن زیپرو نکهیا ؟یبرس جهینت نیتا فقط به هم یرو کرد یخواستیم

 زد: داد
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کارت فقط  نیتو با ا چ،یه یکه نکرد یاگهیغلط د چیاز گرفتن مجوز ه ریچند روز به غ نیهان؟ جواب بده کارن! ا -
تا حاال حتماً از مرز رد شده و فرار کرده چطور  زی. پرویکرد تردهیچیرو از قبل پ شدیکه داشت بسته م یاپرونده

 جواب باال رو بدم؟ دیبا یجورمن چه حاال یفکر کرد چیتو اصالً ه ؟یبنداز رشیگ یواخیم
 زدم. یو با تأسف پوزخند دمیرا درهم کش میابروها

راست راست ابونیدارن تو خ یو جان یمشت قاچاقچ هی نکهیتون جواب دادن به باالست؟ اتنها دغدغه یعنیواقعاً؟  -
که  ییحال آدمابه ی! وایخراب بشه؟ پس وا تتونیکه مبادا شخص نهیا تونینها نگراننداره؟ ت یتیاهم چیه رنیراه م

 .کننیم یگشهر زند نیراحت تو ا الیخاطر اعتماد به ما با خبه
 و چشمانش را باز و بسته کرد. دیکش یپوف
 کارن. حد خودتو بدون. گهیبسه د -

 را عوض کرد. بحث
. مگه من به هومن نسپرده بودم حواسش به اون نمیبیرو تو اداره نم دهیسه روزه که هومن و اون ستوان جد-دو -

 دختره باشه؟
 زدم. یکج لبخند

چون قرار  ن؛ینباش تونیشغل خوب انجام داده و درضمن، نگران وجهه یلیخ نیرو که بهش سپرد یافهیاون وظ -
 .نیپرونده به باال جواب پس بد نیبابت ا ستین

 شم گفت:نگاهم کرد و با خ متعجب
 ه؟یحرفا چ نیمنظورت از ا -
 که قول داده بودم؛ اما قبل از پنج روز. یطوربسته شد همون میرشیکه چند ماهه درگ یاپرونده -
 هومن را گرفتم. بعد از چند بوق برداشت: ینگاهم کرد که تلفنم را برداشتم و شماره جیگ
 الو کارن؟ -
 ن؟یدیرس -
 .شهیم یاقهیآره. چند دق -

 زدم. یندلبخ
 .نیخوبه پس منتظر منو سرهنگ بمون -

 :دیگذاشتم. بابا متعجب پرس شیرا سرجا تلفن
 م؟یکجا قراره بر ؟یزدیحرف م یبا ک -

 زدم. شیبه رو یبرداشتم و لبخند کج یچوب لباس یرا از رو امیباران
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 زندان! -
 یاصل یسمت راهروو به میز در وارد شدسمت زندان حرکت کردم. اسرعت ممکن به نیشتریو با ب میشد نیماش سوار
زدم. بعد  یبخشتینگار و حامد لبخند رضا ن،یهومن، فرز دنی. با دستادیبابا از حرکت ا م،یکه جلوتر رفت ی. کممیرفت

 شده بود، نگاه کردم. اشرهیخ رتیکه بابا با ح یاو به صحنه ستادمیاز آن ا
نقطه بود،  کینشده بود و فقط معطوف  هیاصالً متوجه هومن و بقکه انگار  اشزدهرتیرو به صورت ح یکج لبخند

. با دمشیدر آغـ*ـوش کش درنگیهومن انداختم و ب یشده یچیبه دست باندپ یها رفتم. نگاهسمت بچهزدم و به
 چند روزم رفع شد. نیا یهاشیو تشو هایآن، تمام نگران کیدر  کارنیا

 در چشمانش زل زدم. یدم و با نگرانکر شیاز چند لحظه از آغوشم جدا بعد
 ؟یبهتر -

 زد. یرا تکان داد و لبخند سرش
 اش گذاشتم.شانه یرا رو دستم

جورواجور سراغم  یچقدر حسا دم،یخبر رو شن یاز وقت یدونی. نمدمیترس یلیخیلینگرانت شده بودم. خ یلیمن خ -
 ؟یاومد. مطمئن باشم خوب

 .دیکش یپوف
 منم هربار بهت گفتم... یدیبار پرس ستیم؟ پشت تلفنم که بآره بابا! چند بار بگ -

 چشم دوخت. ادامه داد: کرد،یو به نگار که مهربان نگاهمان م زد یلبخند
 گفتم به لطف ستوان خوبم. -

 زدم. یپر از تشکر به نگار کردم و لبخند ینگاه
 ده بود.العابگم کارت فوق تونمیم تتیمأمور نیستوان. به عنوان اول نیآفر -

 زد. یلبخند
 بود. فهیوظ -
 ومده؟ین شیکه براتون پ یستوان؟ مشکل یخودتون چ -

 باخنده گفت: هومن
 باشه. دمیالبته با هیستوان که عال -
 و گفت: دیکش اشقهیبه  یغرور دست با
بهتر  یبشه چ یکه قسمت هرکس ستین یمثل من سعادت یو جذاب و کار بلد پیترفتن با ستوان خوش تیمأمور -

 از کنار من بودن؟
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 اشرهیدور نماند. در عوض، هومن با مهر خ کسچیبه هومن رفت که از چشم ه یبد یغره. نگار چشمدمیخند زیر
که هومن حاضر  یسه روز عاشق شده بود، خدا داند. آن هم عاشق نگار! دختر-هومن! چطور در عرض دو یشد. لعنت

 با هومن نداشتم. یمورد فرق نیدر ا ادیهم ز ودمچون خ دم؛یره برود. خندتا در ادا چ،یکه ه تینبود همراهش مأمور
 زده و به چهار روز قبل برگشتم. یرا هم بغـ*ـل کردم و دوباره به بابا نگاه کردم. لبخند کج نیو فرز حامد

 :دیاز نگاه مرموزم توپ یحرص هومن
ف، اون دهن گشادت رو وا کن و بگو تو اون مغز مزخر یهانگاه نیا یبه جا ره؟یکه وقتمون هدر نم هیمنظورت چ -

 .گذرهیم یت چوامونده
 درهم گره کردم. ز،یم یرا رو میهاجلو خم شدم و دست به
 .شهیوقتمون تلف م کننیفکر م هیبق -

 باال انداختم. ییابرو
 .ستین طورنیا یول -

 :دیغر هومن
چپ و راستت  زنهیبه اونجاها برسه قبلش م ذارهینم یعالجناب یچون بابا ست؛یبابات ن اناً یاح ه،یمنظورت از بق -
 .کنهیم

 زدم. یکج لبخند
 و زنشه. زی. منظورم پرهام، پروستیمنظور من که بابام ن یول -

 باال انداخت. ییابرو هومن
 ؟یکرد دایجان؟ نبش قبر نکرده خودش و زنش رو از رو هوا پ -
 نه هنوز. -
 م:نگاه کردم و ادامه داد نیفرز به
آمد وکه پرهام بهش رفت یا صاحب اون خونه ًبهم گزارش داده، احتماال نیکه فرز یمشکوک یوآمدهابا رفت یول -

 .دهیخانوم رو هم د هیآمد ورفت نیچون فرز زهیداره، همسر پرو
 گفت: هومن

 زن خود پرهام باشه. دیخب شا -
 .کنهیم یش زندگنه پرهام با خانواده -

 داخت.باال ان ییابرو
 خانوادش ندونن. یازدواج کرده باشه؛ ول ستین دیدونفر کل وجودشون دروغه. بع نینظر من که ابه ؟یدونیاز کجا م -
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 .ستیبه ماجرا نداره من مطمئنم اون زن، همسرش ن یمورد دروغ نگفته؛ چون اصالً ربط نینه در ا -
 و گفت: نیرو کرد به فرز هومن

 نشد؟ رتیدستگ یزیبه خود پرهام چحاال راجع  -
 فرستاد. رونینفسش را ب نیفرز

 یکار ستیکه آدرسش رو بهمون داد. پس مسلماً اونجا قرار ن هیکردم، همون دایپ بشیکه با تعق یافعالً نه. خونه -
 کنه.

 کردم به هومن و گفتم: رو
 یاطالع هی هاهیهمسا دی. شامیریرو بگ شیِحتماً پِ دی. بازنهیمشکوک م م،یکرد دایکه خودمون پ یااون خونه یول -

 داشته باشن.
 گفت: نیفرز

 م؟یکه دنبال نبش قبر میتظاهر کن دیچرا با گه؟یم یوسط چ نیخب، نبش قبر ا -
به برادرش و راجع  میهست یاگهید زیچون پرهام هر لحظه حواسش بهمون هست. اون اگه بفهمه ما دنبال چ -
خودشون  الیخ به م،یاگه فکر کنن دنبال نبش قبر یتا زودتر در بره؛ ول دهیر مخب زیبه پرو یجورهیمسلماً  م،یدونیم

از بابت ما راحته چون از نظر اون ما  الشیپس االن خ کشهیکه گرفتن مجوز طول م دهیدارن. پرهام فهم ادیوقت ز
 .میاونا خبر ندار یاصل تیهم از هو م،یکنیهم وقت تلف م

 گفت: هومن
 دست باشه؟هم زیا معلوم که پرهامم با پروحاال اصالً از کج -

 کردم. یاخم
 کردیم یسع یلیپرهام خ یی. موقع بازجوگمیکه م مهیحال ییزایچ هیننشستم حتماً  یصندل نیکه رو ا یخودیب -

 و کاراش خبر داره. زینتونست. پس حتماً از پرو یرفتار کنه؛ ول یعاد
 گفت: نیفرز

 مراقب پرهام باشم؟ دیزم باهنو م؟یکن کاریچ یگیخب حاال م -
 آره. -
 هومن نگاه کردم و ادامه دادم: به
 امروز! نی. همیاریسر از راز اون زن درب دیو تو هم با -

 کرد. یاخم هومن
 .ایباز یینمایس نیکار راحت بده خودت برو دنبال ا هی. به من تونمیمن نم -
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 کردم. ینچ
بره دنبال  دیهم که با نیگرفتن مجوز نشون بدم. فرز یکارا ریو درگباشم و خودم ر نجایا دیغر نزن هومن. من با -

 ..وسـ..ـه.بـیدست خودت رو م کارنیپس ا یواسه به حرف درآوردن آدما دار یونرمپرهام از اون گذشته تو زبون چرب
 رفت. یاغرهچشم

رو مخ سروکله بزنم. تو و بابات  یهبا اون دختر دیبا گهیطرف د هیرو دارم، از  یطرف دستور جنابعال هیچشم! از  -
 .نیدیآخرش منو دق م

 بلند شد. شیو از جا دیکش یپوف
شکم  نیتو ا یکوفت هیدستورات شما رو سرم آوار شه، برم  لیس نکهیبرم؟ الاقل قبل ا تونمیم ست؟ین یاگهیامر د -
 .زمیبر مچارهیب

 گفتم: کالفه
 .یبرو. فقط زود برگرد که واسه رفتن آماده ش -

 .دیدر اتاق را به هم کوب یرفت و حرص یاغرهچشم
*** 

 !دیزهرش ترک ؟یکنیبه بچه نگاه م نی. چرا همچی! بچه رو با اون نگاهت قورت دادگهیبسه د -
 به او دوختم. یپنج ساله گرفتم و حرص-چهار یحرف هومن، نگاهم را از پسربچه نیا با
 ابعاد باشه. نیاز صبح تا حاالت در ا یایباز یینمایودت سبه قول خ یجهیفقط توقع نداشتم نت ،یچیه -

 کرد. یاخم
خدمت  ارمشیکنم و ب یشو راضسوزوندم تا تونستم خودشو خانواده یچقدر کالر یدونیمگه ابعادش چشه؟ م -

 ؟یجنابعال
 باال انداختم. یاشانه

 کنم؟ کاریچ نیخب حاال من با ا -
خونشون رفته و باهاش دوست  یبچه که انگار چندبار نیاز ا ریغزنه نداشتن به از یاطالع هاهیاز همسا کدومچیه -

 شده.
 اش گذاشتم.شانه یزانو زدم. دست رو شیروشدم و روبه رهیبه بچه خ ریمتح

 خوب بده آره؟عالمه اطالعات خوب هیقراره به ما  یداشتندوست یکوچولو نیپس ا ؟یجد -
 افتاد. کرد،یبود و با تمسخر نگاهم م ستادهیا نهیسـ*ـبهدست سمت او کههومن نگاهم به یصدا با
 بذار در کوزه آبشو بخور. اتویباز یهند نیا -
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 رفتم که ادامه داد: یاغرهچشم
. دوماً شما الزم یازش حرف بکش یتونینم یجورنینداره ا ریتأث ایشده رو دهه نود یمیقد گهیادا اصوال د نیاوالً ا -

 .دهیرو ند زیمن قبالً به روش خودم ازش سؤال کردم. اصالً پرو ینکرده زحمت بکش
 زدم. یرا از هومن گرفتم و به بچه دوختم. لبخند امیحرص نگاه

 مگه نه؟ دونهیکه دوستشه م یبه اون خانومراجع  یول -
 گفت: یلحن بانمک با
 .گمیبه تو که نم یآره ول -
 خنده. ریز زد یکلمه پوکر شدم. هومن پق یواقع یمعنا به
 بود. یسروان کارت عال نیآفر -

 :دمیتوپ یعصبان
 .یریمینم یاون دهنتو ببند قهیاگه دو دق -

 :دیکرد و غر یاخم
 . من رفتم.ستیبا من ن گهیانجام دادم د فمویاصالً به من چه؟ من که وظ -

 رفتم. یاغرهچشم
 سرت ببند.درم پشت -

 نازک کرد. یچشمپشت
 .سمیوا جانیهم خوامیاصالً م -
 .یحالت اگه دوباره اون دهن گشادتو وا کنبه یوا یخودته ول لیم -
 کردم به بچه و ادامه دادم: رو
 زم؟یعز هیخب اسم شما چ -
 .مایآقا ن -
 ؟یکمک کن سایکار خوب به پل هیتو  یتو دوست دار مایآقا ن خبلهیخ -
 ؟یدیبهم م یعوضش چ -

 نگاهش کردم. یو سپس با مهربانرا مشغول فکر کردن نشان دادم  خودم
 خوشمزه. چطوره؟ یعالمه خوراک هی -
 مزخرفه! -

 .دیشد. هومن دوباره خند زانیخندانم آو یهالب
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 .ستیراهش ن نیکارن جان بهت که گفتم ا -
 .ستادیسرم اآمد و پشت جلو

 ره.گرونا بخ یکنترل نیاز اون ماش یکیبرات  دهیعمو کارن قول م ،یاگه به ما کمک کن -
 به هومن نگاه کردم که بچه با ذوق گفت: ضیغ با
 خوشگله؟ یلیو خ رهیاز اونا که درشم باال م -

 گفت: مایبه من انداخت و رو به ن یطانیش ینگاه هومن
 از همونا. مایآره آقا ن -
 :دمیبه هومن توپ رو
 از همونا؟ عمو کارن غلط کرد با تو! مگه پولمو از سر راه آوردم؟ ویچ یچ -
 باال انداخت. ییرواب
 ن؟یاز سر راه آورد واخانمیچطور برا ش -
 و با خنده گفت: دیبرداشتم که عقب پر زیخ سمتشبه
 رو شل کن. سهیسرک ذرههیالاقل  ،یتو پرونده رو بد تیپز موفق یخوایبابا اگه م گم؟یمگه دروغ م -

 زانو زدم و روبه هومن گفتم: ماین یروروبه دوباره
 .یدونیخودتم خوب م نویپز بدم هومن ا خوامیرو تمومش کن بعدشم، من نم ایازمسخره ب نیا -
 و گفتم: مایکردم به ن رو
 .خرمیآره عمو فقط من نم -
 به هومن چشم دوختم و خونسرد گفتم: طنتیش با
 .خرهیخوبشو م دونههیبلده. اون برات  نایراجع به ماش ویدوست داره. همه چ یبازنیماش یلیعمو هومن خ -
 چشم دوختم. مایبه صورت قرمز هومن به ن توجهیب

 ؟یدونیم ایخب حاال بگو. راجع به اون خانومه چ -
 شوق شروع به گفتن کرد: با
 یو بهم شکالتا کنهیم یباهام باز یخونشون، کل رمیم یخوبه! هم مهربونه هم خوشگل! وقت یلیطناز جون خ یوا -

 .دهیخوشمزه م
 زدم. یلبخند

 ؟یدونیب! اسم شوهرشو مچه خو -
 ؟یگیرو م زیپرو -
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 گفتم: مایرا باال انداختم. روبه ن میابرو یتاکیکردم و  یهومن نگاه به
 ش؟یدیآره تو د -
 .دمشینه من که به دوستتم گفتم ند -

 گفت: نهیسـ*ـبهکرد و دست یاخم
 .نمشیبب خوادیدلمم نم -

 :دمیپرس متعجب
 ست؟یچرا؟ مگه اون شوهر طنازجون ن -
 اون با خاله طناز دعوا کرد. یچرا ول -

 باال انداختم. ییابرو
 دم؟یرو ند زیپرو یپس چرا گفت ؟ییدعوا؟ چه دعوا -
 .دمیشن رونیصداشونو از ب یول ام؛ین رونیو خاله هم گفت ب کردمیم ی. من داشتم تو اتاق بازدمیچون ند -
 گفتن؟یم یخب اونا چ -

 کرد. یاخم
نگم. تازه گفته با  هیبه بق یزیزن و شوهرا چ یرو به تو بگم؟ مامانم گفته درمورد دعوا زایچ نیا دیچرا من با -

 حرف بزنم. یراجع به همه چ دینبا هامبهیغر
 را نوازش کردم. اشییخرما یفرستادم و موها رونیب قیرا عم نفسم

 شه؟یادامه بدن، اونم واسه هم بدشونو یلیخیلیخ یعده آدم بد کارا هی خوادیتو که دلت نم زمیعز نیبب -
 زدم. یو راست تکان داد که لبخند را به چپ سرش

 شتریب یخوای. تو که نمهیبد یلیاز هموناس. اون آدم خ یکی زی. پرورمیخوبه! پس کمکم کن تا بتونم جلوشونو بگ -
 با خاله طنازت دعوا کنه؟ هوم؟ نیاز ا
 گفت: عیسر
 بده! یلیاون خ شریزودتر بگ سهی. آقا پلرشمیخنه -

 زدم. یدستانم فشردم و لبخند انیکوچکش را م دستان
 راجع به کارشون؟ زدن؟یحرف م یاونا راجع به چ یبه من بگ دیتو با یرو کنم؛ ول کارنیهم خوامیم -
 ینداره. ه یخودته به من ربط ریکارمون؟ بعد طناز جون هم داد زد تقص ایتره جونم مهم گفتیم زیآره، پرو -
 .یختیرو به هم ر یخودته که همه چ ریتقص گفتیم
 بود؟ یمنظورش چ -
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 .رمیم گهیمن تا چند روز د گفتیفرار کنه. م خواستیم زیپرو یول دونم؛ینم -
 بره؟ خواستیو کجا م یواسه چ یدینفهم -

 باال انداخت. یاشانه
 در رو به هم زد و رفت. یعصبان زی. پرودونمینم -
 ؟یدیشن یحرفا رو ک نیا -
 طنازجون. شیکه رفته بودم پ شیچند شب پ -

 گفتم: مایانداختم و دوباره روبه ن کرد،یبه هومن که او هم با دقت به بحثمان گوش م ینگاه
 ؟یشناسیخب پرهامو م -
 .دزیخاله طناز از پشت تلفن باهاش حرف م بارهیکه  دمیشن ینه ول -
 گفتن؟یم یچ -
 .ارمیرو ب سیکِ تونمینم گفتیبود و م ی. خاله طناز عصبانزدنیم حرف وتریراجع به کامپ -

 .میباال انداخت ییبه هومن انداختم و هردو متعجب ابرو یگرید نگاه
 گفتم: ماین روبه

 ؟یو پرهام برام بگ زیراجع به پرو یهست که بخوا یاگهید زیچ -
 را به چپ و راست تکان داد. سرش

 . با لبخند گفتم:ختمیختش را به هم رل یبلند شدم و موها میجا از
 بود. یکمک خوب یلیبه تو پسر خوب و باهوش. خ نیآفر -
 گفت: تیجد با
 کرده، دعواش کنم. تیخاله طناز رو اذ نکهیخاطر ابه خوامیم ؟یکنیخبرم م یرو گرفت زیپرو یعمو وقت -

 .دمیخند
 دعوا چطوره؟ امیآره عمو جون. اصالً من خودمم م -

 .دیخند
 .میزنیکتکش م یحساب ییدوتا -

که هومن بغلش کرد و با ذوق چند دور در  رونینزدم و خواستم بفرستمش ب یچه خشن بود. حرف یوجبمین یبچه
 هوا چرخاندش.

 .میتموم شد راحت شد ی! قربونت برم خوشگله! همه چیمرس یوا -
 اش زد و ادامه داد:به گونه یا..وسـ..ـهبـ
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 .خرمیم نایاز اون ماشاصالً خودم برات  -
 :دمیغر
 تموم شد؟ تازه اولشه! یکه همه چ یچ یعنیتمام دل و رودش تو حلقش اومد. بعدشم،  نیهومن بچه رو بذار زم -

 شد. امرهیگذاشت و متعجب خ نیرا زم بچه
 زیپرو یز جاو زنش باهم همدستن و حتماً طناز و پرهام ا زیکه پرهام و پرو میدونیاالن م ؟یخوایم یچ گهید -

 کجاست. زیکه پرو میکشیزبونشون م ریو از ز میکنیم ریهردوشونو دستگ ؟یهست یخبر دارن. پس منتظر چ
. تازه میاریدست ببه میاگهیاونا اطالعات د بیبا تعق میتونی. ما مشهیتر مفقط کارمون سخت یطورنینه هومن، ا -

تر از مهم یما مدارک مشون؟ینگرفت لیدلیب میکجا ثابت کن وقت ازاون ؟یو حرف نزنن چ میکن رشونیاگه دستگ
 یپنج سالس چ-چهار یبچه هی ین اطالعاتمون از حرفایتمام ا میاگه بگ ی. فکر کردمیبچه الزم دار هی یحرفا

 حرفا رو به نفع خودتون بزنه. نیتا ا نیتو گوش بچه خوند گنیم گن؟یم
 چرخاندش. گریدور د کیرا بغـ*ـل کرد و  مایحرفم ن الیخیب هومن

 کمکمون کنه؟ هان؟ قدرنیا یفسقل نیا کردیفکرشو م یجونم شدم. ک مایحال من عاشق نهربه -
 .دمیکه خند دیاش را بوسگونه دوباره

 !خوادایدلت م -
 نگاهم کرد. متعجب

 بـ*ـوس؟ -
 اشاره کردم. ماین به
 نه بچه! -

 رفت. با خنده گفتم: یاغرهچشم
 اره؟یخوبشو برات ب دونههینگار رو بهت بندازم تا  تونمیم نمیبب -
 گفت: نهیسـ*ـبهگذاشت و وحشتناک نگاهم کرد. دست نیرا زم ماین

 بهت بدم. یدرس درست و حساب هی دیبا یپرونده خوشحال نیسر حل ا یادیتو ز نکهینه مثل ا-
 ه گفتم:دستش فرار کردم. با خند ریو از ز دمیدو زیدنبالم که دور م افتاد

 .میهزارتا کار دار ستیهومن االن وقتش ن -
 .یوپرتا رو نگچرت نیبعداً جلو نگارم ا ستیاالن وقتشه تو رو ولت کنم، معلوم ن نیاتفاقاً هم -

 خنده. ریزدند ز مایشدم. هومن و ن نیبا صورت پخش زم ز،یبه لبه م میکردن پا ریو با گ دمیخند
 .دیرا کش میسمتم آمد و بازوبه هومن
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 حقت بود. ییخدا -
 پرت کردم. یصندل یودم را روبرگشتم. خ یسمت صندللنگان بهرفتم و لنگان یاغرهچشم

 پرهام؟ شیببره پ سویک دینظرت چرا طناز بابه -
 را در بغلش جا داد. ماینشست و ن میروبهرو
از اون واسه  ترنیام یرادر شوهرشم هست. کتر از اون بوارده و مهم زایچ جورنیا ریچون که پرهام تو تعم س!ساده -

 ش؟یمحافظت از اطالعات شخص
 زدم. یپوزخند

به  شهیوقت مپر از اطالعات راجع به کارشون نباشه؟ اون وتریتو هومن! از کجا معلوم تو اون کامپ یاچقدر ساده -
 یشتریب یشون استفاده کنه تا گندااطالعات پرهامه که البته قصد داره از نیآدم واسه ا نیترنیفکر کرد که ام نیا

 بزنن.
 .کننیارسال م لشویبرا هم بفرستن؟ خب فا یبه اون گندگ وتریکامپ قیآخه مگه احمقن که اطالعاتو از طر -

 باال انداختم. ییابرو
 .هیاگهید زیچ دیپس شا -

 کرد. یاخم
 مثالً؟ یچ -
 ..وسـ..ـه.بـیکه دوباره دست خودتو م یزیهمون چ -

 :دیتوپ
 غلط کرده. -
 .یاریو سر از کارش درب یبش کیبه اون زن نزد دیتو با -

 بلند شد. شیاز جا یعصب
 حواسم به نگارم باشه. دیکارا رو ندارم. تازه با نیبرو بابا! من اعصاب ا -
 آرامش گفتم: با
بعدشم، خب با  یریدر م ررکایاز ز دمیبه باال اطالع م بروبرگردیب ،یکار خودته. انجام ند یجون ولشرمنده هومن -

 کمکت کنه. تونهینگار برو اون م
 درشت شد. شیهاچشم

 .شهیمون نابود مبده، کل نقشه یکاره اگه سوتبابا اون تازه ایزنیحرفا م -
 باال انداختم. ییابرو
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 با توعه. تشمیهوم؟ و مسئول ره؟یبگ ادی دیهرحال که بابه -
 رفت و دهانش را کج کرد. یاغرهچشم

 چشم. -
 همراه بچه از اتاق خارج شود که گفتم: خواست

 دونن؟ینم یچیه هاهیهمسا یهیبچه و بق نیپدر و مادر ا یتو مطمئن نمیبب -
 برگشت و گفت: سمتمبه
 .دونستنیواقعاً نم یواسه به حرف آوردنشون استفاده کردم؛ ول یآره بابا! من از هر روش -

 را تکان دادم. سرم
 ندن. ین گوشزد کن مراقب باشن سوتباشه پس بهشو -
 اشاره کردم. ماین به
 حرف بزنه. دیکن نبا شیحال یجورهی یبچه رو هم خودت که بلد نیا -

 .دیخند
 .متونینیدست بب قراره بچه به گهیچند وقت د هی ایریبگ ادی دینظرم شما هم بابه یباشه ول -

داد و با خنده در اتاق را به  یسمتش پرت کردم که جاخالبه برداشتم و زیم یرا از رو یکاغذدستمال یجعبه یعصب
 هم زد.

از همه  زیبود که چطور پرو بیعج میدستانم فشردم و چشمانم را بستم. هنوز هم برا انیکه رفت. سرم را م خداراشکر
 خبردار شده بود و توانسته بود زودتر فرار کند. زیچ
 .دمیانگار به جوابم رس که به در خورد و بعد هم باز شد، یاتقه با
 جناب سروان؟ اجازه هست؟ -

 را باال آوردم و به حامد نگاه کردم. سرم
 تو. ایب -

به برگه  یقرار داد. نگاه زمیم یرا که در دستش بود، رو یاشد و در را بست. جلوتر آمده و با استرس برگه وارد
 حامد شدم. یرهیانداختم و دوباره خ

 ه؟یچ نیا -
 تعفا.اس یتقاضا -

 درشت شد. چشمانم
 ؟یچ -
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 انداخت. نییرا پا سرش
 .نجایاومدم ا نیسرهنگ واسه هم شی. نتونستم برم پستمیپست ن نیواسه ا یقیمن آدم ال-
 بلند شدم. میجا از
 .نمیحامد؟ درست حرف بزن بب هیحرفا چ نیمنظورت از ا -

 ود، گفت:ب نییهنوز هم سرش پا کهیدست کردن درحالدست هیاز چند ثان بعد
و  یدگیچیپرونده با سرهنگ بحثتون شد، پ نیشما سر ا نکهیو تونست فرار کنه، ا دیفهم ویهمه چ زیپرو نکهیا -

 .میدردسر افتاد نیمن تو ا یدقتیخاطر بمنه. به ریپرونده، همش تقص نیدردسرساز شدن ا
 قرار گرفتم. شیرورا دور زدم و روبه زیم
 مل بگو.حرفتو کا ه؟یحامد منظورت چ -
ها با بچه شهیداشتم. اون روزم طبق معمول هم رنظرشونیتمام مدت ز ن،یطور که شما گفته بودمن... من همون -

زنگ زدن  مارستانیاز ب هویکه  میبود زیو گر بی. وسط تعقمیکن رشونیصدا دستگ سرویو قرار بود ب میمراقبشون بود
 ویشد. همه چ یچ دمینفهم گهیاضافه شد. منم د همود، بچه خانمم کم ب یضی. مرستیت حالش خوب نو گفتن بچه

ول  برنامهیب یجورها رو اونبچه دیزدم. نبا یکه چه گند دمیبعدش فهم یرفتم؛ ول مارستانیها سپردم و به ببه بچه
 کشمینم گهی. من... من دشدینم یطورنیا زدن،ینم جیکنن و اونام گ کاری. اگه بهشون سپرده بودم چکردمیم

دوتاشو با هم  تونمیزن و بچم. نم ایحواسم به کارم باشه  دیبا ایکارم.  طرفهی مه،یزندگ طرفهیخستم!  انقرب
 کنم. تیریمد
 شده بودم. اشرهیخ زدهرتینشان دهم. ح یچه واکنش دانستمینه، از تعجب نم تیعصبان از
 ،یدادیاگه همون موقع اطالع م یول ؛یبود دهیترس ونمدیم ؟یستوان؟ اصالً چرا همون روز نگفت یچرا زودتر نگفت -
که  یابود پرونده کینزد تیدقتیخاطر ببه یول کنم؛یرو درک م طتی. شرامیاوضاع رو کنترل کن میتونستیم

 بذاره. ریرو کارت تأث یبچه و زندگ یبذار دیبابه فنا بره. حامد تو ن م،یکنیروش کار م میهاست دارماه
 شد. امرهیآورد و با بغض خ را باال سرش

هست که  نمیواسه هم یکه درکم کن ینداد لیداره. تو هنوز خانواده تشک ریتأث ینخوا ای یکارن! بخوا ذارهیم -
از  خواستی. بهتون نگفتم؛ چون دلم نمفتهیاتفاق ب نیا وقتچیه گهید خوامیکار رو کنار بذارم. نم نیا خوامیم
شب تولد بچم بود، نخواستم با  نکهیبا وجود ا مونمیقبل یسر پرونده یکنم. حت ینه خالشو نیکه بهم سپرد یرکاریز

 .ادیب شیپ یرفتنم مشکل
 زدم. یاش گذاشتم و لبخندشانه یرا رو دستم
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 نیدست از ا یتونیهم نم یعالقه، اگه بخوا نیت به کارته و با وجود او عالقه یریپذتیمسئول ینشونه نیخب ا -
 .یکار بکش

 انداخت. نییرا پا سرش
 من به فنا بره. یپرونده با خرابکار نیهم مثل ا گهید یهاپرونده خوامیمجبورم! نم یول -

 باال انداختم. ییابرو
 بود به فنا بره. کیتر شده. دقت کن ستوان من بهت گفتم نزدپرونده به فنا رفته؟ اتفاقاً از قبلم جالب نیگفته ا یک -

 شد. امرهیمتعجب خرا باال آورد و  سرش
 ه؟یمنظورتون چ -

 زدم. یلبخند
 دی. بایدار اجی. تو فقط به زمان احتیو استعفا بد یپرونده رو به امون خدا ول کن نیا ستیکه قرار ن نهیمنظورم ا -

کمک  نیپرونده به منو هومن و فرز نی. قراره تو حل ایاریدست برو به تیو دوباره اون قدرت قبل یاستراحت کن
 .یکن

 زد. یلبخند
دوباره به من اعتماد  نیتونیشما چطور م یخاطر اشتباه من پرونده به مشکل نخورده؛ ولخوشحالم که به یلیخ -
 واقعاً پرونده رو به فنا بدم؟ بارنیا نیترسینم ن؟یکن

 زدم. یکج لبخند
 التیت رو به فک و فامانم و بچه. خیدار ازیدو روز استراحت ن-یکیو بهت اعتماد دارم. تو فقط به  ترسمینه نم -

 .یبهتر به کارت ادامه بد یتونیو م شهیخودتم راحت م الیخ یجورنیبسپار. اونا حتماً مراقبشونن ا
 برگه اشاره کرد. به
 ...خواستمیمن م یول -
 چیه گهید دمی. من بهت قول ممونهیخودمون م نیموضوع ب نی. اگمینم یچیه کسچیو منم به ه یخواستیتو نم -

 .ادین شیتو کارت پ یخلل
 و نگران نگاهم کرد. جیگ
 ...یول -

 اش زدم.شانه یزدم و دستم را چند بار رو یلبخند
. نگران نباش من خودم میکار دار یلیاستراحت کن که بعدش خ یدو روز-یکیو اما و اگر نداره! برو، برو  یول گهید -

 .کنمیجور م تویمرخص یکارا



 

 

438 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 زد. یامهیننصفه یلبخند
 ممنون. پس بااجازه. -

 رفت. رونیرا تکان دادم و حامد هم بعد از احترام گذاشتن از اتاق ب سرم
*** 

 «هومن»
 نگاه کردم. شانیاسترس به هردو با
 .نیند یموتیسوت وقتهیها! پس حواستون باشه -

 .دیکش یکمر نگاهم کرد و پوفبهکالفه و دست نگار
 ستوان؟ شما حواستون به کار خودتون باشه. نیکنیکرار محرف رو ت هیچشم. چند بار  -

 رفتم. یاغرهچه طرز حرف زدن با مافوقش بود؟ چشم نیپررو! ا یدختره
 یاشاره هیکنه. پس با  دییکه قراره تو رو تأ ی! من مافوقتم و کسایزنیحرف م یدار ی! حواست باشه با کیهو -

 ؟یاک یبایو بعدشم با یخوریمن کارنیدرد اتو به فهمهیمن، سرهنگ م
 باال انداخت. ییابرو

 اس؟یجورنیعه ا -
 .اسیجورنیهم قاًیبله دق -
 .میسمتش برگشتبه ماین یصدا با
 ن؟یپریزن و شوهرا به هم م نیبابا! چرا ع گهیبسه د -

 .میدو همزمان به هم اشاره کرد هر
 ن؟یمن؟ با ا -

 :دیغر مای. نمیگاه کردبه هم ن مانیهردو متعجب از هماهنگ بعد
 .گهینشده د ریتا د میباشه بابا! حاال شروع کن -

 .دیکش یپوف نگار
 .یشما بگ یستوان اصالً هر چ گهیبچه راست م-

 گذاشت. اشنهیسـ*ـ یرو دست
 م؟یکارمونو شروع کن شهیمنطقه حله؟ حاال م یسایپل کلسییشما ر تجربه،یکار بستوان تازه هیمن  -
 را به هم زد. شیاهشوق دست با
 .تمهیمأمور نیاول نیم اذوق زده یلیخ یوا -
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 رفتم. یاغرهچشم
 شد حتماً بهم اطالع بده. ی. اگه خبرمیریباشه پس ما م -
 چشم. -

مان به هم که نقشه میهماهنگ کرده بود مای. از قبل با پدر و مادر نمیسمت دو ساختمان رفترا گرفتم و به ماین دست
. رفتمیشان مو به خانه زدمیجا م ماین یهالیاز فام یکی یخودم را جا دیاز شک طناز، با یریجلوگ ینخورد و برا

شدم. با تعارف پدر و مادرش  ماین یزنگ و باز کردن در، وارد خانه نطناز را زد و من هم بعد از زد یزنگ خانه ماین
روبه موت بودم.  یشده بود و از گشنگ کیوا کامالً تارتا طناز شک نکند. ه کردمیفعالً صبر م دیمبل نشستم. با یرو

نفهم! خب من االن اگر از  یکرد. پسره امیراه عیکارن که نگذاشت الاقل دو لقمه نان بخورم و سر نیاه! لعنت به ا
 .دادیجواب پس م دیبا شعورشیکه خود ب ماندینصفه م تیو مأمور افتادمیپس م یگشنگ

 د آمدم.به خو مایپدر ن یصدا با
 .نییبفرما -
سر هم باال انداختم، سرم چند شکالت پشت نکهیور شدم. بعد از اظرف شکالت نگاه کردم و ناخودآگاه به آن حمله به

 یینماشده بودم. لبخند دندان عیضا یشدم. اوه اوه! انگار بدجور رهیخ شانیمتعجب هردو یرا باال آوردم و به چهره
 زدم. ایوجب، چه صد وجب! پس دلم را به در کیماندم. آب که از سر گذشت چه  شانرهیتمام خ ییزدم و با پررو

 ن؟یدار یشام چ دیببخش -
*** 

 گفتم: مایبلند شدم و بعد از تشکر روبه مادر ن میاز جا عی. سرتمیافتاد وسط مأمور ادمیکه خوردم، تازه  ریدل س کی
 واسه شروع خوبه. گهیاالن د -

اش که نگاه کردم، حالم زنگ خورد. به صفحه لمیرفتن شد. همان لحظه موبا یآماده عیسر تکان داد و یسر مادرش
 . کالفه برداشتم.کردیکچلم م تیگرفته شد. نگار! فکر کنم تا آخر مأمور

 بله؟ -
 گفت: ضیباغ
رده. بعد من که طرف رو ورشکست ک نیهم عزا درآورد یدل هیو مطمئنم  نیبله و زهرمار! شما االن اونجا لم داد -

 .لرزمیسرما دارم م نیوسط ا
 از پهنا در حلقم. سرم را تکان دادم. اتشیادب
 .ادیقراره سرت ب نای. بعداً بدتر از ایکنینداره عادت م بی! عطورنیکه ا -
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ش که مثالً منتظر یو وقت رفتیدنبالش م مایمنتظر جوابش شوم، تلفن را قطع کردم. قرار بود مادر ن نکهیاز ا قبل
 یکارکه در برق ماین یبه عنوان پسرخاله دیو من با کردیم یکارخانه را دست وزیرا جمع کند، ف لشیبود تا وسا

 .شدمیمهارت داشت، وارد عمل م
طناز بماند تا اگر الزم شد  شیپ شتریمثالً بهانه گرفته بود که ب مایشد. ن دهیسمت او کشآمدن مادرش، نگاهم به با

 ند و من کارم را انجام دهم.حواسش را پرت ک
 .دمیدو سمتشبه
 شد؟ یچ -

 گفت: زناننفسنفس
 .نیرو درست کن وزیف نیانجام دادم. االنم منتظر شماست تا بر نیرو که گفت یهمون کار -

عاً واق چارهیبه نگار انداختم. ب ینگاهمیآمدم، ن رونیکردم. از خانه که ب یتشکر یهولکو هول دمیکاپشنم را پوش عیسر
 رفت. در دلم گفتم: یاغرهو تا نگاهش به من افتاد، چشم دیلرزیداشت م

 .یبزن خیتا  یسرما بمون نیحقته تا صبح تو ا ؟یریغره مبه من چشم -
با  دویسمتم دوطبق نقشه به مایرو شدم. نبود، روبه ستادهیکه کنارش ا یو زن جوان مایمحض ورود به خانه، با ن به

 گفت: ینگران
 .ترسهیپسرخاله؟ زود باش برق خونه طنازجون رو درست کن اون شبا م یومدا -
 سمتش رفتم.به طناز انداختم و به ینگاهمین

 باشه. لیاز وسا یکیاز  رادیا دیبرم داخل؟ شا تونمیم -
 در کنار رفت. یو از جلو دیچیتر دور خود پرا محکم بافتش

 .نییبفرما -
که همراه خودم آورده بودم  یکوچک نیشنود و دورب یجاساز یدم تا مکان مناسب براخانه نگاه کر لیدقت به وسا با

و آشپزخانه مشرف بود، هم  ییرایپذ یهاقسمت یاپن توجهم را جلب کرد. هم به همه یکنم. گلدان رو دایرا پ
به آب دادن نداشت  ازیبود و ن یمصنوع نکهیتر از همه اکنم و مهم مشیها قاشاخ و برگ انیم یبه راحت توانستمیم

که  یتیانجام دهم پس در موقع یکار توانستمیچشم طناز که نم یجلو یو شنود شود؛ ول نیکه مبادا متوجه دورب
 .دیدو اطیسمت حمان بهزدم و او هم طبق برنامه ماینامحسوس روبه ن یابود، اشاره یگرینگاه طناز طرف د

 .اطیتو ح رمیخاله من م -
شد. چند لحظه بعد با  دادمینشان م لیمن که مثالً خودم را مشغول چک کردن وسا یرهیت و خگف یاباشه طناز
 !یوجبمین نیبود ا یگریزدم. الحق که چه باز یبرگشت. لبخند محو اطیسمت حبه مانینگاه هردو ما،ین غیج یصدا
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 روبه طناز گفتم: نگران
 ما؟ین شیپ نیبر شهیشد؟ من دستم بنده م یچ یوا -

 .دیدو اطیسمت حرا تکان داد و نگران به سرش
 زم؟یشد عز یچ -
 .دیچیدر گوشم پ ماین یهیگر یشدم. صدا نیشنود و دورب یمشغول جاساز اطیگلدان رفتم و با احت سمتبه
 خورده؟ جی. نکنه پکنهیدرد م یلیخاله! مچ پام خ یوا -

 گفت: طناز
 زم؟یعز ی. خوب چرا مراقب نبودنمشیبذار بب -

بودند،  اطیاما باز هم الزم احت زیکه هر چند ر نیکردم و بعد از انجام کارم و پنهان کردن شنود و دورب شتریرا ب مسرعت
وارد خانه شد  کردیکمک م مایبه ن کهینشان دادم. طناز درحال امیسرعت خودم را مشغول همان کار قبلبرگها به نیب

 و گفت:
 مشکل کجاست؟ نیدیشد؟ نفهم یچ -

 کردم. اننگاهش
 نه هنوز. -
 نگاه کرده و نگران گفتم: شیزانو زدم. به مچ پا ماین یروو روبه دمیهال دو سمتبه
 ؟یدرد دار یلیخ نمیبب زم؟یعز هویشد  یچ -

 جواب دادنش از ما فاصله گرفت. یطناز زنگ خورد و برا یلحظه گوش همان
 خطاب به فرد پشت خط گفت: تیسرش رفتم. با عصبانبلند شدم و بدون سروصدا پشت میجا از
 اه! گهید ارمیگفتم م -
- ... 
 .زنمیصحبت کنم. بعداً بهت زنگ م تونمیاالن نم -
- ... 
 نجا؟یا ی. چرا اومدارمیبهت که گفتم فردا هردوشو م ؟یادر خونه یاالن جلو ؟یچ -
- ... 
 .امیباشه بابا االن م -
که  دیسرش ترسپشت امیناگهان دنیدم همان لحظه آمدم. از دکه تظاهر کر دیسمتم چرخآشفته به یاچهره با

 زده گفتم:خجالت
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 شده. یزخم مایدست ن ن؟یزخم تو خونه داربترسونمتون. چسب خواستمینم دیببخش -
 .دیکش یقیعم نفس

 .کنمیفکر نم -
 بغـ*ـل خونتون داره؟ یمغازه نیبخرم. ا دیپس با -
 .خرمیزخمم مبخرم چسب یزیچ هیبرم  دیاومد با شیبرام پ یکار فور هی. من االن ستیالزم ن -

 غلتک افتاده بود. یزدم. چه بهتر! انگار کارمان رو یلبخند
 .کشتمیشده، م شیبچه طور نهیحساسه اگه بب یلیخ مایمادر ن م؟یبمون نجایا میتونیممنون. پس ما م یلیخ -

 اس دادم:امبه نگار اس عیرفتم و سر ماین سمت. من هم بهدیسمت اتاقش دورا تکان داد و به سرش
 . مراقبش باش.رونیب ادیداره از خونه م -
سمت در رفت. در دستش بود، شالش را مرتب کرد و به یفلش سبزرنگ کهیداشتم. درحال رنظرشیچشم ز یگوشه از

 نگار فرستادم: یبرا عیسر
 .اریب رشیفلش سبز دستشه. هرجور شده گ هی -
 شتریرا نگاه کردم. طناز از خانه خارج شد؛ اما چند قدم ب رونیاش بخانه رفتم و از صفحه یریتصو فونیآ سمتبه

که کجا  دمینفهم ینرفته بود که نگار با دو خودش را به او رساند و محکم به هم خوردند. فلش از دست طناز افتاد؛ ول
نداشت. چند لحظه بعد، طناز  یادهیفا یا بشنوم؛ ولر شانیرا برداشتم تا صدا فونیافتاد. شروع به حرف زدن کردند. آ

 دیکردن فلش ناام دایثابت مانده بود. طناز که انگار از پ شینگار در جا کهیبا استرس مشغول گشتن اطراف شد درحال
 ن،یزم یاز رو لشو بعد از برداشتن ف دهیرا عقب کش شیرفت. نگار پا یگریسمت دشد و به الیخیناچار بشده بود، به

قدرها هم که من فکر دختر آن نیا نکهیزدم. نه مثل ا یسر طناز رفت. لبخندانداخت و پشت بشیآن را داخل ج
 کفشش باال بود که من هم متوجه نشدم. ریکردن فلش ز میسرعتش در قا یقدرنبود. به یناش کردمیم
رفتم  اطیسمت حستر اتاق خواب شدم. بهدر لو نیشنود و دورب یسرعت مشغول جاسازماجرا نشدم و به یهیبق ریگیپ

 وارد خانه شد. مهیبرگشتم که طناز هم سراس ماین شیرا درست کنم. کارم که تمام شد، پ وزیتا ف
 بلند شدم. میجا از
 ن؟یشونیپر قدرنیشده؟ چرا ا یچ -

 فرستاد. رونیرا ب نفسش
 .یچی... هیه -

 زد. یامهینوصفهن یروشن ساختمان انداخت و لبخند یهابه برق ینگاه
 ممنون. یلیخ ن؟یدرستش کرد -
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 زدم. یلبخند
 ن؟یدیزخم خرنداشت. چسب یقابل -

 گفت: هول
 ...رمینداره االن م یرفت! اشکال ادمی یوا -

 و گفتم: دمیحرفش پر وسط
 .میبر دیبا گهید ماینداره. منو ن یبیع -

 را تکان داد. سرش
 بازم ممنون. -

 و گفتم: مای. رو کردم به نمیاز خانه خارج شد یو پس از خداحافظگفتم و هرد یکنمیم خواهش
 بود پسر! یعال یوا -

 سمتش گرفتم.شدم و کف دستم را به خم
 بزن قدش. -

 :دیسرم توپکه نگار از پشت میرا به هم زد مانیهادست
 کرد؟یبود، مسلماً بهتون شک م نجایاگه پرهام االن ا یفکر کرد چیه -
 .برگشتم سمتشبه
 واضح نبود. یلیخ فونیآ یتو ریبود! البته از تصو یبَه نگارخانم کارت عال -

 سمتم گرفت.زد و فلش را به یمغرور لبخند
 !گهید مینیما ا -

 انداختمش. نییرا گرفتم و چند بار باالوپا فلش
 بود؟ دهیبابت گم کردنش ترس قدرنیدارن که طناز ا یتو چ نیا مینی! ببولیا -

 زد. یپوزخند
 .کردنیفلش دعوا م نیسر ا یجورچه ابونیوسط خ یدونیتر! نمو پرهام آشفته -

 کردم. زیرا تکان دادم و چشمانم را ر سرم
 گفتن؟یم ی. خب چزنهیداره با پرهام حرف م دونستمیم -

 سمتم گرفت.را به لشیموبا
 .میصداشون رو ضبط کردم تا اگه الزم شد مدرک هم داشته باش -

 اال انداختم.ب ییابرو
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 .یباش دهیسطح از هوش رس نیهنوز به ا کردمی! فکر نمکالیاوه بار -
 گفت: رفت،یم نیسمت ماشطور که بهرفت و نگاهش را از من گرفت. همان یاغرهچشم

 !اینکن ریمنتظرتم. د نیتو ماش -
 زدم: داد
 .امیم گهیپنج ساعت د یاک -

 زد: داد
 پس ساعت مرگت معلوم شد. -

 دوختم. ماینگاهم را از او گرفتم و به ن یحاضر جواب! عصب یدختره
 باشه؟ گهیخونه د میخب بر -

اداره که  نیسمت ماشبه ،یالزم و تکرار یدادم و بعد از هشدارها لیرا به پدر و مادرش تحو مایرا تکان داد. ن سرش
 دم.رفتم. سوار شدم و استارت ز کرد،یبود و جلب توجه نم یالبته ظاهراً شخص

 ه؟یجور آدمدل نه صد دل عاشقش شده چه هیکه کارن ما  واخانمیش نیا نمیخب نگارخانم! بگو بب -
 که دل داداشم رو شکست. یدختر معمول هیفقط  گهید هیدختر معمول هیبگم؟  یچ -

 نگاهش کردم. متعجب
 دل داداش تو رو شکسته؟ وایش -

 دادم که گفت: ابانینگاهم را به خ دوباره
هم  وایش بندمی. شرط مدهیجواب رد شن یکرده؛ ول یبارم ازش خواستگار نی. چندواستیجهان عاشق شآره  -

 خاطرخواه کارن شده.
 زده گفتم: ذوق

 !یچقدر عال ؟یجد -
 یبه هم برسن؛ ول خواستیدوستم. دلم م نیطرف بهتر هیطرف داداشمه، از  هیمن نه! از  یبرا یول هیواسه تو عال -

 که حق انتخاب داره نه من. واستیش نیخب ا
 فرستادم. رونیرا ب نفسم

 دارم. یخوشبخت ینفرشون آرزوهر سه یهرحال براواال. به دونمیچه م -
با شکوهشان رساندم و خودم  یهم گذشته بود پس نگار را به خانه یردوبدل نشد. از ساعت ادار انمانیم یحرف گرید

 .دیپر میلوهم به خانه برگشتم. به محض ورودم کارن ج
 ؟یبفهم یزیچ یتونست ؟یرو کارگذاشت نایشد هومن؟ شنود و دورب یچ -
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 و بند کفشم را باز کردم. دمیکش یپوف
 کارن! بذار برسم. یوا -

 :دیغر نهیسـ*ـبهکرد تا وارد خانه شوم. سپس دست صبر
 کامل بگو. ویحاال همه چ یدیرس خبلهیخ -

 مبل پرت کردم و داد زدم: یرا رو خودم
 .یطوالن ییمن خشکه و بازجو یکه گلو اریآب ب وانیل هی یهست -

 کرد. ینشست و اخم میروروبه کارن
 ؟یاصالً چرا خودت اونجا نموند نمیبب -

 کردم. ینچ
 بابا بعد صبح تا حاال حسش نبود. الیخیب -

 :دمیزد که توپ میمحکم به بازو یمشت
 ؟یزنیآخ! چرا م -

 :دیغر
 ؟یکامل انجام بد یتونیکار رو نم هی ینعی! تیخاصیتنبل ب -

 :دمیتوپ
 ؟یکرد یدیکار مفتو اصالً خودت از صبح تا حاال چه نمیسراغش. بب یبر یخواستیخب خودت م -
 مجوز نبش قبر بودم. یمن دنبال کارا -

 زدم. یپوزخند
رو بهم بدن و بعدشم با  نایو دوربزر زدم تا مجوز شنودا  یکل ق،ی! من از صبح تا حاال رفتم تحقیواقعاً خسته نباش -

 . نکبت!یطناز، بعدش توام هست یاون نگار مزخرف رفتم خونه
 بوده؟ یزحمتاتون چ نیا یجهیحاال نت -

اصالً خوب  اشیآب را به دستم داد. حال روح وانیگفتن، ل دیسمتم آمد و بعد از سالم کردن و خسته نباشبه یهست
 :دمیدر دلم غر هم نداشته. یکرده و خواب درست هیمشخص بود گر شانیرمقیچشمانش و ب ریز یاهینبود. از س

 .یروز انداخت نیکه خواهرم رو به ا اوشیلعنت به تو س -
چشمش  یکارن و بعد هم با اشاره یپا یبزنم که با ضربه یدرهم رفت. خواستم حرف میهااش اخمبه چهره رهیخ

 .دیایکنار ب هیتا با قض دادمیفرصت م یو به هست ماندمیساکت م دیمنصرف شدم. حق با کارن بود. فعالً با
 :دمیکردم و پرس یتشکر
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 ؟یعمه کجاست هست -
 جواب داد: کارن

 .نهیرفته تدارکات عقد منو بب -
 نگاهش کردم. متعجب

 شعور؟یب یچرا به من نگفت ؟یک ؟یکرد یخواستگار وایمگه از ش -
قدر به عمه گفتم بابا هنوز نه به باره نه به داره، تو کتش نرفت که نرفت. واسه کجا بود؟ هرچه ینه بابا خواستگار -

 بشه. داشیپ دیکم با. کمدیخودش رفته خر
 گفت: یرا تکان دادم که عصب سرم

 ؟یدیفهم ایخب حاال راجع به طناز و پرهام بگو. چ -
 دادم. یرا به دست هست وانیو ل دمینفس باال کش کیرا  آب
 .زمیممنون عز -

 زد. یلبخند
 .نیتا شما راحت حرف بزن رمیمن م -

 گفتم: یرا تکان دادم و بعد از رفتن هست سرم
 دستن.و طناز هم زیمطمئن باش که پرهام و پرو گهید -

 .دیرا درهم کش شیابروها
 طور؟چه -

لبم نشست.  یرو یدنگار، لبخن یصوت امیرا روشن کردم.با آمدن پ شیفا یو وا دمیکش رونیب بمیام را از ج یگوش
 باال انداختم. ییرا به دست کارن دادم و ابرو لینرفته بود بفرستد. موبا ادشیچه خوب که 

 بحث طناز با پرهامه. نگار ضبط کرده. یصدا -
 .دیچینگار داخل اتاق پ یعصب یرا باز کرد. صدا امیو پ دیرا از دستم قاپ یگوش فوراً

از ساختمون نگهم  رونیتوعه که ب ریخونه افتادم. همش تقص یها گوشهمرده نیستوان! سرما خوردم ع یبترک یاله -
 .یداشت

 ریکه کارن زد ز میحالت بود نیمتعجب کارن نگاه کردم و آب دهانم را قورت دادم. چند لحظه در هم یهاچشم به
 خنده.

 که مراقب اطراف باشه. یفرستیآخر اونو م دونستمی! مچارهیب یدختره -
 طناز بلند شد: یعصب یخودش بود. صدا گرید نیرا باز کردم. ا گرید یصوت امیرا از دستش گرفتم و پ یشگو یعصب
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 هان؟ نجا؟یا ایمگه بهت نگفتم ن -
 گفت: پرهام

. زود اون فلشو میکن ستیورقبل رفتن، کارامون و راست دیشده با رمونید یاالنشم کل نینزن. تا هم یادیحرف ز -
 بده.
 ت:مضطرب گف طناز

 کجا؟ دمینفهم یزد. از دستم افتاد؛ ول بشیغ هویفلش... فلش  -
 زدم. یسمت کارن گرفتم. لبخند کجآوردم و به رونیب بمیرا از ج فلش

 !نجایبه لطف نگار ا -
باال  ییدر دستش چرخاند. ابرو کرد،یطنازو پرهام گوش م یدعوا یدستم گرفت و در همان حال که به صدا از

 انداخت.
 کشتن؟یتوشه که سرش داشتن هم رو م یچ یعنی -

 باال انداختم. یاشانه
 .دونمینم -

تاپ را از اتاق آورد و فلش را به آن وصل کرد. کنارش نشستم و وارد محل ضبط، کارن لپ یاز تمام شدن صدا بعد
باز  یکییکیها را نوشته شده بود. پوشه یهر کدام نام مخدر یاز ده پوشه باال آمد که رو شیفلش شد. ب یرهیذخ

 شده بود. وشتهها و اطالعات مخـ ـدر موردنظر نکرد. داخل هر کدام عکس
 گفت: کارن

 ...یواسه جرمشون هست ول یبفرستن. مدرک خوب داراشونیرو واسه خر نایا خواستنیحتماً م -
 وراست تکان داد.را به چپ سرش

 .نهکیو انبارشون به ما نم زیکردن پرو دایواسه پ یکمک -
 یمیها معلوم بود، زوم کردم. نم دارو قدکه از کنار عکس کارتون ییوارهاید یو رو دمیسمت خودم کشرا به تاپلپ

 بود. رو کردم به کارن و گفتم:
 دورافتادس. یجا هیو احتماالً  هیمیساختمون قد هی شونیکه انبار میدونیالاقل االن م -

 رفت. یاغرهچشم
 وردلش بذاره؟ ارهیمواد رو ب یع دار! نکنه توقیهنر کرد -

 کردم. یاخم
 .ستین یجورنیکه ا میدونیدور از دسترس نوساز بذارتش. االن م یجا هی تونهیم ینه ول -
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 .دیکش یپوف
 بابا حق با توعه. خبلهیخ -
 .دیرفت و فلش را کش رونیب هالیفا از
 نگار؟ کنه؟یداره شنودا رو کنترل م یاالن ک نمیبب -
 طور؟رو فرستادم. چه یصابر نه -

 کرد. ینچ
 که! یکنیکل اداره رو جمع م یخودمون چندتا بمونه. تو دار نیفقط ب قاتیتحق نیهومن قرار شد ا -
 .شهیم یعصبان یلیخ یکرد قیازش تحق یکارن؟ عمو اگه بعداً بفهمه که مخف یباالخره که چ -

 گفت: یجد
 !هیعصبان شهیاون هم ستیبرام مهم ن -

 :دمیغر
 .یکن یپدرتو تالف یکارا یجورنیکه ا نی! استیکارت درست ن نیکارن! ا -

 :دیتوپ یعصب
 .یاگه بحثو کشش ند شمیبسه هومن! ممنون م -

 بلند شدم. میفرستادم و از جا رونیرا ب نفسم
 بخوابم. رمی. من ملتهیهرطور م -

*** 
 «کارن»
دور  یطناز رفت را از آن فاصله یسمت خانهشده و به ادهیپ نشیاز ماش کهیپرهام درحال یآشنا یچهره یوقت از

 شانیهابه حرف یشتریپرهام از زبان طناز به گوشم خورد، با دقت ب یتو ایب یو چند لحظه بعد جمله دمید نیداخل ماش
 .ودمقابل چشمانم ب زین رشانیتصو کهیگوش سپردم درحال

 گفت: طناز
 نجا؟یا یچرا اومد -

 گفت: پرهام
 گهیسه روز د-مردم رو مثل من معطل گذاشت؟ تا دو شهیکه نم یفهمیمعطلت شدم. چرا نم یهرچ گهیه دبس -
تک اطالعاتشو جمع دوباره تک دی. حاال من بایرو هم که گم کرد یو هنوز کارا جور نشده. اون فلش لعنت میبر دیبا

 .اریب رو صاحابیب سیشون بفرستم. پس رو مخم راه نرو و اون ککنم و واسه
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حجم  نیاطالعات را در ا یاحمق چیدنبالش بود؟ به قول هومن، ه طورنیچه داشت که پرهام ا یلعنت سیک نیا
 .کردیردوبدل نم

 :دیچینگرانش در گوشم پ یرا آورد و صدا سیاز چند لحظه، طناز ک بعد
 م؟یقراره بر ی. حاال کسیک نمیا ایب -

 آورد. رونیب بشیدو پاسپورت و شناسنامه از ج پرهام
. ادینم شیپ یمشکل چیه یجورنیاونم به عنوان زن و شوهر. ا زیواسه خودتو پرو یجعل تی. دوتا هورشیبگ -

 .نداره یپاسپورتاتونم مشکل
 ها را از دست پرهام گرفت.آن طناز

 زن؟یپرو ریگیپ سایپل یمگه نگفت اد؟ینم شیپ یمشکل گهیسه روز د-تا دو یحاال تو مطمئن -
تا بلکه بتونه بفهمه  زیبه نبش قبر پرو دهیول کرده چسب وی. سروان احمق همه چخبرنیاونا از اصل ماجرا ب یلآره و -

 .میو فلنگ رو بست میدیزمان خر یو شروع کنن، ما کل رهینه تا اون مجوز بگ ایبه قتلش رسوندن 
 .دیخند طناز

 !یعقلیچه سروان ب -
 کار هرسه نفرتون رو بسازه. عقلین بسروا نیروزاست که ا نیزدم. هم یپوزخند

 پرهام حواسم جمع شد. یصدا با
فرستادم. امشب رأس ساعت هشت  دردسریآروم و ب یروستا هیرو  زی. پرونیبر نیتونینم راستکی نجایفقط از ا -
 گهید یپرتاوت. لباس و خرازیدر حد ن هم لهیمسلهیدنبالت که تو رو هم اونجا ببره. پس آماده باش. وس ادیم یکی

. پس تو روستا همو امیو م کنمیتا اون موقع کارا رو درست م نم. میکنیاالن قطع م نی. ارتباطاتتم از همستیالزم ن
 .مینیبیم

 سر هم تکان داد که پرهام گفت:را پشت سرش
 خوبه. پس من رفتم. -

 رفت. رونیکرد و پرهام از خانه ب یخداحافظ طناز
 گفتم: یبه صابر رو
 مراقب اوضاع باش. -

متعجب و مسن خواستم  یرا نگه داشتم. بعد از نشان دادن کارتم از راننده ینیماش عیشدم و سر ادهیگفت که پ یچشم
 ادهیپ د،یکه رس اشیکیو فروش لوازم الکتر ریکوچک تعم ی.به مغازه فتدیپرهام راه ب نیسر ماشکه با فاصله پشت

 راننده به گوشم خورد: ننگرا یم دوختم. صدابه او چش نیشد و من از داخل ماش
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 مجرمه؟ -
 .دیکش ینیندادم. ه یپاسخ

 نکنه قاتله؟ -
 مغازه را باز کرد و وارد شد. در

 زده گفت:مرد وحشت بارنیا
 تکاره؟یقاتل جنا -

 کردم. یسمتش برگشتم و نچبه یعصب
 ن؟یلطفاً ساکت باش شهیم -
 اش انداختم.ناراحت به چهره یاهگفت و در خودش کز کرد. نگ یچشم چارهیب

 پدرجان. دی. ببخشامیعصب یلیروزا خ نیبابت لحنم. من ا دیببخش -
 گفت: عیسر
 .کنمیخواهش م -

 طور؟چه یول آوردم؛یسر درم یلعنت سیاز راز آن ک دیزدم و نگاهم را از او گرفتم. من با یلبخند
 نگاهم را به مرد دادم. د،یکه به ذهنم رس یراز آدم. بافک یبه اطراف انداختم. ساکت و خال ینگاه

 .نیبر نیتونیتا من برم داخل؟ بعدش م یآقا رو پرت کن نیحواس ا یتونیشما م -
 به خودش اشاره کرد. متعجب

 طور؟چه یمن؟ حتماً ول -
 بود اشاره کردم. ابانیکه آن طرف خ یدستگاه خودپرداز به
 ازش استفاده کنم. ستمیبلد ن نیبهش بگ -

 سمتش گرفتم.را به عابربانکم
 الشیخیب رون،ی. از مغازه که اومدم بنیو طولش بد نیخودتون رو به فکر کردن بزن د،یرمزشو پرس ی. وقتنیریبگ نویا -

 .نیبش
اش زد و باالخره پرهام را مغازه یشهیخارج شد. چند ضربه به ش نیرا تکان داد و بعد از گرفتن کارت از ماش سرش

موردنظرم را  سیک گر،ید سیچند ک نیسرعت وارد مغازه شدم و از بها، به. بعد از خروج و دور شدن آندیکش رونیب
کردم روشن نشد. دوباره تمام اتصاالت  یهرکار یکردم؛ ول وصل تورهایاز مان یکیبه  عیکردم. بلندش کردم و سر دایپ

 اشیقبل یرا برداشتم تا به جا سیرا قطع کردم و کشدم، اتصاالت  دیناام نکهیکردم و درست بود. پس از ا یرا بررس
 نیبرخوردش به زم یخورد؛ اما برخالف تصورم صدا نیخورد و با ضرب به زم زیاز دستم ل لحظهکیبرگردانم که 
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 شیهاجیمشغول باز کردن پ یکوچک یگوشتچیکردن پ دایقدرها هم بلند نبود. چرا؟ کنجکاو بلندش کردم و بعد از پآن
پرهام.  نیداشت ا یارکانهیبودم. چه روش خفن و ز یهم متعجب، هم خوشحال، هم عصب دمیدیکه م یزیز چشدم. ا

از حدوداً چهل بسته را با دندانم سوراخ  یکیباز هم  یول ست؛یکوچک چ یمشک یهامطمئن بودم داخل پاکت نکهیبا ا
را  سیبسته را برداشتم و دوباره ک کیمان ه عیمزه کردم. خودش بود! سرداخلش مزه دیاز پودر سف یکردم و کم

تکان  یزدن با پرهام بود، دستمرد که هنوز هم مشغول سروکله و روبه دمیدو رونیسرعت از مغازه بسرهم کردم. به
 یسمت من که پشت باجهو بعد از چند لحظه به دینشان دهد، کارت را از دست پرهام کش یواکنش نکهیدادم. بدون ا

 زدم. یبودم آمد. کارت را به دستم داد که لبخند هستادیتلفن ا
 .نیکرد یبزرگ یلیممنون. شما کمک خ -

 هایمشتر زدمیچون حدس م ستادم؛یاش شد. منتظر اکرد. پرهام هم وارد مغازه یخداحافظ یزد و با مهربان یلبخند
دنبال خود تا  لیشکل و شما نیاها را در نداشت که آن یگرید لیوگرنه دل ندیآیگرفتن موادشان سراغش م یبرا

 .اوردیب نجایا
 صورت عمده و خرده!فروش و قاچاق موادمخدر به د،ی. خرمیهم راه انداخته بود و ما خبر نداشت یکار و کاسب چه
 اش مواجه شدم.گرفته یاش را گرفتم که با صدازنگ بزنم. شماره وایچرا به دلم افتاد به ش دانمینم
 الو کارن؟ -

 زدم. یلبخند
 به سالم خانوم! چرا صدات گرفته؟ -

 کردم. اخم
 ؟یکرد هیگر نمیبب -

 .دیخند عیسر
 خواب بودم. ه؟یچ هینه بابا گر -
 شدم و مشکوک گفتم: رهیخ داد،یرا نشان م میوندوازده شیهاساعتم که عقربه به
 ؟یخواب بود یها! مطمئنظهره مینوساعت دوازده -

 .دیخند
 که هست! نهیهم -
 .دمیدخن
 که بهت دادم به دردت خورد؟ ییعکسا نمیباشه بب -
 نه. ،یزود داده بود یلیکه خ ییاز اونجا -
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بدتر،  یحت ای. ندیو جذاب بب بایز یهارا در آن لباس وایش یکس خواستیخوشحال شدم. دلم نم یلیچرا؟ خ دروغ
 شود. اشییبایجذب ز

 فتم:نگه داشتم و با خنده گ یحال لحنم را عاد نیا با
 نخورد. غاتیتبل نیما آخرشم به درد ا ییآشنا لیپس دل -

 .دیخند
 رقابلیجهان بودو غ ی. خواستهادیجذبش خوشم نم یادیز یاز لباسا یول هیچه بهتر! برند محبوب یراستشو بخوا -

 رد.
 کردم. یاخم

 .ارهیکار ب نیخودشو تو ا لیفاموپس همون بهتر که نشد. جهان بره فک -
 .دیخند

 کار دارم؟ برو سرکارت جناب سروان. یچند روز یمگه تو نگفت نمینشو! بب یرتیبابا غ خبلهیخ -
خودم را  عیام. سرآمده نجایا یگریکار د یبرا شدمیمتوجه نم م،یزدیشد گفت وگرنه تا صبح هم حرف م خوب
 جور کردم.وجمع

 آره! پس خداحافظ. یوا -
 .دیخند

 هوا خداحافظ.سربه -
 رونیپرهام شد و چند لحظه بعد ب یوارد مغازه یجانیبعد جوان الغر و ب قهیو اطراف را نگاه کردم. چند دق کردم قطع

 را از پشت گرفتم. در گوشش زمزمه کردم: شیهاراهش را سد و دهان و دست عیسمتم آمد که سرآمد. به
 اره؟یچند وقته برات مواد م ته؟یپرهام ساق -

 نیماشیمن ب یهم برا نیماش کیبردنش و آوردن  یبرا سروصدایخبر دادم ب عیداشت حرف بزند که سر یسع
 . دوباره گفتم:ندیایبدبخت ب

 یپس مثل بچه یو اعتراف کن ی. تو قراره شاهد باشیدیجانتم بازداشت کردم م یساق یرو وقت نایجواب همه ا -
 !موادیمواد ب ،یحرف نزن ی. تا وقتیگیم ویهمه چ دن،یاونجا ازت سؤال پرس یو وقت یریآدم دنبال مأمورا م

 یمنتظر ماندم. وقت ابانیآن طرف خ یهاپشت درخت نیدادم و خودم با ماش لشانیپسر را تحو دند،یکه رس هابچه
هم  قدرنیزود آمد و ا قدرنیچرا ا نیسرش راه افتادم. اپشت اطیشد، با احت نیکرد و سوار ماش لیپرهام مغازه را تعط

 بود؟ نیتنها کارش هم یعنیکرد؟  لیزود تعط
 دادم: امیمراقب بود نگاه کردم و پ نیکه داخل ماش نی. به فرزمیدیبه خانه خودشان رس کمکم
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 .کنمی. بعداً دوباره خبرت میاستراحت کن یبر یتونی. منجامیمن ا -
 داد: امینگاهش به من افتاد، پ یبه اطراف انداخت و وقت ینگاه نیداخل ماش از
 .گهیخب من بودم د ؟یچرا اومد -
 به بعد خودم مراقبشم تو برو. نی. از انجایشدم ا دهیدنبال پرهام کش -
 هومن فرستادم: یبرا
. هروقت اومدن دنبالش، شما هم دنبالشون دیطناز بر یخونه یساعت هشت با نگار طرفا یکایآماده باش. نزد -
سه -دو ادیروستا و به احتمال ز هی رنی. دارن منیجمع کن نیدارالزم  لهیوس ی. به نگار هم خبر بده و هرچدیریم

 اونجان. یروز
 ؟یکنیم کاریباشه تو چ -
 .میمراقب پرهام نیمنو فرز -

که مراقب طناز بود در تماس  یو شخص نیآمد و من به اداره برگشتم. مدام با فرز نیغروب دوباره فرز یهاکینزد
 در اتاق را زد. یبودم که رحمان

 تو. ایب -
 شد و احترام گذاشت. وارد

 قربان مجوز نبش قبر داده شد. -
 زدم. یلبخند

 .نی! به پرهام اطالع بدهیعال -
و  هم هول یادیزدم. حتماً ز یطناز رفته. پوزخند یخبرم کرد که پرهام دوباره به خانه یبعد صابر ساعتمین حدوداً

 دستپاچه شده.
 برام بفرست. لشویباشه مکالمشون که تموم شد، فا -

 .دیبه دستم رس شانیصوت لیبعد، فا قهیدق چند
 گفت: طناز

 ؟یزنگ بزن یتونیتو نم ؟یینجایا قهیچرا دم به دق -
. مجوز شهیم یحرفا رو طناز! زود جمع کن که اوضاع داره خطر نیخطمو چک کنن. ول کن ا سایپل ترسمینه م -

 رو گرفتن قراره برن سراغش. زینبش قبر پرو
 شد. ترکینگران طناز نزد یداص
 ست؟ین یفعالً اوضاع آرومه و از مجوز خبر یمگه تو نگفت ؟یچ -
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 گفتنیکه م دمیاز زبون خودشون شن ره؟یگیو زود مجوز رو م شهیریس قدرنیا سهیپل نیا دونستمیبابا من چه م -
 کنه. یمافوقشو راض تونستینم کرد،یم ی. هرکاربرهیزمان م یلیخ
 ؟یکن کاریچ یخوایاال مخب ح -
 هام. زود آماده شو. فعالً.همهمون مُرد سای. امشب زودتر از پلخرمیزمان م م،یخارج ش میبتون کهینترس تا زمان -

هم گفتم دنبال پرهام برود و آدرس  نیبه هومن خبر دادم با نگار سراغ طناز بروند. به فرز عیکه قطع شد، سر صوت
 لرز گفت:وبعد، زنگ زد و با ترس قهیرا بفرستد. چند دق

 چرا اومده تو قبرستون؟ نیکارن؟ ا -
 جور کردن گنداش اومده.وواسه جمع -
 .دمیخند زیر
 . آدرس رو بفرست.میدار یجانی. شب پرهامینترس من االن م ؟یترسیم ه؟یچ -

سمت سر بهشدم و از پشت ادهیپ .کیداده بود، رفتم. شب شده بود و هوا تار نیکه فرز یشدم و به آدرس نیماش سوار
 هیشب ینگاهش را از ساختمان یااما لحظه د؛یلرزیبود، رفتم. م ستادهیا یپشت درخت نیاز ماش رونیکه ب نیفرز

 سمتم برگشت.و با چوب به دیکش ینیاش گذاشتم که هشانه ی. دست روگرفتیشورخانه نممرده
 تو سرت. زنمیبا چوب م یداشته باش میکار -
 من، چشمانش درشت شد و چوب را انداخت. دنیبا د ماا

 .میترسوند ؟ییکارن تو -
 .دمیخند آرام

 ؟یترسیحرفا م نیخجالت بکش مرد گنده! تو هنوزم از روح و ا -
 رفت. یاغرهچشم

که  کارن یریشون دورم جمع شدن. بمو االن بدبختانه همه یکی. هم از روح، هم از مرده، هم از تارترسمیبله م -
 .یترسینم یچی! نگو که خودت از هیروز انداخت نیمنو به ا

 .دمیخند
 باشه بابا اصالً من ترسو! -
 ساختمان کوچک اشاره کردم. به
 خونست؟شورپرهام رفت اونجا؟ مرده نمیبب -

 گفت: لرزان
 کنن؟یم کاریدارن چ یعنیآره!  یوا -
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 باال انداختم. ییابرو
 کنن؟یم کاریشورخونه چتو مرده ییخدا نی! آخه فرزکننیم یباز اپوچیگلدارن  دیواال شا دونمینم -
 فرو کرد. شیدور خودش زد و دستش را در موها یزده چرخو وحشت جیگ
 .گهیمن قاط زدم د دونمینم -
مان سمت. بهدیچشمان براقش را فهم ینگران شدیشب هم م یکیاز اتاقک، حواسم جمع شد. در تار یخارج شدن مرد با

 سمتم پرت شد.و به دیترس یکه بدجور دمیمرد را کش یمن بازو یول د؛یعقب پر نیآمد که فرز
 ؟یکردیم یکجا؟ اون تو چه غلط -

 :دیو غر دیرا عقب کش خودش
 یریگیشورا رو موسط قبرستون خِر مرده یشبنصفه ؟یهست ی. تو کنهی. کارم اشورمیخب مرده م ه؟یمنظورت چ -

 بشه؟ یکه چ
 باال انداختم. ییرواب
 حله؟ سیاگه بگم پل -

 :دمیتر شد. پرسزدهاش از قبل وحشتکارت انداخت و چهره یرا رو لشیرا نشانش دادم. نور موبا کارتم
 زه؟یمنظورت بدل پرو و؟یک ؟یشوریمرده م یگفت -
 کنم، خودش زبان باز کرد: یتالش نکهیتر شد و قبل از اباز هم نگران و
الش جلو چشمم وبدبخت رو آش هی نجا،یفرستاد ا ویکیمجبورم کرد.  یآقا. برادرش، غروب رمیتقصیخدا من ببه -

. ستیزدن داغونش کردن که اصالً صورتش معلوم ن قدرنی. آقا ایذاریم زیو تو قبر پرو یشوریم نویانداختن گفتن ا
 !نییچه آدما نایا دونمیمن نم

 زدم: لب
 .کنهیتلف م شییجسد و شناسا یرو شیآزما یوقت منو برا شتریب کارنیابا  کنهیاحمق! پس فکر م -
 مضطرب مرد، حواسم جمع شد. یصدا با
 . من...گفتمیم سیبه پل ویهمه چ عیسر کردن،ینم دیچه مرگشونه! اگه منو به کشتن تهد نایا دونمیبه خدا من نم -

 :دمیحرفش پر وسط
که چند روز  هیکن! بگو پرهام همون فی. خب تعرمیرسیهم بعداً م ینابعالحرف نزن. به جرم ج قدرنیا گهیبسه د -
پول  یبه مرگ، با وسوسه دینه با تهد بارنیا یمنته ؟یبرادرش جور کن یبرا یقبر خال هیازت خواسته بود  شمیپ

 درسته؟
 را گم کرد. شیپاودست
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 نه! نه -
 .یکنیاعتراف م وی. به وقتش همه چارین خودیب یبهانه -

 :دیتوپ یعصب نیفرز
 کشتن؟ زیرو واسه نجات پرو گریبدبخت د هی یعنی! شرفایب -

 :دمیغر
 تمومه. گهید یکردن؛ ول یتا حاال واسه نجات خودشون چند نفر رو قربان دونهی! خدا منهیکارشون ا -
 کردم به مرد و گفتم: رو
 نه؟خب، االن پرهام اون توعه مگه -
 نظارت کنم. دیباآ... آره. گفت خودم  -
 رون؟یب یپس تو چرا اومد -
 .ارمیکمک ب یبرم پسرم رو برا خواستمیتموم کنم. م خواست،یکه م یکار رو تا موقع تونستمینم ییمن تنها -

 .دمیرا کش نیفرز دست
 .نجاستیخوبه چون پسرت ا -

 توپ شد. یاندازه نیفرز یهاچشم
 جان؟ -
 .کنهیم رییغشور تامشب شغلت به مرده هیشما  -

 :دیتوپ
 . خودت برو.ترسمیمن غلط بکنم بابا من م -

 :دمیغر
 .شناسهیجلو پرهام رژه برم که اون منو م امیب تونمیمراقب باشم. تازه نم نجایا دیمن با گهید اریدر ن یبازبچه نیفرز -
 رو خبر کن. گهید یکیخب... خب...  -

 اش زدم.شانه یرو یدست
 !راه نداره جان تو -

 دهانش را پرسروصدا قورت داد. آب
 ؟یچیه یعنی -

 وراست تکان دادم.را به چپ سرم
 متأسفم! -
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 مرد اشاره کردم. به
کارت  ،یبر یرآبیز ی. اگه بفهمم خواستیاریخودت نم یهمکارم کارشو درست انجام بده و به رو یذاریتو! م یه -

 تمومه.
 استرس سرش را تکان داد. با
 خانواده خالص بشم. نیامه از شر اآقا من که از خد -
 خوبه. -

 سمت مرد هل دادم.را به نیفرز
 .یکنیبه همکارم کمک م -

 گفت: نیفرز
 .یبر یولم نکن ایمونیم نجایا -

 .دمیکش یسرم را تکان دادم و پوف کالفه
 صبح شد. گهیبرو د -
 ناچار دنبال مرد رفت.نگاهم کرد و به دهیترس یاافهیق با

 برگشتم عقب و لب زدم: لحظهکیسرش راه افتادم. آمد و رفت. پشت رونیبعد، پرهام از اتاقک ب قهیدق چند
 جان! خوش بگذره با مرده ها. نیشرمنده فرز -

 دادم مراقبش بمانم. حیدوباره به خانه برگشت و من هم ترج پرهام
 هومن زنگ زدم. به
 الو؟ -
 سالم چه خبر؟ -

 :دیغر
 تونمیو فالن خواست. بابا من که نم یینگار منو کشت بس که آب و غذا و دسشو نینه! ادست رو دلم نذار که خو -

 .میکنیدارم. گمشون م وسط راه نگه
 .دمیخند

 قدر سخته!چه کارنیبدونه ا دیرو به خودش بگو. با نایخب ا -
 نگار به هوا رفت. داد
 سروان. نیمنو نکن بتیغ -

 .دمیخند
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 ؟یشه اکخوب حواست بهشون جمع با -
 بانو بذاره چشم فعالً. ینقااگه نق -

 دانستمیو نم زدمیم جیگ کرد؟یم کاریاالن چ یعنیرفت.  وایدادم. فکرم سمت ش یرا به صندل امهیکردم و تک قطع
من بدبخت در سر  یبرا یاکنم. نگران بودم. مخصوصاً با حضور عمه! چه نقشه یخواستگار وایاز ش دیطور باچه

 .دانستیط خدا مداشت، فق
حواسم جمع  ن،یاس فرزامپرهام مانده بودم که با اس یدر خانه یرهیشب بود. خ ازدهیساعتم نگاه کردم. حدود  به

 شد.
 .کنمینخواه دارم سکته م یچیاز من ه گهی. ددمیرو فهم نی. فقط همشونیقراره بره انبار -

 کردم و فرستادم: یاخندهتک
 الش.دنب رمیخوبه پس من م -

 :فرستاد
 به امون خدا! ی. همون بس بود که منو تنها ول کردیبر ییتنها یکنیتوغلط م -

 شبید ش،یهایجانم! شب آخر خوش متیبه ق ایجانش،  متیندادم. امشب کار پرهام تمام شده بود. شده به ق یجواب
پس به محض راه افتادنم، به اداره  رودیممطمئن بودم کجا  بارنینگذشته بود که دوباره از خانه خارج شد. ا ادیبود. ز

خبر دادن  یبرا یحواس درستودر آن حالت کما، هوش نیفرز دانستمیم دیآماده شوند؛ چون بع روهایخبر دادم تا ن
 داشته باشد.

 یو بزرگ یمیبه ساختمان قد قهیدق ستیو بعد از حدوداً ب می. از شهر خارج شدکردمیسرش حرکت مفاصله پشت با
 یدرختان خشک انیمن شده بود و منتظر بود که خفتم کند. چه بهتر! م نیبرهوت متوجه ماش نی. مسلماً در امیدیرس

زنگ خورد. هومن بود. جواب  لمیکه موبا ستادمی. اردشده بود، توقف ک دهیو بزرگ کش یمیکه دورتادور ساختمان قد
 دادم:

 سالم هومن. -
 :دیتوپ
 یجم خورد ییکارن؟ بفهمم تنها یکنیم یدار یبه گوشم خورده. باز چه غلط ییاپرتوچرت هیسالم و زهرمار  -

 کشتمت.
 کردم. ینچ
 دنی. احتماالً فهمشونهیساختمون بزرگم که انگار واقعاً انبار هی کینزن. من االن نزد یادیحرف ز قدرنیهومن ا -

 دنبالشونم پس قطع کن و بذار تا وقت هست به کارم برسم.
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 زد: داد
اگه بزنن بکشنت من  یمرد حساب ؟یدنبالشون دنیفهم یگیاونجا تازه راحت م یرفت ییتنها یتو غلط کرد ؟یچ -

 کنم؟ دایپ یت رو چطورجنازه
 شدم. ادهیپ نیبه حرفش از ماش توجهیب

 .انیهام دارن ممن رفتم داخل. بچه -
 داد زد: دوباره

 برسن. هیصبر کن تا بق نییپا ایب طونیکارن از خر ش -
 :دمیغر
 خودت رو بچسب. یفهیوظ ینگران من باش خوادیبه تو هومن! نم یوا -

 :دیتوپ
 .ذارنینم یسلول سالمم تو بدنت برات باق هی ننت،یشو. اگه بب الیخیببر صداتو! خطرناکه کارن توروخدا ب -

 زدم. یکج لبخند
 .خوامیم نویمنم هم -
 سوراخت کنن؟سوراخ نکهیا -

 کنم. دایورودم پ یبرا یمحل دیتا شا دمیختمان چرخبلند سا وارید دور
 پس نترس. دنیرس روهامونی. تا اون موقع حتماً نننیمنو بب نکهینه، ا -

 کردم. دایباال رفتن داشت، پ یرا که چندجا برا یترکوتاه قسمت
 .کنمیبرم داخل. قطع م خوامیمن م -

و پشت  دمیباال کش واریانداختم. خودم را از د بمیرا داخل ج یقطع کردم و گوش عیبزند که سر یحرف خواست
 لمینگاه کردم که موبا یبه ساختمان وسط یزرد و نارنج یها. از پشت برگدمیپر یزییپا یهابلند با برگ یهادرخت

که  یگریبعد از وارد شدن پرهام و شخص د وجواب دادن شدم  الیخی. حتماً هومن بود پس بدیلرز بمیداخل ج
. حاال خوردیساختمان چند پله م ریتا ز اطیساختمان رفتم. از ح یسمت ضلع جنوببه اطیبه داخل، با احت همراهش بود

و  یدر آهن چمیزحمت با سر سوئرفتم و به نییبهتر بود. پا جانیوارد ساختمان شوم، پس گشتن هم توانستمیکه نم
تکشان را سرعت تکپس به ندیآیسراغم مکه زود به دانستمیبزرگ بود. م یهاباز کردم. پر از کارتون رازنگ زده 

ها فرستادم و از ستوان یکی ی. آدرس را برادمیموردنظرم رس یهابه بسته رهیگندم و برنج و غ ریباز کردم و از ز
 نوشتم:

 ساختمون. یضلع جنوب نیرزمیز نیایب -
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 دادم:و کالفه جواب  دمیکش یزنگ خورد. هومن بود. پوف لمیلحظه موبا همان
 بله؟ -
 !هایریمی. مرونیب ایب یلعنت ینه؟ کارن از اون خونه یباالخره کار خودتو کرد -

 زدم. یکج لبخند
 .رمیبم دیروز با هی ؟ینترس. بعدشم باالخره که چ -
 :دیتوپ یادورگه یصدا با
بدبخت و خودت  ین دخترهحاال او ؟یازدواج کن وایبا ش یخوایسرت مگه تو نمتو! خاکیاالن نه لعنت یآره ول -
 زم؟یکجا بر دیکه تو کمرم مونده رو با یهمه قر نیا چارهیمن ب ،یچیه

 بود. نیریهم ش تشی. عصباندمیخند
 :دیتوپ
 دی. چقدر من باشنونینحست رو م یت رو ببند صداوامونده شیاون ن رون،یب یایکوفت! الاقل از اون خونه نم -

 .کنمیخه؟ آخر از دستت سکته متو رو بخورم آ یایبازوونهیحرص د
 کردم. یها مخفخودم را پشت کارتون شدند،یم ترکیدونفر که هر لحظه نزد یهاقدم یکرد. با صدا قطع
 شدند و پرهام گفت: وارد

 جنسا. تمام و کمال. نیاز آخر نمیا -
 حرف زدن راجع به مواد بودند که حامد اس داد: مشغول

 هم وارد ساختمون شدن. گهیچند نفر د یول م؛یدیمراقب باش. ما رس -
 یکنم که با برخورد لبه انیکلمات ب پیرا با تا تمیبهش داده بودم. خواستم تعجب و عصبان یمن که مرخص حامد؟

 سرم فشار داد. یزدم. اسلحه را رو یسرد اسلحه به گردنم پوزخند
 بچرخ. -

 زد. یقرار داد و پوزخند امیشانیپ یسمتش برگشتم. اسلحه را روباال به یهاام را بستم و با دستلوچهوبود. لب پرهام
 سروان. یکنیو تابلو عمل م عیضا یادیز -
 زدم. یهمان حالت بلند شدم و لبخند کج در
 پس کارم رو درست انجام دادم. -

 کرد. یاخندهتک
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همه رو  گن،یت بله قربان ماز خودت به ترعرضهیتا بسه-و دو یچون چندتا پرونده حل کرد یفکر کرد ه؟یچ -
تا  ایبره اون دن تونهیوقت م. اونمیکنیرو نابود م ارهیکه سر از کارمون در ب ی. کسمیشینه جناب ما نابود نم ؟یفیحر

 دلش خواست گزارشمونو بده.
 زدم. یکج لبخند

 تیهمه قتل و جنا نیا یپرونده ؟یزیسرت بر تو یچه خاک ایاون دن یخوایمن! موندم تو م تیاز وضع نیخب ا -
 آره؟ ؟یآدم ببند هیبا کشتن  یجور نیاونجا هم هم یتونیو قاچاق رو م

 زدم: داد
 ندارن. دنمینفس کش اقتیل یمثل تو حت یآشغال یکثافت! آدما -

 فشرد. امیشانیپ یزد. اسلحه را رو رونیب شیهاقرمز و رگ تیاز عصبان صورتش
 آره؟ یرو جلو بنداز ترانهیگ حقمر یدوست دار یلیخفه شو! انگار خ -

 زدم. یپوزخند
 افتخاره. هیمرگ برا من  نیا سرانهیاوم مرگ توعه که حق -
 نوک اسلحه به عقب هلم داد. با
 ندارم. گهیتو رو د یحوصله یریویریه نیتو ا ایاگه زر زرات تموم شد اعالم کن تا بفرستمت اون دن -
 یپرتآمدند و من هم از حواس یسمت انباربه مانیروهای. ندیاش پرگ از چهرهکه داخل بلندگو پخش شد، رن ییصدا با

 نشانه گرفتم. شانیسمتش هردو. بهدمیاش را قاپبه شکمش زدم و اسلحه یلگد عیپرهام استفاده کردم. سر
 .نیاز جاتون تکون نخور -

به انداختن اسلحه، کارش  دشانیتهدو  مانیروهایبا ورود ن یول د؛یکه همراهش بود هم روبه من اسلحه کش یمرد
 نصفه ماند.

 انداختم. شیرا جلو اسلحه
 باال. نشونیاریو ب نی! بهشون دستبند بزنیعوض یآشغاال -
 :دیو نگران توپ دیسمتم دوها باال رفتم که حامد بهپله از
 نجا؟یا یمگه؟ چرا تنها اومد یشد وونهیگوشت گذشت. د خیبود کارن؟ خطر از ب یکارچه گهید نیا -

 اش زدم.شانه یو چندبار رو دمیخند
 گوشم گذشت. خیبه قول خودت از ب گهیحاال که د -
 ساختمان اشاره کردم. به
 .نیکن ریدستگ ره،یداره راه م نشمیکه کف زم یاو تا مورچه نیکن یرو بررس نجایپس زودتر کل ا -
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 .دیخند
 .هاریشمام خودت رو آماده کن که هومن دختلو ب یچشم ول -

 کردم. یاخم
 ؟یینجایندادم؟ پس چرا االن ا یمگه من به تو مرخص نمیاصالً بب -

 عقب رفت.زد و عقب یطانیش یلبخند
 عمل کنم. نیکه داد یفعالً وقت ندارم. برم به دستورات -

 غره رفتم.تکان دادم و چشم یسر
 .دمیت نشونت موقاداره، اون یگردیو برم یکنیباشه باالخره که به دستوراتم عمل م -

*** 
 کردم. یزمان حال برگشتم. روبه حامد اخم به
 ها.رفته ادمی یدو روزه وقت نکردم حسابت رو برسم. فکر نکن نیا یراست -

 گفتند: کصدای نیو فرز هومن
 نرفته. ادمونیما هم  -

سمتم آمدند. دو به یطانیش یو بابا که مثالً مافوقمان بود، با لبخند شانتیبه موقع توجهیرفتم و آن دو ب عقبعقب
 طور عقب رفتم.گرفتم و همان میدستم را جلو

راجع به من برطرف  تیکه نگران امیت تموم شده هومن جنابعالشبانه یتو که خوشبختانه کابوسا نیبابا فرز الیخیب -
 شد.

 کردم. تکان نخورده بود، اشاره شیو از جا کردیزدم و به نگار که از دور نگاهمان م یچشمک
 گه؟ید یگیم یت بد نشد پس چواسه یلیکه خ تمیمأمور نیتازه ا -

 :دیغر
 ت سکته کنم.کار احمقانه نیخاطر ابود به کیت رو نزدببند اون دهن وامونده -

با  یچند روز گذاشتمیم دیبا ال،یخیکتکم زدند. بابا را ب خوردمیزندان به جانم افتادند و تا م یوسط راهرو هردو
 انگار که من در حال موت بودم.نهبودند. انگار الیخیخوش باشد. نگار و حامد هم که کالً خودشان ب شیهاممجر

 :دمینال
 فته؟یکه با مشت به جون مافوقش ب نیدیرو د یسیمن مافوقتونم. کدوم پل رسرتونیخ گهیبابا بسه د -

 میپرونده خالص شو نیانگار منتظر بودند از شر ا .شدیتر منداشت و بدتر ضرباتشان محکم یا دهیفا میهازدن داد
 .اورندیسرم درب کجایچند روز را  نیتا مجازات کل ا
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*** 
 «نیفرز»

 :دمیغر
 حقته نکبت! -

. از شدیم خیتنم س یآن شب، تمام موها یخاطره یادآوریکم بود. هنوز هم با  خوردیهم که کتک م قدرهرچه
 اعتراض پرهام بلند شد: یکه صدا کردمیزده نگاهش مم و وحشتبود ستادهیجسد ا یمترکی یفاصله

 .گهیکمکش کن د ؟یهست یمنتظر چ -
 پرهام زنگ خورد. لی. موبازدمیسکته م کیرا تکان دادم و جلو رفتم. با هربار دست زدن به بدن سردش،  سرم

 الو؟ -
- ... 
. تو نگران کنمیم یدگیرس هیقض نیم دارم به احاال شتی. طناز رو فرستادم پزیپرو کنمیبهت که گفتم حلش م -

 .میزمان واسه رفتن دار یکاف ینباش به اندازه
- ... 
 .میندار یکار گهیکه تموم شد، د نامینشون بدم. فروش ا دیبرم جنسا رو به نو دیآره امشب با -
- ... 
 خداحافظ. یاک -
که با  زدمیم جیبدنم بودند و گ یاضافه میهادست . انگاردمیدست از کار کش عیرفت و من هم سر رونیاتاقک ب از

تار شده بود و  دمیبه سرم، تعادلم را از دست دادم. سرم را محکم گرفتم و دادم به هوا رفت. د یمحکم یبرخورد ش
. چند لحظه بعد، رفتیم جی. سرم بدجور گدمیبلند شدم و دنبالش دو یسخت. بهنمیفقط توانستم فرار غسال را بب

جسم  یکرد و محکم رو ریگ یداخل قبر میاز آن پا یکم یو خودم هم با فاصله دمیرا شن یافتادن شخص یصدا
 و سرم را باال آوردم. داد زدم: دمیعقب پر عیافتادم. آدم بود. سر یسخت

 نکردم. توروخدا دست از سرم بردار. یکارچیجان تو من ه ؟یعذاب یتو ملکه -
را گرفتم و عقب  شیبازو عیبرود که سر رونیشناختمش. خواست از قبر ب اش،افهیبه قبا جمع شدن حواسم و دقت  اما
 .دمشیکش
 .نمیبب ستایکجا؟ وا -

 گردنش گذاشتم. یآوردم و رو رونیرا ب امیبیج یچاقو
 بلند شو. -
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و  میر شدهلش دادم و به دستانش دستبند زدم. سوا نیسمت ماش. بهستادمیبلند شد و من هم همراهش ا اطیاحت با
در را باز کرد، وارد شدم و خودم را داخل  یکه هست نیهومن رفتم. هم یدادم، به خانه لشیتحو نکهیبه محض ا

 حمام انداختم.
 در داد زد:از پشت یهست

 افتاده؟ یاتفاق ن؟یآقا فرز -
 را باز کردم و داد زدم: رآبیش
 .کشمیمن فقط کارن رو م کشمیم -
 برداشتم و لب زدم: یبعد، دست از خودزن قهی. چند دقدمیسابخودم را  توانستمیم تا
 م؟یَاهنوزم مُرده ینی -

 جواب دادم: خودم
 .گهید دورهیآره  -
ندارم. خالصه با  یلباس چیبروم که تازه متوجه شدم ه رونیپروسه تا ده مرحله ادامه داشت. خواستم از حمام ب نیا و
رفتم. داشتم  رونیو از حمام ب دمیها را پوش. لباساوردیب میهومن را برا یاهخواستم لباس یعالمه خجالت از هست کی

 :دمی. غردمیلرزی*ـل کردم. از ترس مغـرا ب میمبل نشستم و زانوها ی. روکردمیسکته م
 .کنمیت مکارن خفه کشمتیم -

بخوابم.  توانمیکرد که م امیبعد از چند پرسش ساده راجع به هومن و کارن که االن کجا هستند، راض یهست باالخره
 .کردیبه من آمده بود؟ آن جسد وحشتناک ولم نم یمگر راحت یکه بود خوابم برد؛ ول یبا هر بدبخت

 :دمی. داد زدم و عقب پردمیاز جا پر یشخص یهاکه با تکان زدمیداد م مدام
 صدتا فاتحه بخونم. دمیقول م امرزدتیجان مادرت ولم کن! داداش، خدا ب -
 اش شوم.کارن باعث شد تازه متوجه چهره یخنده یداص
 .شگاستینترس بابا منم! اون جسد بدبخت هم االن تو آزما ن؟یچته فرز -

 بلند شدم. میکردم و بالشتم را برداشتم. از جا یاخم
 جمع بشه بعد بزنم کالً بترکونمت. تمیقشنگ عصبان خوامیندارم م یفعالً باهات کار -

مگر خواب به چشمم  یول دم؛یرفتم و از اتاق خارج شدم. بالشتم را وسط هال انداختم و خواب یارهغکه چشم دیخند
 یال ده،یبود. در همان حالت درازکش داریدوباره بالشتم را برداشتم و با اکراه به اتاق برگشتم. کارن هنوز ب آمد؟یم

 .دیرا باز کرد و خند شیهاپلک
 ؟یشد؟ چرا برگشت یچ -
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 ا کنارش انداختم.ر بالشتم
 کوفت! -

باالخره  یمخم بود؛ ول یبدجور رو زشیر یخنده ی. صدادمیپرت کردم و پشت به کارن خواب نیزم یرا رو خودم
 خوابم برد.

 کارن را بزنم. دیبا هانیاز ا شتریکه ب دادمیحق را به خودم م نیباز هم ا کردم،یو فکر م گشتمیکه به عقب برم حاال
 «هومن»
مثل  یراندازیت دیافتاده بود. با خودم فکر کردم شا ادمی امیخاطرات بچگ یکوفت تیمأمور نیچرا وسط ا انمدینم
 یگریبدهد، سراغش رفتم که متوجه شدم شخص د یگریکارن دستور د نکهیحالم را بهتر کند پس تا قبل از ا شهیهم

دقت کردم.  اشیانداز ریو به ت ستادمیا رشسپشتشدم. زن بود.  کشیرا گرفتم و نزد ریت یهم آنجاست. رد صدا
 سمتم برگشت.به میصدا دنی. با شنخوردیبه هدف م شترشانیب

 !هیعال -
 اش چشمانم درشت شد. نگار؟چهره دنید با

 قدم برداشتم. بهسمتش
 ؟یماهر بش قدرنیا یفرصت کرد ی! تو کشهینگار؟ باورم نم -

 .دیچشمان قرمزش کش یرو یدست
 .دهیبهم آرامش م کارنیا وقته. یلیخ -
 شدم. قیصورتش دق در
 ؟یکرد هیگر -

 .دیرا باال کش شینیزد و ب یکمرنگ لبخند
 داره؟ یرادیا -

 زدم. یراست تکان دادم و لبخندورا به چپ سرم
 شه؟ی. به گذشته مربوط مکنمیفکر نم -

 را تکان داد. سرش
 !ییجوراهی یه -

 .ستادمیا کنارش
 م؟یکن نیباهم تمر میتونیکه م نهیا شی! معنمیدردپس هم -

 .دیخند
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 که از هم متنفرن! یدرددوتا هم -
 !قاًیدق -

 لیکارن را تحو یهاتمام صحبت عی. بعد از قطع کردن تماس، سرمیکه با زنگ کارن متوقف شد میدو مشغول شد هر
لوس!  یکرده بود. دختره اموانهی. داوردین نینبود که نگار در ماش یا. بهانهمیرفتن شد یسرعت آمادهنگار دادم و به

باز کرد. با  یرمردیرا زدند و پ یاتوقف کردند. در خانه یکوچک یروستاتا باالخره در  میشب در راه بودتا نصفه باًیتقر
 :دمیکه وارد خانه شدند. بدون نگاه کردن به نگار غر ستادمیفاصله از آنها ا

حاضره با تو  ی. کیکرد چارمیانجام بده دختر که ب یدار ی. هرکارمیدیرس آب، غذا، کوفت و زهرمار! ،ییدسشو -
 ...یزندگ

 :دمیاش خورد، حرفم نصفه ماند. غربسته یهاکه به پلک نگاهم
 ؟یدیکپ یراحت گرفت الیکردم بعد تو با خ یهمه رانندگ نیمنه بدبخت ا ؟یدیخواب -
 زدم. شیبه بازو یاضربه لمیموبا با
 نکبت! یپاشو دختره -

 تر زدم. محکم
 !گهیپاشو د -
داشت.  ینیباز هم اثر نداشت. چه خواب سنگ یول دم؛یشدم و در را محکم به هم کوب ادهینداشت. پ یادهیفا یول

 داد زدم: دهیگوشش بردم. کش کیدهانم را نزد دیرا دور زدم و با ترد نیماش
 ساعت خواب بلند شو. -
 :دی. با اخم توپزده نگاهم کردو وحشت دیخواب پر از
 کردم احمق! ؟سکتهیکنیم یدار یچه غلط -

 :دمیتوپ
 .ینشد داریب یکنم؟ صدبار صدات زدم؛ ول کاریچ یخواستی! خب میخودت -

 بود، رفتم. آهسته گفتم: یکه کنار درخت کوچک یرآبیسمت شکردم و به یاخم
 کنن. ارشدیبا بـ..وسـ..ـه از خواب ب دیس و باخفته یبایز کنهیم الیخ -

 زد: داد
 .یستیشاهزاده ن امیجنابعال -

 داشت. یزی. چه گوش تستادمیدرشت شد و ا چشمانم
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. پسم زده و میبه دست و صورتم زدم و برگشتم که محکم به هم خورد یسرم آمد. آبشد و پشت ادهیپ نیماش از
 باال آورد. دیاش را به تهدانگشت اشاره

 .یمن بش کینزد یواحالت اگه بخبه یدستتو بکش! وا -
 باال انداختم و از کنارش رد شدم. ییابرو

 حاال. میبکن دیبا یچه غلط نمیتا بب نیکنار ماش ای. هروقت کارت تموم شد، بنهیبیاوهو! چه خودشم سطح باال م -
 آلود جواب داد:کارن را گرفتم. خواب یدادم و شماره هیتک نیماش به
 بله؟ -
 یدختره نیاز حامد بشنوم برگردم کشتمت. دوماً، بابا من رو با ا دیمن خبر سالم موندنت و نبا بله و زهرمار! اوالً که -
 کنم؟ کاریچ دیخب الاقل بگو با یده کوره ول کرد هیتو  وانهید

 گفت: کالفه
 . کجا رفتن؟نینفوذ کن نشونیب دیبا یجورهی دونم؟یمن چه م -
 مرد مسن در رو باز کرد. هیروستا رفتن.  یاز اهال یکی یتو خونه -
اون خونواده جا  یاعضا نیبعدشم خودتون رو ب گهینه د ایدوتا خبر دارن  نیا یاصل تیبفهم از هو یجورهیخب  -
 .نیاپسر و عروس خونواده نیمثالً تظاهر کن دونم؟ی. من چه مگهید نیشون بشوارد خونه یجورهی. نیبد

 درشت شد و دادم به هوا رفت: چشمانم
 من غلط بکنم. ؟یچ -
 نداره. یاگهیکه من گفتم راه د نیاصالً هم -
 .شناسهی. نگارم مشناسهیمنو م زیهم هست خنگول! زن پرو گهیموضوع د هی. تازه میخواهر برادر گمیمن بهشون م -

 :دیغر
 انجام بده فعالً. ی!مخم بعد صبح تا حاال ارور داده هرکار دوست داردونمینم گهیمن د -

 . زن و شوهر! هه!شعوریهم داشت ب یچه توقعات چ،ی! بداخالق که بود هنکبت
 سمتم آمد.به نگار

 ه؟یخب برناممون چ -
 کردم. نگاهش

 .میخواهر و برادر باش یعنی. میبرناممون! قراره من و تو دختر و پسر اون خانواده باش نهیدو روز تحمل کردن هم! ا -
 درشت شد. چشمانش

 جان؟ -
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 ه؟یچاره چ یندارم؛ ول یانم عالقهباور کن م -
 کرد. ینچ
 .شناسهیاون ما رو م میبش بیکه جلو چشم زنه غ میتونینم نمیبب م؟یکن کاریچ دیاالن با خبلهیخ -
 دکش کنه. تونهیم یجورهی م،یاگه با صاحب خونه حرف بزن ینه ول -

که انگار تنها منبع آب  رآبیسمت شج شدند. بهو همسرش از در خار رمردیبه خانه انداختم که همان لحظه پ ینگاه
 روستا بود، آمدند.

 .میسپرد شانیهاگوش به حرف شانیسه متر-و نگار هم از دو من
 گفت: رمردیگذاشتند. پ رآبیش ریرا که دستشان بود، ز یظرف دو
 دونفر مهمونن. نیها. ازن، حواست باشه غذات خوب باشه -

 کرد. یاخم زن
کجا  خوانیاز کجا اومدن؟ م ن؟یک نایا ستیرن؟ خودش کم بود، زنشم اضافه شد. اصالً معلوم نقراره ب یپس ک -

 برن؟
 آب را برداشت. یظرف پر شده مرد

 خداست. بیمهمون ما هستن. مهمونم که حب گهیدو روز د-یکیدوتا فقط  نیبس کن زن! به ما چه؟ ا -
 کردم به نگار و گفتم: رو
 خبر ندارن. یچیپس از ه -
 رفتم. سمتشانبه
 !ینه هر مهمون یخداست؛ ول بیبله مهمون حب -

 گفت: رمردینگاه متعجبشان را به ما دادند و پ هردو
 جوون؟ هیمنظورت چ -
 انداخت. ینگاه میهالباس به
 ؟یاز شهر اومد -

 چشمانشان گرفتم. یآوردم و جلو رونیرا ب کارتم
 تون پناه گرفتن.که تو خونه هیتکاریتا جنادو نیگرفتن ا مفهیبله از تهران اومدم و وظ -

 زمزمه کرد: رزنی. پدیپر شانیاز رخ هردو رنگ
 تکار؟یج... جنا -

 گفت: نگار
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 .میریفرارشون رو بگ یتا جلو میینجای. منو همکارم انیبترس ستیاصالً الزم ن یبله ول -
 گفتم: ینگران با
 یزرگ و خطرناک. قراره از کشور فرار کنن. اگه با ما همکارب یلیباند خ هیموادن. اونم از  یاون دونفر قاچاقچ -
 .شهیم یعال یلیخ م،یریجلوشون و بگ میقصد دارن کجا برن تا بتون میو بفهم میاریسردرب شتریتا از کارشون ب نیکن
 تندتند سرش را تکان داد. رمردیپ
 م؟یکن کاریچ دیخب ما با -
داشته  یبهشون دسترس دی. بامیروستا هست نیا یو از اهال میر و برادرما خواه نیتظاهر کن دیشما فقط... فقط با -

 جلبمون بشه. دیتوجهشون نبا شناسنمون،یکه م ییاز اونجا یول م؛یباش
 گفت: زن
 از ما فاصله داره. کمی. نیخواهرم بر یبه خونه نیتونی. مدمیفهم -

 گفت: نگار
 م؟یبر نیاشبا م دی. دوره؟ بادیکن ییراهنما شمیپس ممنون م -

 .دیخند
 .نیایقدره؟ دنبالم بروستا کالً چه نینه گلم. ا -

 گفتم: رمردیسر زن راه افتادم. روبه پرا زدم و پشت نیماش قفل
 خونه که شک نکنن. نیلطفاً شما بر -

ودش که نسبت به خ یترجوان باًیرا زد و به خانم تقر یازنگ خانه رزنیآب رفت. پ یهارا تکان داد و با ظرف سرش
و بعد از  میکرد یبه داخل دعوتمان کرد. تشکر عیزد و سر یداد. زن لبخند حیرا توض طمانیخواهرش بود، شرا ایگو

 .میدونفر باش نیا یهاکردند و قرار شد ما بچه یملکا ییرای. زن و شوهر پذمیوارد شد رزن،یاز پ یخداحافظ
*** 

نشستم  میگرفتم. در جا امیشانیپ یرا باز کردم و دستم را جلو میهاپلک یال یسختخوردن آفتاب به چشمانم، به با
شدم و بعد هم به ساعت  رهیاست، خ ونسیبودم نامش  دهیکه حاال فهم رمردیپ یخال یو گردنم را ماساژ دادم. به جا

و ظاهر آشفته،  و با همان موها دمیآمده بودم. از جا پر تیمأمورمثالً  رسرمی. اوه اوه! لنگ ظهر بود که خوارید یرو
 :دمیپرس رمردی. روبه پدمیپر رونیاز اتاق ب

 کار دارم اگه... یمن کل ن؟ینکرد دارمیچرا ب ونسیمش  -
 لبش گرفت. یسکوت جلو یو انگشتش را به معنا دیآرام خند خانممیمر
 !شیه -
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 اتاق اشاره کرد. یگوشه به
 همکارت خوابه. -
 از من بدتر بود. نکهیبود، شدم. عجب! ا دایبود و فقط صورتش پ دهیچینگار که خودش را در لحاف پ یرهیخ

 گفت: گرفت،یم مروین یالقمه کهیدرحال ونسی مش
 ریبگ ای. بمیتون رو حاضر کرد. پس صبحانهنیبش داریکه االناس ب میدونستیم یول م؛یکن دارتونیب ومدیدلمون ن -

 پسرم.
 را از دستش گرفتم. لقمه

 یکیکه تا  هیما جور ستمینه خواب و خوراک س میاومد نجایما واسه کار ا ؟یچ یعنی ومدیمون نآخه دل یممنون ول -
 .میشیاز خواب پا نم رمون،یلگد نزنه ز

 و لبش را به دندان گرفت. دیخند
 زنه؟یبه مهمون لگد م یمگه کس ه؟یحرفا چ نیا یوا -

 ییبایز یهادست لباس مثل لباس کیاتاق  یو از گوشه خانم بلند شد  مینواز بودند. مر. چه مهربان و مهماندمیخند
 سمتم گرفت.آورد. به میبرا دند،یپوشیکه خودشان م

 .یشیم یچه شکل نمیرو بپوش بب نایمادر ا ایب -
 زدم. یرا گرفتم و لبخند لباس

 ممنون. یلیخ -
را هم  می. موهادمیها را پوشلباس برگشتم. وارد اتاق شدم و عیرفتم و بعد از شستن دست و صورتم سر رونیخانه ب از

 عیسر یمحوم شد؛ ول یاسبز شد. لحظه میآلود جلورفتم که همان لحظه نگار خواب رونیمرتب کردم و از اتاق ب
ام شده یمهم نبود چه شکل میدار شده بودم براخنده ایکرده  رییتغ یادیز دیباال انداختم. شا یا. شانهدینگاهش را دزد

خودم هم دلم  میها را بپوشم. البته از حق نگذراز جلب توجه و شوق آن دونفر قبول کردم لباس یریجلوگ یفقط برا
گفتم و از  یدیو تشکر بابتشان، ببخش هادیو تمج فیتعر دنی. بعد از شننمیها ببلباس نیخودم را داخل ا خواستیم

 رهیذخ میهاهیهم در ر گریچند ماه د یاکش براپ یاطراف را بگردم و از هوا نیا یرفتم. قصد داشتم کم رونیخانه ب
 یهارنگارنگ بود، شدم. درخت یهاکه پر از درخت یداشت. وارد قسمت ییبایز یکنم. مشغول گشتن شدم. منظره

سراغم آمد و به هایبچگ طنتی. ششدیم دهیبدون برگ د ای یزییپااز درختان  یانبوه انیسبز برگ هم م شیبوکم
 یرا رو گرمید یو پا زانیرا آو میپا کی. دمیسبز پر یهااز همان درخت یکیقطور  یشاخه یحرکت رو کیبا 

 بایز طورنیا زشییکه پا نجای. ادیچیپیدر گوشم م یها مثل آواز قشنگپرنده ی. صدادادیم یفیدرخت گذاشتم. چه ک
سمتش نگاهم به ،یشخص یپا یازدن اطراف شدم که با صد دیطور بود؟ مشغول دبود، پس بهار و تابستانش چه
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! شدی. باورم نمدمیفرم لباس و در آخر به صورتش رسخوش یدارش گرفتم تا به باال تنهشد. از دامن سبز و گل دهیکش
 شده بود. بایها زلباس نیقدر در ا. چهرمیدختر بگ نینگاهم را از ا توانستمینم

 :دیکه محوش شده بودم، از دهانم پر طورهمان
 ها ش...فرشته نیع -
قدر محوش مانده بودم که حرفم نصفه ماند و دادم به هوا رفت. آن ن،یزم یاز دست دادن تعادلم و پخش شدن رو با

جور کردم و بلند شدم. وخودم را جمع عینگار در فضا پخش شد. سر یخنده یام. صدااصالً حواسم نبود کجا نشسته
 کردم. یخمرا که تکاندم، روبه نگار ا میهالباس

 نجا؟یا یببند. اصالً چرا اومد ؟یخندیم یبه چ -
 را خورد. اشخنده

 نرفته؟ ادتیکارمونو که  م؟یعالف بچرخ طورنیهم یخوای. خواستم بپرسم مییکجا نمیبب خواستمیم -
 .یاز خواب ناز پاش یمنتظر بودم جنابعال رینخ -

باعث شد تعادلم را از دست بدهم و ناخواسته در  د،یچیپ میکه در مچ پا یدرد یاز کنارش رد شوم؛ ول خواستم
طور که دستانم را دو . بلند شدم و همانمیخورد نیآغـ*ـوش نگار افتادم. نگار هم تعادلش را از دست داد و باهم زم

 . هل گفتم:دمیخودم را عقب کش عیآمدم و سر خوداش ماندم. به  رهیقرار داره بودم، خ نیزم یطرف بدنش رو
 شد. ییهوی. دیبخشب -
 بلند شد. نیزم یرو از
 .گهینداره. اتفاقه د بیع -

 شدم. اشینشسته سرم را باال آوردم و دوباره محو چشمان مشک طورهمان
 آره... اتفاقه! -
 زانو زد. میزدم. نگار نگران جلو یدرهم شد و داد بلند امافهیق د،یچیراستم پ یکه در مچ پا یدرد با
 ؟یشد یچ هوی -
 اشاره کردم. میمچ پا به
 تکونش بدم. فکر کنم شکسته. تونمین... نم -

 گفت و بلند شد. یدیببخش عیبرد که با برخورد انگشتانش، دادم به هوا رفت. سر میسمت مچ پادستش را به نگران
 رو خبر کنم. خانوممیمر رمیمن... من م -

 زدم:کرد. لب  دنیرا با دو دست باال گرفت و شروع به دو دامنش
 فرشته! ینخور نیمراقب باش زم -
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*** 
پهن  میمچ پا یحرکت رو کیجورواجور را با هم مخلوط کرد و با  یو ماده اهیچندتا گ خانممینشستم. مر یسختبه

 را ببندم. میهاکرد. باز هم درد مجبورم کرد چشم
 :دینگران پرس نگار

 حالش خوبه؟ پاش نشکسته که؟ -
 گفت: خانممیمر
 .کنهیناز م یادیخورده. ز جیپ ذرههی زمینه عز -

 را آرام باز کردم که با لبخند روبه من ادامه داد: میهاچشم
 !طونیاز درختا باال بره. ستوان ش دینبا وقتچیه گهیبمونه د ادشیبود تا  یخوب هیتنب یول -
 نگار شدم. یرهیخ
 خوب بود. یبود که همه چ ومدهیفرشته ن یتا وقت -

 .دیخند خانممیانداخت. مر نییزد و سرش را پا یمحو لبخند
 .ذارمیتنهاتون م -
 بحث را عوض کردم. خانممیرفتن مر با
کارن  یو برا رمیها و پاسپورتشون رو بگعکس شناسنامه دی. بامیرو بگرد لشونیوسا میبر دیخب اول از همه با -

 کان داد و بلند شد.ت ی. سرمیچکش کن دیباشه، حتماً با امیمشکوک زیبفرستم. اگه چ
 .یتونیپات نم نی. تو که با ارمیمن م -

 زدم. یلبخند
 !یقدر به فکرمچه -

 :دیکرد و توپ یاخم
 لو بره. یهمه چ نیزم یو زارت بخور یفرار کن یشَلت نتون یپا نیبا ا ترسمیکه! م ستمیاحمق به فکرت ن -

 سمت در رفت.رفتم که بلند شد و به یاغرهچشم
 زدم: صدا

 نگار... -
 سمتم برگشت.به یعصب

 خانوم. -
 زدم. ینگران لبخند
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 نگار خانوم مراقب خودت باش. -
 زد. یمحو لبخند

 هستم. -
 از اتاق خارج شد. لب زدم: عیسر
 ؟ینکنه به درد کارن دچارم کرده باش ؟یکرد کاریسبز! با دل من چ یفرشته -
 یکردم برا یسع یول خواست؛یقدر خوشمزه بود! باز هم دلم مکه چه یشدم. وا میرفتن نگار، مشغول خوردن غذا با
نشانم  لشیها را از موباساعت بعد نگار برگشت و عکس شناسنامه و پاسپورت کیبار حفظ آبرو کنم. کمتر از  نیاول

 لیدل؛ اما بهزوم کرده بود نکهیگرفته بود. با ا یده متر یصلهرا از فا زیهم هنر کرده بود و عکس پرو یلیداد. تازه خ
 بود. صیاش قابل تشخزحمت چهرهتارشدن عکس، به

 نبود؟ یاگهیمشکوک د زیبهت شک نکرد که؟ چ نمی. ببیدیرو د زیپس پرو -
. میاریب ریگ یراجع به سفرشون اطالعات شهینم یجورنیا یمشکوک هم که نه ول زی. چدمشی. آره دراحتالتینه خ -
 .میاعتمادش رو جلب کن دی. بامیبش کینزد زیبه پرو شتریب دیبا

 باال انداختم. یاشانه
 ؟یطورخب چه -
 یکیمغز خر خورده جذب  زیسالم! تازه، مگه پرو ینه پا یحسابو. نه اعصاب درستیخورینم کارنیتو به درد ا -

 مثل تو بشه؟
 کردم. یاخم

 .شهیمثل تو م ییبایجذب دختر جوون و ز ادینه م -
 !قاًیدق -

 :دمیتوپ
 احمق. یکهی. بره جذب زن خودش بشه مرتدمیب غلط کرده من اجازه نمخ -

 :دیکرد و غر یاخم
 .ستین نیجزء ا یراه خواد،یکه سروان م یبه اطالعات دنیرس ی. دوماً، براستیش با تو ناوالً که اجازه -
 االنشم اطالعاتش رو دستش باد کرده. نیالزم نکرده. سروان هم -
 منه! یفهیوظ نیهرحال ابه -

 :دمیو غر دمیرا از دستش قاپ لیموبا یبه جوش آمده بود. گوش خونم
 عکسا رو واسه کارن بفرستم. نیکه نت داشته باشه ا ییجا هیبگردم  رمیبکن. من م یهرکار دوست دار -
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هم  یلیشت؟ خدا یآشفته شده بودم؟ اه! اصالً به من چه ربط قدرنیرفتم. چرا ا رونیجوابش نماندم و از اتاق ب منتظر
 خوردم؟یحرص م شیبابت کارها دیمن بود. چرا با ینداشت. نگار فقط همکار بداخالق زر زرو ریربط داشت. نخ

 دمیرس شیباال رفتم. باالخره به باال یاکم از تپه. کمگشتمیدر دنبال نت مرا باال گرفته بودم و دربه لیموبا یگوش
کارن  یها را براجا نشستم. عکسهمان عیشد. سر دایشان پو سروکلهقدم سرچشم ما گذاشتند  جان،نترنتیکه ا

 .دمیفرستادم و راجع به امروز پرس
 :فرستاد

که. اصالً کار اعتراف گرفتن  شهیش وا نمزبون وامونده یول کنم؛یم یی. فعالً که دارم از پرهام بازجویچیممنون ه -
 .کنمیرو احساس مباره دارم کمبودت  نیاز مجرما بدون تو لنگه. اول

 رهیخ لیموبا یمغرورانه به صفحه طورنیکه ا کردیحاال انگار کارن داشت نگاهم م به خودم گرفتم. یمغرور یافهیق
 شده بودم.

 :فرستادم
 م؟یصبر کن زیواسه گرفتن پرو دیبا یحقته! حاال ما تا ک -
 بشه. کینزد زیبه پروش واسه ستینظر من الزم نبه یول شترهینگار دنبال اطالعات ب -

 زنگ زد. متعجب جواب دادم: عیسر
 ؟یالو؟ چرا زنگ زد -
 گفت: یلحن مشکوک با
 ؟ینیجا بشو اون یدست بذار یدست رو طورنیهم یخوایم یگیم یعنیبود؟  یچ یآخر امیمنظورت از پ -

 :دمیتوپ یعصب
به اون آدم  خوادیخودم کنم. اه! من دلم نمرو جذب  زیپرو دیبا گهیشورش رو درآورده. م گهینگارم د یول رینخ -

پس کار ما جمع کردن مدرک  یریگیزود از پرهام اعتراف م ای ری. تو دستینظرم الزم نبشه. اصالً به کینحس نزد
 .میکن ری. فقط قراره اون دوتا رو دستگستین

 .ارهیب ریمدرک بهتر گ هیبتونه  دیبه درد بخوره. شا دیخب کار نگارم شا یآره ول -
 کردم. یاخم

 بده. یلیخ خورهیدرد نمبه رمینخ -
 شد. یطانیش لحنش

 ؟یبده آقا هومن؟ واسه دل جنابعال یواسه چ -
 :دمیتوپ
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 ؟یگیوپرت مداره؟ چرا چرت یبه دل من چه ربط -
 شد. یجد
 .یگیافتاده رو م یهر اتفاق عیهومن زود تند سر -

 . با بغض گفتم:رمیخودم را بگ یجلو نتوانستم
 دمینفهم گهیاومد طرفم، اصالً د شیمشک یبا اون چشما یها شده بود. وقتفرشته نیع ،یدونیکارن! تو که نم یوا -
 شد. یچ

 .دیخند
 شد؟ آقا هومن عاشق شد. یچ -

 .دیاز سرم پر برق
 .ستمین یجان؟ عاشق؟ بروبابا من دنبال عشق و عاشق -
 اون خودش دنبالته. ،یستیدنبالش ن -
 گفتم: دهیترس یشدم. با لحن نگران یلیخ
 ؟یمن رو که دست ننداخت نمیبب ؟یگیم یجد -

 .دیخند
 یرو مسخره کرد وایکه منو ش ییهادفعهاون یهمه ی! تالفیوا یوا یقراره دستت بندازم. وا یزودبه ینه ول -

 .ارمیسرت در م
 کردم. ینچ
 !الیخیکارن ب یوا -
 رانم زدم. یکف دست، رو با
دختره به  نیتوعه که من رو با ا ریتقص نایا یهمه زم؟یتو سرم بر یبدبخت شدم! حاال چه خاکعاشق شدم!  -

 .یفرستاد تیمأمور
 .دیخند

 داره؟ یبه من چه ربط ،ینیآدم خوشگل بب یندار تیتو ظرف -
 :دمیتوپ یعصب

 .کنمیدردودلم کرد. قطع م شهیبا تو نم -
 فرستاد: امیپ
 خاطر تو!جورش کنم. فقط بهوده رو جمعپرون نیزودتر ا کنمیم یسع -



 

 

476 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 لبخند مسخره هم آخرش گذاشته بود که از صدتا فحش بدتر بود. یموجیا کی
ها! از دوا درمان داشت یهم چه اثر خانممیمر یدارو نیرفتم. ا نییتپه پا یبیبلند شدم و با دو از سراش میاز جا یعصب

 خانممیکه مر ییاهایگل و گ نیاز ا یگون کیموقع رفتن از روستا،  دیت. بااصالً درد نداش میصدتا دکتر بهتر بود. مچ پا
 .رفتمیرا کش م کردیباهم مخلوط م

و  گفتندیو نگار شدم. چه خوب با هم گرم گرفته بودند و م زیاز دور متوجه پرو دم،یکه رس ونسیمش  یخانه به
 سمتش گرفتم.انداختم و تلفن همراه نگار را به زیبه پرو یاهنگمیسمتشان رفتم. ندرهم شد و به میها. اخمدندیخندیم
 کنم. دایرو پ خواستمیکه م یانتونستم شماره ایب -

 :دیبا شک نگاهم کرد و روبه نگار پرس زیپرو
 باشن؟ یک شونیا -

 شدم. یحرص شتریکه ب دیخند نگار
 برادرم هستن. -

 شانیصورت هردو یحوال یاگر واقعا برادرش بودم، چنان مشت! فیروبه نگار زد. ح یتکان داد و لبخند یسر زیپرو
 نمانَد. یکه دندان در دهانشان باق کردمیم

 یازیچه ن گری. ددوختیو م دیبریرا م زیها گرفتم و از آنجا دور شدم. نگار که خودش داشت همه چرا از آن نگاهم
 قهیدادم. چند دق هیاش تکبه تنه بارنیم رفتم و ااش نشسته بودشاخه یکه صبح رو یسمت همان درختبه من بود؟ به

طور که هفت ساله همان-شش یها توجهم را به خود جلب کرد. دو پسر بچهبچه ینگذشته بود که سروصدا شتریب
 .دندیدویدنبال هم م دند،یخندیم
 .یریمن رو بگ یعمراً بتون -
 .ینیبیحاال م -

 شد. لیخودم و کارن تبد یهاخنده یکم به صداکم شان،یهاخنده یصدا
 .یریمن رو بگ یهومن؟ عمراً بتون یه -
با بد شدن حال مادرش، به  یکردم؛ ول شیدای. پدیآیدنبالم نم گریکه متوجه شدم کارن د دمیدویها مچمن انیم

 نکهیا قبل از افقط ت یبد نبود؛ ول یلیتازه از تخم درآمده هم خ یهاجوجه ی. خب مشاهدهمیشد هیتنب یترآرام یباز
 مطلق بود. یکی. بعد از آن تاردیایآن مرد ب

 بود و خون، ترس و نفرت! یاهیدرهم شد. فقط س امافهیق د،یچیکه در سرم پ یفشردم و از درد هم یرا رو میهاپلک
 آرام شد. م،یبهتر بگو ای. ختیها افکارم به هم راز بچه یکی غیج یصدا با
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 یها رواز آن یکی. همان دو پسر بودند. دمیدو یهیگر یبلند شدم. دنبال صدا نیزم یرا باز کردم و از رو چشمانم
کارن هم در آن  کاشی. ادادیم اشی. نفر دوم هم کنارش نشسته بود و دلدارکردیم هیافتاده بود و بلند گر نیزم

آزارم دهند و آرامم  طورنیها اآن دادیاجازه نم کرد،یبغلم م شهیم. مثل هدادیم امیکنار من بود و دلدار اه،یروز س
که  یکه افتاده بود، کمک کردم تا بلند شود. کم یاها رفتم. به پسربچهسمت بچه. افکارم را کنار زدم و بهکردیم

خشک شدم.  ختاندر یرهیجا نشستم و خها! همانبهتر شد، همراه دوستش رفتند و دوباره من ماندم و آن خاطره
به  لمیموبا ی. با صداکردیاش خاطرات آن روستا را زنده م. هرنقطهکردیمعاف م نجایاز آمدن به اکاش کارن مرا 

 کارن را باز کردم. امیخود آمدم. غروب شده بود. پ
 .فرستمیم روی. ننیو برگرد نیبنداز رشونیرو اعتراف کرد. زودتر گ یپرهام همه چ -
 نگار فرستادم. یبرا عیو سر دمیجا پر از
کثافت رو جذب خودت  زیپرو نیاز ا شتریب ستی. الزم ندهیزبون پرهام کش ریاز ز خواستهیرو که م یکارن هرچ -
 .میزیبرنامه بر دیبا میکه صبح بود ییهمون جا ای. بیکن

 کارن فرستادم: یهم برا بعد
 شده باشه. رید دیشا انی. تا اونا بستیالزم ن -

خالص شود. سمت همان درخت رفتم و منتظر  زیپرو نیزودتر از شر ا خواستمیفقط نگار بود. م میواقع لیدل البته
 .شدمیکم داشتم نگران منشد. کم یماندم؛ اما خبر

 کرد؟یاحمق تماس مرا رد م شعوریبعد از چند بوق، ردتماس زد. جان؟ ب ینگار را گرفتم؛ ول یشماره
 زدم. امیشانیپ یرو محکم

 .یشد نیهومن که عاشق ا ییاحمق تو -
 هم به ماجرا نگاه کنم. لب زدم: گرید یرو کیاز  توانمیکه م دمیکم به خود آمدم و تازه فهمکم اما
 ؟یبراش افتاده باشه چ یاگه اتفاق -
که باز کردند، خودم را داخل خانه پرت  نیرا زدم. هم ونسیمش  یو در خانه دمیسمت مرکز روستا دوفکر به نیا با

 کردم.
 ن؟یدینگار رو ند -

 گفت: خانممیشدند. مر امرهیخ ریمتح هردو
 ؟یاسترس دار قدرنیشده؟ چرا ا ینه چ -

خانه در جواب سؤالم که و طناز در آن ساکن بودند، رفتم. صاحب زیکه پرو یاسمت خانهجواب دهم، به نکهیا بدون
 در مورد نگار بود، گفت:
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 شده؟ یروستا رفتن. چ یسمت باال زیبا پرو -
رفتم  نیسمت ماشهم بدون جواب به بارنیاالن آنجا بودم پس چرا متوجه نشدم؟ ا نیممکن بود؟ من که هم طورچه

 یاقهیها به نسبت دور بود و چند دق. از خانهدمیدو یقبل یطرف همان جاو بعد از برداشتن اسلحه و دو دستبند، به
 نگار به گوشم خورد. فیضع غیج یکه صدا دمیدویها مدرخت انیم جیفاصله داشت. گ

 ولم کن کثافت! -
 کرد. شتریترسم را ب زیپرو یعصب یشدم. صدا ترکینزد
بود؟  یاز ک امیمنم خرم آره؟ زود بگو اون پ یآره؟ فکر کرد یبنداز رمیو گ یگولم بزن یخواستیخودت م الیبه خ -

 داداشمه؟ یگفتیکه م یوجبمین یاز همون پسره
 .دیکش شیموها انیدستش را م یدور خود زد و عصب یچرخ زی. پروستادمیا یختو پشت در دمیلحظه رس همان

 آقا پرهام آره؟ یدیمن رو لو م گهیحاال د -
 نگار گذاشت. یشانیپ یاش را روسمتش برگشت و اسلحهبه عیسر زیخواست از فرصت استفاده و فرار کند که پرو نگار

 از جات تکون نخور. -
 نشانه گرفتم. زیسمت پروآمدم. به رونیها بدرخت انیاز م را آماده کردم و اماسلحه

 .یریفروش و قاچاق موادمخدر دستگ د،یت رو بنداز. شما به جرم خراسلحه -
 سر داد. یطانیش یانگار بردارد، نگاهش را به من داد و خنده یشانیپ یاسلحه را از رو نکهیا بدون

 .یکن ریمنو دستگ یتونیتو خوابم نم -
تار  دمید یکم جلورا تباه کرد. کم میبود که زندگ ییهاهمان خنده هی. شبدادیها آزارم مخنده نی. ادیره خنددوبا و

 .شدیم تررهیهر لحظه ت کردیزده نگاهم منگار که وحشت ری. تصوافتادیاتفاق م نیا دینبا د،یشد. نه! نبا
 چت شده هومن؟ -

! ی. االن نه لعنتشدیچشمم رد م یمدام از جلو ریانگنفرت یهانهآن صح یکردم ذهنم را متمرکز کنم؛ ول یسع
 ادیرفت و اسلحه از دستم افتاد. نگار فر جیرا زد. سرم گ یینها یخودم، ضربه غیج یترسان و صدا یچهره ریتصو
 زد:
 هومن مراقب باش. -

 یو با هم رو دیچیدر دستم پ یبدکه همان لحظه درد  دیرا کش می. بازودیسمتم دورا پس زد و به زیپرو یاسلحه
 . نگار نگران بلند شد و به صورت درهمم نگاه کرد.میافتاد نیزم
 به سرت... خواستیحالت خوبه؟ اون طناز کثافت م -
 .دیکش ینیدستم ه دنید با
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 ؟یخورد ریتو ت -
 گفتم: زحمتبه
 برو دنبال اونا. الیخیمنو ب -

 نگاهم کرد. نگران
 ...یول -

 :دمیغر
 رو نذار در برن!ب -

 ها گم شد.درخت انیبه من انداخته و م یرا تکان داد و بلند شد. نگاه نگران سرش
 متوقفم کرد. یطانیش یهاخنده یبلند شوم که دوباره همان صدا میاز جا خواستم

 بهت ندم. یدرس درست و حساب هیقبلش  شهینم دمید یخواستم برم؛ ول -
 سمتم گرفت.را به اشاسلحه

. یاریدر عوضش تو هم پرهام رو برام م گذرم،یم ارزشتی. من از جون بمیمعامله هم بکن هی میبتون دیخب شا یلو -
 .دهیتو تقاص پس م یوقت اون به جااون

 شدم. زیخمین می. در جادمیچیزدم و از درد به خودم پ یپورخند
 .ستمیشرمنده من اهل معامله ن -

 زد. یوزخندفشرد و پ امیشانیپ یرا رو اسلحه
 بد شد که! یلیخ ؟یجد -

زدم که تعادلش را از دست داد. اسلحه را از دستش  شیبه زانو ها یو لگد محکم دمیرا جلو کش میپاها نامحسوس
 سمت خودش نشانه گرفتم.و به دمیکش
 اهل بردنم. -

 میدستبند زد شانیه دست هردوسمتمان آمد. ببه د،یکشیرا دنبال خود م جانیطناز ب کهیلحظه نگار هم درحال همان
 کردم. یاخندهگذرا به طناز انداختم و تک ی. نگاهمیطرف روستا هلشان دادو به

 ستوان؟ یسرش آورد ییچه بال -
 باال انداخت. ییابرو

 .ارمیبال رو سر تو هم ب نیکه ا ینکن ی. مراقب باش کارریقدرت مشت و لگد منو دست کم نگ -
 .دمیخند

 من غلط بکنم! -
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*** 
 .دیکش یکالفه نگاهم کرد و پوف نگار

وقت تو نوحه اون میکن یشاد دیبسته شد و االن با یلعنت یپرونده نیا رسرمونیبابا خ ؟یآهنگ شاد بذار هی شهینم -
 ؟یگذاشت
 نگاهش کردم. یعصب

 توبه کن دختر! نیاستغفراهلل بش -
 :دیتوپ
خودت بشم؟  نیع یکنیم شنهادی. تازه به منم پیکنیغفار ماست یو دار ینوحه گذاشت میشد نیسوار ماش یاز وقت -
 ه؟یبپرسم موضوع چ شهیم

 گفتم: یجد
توبه  دینظرت نبا. االن بهمیتو بغـ*ـل هم پرس شد یو مجلس کیش یلیصورت خسفر دوبار به نیما در طول ا -
 م؟یکن

 گفت: دهیدرشت شد و کش چشمانش
 جان؟ -

 :دیغر
 .دتیخدا بخش یتوبه کن ستیالزم ن گهینبوده.بعدشم آخه نوحه؟ د ! از عمد کهالیخیبابا ب -

 نگاهش کردم. نگران
 ؟یمطمئن -

 فرستاد و بدون توجه به من آهنگ گذاشت. رونیرا پرحرص ب نفسش
*** 

پرونده  نیکه کالً سر ا نی. فرزمیکرده بود ریو طناز را دستگ زی. کارن پرهام، و من و نگار، پرومیبود نجایحاال ا و
صورت کامل لو رفته و باند به بیترت نیعبور محموله از مرز را گرفت و به ا یشده بود. حامد هم جلو خوابیب

که چطور در چهار  کردیفکر م نیداشت به ا دی. شاکردیم اهها را نگاش بسته شد. عمو همچنان با بهت آنپرونده
 اتفاق افتاد. نیروز ا
 ؟راجع به نگار و هومن و زوجشون نظر

 .لمیبه پروفا نیبفرس حتماً
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که راجع به کارن کرده  یاشتباه یهاو قضاوت رشیاخ یبا وجود رفتارها تواندیکه چطور م دانستیهم نم دیشا ای
تر واجب یو کتک خوردن کارن را از هر امر میبه کار او نداشت یهرحال ما کاربود، در چشمان پسرش نگاه کند. به

 .میدیدیم
. همه به اداره میشو الیخیب غهیوص دیمتهم کارن را به ق میداد تیاز بهت درآمد و ما هم رضا یگرام سرهنگ باالخره

 و محکم گفت: یو سرهنگ به محض ورودمان جد میرفت
 اتاقم. نیایب -
 . به کارن نگاه کرد و گفت:ستادیا زشی. پشت ممیو با گرفتن اجازه وارد شد میاتاق عمو رفت سمتبه
 عاده خطرناک و بدون اجازه بود.الکارت فوق -
 من اشاره کرد. به
 .یمجازات بش دیکه با یدونی. مسلماً خودت خوب مفتهیخاطرش به خطر ببود جون ستوان به کینزد -

بود که پدر همه را درآورده بود و  ییهااز آن پرونده یکیپرونده  نیهر چهار نفرمان درشت شد. مجازات؟ ا چشمان
 بودم. شیپاداش بزرگ برا کی. من منتظر دین رسآخر کارن به دادما

 گفت: یسرش را تکان داد و جد کارن
 بله متوجهم. -

 :دمیتوجه به حضور عمو توپ بدون
 دیبوده پس با یت دفاع کن. تو کارت عالکه شده از اون حق وامونده مذرههیکارن  یکه متوجه یتو غلط کرد -

 .یمجازات بش نکهینه ا یریپاداش بگ
 :دیغر یعصب عمو

 ستوان. نییپا اریصدات رو ب -
 شدم و نگاهش کردم. ادامه داد: ساکت

به  یخبر ستیقرار ن کارنیبه عنوان پاداش ا نیموضوع هستم؛ بنابرا نیو من خودم متوجه ا یگیبله شما درست م -
 .یباال داده بشه و مجازات بش

 زد: یپوزخند کارن
 دارک مربوط به پرونده رو مرتب کنم.م دیممنون. اجازه هست برم؟ با یلیخ -

 و گفت: هیرو کرد به بق عمو
 .نیبر نیتونیشما م -
 با کارن دارد؟ ی. کنجکاو بودم بدانم عمو چه حرفستادمیا واریمن پشت د یول م؛یاتاق خارج شد از
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 از چند لحظه که سکوت بود، کارن گفت: بعد
 پس برم. نیندار یاگه با من کار -
 عمو متوقف شد. یه با صدادر آمد ک سمتبه
 حتماً کارت داشتم که گفتم بمون. برگرد خونه پسرم من اشتباه کردم. -

کارن تنگ  یهاتلپ شدن یدلم برا یمغرور ما کوتاه آمد. ول یعمو نیلبم آمد. چه عجب باالخره ا یرو یلبخند
 .شدیم

 را به هم زدم. میهادر و ذوق زده دست یجلو دمیپر
 ؟یسالمتبه گهید نایو ا یآشتبه! صلح و به -

 و مجبور شد بچرخد. دمیرا کش شیزد که بازو رونیبا اخم نگاهم کرد و از اتاق ب کارن
 .یعمراً بذارم بر نیتا همو بغـ*ـل نکن -

 .دیکش یرا عصب دستش
 هومن. یستیتو متوجه ن -

 زد. یجلو آمد و لبخند عمو
تو مراسم عقدت باشم؟  دیمن نبا یعنی ؟یکن یخواستگار یاز اون دختر که عاشقش یخوایتو مگه نم نمیبب -
 .شهیبد م یلیکه خ یجورنیا

 کارن را گرفتم. دست
 باشه. دی. پدر داماد باگهید گهیپدرت راست م -

 عمو را هم گرفتم. دست
 .دیعروس خوشگلتون آماده کن دنیعمو خودتون رو واسه د -

 روبه کارن رفتم. یاغرهچشم
 .یهمت کنن و برن خواستگار نشویالبته اگه ا -
 لبخندزنان گفت: آمد،یسمتمان مبه یبا دست گل بزرگ کهی. درحالمیسمتش برگشتعمه، همه به یصدا با
 .رمیم یکارنم خواستگار یمگه من مردم؟ خودم برا -

 را به دست کارن داد. گل
 وان؟ی. مگه نه کیسروسامون بدو  تیوقتشه که زندگ گهیبسته شد. د تیپرونده هم با موفق نیا گهیخب د -

 را در دست هم گذاشتم. شانیهازد. دست یسر تکان داد و لبخند عمو
 .شهیتموم م جانیپس کدورتا هم -
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 کارن اشاره زدم. به
 کارن؟ -

 دور کارن حلقه کرد. شیها. عمو هم دستدیکرد و سپس پدرش را به آغـ*ـوش کش یمکث کارن
 .یاریزودتر واسم عروس ب هرچه دیبا ایمن رو معطل نذار -

 گفت: کارن
 چشم. -

 را پاک و عمو را بغـ*ـل کرد. شیهاو ازهم جدا شدند. عمه اشک دندیخند هردو
 .یکه آدم شد نمیبیم -

 :دیغر عمو
 م.اداره نیسرهنگ ا رسرمیتر. خآروم -
 و بچگانه به خودم گرفتم. نیغمگ یاافهیق
 اده!خانو یبامزه یپسر کوچولو ؟یپس من چ -

 .دیبا خنده بغلم کرد و سرم را بوس عمه
 بزرگ بشه. وقتچیه ستیخانواده برم که قرار ن یبامزه یقربون پسر کوچولو -

 و عمو هم بغلم کردند و هرسه همزمان مرا به خود فشردند که دادم به هوا رفت. کارن
 .شمایلوس م نیاصالً نخواستم ولم کن گهیخب بسه د -

 جدا شد. عیسر کارن
 .شهی! بسه االن پررو میگیاوه راست ماوه -

*** 
 «کارن»
 و چشمانم از تعجب درشت شد. دیپر میدر گلو ییچا
 وحش؟جان؟ باغ -

 گفت: یجد عمه
 .یکن یکه عاشقشه ازش خواستگار یتو مکان دی. تو باووناسی. گفت عاشق حدمیکش وایزبون ش ریآره من از ز -

 بودم. ریهم متح هنوز
 باشم؟ شیکرده که من دوم یوحش خواستگارتو باغ یآخه؟ ک وحشعمه باغ -

 گفت: لکسیو ر دیرا سر کش شیچا هومن



 

 

484 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 باش. شیخب تو اول -
 رفتم. یاغرهچشم

 شما ببند لطفاً. -
 گفت: بابا
 درسته؟ جانیآبج نیندار نایو ا یبه ازدواج سنت یاعتقاد چیشما ه ایگو -

 کرد. یساختگ یاخم عمه
 .میریهم م یرسم یبعدش خواستگار شاالیبکنه. ا شویخواستگار کیبابا بذار بچه رمانت شما دخالت نکن -

به بابا،  ینگاه بیگذاشتم و به ترت زیم یرا رو وانمینزد. ل یحرف گریباال آورد و د میتسل یرا به معن شیهادست بابا
دم. انگار واقعاً مجبور بودم به خواست نشسته بود انداختم. آب دهانم را قورت دا یهومن و در آخر عمه که جد ،یهست

 عمه عمل کنم.
 بلند شد. یناهارخور زیماز پشت  هومن

 .میوحشماعصر باغ گهیشد د بیپس تصو -
 گفت: عمه

 .امیب تونمیمن نم ارهیدرن یبازپسره کارن خنگ نیخودت مراقب باش ا -
 .میو به اداره رفت می. همراه هومن آماده شدسپردیمبود که عمه مرا به هومن  دهیکارم به کجا رس نی! توروخدا ببیزک

*** 
 آمد. امیبغل ریسمت ش. خسته و کالفه بهدمیرا د نیسر فرزرا باز کردم که از پشت رآبیش
 سالم. -

 زدم. یلبخند گرفتمیکه وضو م طورهمان
 ؟ی. خوبستیازت ن ی. از صبح خبرنیبَه سالم آقافرز-

 وضو گرفتن شد. مشغول
 و اتاقم بودم.آره ت -
 زدم. هیتک کیسرام ی. به لبهدمیرا بستم و چرخ رآبیش
 شده؟ یزی. چیایم حالینظر ببه -
 را بست. رآبیش
 بمونم. داریمجبور شدم ب شبیم. دخسته کمینه فقط  -

 :دمی. پرسدیسرش را کش مسح
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 چرا؟ -
 .میسمت نمازخانه رفتکه تمام شد، با هم به کارش
 گفت: کالفه

. ادیخواب به چشمم ب هیثان هیباهام حرف زد نذاشت  قدرنیا مونمیکه شبا خونشون م یرمردیپ نیا شبید یچیه -
 کرده بود. دایزبون پهم هیتنهاست. انگار که بعد از چند سال تازه  یلیخ چارهیب

 .دمیکش یآه
 هاش کجان؟! پس زن و بچهچارهیب -

 د.ز ی. پوزخندمیو وارد شد میرا درآورد مانیهاکفش
راه انداختن و خودش رو ول کردن به امون  یپدرشون کار و کاسب یباشن؟ خارج از کشور با پوال یخواستیکجا م -

 الاقل. ادیدر م ییتنها نیازدواج کنه از ا دینظرم باخدا. زنشم که مرده. به
 .ستادمیا خواندیو کنار هومن که نمازش را م دمیخند

 .کششیپ رمردیون پکن ا دایبابا تو واسه خودت زن پ -
ها به افسرده نی. عمیکه تمام شد، متعجب به هومن نگاه کرد مانی. نماز هامیو کنارم آمد. هردو اقامه کرد دیخند

 بود. رهیخ ینامعلوم یزده بود و به نقطه هیتک وارید
 اش زدم.شانه یرو
 هومن؟ چته؟ یهو -

 کرد. یرا پس زد و اخم دستم
 ؟یزنیا مبه خودت! مگه خر صد یهو -

 کردم. یاخندهتک
 چته؟ یبگ شهیاخالقم، مخوشگل و خوش یپسرعمو زم،یبابا! عز خبلهیخ -
 .دیکش یآه
احساسم رو بهش  ی. حاال موندم چطورتیمأمور یفرستادیدختره م نیمن رو با ا دیتوعه کارن نبا ریهمش تقص -

 بگم.
 باال انداختم. ییابرو

 .یخواستگار رمیت مداره، خودم واسهغصه ن نکهی! خب انهیا هیپس قض -
 زد. یپوزخند
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بعدشم،  ؟یخواستگار یواسه من بر یخوایبعد م وایبه ش یبگ یکه چ یعصر رو گرفت یتو خودت از االن عزا -
 .دنیبه من و تو که دختر نم اردنیلیبابا اونا م ؟یدیمگه داداشش رو ند

 اش زدم.شانه یبار رو چند
زبون  ذرههیو  یرو که بگ تیدیدوتا از اون جمالت کل ییحرفا نیتر از اخان. تو زرنگمنغصه نخور، غصه نخور هو -
 .میعصر ش یو آماده میجور کنومون و جمعاداره یکارا دیکه زود با میدختره رو بهت دادن. پاشو، پاشو بر ،یزیبر

*** 
 نگاهم کرد. یعصب هومن

 .گردهیبرم واین شاال گهی. بدو دترکینه رمانت یجورنیاحمق ا -
 گفتم: عیسر
 .گهیباشه. هولم نکن د خبلهیخ -

 بار صدم تکرار کردم: یرا بستم و برا چشمانم
 ...یشما حاضر واخانم،یش -

 :دیتوپ یکه چشمانم را باز کردم. عصب دیرا از دستم کش حلقه
 .شهینم یجورنیرو مخم ا یریم یدار گهیکارن د -
 ت کرد که داد زدم:سمت چپم پرضرب حلقه را به با
 ...یم کاریمعلوم هست چ -

 که حلقه افتاده بود، ثابت ماند. لب زدم: ییجا یرو مانیهردو نگاه
 شد. یعال به!به -

 :دمیرو به هومن توپ یعصب
 سرت!توخاک -
 حلقه اشاره کردم. به
بود سکته  کیگم شد، نزد یکه وقت یوندیکرده بودم. نم دایحلقه رو پ نیزور ابابا منِ بدبخت به یکرد کاریچ نیبب -

 بزنم بعد حاال...
 کرد و حق به جانب گفت: یاخم

 .میاریکه نشده درش م یزیبابا حاال چ خبلهیخ -
 زدم. یکج لبخند
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در  ریش کی یمرگ بر اثر حمله سنینویوقت ماون ،یریمراقب جونت باش. اگه بم یمنته یاریالبته که درش م -
 قفس.
 سمت او برگشت.سرش بهاز پشت وایش یکه با صدا رفت یاغرهچشم

 شده؟ یزیچ -
 زدم. یلبخند هول

 مثالً؟ ینه، چ -
 زد. یهم لبخند وایش
 ت بهت گفت؟عمه وونام؟یمن عاشق ح یدیممنون کارن از کجا فهم یلیخ یول یچیه -

 .دمیخند
 از من؟ شتریب ؟ییوونای! بگو چقدر عاشق حالیخیاون رو ب-
 گفت: طنتیش با
 .میبر ایب گهیمعلومه، خب د -

 گفتم: هول
 م؟یکجا بر م؟یبر -

 گرد شد. چشمانش
 .گهید میحرف بزن یخصوص میبر دیکه برگشتم با ییاز دستشو یخودت گفت ه؟یمنظورت چ -

 زدم. مهیننصفه یلبخند
 .میزنیش حرف مراجع به گهیروز د هیخونه. باشه  یبر دینظرم باوقته به رید گهیخب د یآ... آره. گفتم؛ ول -
 کرد. یاخندهتک وایش
 به سرت خورده کارن؟ هنوز غروبم نشده. یزیچ نمیوا! بب -

 کردم. یاخم
 خونه غروب شده. یتا تو برس جانوایش گهیبا من بحث نکن د -

 را باال انداخت. شیابروها
 .میرسونیم یبرگشتن یبرم؟ تو خودت گفت ادهیپ دیبا یعنی -
 .میبر ییجا هی... من و هومن قراره یعنیاومد.  شیپ یمشکل هیخب  یآره ول -

 باال انداخت. یاشانه
 .دمینفهم نی. فکر نکننیکنیپچ متو گوش هم پچ نیاز عصر تا حاال دار نا،یشد بیعج یلیامروز خ یول خبلهیخ -
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 زدم. یلبخند
 ؟یبر یخواینم نمیبب یحساس یادیز گهیتو د -

 رفت. یافظنگاهم کرد و بعد از خداح مشکوک
 :دمیباال آوردم و رو به هومن توپ دیام را به تهدفرستادم. انگشت اشاره رونینفسم را ب کالفه

 .یاریحلقه رو درش ب دیبه هم خورد. خودت با یخاطر گند جنابعالبه یهمه چ -
 کرد. ینچ
 درآورد. یجورنیبشه هم دیکجا افتاده شا نمیبب میبر ایبابا اول ب خبلهیخ -
 . هومن به آن طرف قفس اشاره کرد.میو مشغول نگاه کردن شد میرفت رهایقفس ش سمتبه
 اونجاست. -

 ریطور که نگاهش به شداخل قفس برد و همان هالهیبود. دستش را از م میروو به آن سمت رفت. حاال روبه دیچرخ
 تر بود، گفت:بزرگ

 یبه ادامه نیتونیرو نداشتم. م تونیخصوص میحر مزاحمتون شدم. قصد تجـ*ـاوز به دیببخش رهیشرمنده آقا ش -
 .نیصحبتتون با همسر برس

 بلند شد. ریحلقه را برداشت که ناگهان غرش همان ش باالخره
 داد زد: دیدویطور که مفرار کرد. همان یسمت در خروجبرد و به رونیب هالهیدستش را از م عیسر
 .دیغلط کردم ببخش -

 .دمیسرش دوو پشت دمیخند
 هومن. سایوا -

 زنان گفتم:نفسسر گرفتمش. نفسو از پشت دمیاز او دو تندتر
 آروم باش اون بدبخت که تو قفسه. -

شد. نگران  نیکرد و با سر پخش زم ریگ یزیبه چ شیرفت که پا ابانیسمت خرا پس زد و از در خارج شد. به دستانم
 .دمیسمتش دوبه
 شد هومن؟ یچ یوا -

 ت:شد و هول گف بلند
 رفت کارن. -

 نگاهش کردم. متعجب
 رفت؟ یچ -
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 .نایماش ریت قل خورد رفت زحلقه -
 شلوغ نگاه کردم. لب زدم: ابانیخ به
 !یاله یهومن! بترک یوا -
. سوار میخودمان رفت نیسمت ماشزنان بهنفسو نفس میآورد رونیب هانیماش یکه بود، حلقه را از ال یهر بدبخت با

 :هومن گفت م،یکه شد
 سالمندان. یمن رو برسون خانه -

 را تکان دادم. سرم
 دروغ گفته باشم. وایبه ش خوامینم امیخودمم باهات م -

 به صورتم انداخت. زیآمتأسف ینگاه
 .لیذل! زنشیا -

 .دمیخند
 داره؟ بعدشم، هنوز که زنم نشده. یدروغ، دروغه. چه ربط -

 :دیغر
 بدتر. گهید -

حواسم  یکه با داد زن رفتمیسر هومن م. پشتمیدیباالخره رس نکهیتا ا مینده گذراندو خ یمدت را با شوخ تمام
 جمعش شد.

 ؟یهمه روز کجا بود نیپس ا زنم؟یزود بهت سر مزودبه یمگه نگفت فکریب یپسره -
 زد. یسمتش رفت و لبخندبه هومن

 بودم. تیمأمور دیببخش ن؟یینجایشما ا -
 اش کرد.شانه یحوال یمشت محکم رزنینشست که پ نیزم یرو اشیصندل یروروبه

 حد. نیتا ا گهینه د یول ست؛یگو! درسته هوش و حواسم سر جاش ندروغ یپسره ؟یشد سیتا حاال پل یتو از ک -
 :دینال هومن

 .گمیخدا راست مبابا به -
 هومن کرد. یحوال یدوباره مشت رزنیپ
 .دنمید یایب خوادیمثل قبالً نم گهیدتو بچه اصالً گم شو.  یری*ـگر بگـیجز ج یا -

جا شد و دوباره جابه یشد. هومن کم رهیخ یگریسمت دو اخمو به نهیسـ*ـبهرا از هومن گرفت و دست نگاهش
 نشست. شیروروبه



 

 

490 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 خدا گرفتار بودم.قربونت برم مادر من غلط بکنم بخوام به شما دروغ بگم. به یاله -
 را کج کرد و با ناز گفت: سرش

 حاال صورتت رو برگردون. خواهش! -
 نگاهش کرد. یعصب زن
 پسر بزرگ کردم. رسرمیخ ه؟یهان؟ چ -

 .دیخند هومن
 از خودِ ما آدماس. ریتقص ،یشما خوب بزرگ کرد -

 شده بود؟ یفلسف قدرنیتا حاال ا یباال انداختم. هومن از ک ییابرو
 داد: ادامه

 کنم. یهت معرفنفر رو ب هی خوامیحاال شما بخند باشه؟ م -
 زدم. رزنیگر پپرسش یروبه چهره یمن اشاره کرد. جلو رفتم و لبخند به
 سالم مادرجان. -

 محکم نثارش کرد. یگردنپس کیبه هومن رفت و  یاغرهچشم
 آخه؟ یآدم بش یخوایم یتو ک ؟یکرد دایناباب پ قیرف یباز رفت -

 گفت: داد،یگردنش را ماساژ م کهیو هومن درحال میدیدو خند هر
 کارنه. نیمادر. نه قربونت، ا یدار ینیماشاال چه دست سنگ -

 .دیام پاشبه چهره یلبخند
همراهم بوده. تمام لحظات خوب و بدمون رو با  ی. کارن از بچگستیناباب باشه، اون ن قیرف یمطمئن باش هرک -

 بود. میو خواه میهست م،ی. کنار هم بودمیهم گذروند
 زدم. یرا گرفته بود، قورت دادم و لبخند میکه راه گلو یبغض

 تا ابد!. -
*** 
 :دمیهومن توپ روبه

 نجا؟یاصالً من چرا اومدم ا -
 :دمیغر یخودم اشاره کردم و عصب به
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 نیکرد با ا وونمونیعمه هم د نی. اکنمیعمه عمل م یمنِ احمقه که به حرفا ریخودمه! همش تقص ریتقص -
بابا  کنه؟یم یتو موزه خواستگار ی. کنیاز ا نمیبشه، ا رایبود حلقم خوراک ش کینزدوحش که هاش. اون از باغنقشه

 وحش بشه.همون باغ تیآخرش حکا ترسمیداره؟ م یچه ربط یهست، درست ول یمیقد یزایعاشق چ وایش
 :دیغر هومن

 مونده. کیتو تراف دیعشقت نترس. شا ادیم ؟یکرد یبابا حاال چرا قاط خبلهیخ -
 .دمیکش میخل موهادا یدست

 کنه. داشیپ دونمیم دیپرته که بع قدرنیا نجایا -
 سمت هومن برگشتم.به زدهوحشت

 ؟یاگه گم شده باشه چ -
 .دیکش یچشمانش را در حدقه چرخاند و پوف مردمک

 س؟بس کن کارن مگه بچه -
 آنجا لم دادم. یچوب یهایاز صندل یکی یفرستادم و رو رونیرا نگران ب نفسم

 .زنهیشور م یلی. دلم خدونمیهومن، نم دونمینم -
 کرد. یاخم

 بزنه. نیری! دلت شخودیب -
 .دمیاز جا پر یشخص یعصب یآرام نگرفته بودم که با صدا یصندل یرو هنوز

 .سقهیعت یصندل نی. انمی!بلند شو بیهو -
 :دیچشم دوختم. غر آمدیسمتم مکه به یینگهبان اخمو به
 ؟یروش لم داد راحتالیکرده بعد تو با خ یگذارتاج یصندل نیدوم رو ا ریشپاشو. پادشاه ارد -
 :دمیبلند شدم و کالفه توپ یصندل یرو از
 بابا نخوردمش که پا شدم. خبلهیخ -

کمرم گذاشت قراضه زدم. هومن دستش را پشت یبه همان صندل یرفتم و لگد یاغرهچشم یکه رفت، عصب نگهبان
 .دی. خندکرد تمیو به جلو هدا

 .میبزن نجایا یچرخ هی اد،یم وایتا ش ایحرص نخور. ب -
 :دمیغر زیآمطعنه

 .میکن دیدومم بازد ریاردش یهاقهیعت یهیاز بق میآره. برآره -
 .وقتهی یگند نزن ؟یکن یخواستگار یچطور یگرفت ادیاصالً  نمیبب میبکن ینیتمر هی ایبابا ب الیخیب -
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 .ستادیا یمیقد یهاسبا لبا یزن یمجسمه یجلو
 .نمیشروع کن بب یکن یخواستگار نیخب، فرض کن قراره از ا -

 آوردم و چشمانم را بستم. رونیب بمیرا از ج حلقه
 ... تو حا...وایش -

 :دیتوپ
 آدم بگو. نی! عواخانمیش -
 ...یشما حاضر واخانمیش -
 روش زانو بزن.خب حاال روبه -

 دم.را باز و به هومن نگاه کر چشمانم
 ست؟ین یخارجک یادینظرت زبه -
 :دیفشرد که مجبور شدم زانو بزنم. غر میهاشانه یدستش را رو دو
 خوبه. میلیزر نزن خ -

 و دوباره چشمانم را بستم. نشستم
 ؟یبا من ازدواج کن یشما حاضر -

کردن  یدر مخف یردم. سعزده نگاهشان کو خجالت ستادمیچند نفر که بلند شد، چشمانم را باز کردم. ا یخنده یصدا
 :دمی. روبه هومن توپتوانستندینم یداشتند؛ ول شانیهاخنده

 .یراه انداخت یزیچه آبرو ر نیبب -
 داد زد: یکیآن طرف موزه  از
 .یکنیم یاز مجسمه خواستگار یفشار آورده روت که دار ادیز ینگلیداداش انگار س -

 جمع بلند شد. یخنده دوباره
 گفت: و بلند یجد هومن

. حاال اگه از میکنیم نیتمر یواقع یخواستگار هیواسه  میما دار. محض اطالعت بگم ومدهیبه شما ن شیفضول -
 .یگورت و گم کن یتونیم ،ینشد هیتجز یحسود

 ها، هومن گفت:شدن آن یمتوار با
 خب، حاال حلقه رو دستش کن. -

 ه انداختم. هومن با ذوق دست زد.به هومن رفتم و انگشتر را دور انگشت مجسم یاغرهچشم
 بود. یعال نیآفر -
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 کرده. ریکه متوجه شدم گ اورمیب رونیزدم و خواستم حلقه را از انگشت مجسمه ب یپوزخند
 .دمیو با دو دست کش ترمحکم

 کرده. ریهومن! گ یوا -
 درشت شد. چشمانش

 ؟یچ -
 یمجسمه از جا کنده شد و باعت شد هردو که متک که ناگهان میحلقه شد دنیهردو باهم مشغول کش بیترت نیبه ا و

از شکستن مجسمه، دستم را دور کمرش حلقه کردم و  یریجلو گ ی. برامیتعادلمان را از دست بده م،یبه آن بود
که به خود  نیاعصاب خورد کن جمع. هم یهشد و مجدداً خند جادیا یبلند ی. صدامیشد نیهرسه با هم پخش زم

 سمت هومن هل دادم.آمدم، مجسمه را به
 از دست توعه. کشمیم یکه هرچ یبترک -

 بلند شد و مجسمه را هم بلند کرد. با خنده گفت: هومن
 از خداتم باشه. -
 :دمیبلند شده و با اخم غر نیزم یرو از
 !یشعوریب یلیخ -

 و مشتش را باز کرد. دیخند
 ت.حلقه نمیا ایب -

 ان حواسمان جمع شد.نگهب یکه با صدا دمیرا از دستش قاپ حلقه
 اونجا چه خبره؟ -

 .دمیهومن را کش دست
 اوه! فرار کن.اوه -

 داد زد: تی. با عصباندیدویسرمان مو نگهبان هم پشت میکرد دنیبه دو شروع
 عالف! ی. خرابکارانمیبب نیسیوا -

. چند لحظه میه هم نگاه کردو ب میستادیا روادهیزنان وسط پنفسکه باالخره گممان کرد. هردو نفس میدیدو قدرآن
 .خنده ریز میبعد، هردو زد

 گفت: هومن
 .میسیپل رسرمونیسرمون! ختوخاک -
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بود. هول به هومن نگاه  وایزنگ خورد. ش لمیکه موبا میبگو یزیدستم را به کمرم زدم و خواستم چ زناننفسنفس
 کردم.

 بهش بگم؟ ی! حاال چواستیش یوا -
 جواب هومن، تماس را وصل کردم. یاز منتظر ماندن برا قبل

 ؟یومدیچرا ن وا؟یالو ش -
 .دیچینگرانش داخل گوشم پ یآرام و کم یصدا

 .دی. ببخشی. زنگ زدم که منتظر نمونامیب تونمیسالم کارن. راستش من نم -
 درهم رفت. میابروها

 چرا؟ ه؟یمنظورت چ -
 اومده. شیپ یکیمشکل کوچ هی. ستین یمهم زیچ -
 کمک کنم؟ تونمیم ؟یچه مشکل -
 .گهیروز د هی. قرارمون باشه واسه ستیمهم ن یلیبابا، گفتم که خنه -

 زدم. یلبخند کمرنگ مشکوک
 .باشه. فعالً -
 فعالً. -

 :دیکردم که هومن پرس قطع
 گفت؟یم یچ -

 .دمیکش یپوف
 .ادیب تونهیگفت نم -
 خب خداروشکر! -
 شدم. رهیچشمانش خ در
 شده؟ یچ یعنیاحت و نگران بود. نظر نار... بهیول -

 .میبرگشت نیسمت ماشکمرم گذاشت و بهدستش را پشت هومن
 نشد. دایسروکلش پ یطیشرا نیکه تو همچ یکالت رو آسمون هفتم بنداز دیبابا! با الیخیب -

 .میشد نینزدم و هردو سوار ماش یحرف
*** 

 «یراو»
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 اش فشرد.و عرق کرده فیانگشتان ظر انیچرمش را م یاقهوه فیک یدسته هیسا
 .کردمیم کاریچ دیبا ،یاگه تو نبود دونمی. واقعاً نمیممنونم سپهر. بابت همه چ یلیخ -

 رفت. هیطرف سازد و به یلبخند مهربان سپهر
 بود. فهیوظ کنمیخواهش م -
 .ینیو بهترندارم که ت یشک گهی. دیرو کردبه اون رونیچند روز واقعاً پگاه رو از ا نیا یدونیم -

 شد. رهیخ هیدر چشمان سا سپهر
 نبودم. جورنیا یاگه تو نبود -

 زد. ایاش دودل بود؛ اما باالخره دل به درگفتن خواسته یانداخت. سپهر برا نییزد و سرش را پا یلبخند کمرنگ هیسا
 خانم؟هیآ... سا -

 سرش را باال آورد. هیسا
 بله؟ -
 دونفره دعوتتون کنم؟ناهار  هیبه  تونمی... متونمیم -

 سرش مرتب کرد. یشالش را رو هیسا
 مراقب پگاه باشه. دیبا یکیبرم.  دایهمراه پگاه و آ دیمن با ی... ولیممنون ول یلیخ -
 .نی. نگران نباشادیکه هست. من مطمئنم خوب از پسش برم دایآ -
 ...یول -

 زد. یلبخند سپهر
 .گهید اریو اما ن یول -

 چشمانش شد و سپس با خنده گفت: یرهیچند لحظه خ هیسا
 گه؟یپس به حساب شما د -

 .دیخند سپهر
 البته. -

 رفتند. یکیسپهر به رستوران نزد نیبا ماش دا،یکردن پگاه و آ یاز راه پس
 نگران سر حرف را باز کرد. هیکه سپهر غذا را سفارش داد، سا نینشستند و هم یزیهم پشت م یروروبه

 ش هست؟به بهبود کامل یدیام -
 کرد و دوباره نشست. یصندل زانیرا آو اشیباران سپهر

 البته که هست. -
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 فرستاد. رونیداد. نفسش را کالفه ب هیتک یکرد و به صندل ینچ هیسا
 نگرانشم. یلیمن خ -

 را درهم قفل کرد. شیهاگذاشت و انگشت زیم یدو آرنجش را رو سپهر
اتفاق رو  نیاون اگه بتونه ا ،یدونی. مشهیماه نشده مثل روز اول م هیبه  دمی. بهت قول مهیسا خودهیب تینگران -

 کردنشم بسپر به من.حله و فراموش باًیفراموش کنه، تقر
 .خورهیمسلماً به مشکل م ؟یپس ازدواجش چ -

 زد. یلبخند هیکرد و سپس روبه سا یها تشکرآوردن سفارش یبرا سپهر
 ز اون پسره چه خبر؟ همون که با پگاه.... خب، اشهیدرست م ینگران نباش. همه چ -

 درهم رفت. هیسا یهااخم
نظر آدم اسم و بندازه. به رشیهم نتونست گ سیپل یراجع بهش بفهمم. حت یادیز زی. نتونستم چیآشغال عوض -

 .هیداررسم
 کارش. یو بره پ کردیرو بدبخت نم یکیراحت  یلیاگه نبود که خ -

 چشمان سپهر شد. یرهیخ هیسا
 رو مطمئن باش. نی. ارمیگیو انتقام پگاه رو ازش م کنمیم داشیهم باشه، من پ ایدن یآدم تو نیتراگه مهم یحت -

 شد. هیسا یچشمان مشک یرهیهم خ سپهر
 خودت شدم. یفتهیکه ش ی. همون قدرادیاز شجاعتت خوشم م -

*** 
 بلند شد. اشیناهارخور یسلطنت زیم یصندل یاز رو کالفه

 شیت فرو بره، چرا من خودم رو به آب و آتحرف حق تو اون مخ وامونده ستیقرار ن یس. وقتبحث تموم شده نیا -
 بزنم؟
 بلند شد. یصندل یاز رو یهم قاشقش را داخل ظرف انداخت و عصب دختر

انتقام خاطر تو وجودت بود، به رتیغ ذرههی. اون پدرت بود احمق. اگه رهیکه حرف حق تو گوشت نم ییتو نیا -
 .یرفتیهم م ایخونش تا اون سر دن

 باال آورد. دیاش را به تهدو انگشت اشاره ستادیدختر ا یروروبه پسر
و  یکارا بردار نیبه بعد راه من و تو جداست. بارها ازت خواستم دست از ا نیاز ا گم،یم یچ نیخوب گوش کن بب -

در جوابم فقط  ؟یتو چ یول ده؛یقط عمر خودت رو به فنا مانتقام ف ینقشه نی. بهت فهموندم که ایبرس تیبه زندگ
 نکرد. یپدر مونبرا ارزششمیلحظه از عمر ب هی یکه حت یگفت یاز اون مرد
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 داد زد: دختر
 حرف نزن. یجورنیخفه شو! راجع بخ پدرمون ا -

 زد. یپوزخند پسر
فقط  گمیم یدختر؟ من هرچ یفهمی. چرا نمیدیخاطرش زجر مخودت رو به یدار یخودیاون پدر نبود. تو ب -
 شه؟یم دتیآ یخاطر آرامش خودته. از انتقام گرفتن چفقط به کا،یآمر ایدنبال ما ب گمیخاطر خودته. اگه بهت مبه

 در چشمان دختر جمع شد. اشک
 پدرمون رو کشت، ازش محروممون کرد. یکثافت از وقت وانیکه اون ک یزیآرامش! چ -

 .کرد یحرص یاخندهتک پسر
 ادته؟یجزء درد و رنج  یچ یپدر نیبا همچ ی. از زندگمیبس کن توروخدا! ما قبل از اونم آرامش نداشت -

 آشپزخانه رفت. دختر بلند گفت: یسمت خروجبرداشت و به زیم یرا از رو لشیموبا
 .یخوریمموضوع رو  نی. حواست باشه که بعداً حسرت اشهیخودم م بیلـ*ـذت انتقام گرفتن از کارن فقط نص-

 کرد. یط یبه خروج دنیعمارت را تا رس یهاسرعت پلهزد و به یپوزخند پسر
*** 

 «کارن»
 نگاه کردم. کیاسترس به ک با
 ؟یو قورتش بده چ نهیاگه داخلش رو نب ست؟یناجور ن ذرههیبه نظرت  -

 کرد. ینچ هومن
 .یستین یمورد خداروشکر اول هی نیتو ا گهیکردن. د یخواستگار یجورنیتا حاال ا ایلینترس بابا! خ -
 به کافه هول گفتم: وایورود ش با
 .گهیاومد! خب تو برو د وایاوه ش -

 زد و مشکوک نگاهم کرد. ی. لبخندمیکرد یپرسرفتم. سالم و احوال وایرا دک کردم و به استقبال ش هومن
 شده؟ یزیچ نمیبب ؟یاینظر مسالم نگران به -

 کردم. عیضا یاخندهتک
 خوبه. یشده باشه؟ همه چ ی، چنه -

 را تکان داد. سرش
 . منتظرم.یوحش وقت نشد رو بهم بگکه تو باغ ی. خب قرار بود همون حرفهیعال -

 گفتم: دستپاچه
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 آ... آره. -
 کردم. تشیهدا زیم سمتبه
 سفارش دادم. یشکالت کیخب... من واسه هردومون ک -
 بودم دوخت. ستادهیسرش اکه پشتگرفت و به من  کیبا ذوق نگاهش را از ک وایش
 !یمرس یوا -

 زدم. یلبخند
 .گردمیو زود برم رمیچند لحظه م هیمنم  ،یرو بِبُر کی. تا تو کیدوست دار یلیخ دونستمیم -
 نشست. یصندل یرو
 .میبخورو با هم  یتا تو برگرد مونمیمنتظر م ه؟یخب چه کار -

 .دمیخند
 .کننیرو دوست داشته باشن، همون لحظه بهش حمله م یزیچ هی. دخترا اگه دونمیم دیبع -

 .دیخند
 منتظرت بمونم. تونمیحد. م نیتا ا گهینه د یآره ول -
 .شمیناراحت م ،ینخورد نمیکار من طول بکشه. اگه برگردم و بب دینه تو بخور. شا -

 زد و سرش را تکان داد. یلبخند
 باشه، ممنون. -
 خب، پس من رفتم. -

 :دینبود، رفتم. هومن توپ وایش درسیبود و در د ستادهیکه هومن ا یگرید سمتبه عیسر
 تو پسر؟ یهول قدرنیچرا ا -

 کرد. یاخندهتک
 .هیزاو نیدار بود. مخصوصاً از اخنده یلیرفتارت خ -

 :دمیتوپ نگران
 هومن. الیخیرو ب نایا -
 نخورده گذاشته بود، نگاه کردم.را دست کیکه همچنان ک وایش به
 ه؟ینظرت واکنشش چبه -

 به هومن چشم دوختم. دوباره
 نخواد با من ازدواج کنه. دیخب حق داره! شا ؟یبشه چ یاسترس دارم. اگه عصبان یلیخدا خ یوا -
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 خنده. ریشد و زد ز امرهیخ هومن
 .یلبو شد نی. از ترس و خجالت عنیرو بب افشیخدا ق یوا -

 کردم. یاخم
 آدم باش. ذرههیپسرعموته.  یزندگ یلحظه نیترمهم رسرتیبابا خ هومن. ستین یاالن وقت شوخ -

 ام گذاشت.شانه یزور خورد و دست رورا به اشخنده
 .رهیم شیخوب پ ینگران نباش همه چ -

 خنده. ریشدو دوباره زد ز امرهیلحظه خ چند
 کنم. فیزنت تعرامروز رو حتماً واسه  ،یباشه ازدواج کرد ادمیکارن.  یباحال شد یلیخ ییخدا -

 ش،یهامشخص نبود. فقط دست یزیچ ادیوآمد مردم، زرفت نیدوختم. ب وایش زیرفتم و نگاهم را به م یاغرهچشم
. هول روبه هومن چرخاندیانگشتانش م انیبرداشت و م کیشده مشخص بود. حلقه را از وسط ک دهیبر کیک یرو

 گفتم:
 .دشیهومن د یوا -
 .گهید برو ؟یهست یخب منتظر چ -
 کتم را مرتب کردم. یقهی
 خوبه؟ پمینظرت تبه -
 هلم داد. وایش زیم سمتبه
 .گهیپوف! برو د -
را  میبودم و استرس داشتم که انگار جلو جیگ یقدرسرش قرار گرفتم. ابتدا بهرد شدم و پشت تیجمع یشلوغ انیم از
 یشال آب کی واینبود. ش وایش نکهیشمانم شدم. اچ یشال زردرنگ جلو یرهیکم به خود آمدم و خاما کم دم؛یدینم

 انداخته بود.
 سرش گفتم:از پشت متعجب

 د؟یببخش -
 سمتم چرخاند.جوان سرش را به دختر

 بله؟ -
 بودن کجا رفتن؟ نجایکه ا یآ... خانوم -

 بلند شد و با لبخند گفت: یصندل یکه انگار متوجه ماجرا شده بود، از رو دختر
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کار واجب داشت و مجبور  هی. انگار نینگران نش نیشما برگشت یتا وقت نمیبش نجایازم خواست ا من رو صدا زد و -
 رو بخورم. شیکیشد بره. ازم خواست ک

 سمتم گرفت.دو انگشتش قرار داد و به نیرا ب حلقه
 .گهید تیموقع هی شاهللیانگار امروز نشد. ا -

 چشمانش شدم. یرهیحلقه را گرفتم و خ ریمتح
 هو؟یکجا رفت  ؟یچ یعنی -

 باال انداخت. یاشانه
 .زدیو نگران م جیگ یلیخ یول دونم؛یمن چه م -
 ها انداختم. یاز صندل یکی یو کالفه خودم را رو جیگ
 آخه چرا؟ -

 دستانم فشردم. انیرا م سرم
 وا؟یش یکنیم یجورنیچرا با من ا -
 ام سرم را باال آوردم.شانه یرو یقرار گرفتن دست با
 شده بود. امرهیمتعجب خ ومنه
 کجا رفت؟ وایشد؟ ش یچ -
 و چشمانش درشت شد. دیکش ینیه
 زد تو گوشت بعدم رفت؟ یکیشد و  ینکنه عصبان نمیبب -

 فرستادم. رونیکردم و کالفه بلند شدم. نفسم را پرحرص ب ینچ
. هردفعه هیواد بفهمه داخلش چکه بخ دهیرو نبر کیاصالً ک وایهومن؟ ش یاریوپرت از کجات در مهمه چرت نیا -

 .رهیم ذارهیم یکار فور هی یبه بهانه
 شدم. رهیخ ینامعلوم یو کالفه به نقطه دمیکش میداخل موها یدست

 مشکوکه. یلیخ اد؟یم شیپ یسرقرارش با من براش کار شهیچرا هم ه؟یچ شیکار فور نیآخه ا -
 هومن شدم. ی رهیخ
 حرف نداره. نیجزء ا یاگهیراه د نهیبیو م رهیصله بگاز من فا خوادیبهانشه! م دمیشا -

 فرستاد. رونینفسش را کالفه ب هومن
 .ادیب شدیپا نم یفور یگفتیکه هرجا بهش م رهیازت فاصله بگ خواستیپرت نگو. اون اگه موچرت -

 دور خودم زدم. یچرخ کالفه
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 .دونمیرو خوب م زیچ هی! فقط دونمیهومن. نم دونمینم -
 صورتش گرفتم. یجلو دیام را به تهداشاره گشتان
 .شهیاز گور تو و عمه بلند م شایآت نیا یهمه نکهیا -

 عقب رفت.رفتم که عقب جلو
 ؟یدی. فهمکنمیم یخواستگار وایکه خودم دلم بخواد از ش یبه هرروش بارنی! اگهیبسه د -

 گفت: رفت،یعقب مطور که عقبرا تکان داد و همان سرش
 ؟یشیم یشه بابا، حاال چرا عصببا -

 درهم رفت. میهااخم
 کردم،یم یخواستگار وای. اگه مثل آدم از شنیگرفت ینشم؟ تو و عمه چند روزه من رو به باز یعصب یتوقع دار -

بهم بگه  یکس خوامینم گهیبه بعد، د نجایهومن، از ا گمیم یچ نی. خوب گوش کن ببمینبود تیموقع نیاالن تو ا
 رو به عمه هم بگو. نی. انمک یخودم بلدم خواستگار ؟یدینکنم. فهم کاریکنم و چ کاریچ
 مظلوم به خود گرفت. یاافهیق
 ؟یکنیباشه، چرا دعوام م خبلهیخ -
 ه؟یبازبچه یحقته. مگه خواستگار نکهیواسه ا -
 سمت آن رفت. متعجب لب زد:زنگ خوردن تلفنش، حواسش به با
 سالمندانه! یاز خانه -

 داد: جواب
 الو؟ -
- ... 

 درشت شد. چشمانش
 ؟یچ یآخه واسه ؟یچ -
- ... 
 . خداحافظ.امیباشه، باشه. من االن م -

 نگاهش کردم. پرسشگر
 شده؟ یچ -
 گفت: دهیو ترس جیگ
 مامان. شیچند نفر اومدن پ هیگفت... گفت  -



 

 

502 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 درشت شد. چشمانم
 مامان؟ -

 کرد. ینچ
 فته پسرم، منم عادت کردم بگم مامان.بابا! بس که اون بهم گ الیخیب -
 رفتن اونجا سراغش؟ یواسه چ ن؟یشده؟ اون چند نفر ک یخب حاال چ -
اونجا خواسته به من زنگ  یرفتن، با مادرشون بحثشون شده و اونم از مسئوال یاما وقت شنیواقع یگفت انگار پسرا -

 .ششیبزنن تا برم پ
 آخه... آخه چرا؟ -
 من... دونم،ینم -
 اشاره کرد و نگران ادامه داد: رونیب به
 برم؟ نتیبا ماش تونمیمن م -

 را تکان دادم. سرم
 آره حتماً. -

 را به دستش دادم. چیسوئ
 .گهیزودباش د هیپس اگه فور -

 مهیننصفه کیخودمان رفتم. به ک زیسمت مکرد و با دو از کافه خارج شد. بعد از رفتن هومن، به یهول یخداحافظ
 شد؟یسد راهم م یحرف بزنم، مشکل وایبا ش خواستمی. چرا هربار که مدمیکش یم و آهچشم دوخت

 فرستادم: وایش یو برا دمیکش رونیب بمیرا از ج لمیموبا
 ؟یکجا رفت هو؟یشد  یچ -

 لحظه بعد جواب داد: چند
 آهن. منتظر راه افتادن قطارم.راه ستگاهیا -

 رفت؟یکجا م خبریراه آهن؟ ب ستگاهیدرشت شد. چرا ا چشمانم
 :فرستادم

 خبر؟یو ب یاعجله قدرنیچرا ا ؟یبر یخوایآهن؟ مگه کجا مراه -
و اونجا  ارمیشانس ب دی. شاگهید یجا هیبرم  خوامیشهر و آدماش خسته شدم. م نیاما از ا ست؛یمنظورم با تو ن -

 داشته باشم. یبهتر یبتونم زندگ
 ادم:اش چشم دوختم و فرستغم به نوشته با
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 خبر؟یب قدرنیاگه منظورت من نبودم، چرا ا ؟یوسط قرارت با من رفت هویپس چرا  ست؟یمنظورت با من ن -
چند سال عمرم رو وقف خانوادم  نیشهر باشم. هرچقدر ا نیتو ا خوامینم گهیگفتم که، فقط خسته شدم کارن! د -

 یمالقاتمون با خداحافظ نیآخر خواستمیچون نمکنم. بهت نگفتم؛  یواسه خودم زندگ خوامیم گهیکردم، بسه. د
حضور کوتاهت تو  وقتچیکارن! ه یمن یزندگ مآد نیترسخت! تو متفاوت یلیم سخت بود. ختموم بشه؛ چون واسه

. واسه تمام شهیکالمون تنگ مکن. دلم واسه کل یخداحافظ هی. از طرف من، از بقکنمیرو فراموش نم میزندگ
 دم.که با تو بو یلحظات

 :فرستادم
 .شهیدل من تنگ نم یول -
 بلند شدم و لب زدم: یصندل یرو از
 سراغت. امیچون قراره ب -

بس بود.  یبازآهن رفتم. بچهراه ستگاهیسمت اگرفتم و به یتاکس عیاز حساب کردن از کافه خارج شدم. سر بعد
 انیامروز به پا نیچند روزه هم یباز نی. اشدیتمام م زیوقت تلف کنم. امروز همه چ نیاز ا شتریب خواستمینم
طور نه متفاوت و نه آن ،یعمل کنم. نه الکچر مبد، به روش خود ایآسان، خوب  ایگرفتم سخت  می. تصمدیرسیم

. توانستیمن م یهاحرف دنیاگر بعد از شن ی. منتهرفتیبه رفتن گرفته بود؟ خب م میتصم وای. شخواستندیم هیکه بق
 روعش ایروز.  نیترتلخ ای شد،یم امیروز زندگ نیتریادماندنیو به  نیبه بهتر لیتبد ایبود. امروز  فرصت نیآخر نیا

 .دیرسیم انیزود به پا یلیکه خ نیریش ییایاز رو یخداحافظ ایمن بود،  یدوباره
شدم و اطراف را نگاه  دشوار بود. وارد سالن د،یآلود و دشدم. هوا بدجور مه ادهیکردم و بعد از حساب کردن پ تشکر

 زدم. امیشانیکردم و با کف دست محکم به پ یبرود؟ نچ خواستیکجا م دمینپرس یکردم. حت
 برسرت.خاک -

 :دمیو هول پرس دمیدو رشیسمت پذنشد. به دمیآ یادیز زیها انداختم؛ اما چحرکت ستیبه ل ینگاه
 آقا؟ دیببخش -

 کرد. نگاهم
 بله؟ -
 رزرو کردن؟ طیبل یبهمن وایبه اسم ش یخانوم -
 .دیاجازه بد -

 کرد و در جوابم گفت: چک
 بله. -
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 کجا قراره بره؟ -
 گفت: یجد
 قطار رو به شما بدم. یاطالعات مسافرا تونمیمن نم یشرمنده، ول -

 شدم. اشرهیخ یعصب
 ؟یچ یعنی -
 نباشن. یراض دیشا -

 زدم: داد
 .دیبدونم اون کجا قراره بره، با دیبا ؟منیفهمیم ینباشه مجبور ایباشه  یراض -

 :دیتوپ
 .کنمیمن خالف قانون عمل نم ،یهم کن کهیتکهیت نجایصدات رو باال نبر آقا، خودت رو وسط ا -
 داد زدم: یبلندتر یمانده بودند. با صدا رهیوبحث، چندنفر دورمان جمع شده و خجر یصدا از
 کجاست؟ رشیمس ره؟یم ی. بگو با چه قطاریه من از قانون بگقانونه از برم. تو الزم نکرده واس یمن خودم هرچ -
 آقا؟ مقصدش اصفهانه. یراه انداخت شی! چرا نماخبلهیخ -

 فروکش کرد. آب دهانم را قورت دادم و آرام گفتم: یکم تمیعصبان
 کجاست؟ خطش از کدوم طرفه؟ -

 .ستادمیراه ا انیم شیبا صدااما  دم؛یکه گفته بود دو یسمتکردم و به یسرسر یکه داد، تشکر آدرس
 .یبهش برس یتونی. نمفتهیراه م گهید یقهیدو دق-یکینداره. تا  یادهیفا گهید -

. باورم شدیسرعت ممکن! باورم نم نیشتریکردم. با ب دنیسمت مرد برگردم، شروع به دوبه نکهی. بدون اختیر دلم
 تیاهم زیچ چیه گری. حاال دفشردیرا م میگلو ینیبغض سنگ برود. یو بدون خداحافظ رحمانهیب طورنیا وایش شدینم

 غرور. نهو  میپاها یمتعجب مردم، نه خستگ یهانداشت. نه نگاه
 توانستمینم گرینابود شد. د دمیام یسوت قطار تنها کورسو یکه با صدا دمیدو هالیسمت رسالن خارج شدم و به از

نداشت.  یادهیفا کردم،یم شتریاما هرچه سرعتم را ب دم؛ینبال قطار دود لی. کنار ررمیشدن چشمانم را بگ سیخ یجلو
کنار  یهازهیرسنگ انیم نجا،یو من ا بردیرا با خود م وایش ت. داششدیدورتر م درسمیقطار سبزرنگ، هرلحظه از د

رفتنش شدم. هوا روبه  یرهیزنان خنفسو نفس ستادمیجا انمانده بود. همان میدر پاها یمانده بودم. جان یباق لیر
. آب اشتنددو هم با من سر لج د نیا ی. حتکردیم یخود همراه انیو مه را در محو کردن قطار م رفتیم یکیتار

 قورت دادم و بلند داد زدم: یسختدهانم را به
 .یشهر ببر نیو با خودت از ا یدلم رو بدزد کردمیفکرش رو نم چی! هوایش یرحمیب یلیخ -
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. سوت قطار، دادیعذابم م زیشده بود. همه چ روحیو ب کیچشمانم تار یجا جلو. همهدنیوع کردم به دوشر دوباره
برخورد  یصدا یحت خورد،یم سمیکه به صورت خ یباد خنک گذشت،یمکث م یاکه بدون لحظه ییهاهیتک ثانتک

حال تمام وجودم  شناختم،ینم شیچند هفته پکه تا  یررا با خود بـرده بود. دخت زیهمه چ وایبا کفشم. ش هازهیسنگ ر
 نداشتم. یجزء پوچ یاحساس چیرا تصاحب کرده بود. ه

You were the shadow to my light» 
?Did you feel us 

Another star, you fade away 
 
 یبود هینور من سا یبرا تو

 ؟یکنیم احساسمون
 یکه تو محوش کرد گه،ید یستاره هی

 

Afraid our aim is out of sight 
Wanna see us, alive 

 
 که هدفمون دور از دسترس باشه. ترسمیم
 «زنده. ؟ینیما رو بب یخوایم
و تار  سیخ دمید یاز قطار نبود. جلو یانداختم. اثر هالیر انیزنان خودم را منفسنداشتم. نفس دنیدو ینا گرید

خودم به گوش  یاپیکوتاه و پ یهانفس یود. فقط صدافرو رفته ب یآورجا در سکوت هولناک و عذابشده وهمه
 را بشکند. داد زدم: شدهنیرآهن نفراه نیام سکوت اهق عاجزانه. اجازه دادم هقدیرسیم
 یزندگ تونمیبدون تو نم گهید یدونستیدوستت دارم، م یدونستیتو که م ؟یرو کرد کارنیچرا با من ا وا؟یچرا ش -

 ؟ییکنم، پس االن کجا
«?Where are you now 

?Where are you now 
?Where are you now 
?Was it all in my fantasy 
?Where are you now 
?Were you only imaginary 
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 ؟ییکجا االن
 ؟ییکجا االن
 ؟ییکجا االن
 بود؟ االتمیخ اشهمه
 ؟ییکجا االن

 ؟یبود االتیفقط خ تو
 

?Where are you now 
Atlantis, under the sea, under the sea 

?Where are you now 
Another dream 

 
 ؟ییکجا االن
 ایدر ریز ا،یدر ریز س،یآتالنت
 ؟ییکجا االن

 «گهید یایرو هی
 :دمینال
که به شوق  ییبود جواب عشق و محبتم؟ جواب تمام روزا نیا ؟یکه بعدش تنهام بذار یمن رو گرفتار خودت کرد -
 رو بدم؟ گهید یآدما یتاوان ظلم و پست دیبا یچ یتو رو از من جدا کرد؟ برا یلیلکردم؟ چرا؟ چه د یتو سپر دنید

 داد زدم: دهیکش
 .شمی! نابود موایش شمیم وونهیمن بدون تو د ؟یچ یبرا -
 

«The monster’s running wild inside of me 

 
 تازنیم انهیدرونم وحش یوالهایه
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I’m faded, I’m faded 
So lost, I’m faded, I’m faded 

So lost, I’m faded 
 

 پژمرده شدم، من پژمرده شدم من
 گم شدم، من پژمرده شدم، من پژمرده شدم بدجور
 گم شدم، من پژمرده شدم بدجور

 
These shallow waters never met what I needed 

I’m letting go, a deeper dive 
Eternal silence of the sea 

I’m breathing, alive 
 
 کنهیرو برآورده نم خوامیکه من م یزیعمق، هرگز چکم یهاآب نیا

 ترقیعم رجهیش هیبره،  کنمیم رهاش
 ایدر یابد سکوت

 زنده کشم،ینفس م من
 

?Where are you now 
?Where are you now 
 

 ؟ییکجا االن
 «؟ییکجا االن
رفتنت  یجلو تونستمیم دیوقت شا. اونندمرسویرو خوندم، خودم رو م امتیکاش همون لحظه که پ وا؟یش ییکجا

که گمون  یسال تموم فکر و ذکرم کار بود، من ستیب نیکه تو تمام ا یمن م؟یدیرس نجایشد که به ا ی. چرمیرو بگ
شبانه و نفرت پر شده  یاز کابوسا میکه زندگ ینعشق بورزم، م تونمینم یزیچ ای یکسچیجزء شغلم به ه کردمیم

 عاشق شدم؟ یجورنیشد که ا یبود، چ

«Under the bright but faded lights 
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 نور درخشان اما کم سو ریز
 

You set my heart on fire 
?Where are you now 
?Where are you now 
 
 یدیقلبم رو به آتش کش تو

 ؟ییکجا االن
 «؟ییکجا االن

 هیفقط  کردمیکه فکر م ی. وقتیه کرد. من رو دوباره زندیکرد رورویرو ز میزندگ وا،یش یمن رو عوض کرد تو
زور! وجودم رو سرشار از عشق و به یساختگ ی. نه از اون لبخندهایبه لبم آورد یواقع یهامتحرکم! خنده یمرده

 یهمون دردا ونیچرا دوباره من رو م را؟تو قلبم وجود نداشت! پس چ یحس قشنگ چیکه ه ی. وقتیخودت کرد
 ؟یو رفت یول کرد یقبل

«?Where are you now 

Atlantis, under the sea, under the sea 
?Where are you now 

Another dream 
The monster’s running wild inside of me 

I’m faded, I’m faded 
So lost, I’m faded, I’m faded 

So lost, I’m faded 
 ؟ییکجا االن
 ایدر ریز ا،یدر ریز س،یآتالنت
 ؟ییکجا االن

 گهید یایرو هی
 تازنیم انهیدرونم وحش یوالهایه

 پژمرده شدم، من پژمرده شدم من
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 گم شدم، من پژمرده شدم، من پژمرده شدم بدجور
 «گم شدم، من پژمرده شدم بدجور

(Faded ,iselin solheim) 

 :دمینال
 که حاضرم جونمم برات بدم. یقدر برام ارزشمند. تو اونوایمن بدجور عاشقت شدم ش -

 :زدم داد
 چقدر برات ارزش دارم؟ ؟یمن رو دوست دار یااصالً ذره ؟یتو چ یول -
 بمونم. نجایخاطرت حاضر شدم اکه با وجود تمام مشکالتم، به یقدراون-

 بود؟ وایش یصدا نیدرشت شد. ا چشمانم
 .دیشدرخیو مه م یکیتار انیم نشیدلنش ینشسته بودم، سرم را برگرداندم. چهره نیزم یکه رو طورهمان
 بلند شدم. نیزم یاز رو ریمتح

 تو... تو مگه... وایش -
 شده بود. یام قاطرفتم. اشک و خنده جلوتر

 نم؟یبیخدا! دارم خواب م یوا -
 و جلو آمد. دیخند

 ؟یکه بزنم تو گوشت تا مطمئن بش ستیالزم ن نمی! ببیداریعاشق! کامالً ب ینه آقا -
 شد. رمیو متح سیچشمان خ یرهیخ
کردم  یرو راجع به قلبم بفهمم. سع یبود تا همه چ یدو ساعت کاف-یکی نیکارن. هم تونمیبدون تو نم گهیمن د -

 با من؟ یکرد کاری. چزدیفقط تو رو صدا م هینشد. قلبم هرثان یبرم؛ ول نجایاز ا
 وایبمانم. ش یباق رطونیتا ابد هم خواستیچشمانش شده بودم؛ اما زبانم بند آمده بود و دلم م یسیمتوجه خ تازه

 ی. در خلسهشنومیم وایها را از زبان شحرف نیا شدی. باورم نمشدیحرف بزند و من فقط شنونده باشم. باورم نم
 .ستین وایفرو رفته بودم که متوجه شدم ش یقیعم
 .دمیدور خودم چرخ جیگ
 وا؟یش -

 .گشتیو مه دنبالش م یکیتار انیم نگاهم
 زد؟ بتیکجا غ هویپس  ست؟ین ایرو نایا یمگه نگفت ؟یکجا رفت -

 اش از دور به گوشم خورد.خنده یصدا



 

 

510 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 .یهست یعاشق واقع هیکه  شمیوقت مطمئن ماون ،یکن دامیپ طیشرا نیتو ا یدنبالم. اگه بتون یایب دیبا نجا،یا -
 کردم. یاخندهتک

 .ارخبیبس ه؟یش کبرنده میکه هردومون مطمئن هست یکنیدعوت م یمن رو به باز -
 .دیخند

 پس شروع کن. -
سوت  یرا دنبال کردم. با صدا خوردیبه گوشم م فیضع یلیکه خ شیهاقدم یخارج شدم و رد صدا لیر یرو از

. بلند صدا شدیقطارها مانع م یرا بشنوم چون؛ سروصدا وایش یپا یصدا توانستمینم گریقطار، حواسم پرت شد. د
 زدم:

 وا؟یش-
سمت هم خوردم. هردو همزمان به یعقب رفتم که ناگهان از پشت به شخصو عقب دمیدور، دور خودم چرخ کی

 .دمیچشمانش خند یرهی. خمیبرگشت
 کردم. داتیپ -

 باال انداخت. ییابرو
 قطارا حواسم رو پرت کرد. ی. صداستیقبول ن -

 گفتم: یجد
 .یمسابقه بذار گهیجا د هی یخواستی. مستیبه من مربوط ن -

 کرد. ینچ
 .یکن دامیپ یتونینم گهید بارنیا -

 و دنبالش راه افتادم. دمیرفت و از من فاصله گرفت. خند عقبعقب
 .گمیهنوز عشقم بهت ثابت نشده؟ باشه پس بلند م یعنی ؟یعاشق خسته بذار نیسر اسربه یخوایم یتا ک -
 داد زدم: انشانیدستم را کنار صورتم قرار دادم و از م دو
 .وایرم شدوستت دا یلیخ -

 مه محو شد و داد زد: انیم صورتش
 .شنومیسروصدا؟ نم نیتو ا یگیم یچ -

 زدم: داد
 ؟یدیدوستت دارم. شن -

 .دیچیاش در گوشم پخنده یصدا
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 بگو. گهید بارهی ؟یچ -
 تر داد زدم:عقب رفتم. بلندصورتم گذاشتم و عقب نیدو دستم را طرف دوباره

 ؟یکنی. دوستت دارم، من عاشقتم. با من ازدواج مگمیدوباره م یول ؛یدیمطمئنم که شن -
 .دمیآرامش را شن یخندهتک یصدا

 تو؟ بلندتر. یگیم یچ -
 .دمیخند

 ؟یباور کنم که کر شد یخوایم -
 ؟یمن ؟بایچ -

 داد زدم: بلند
 ه؟یحاال جوابت چ ؟یدی. شنیکه دلم رو برد یلعنت یآره با خودتم. با تو -

 و داد زد: دیخند
 .آره -

 یرهی. خمیهم قرار گرفت یروهم جلو آمد و روبه وایکردم و جلوتر رفتم. ش ریمتح یاخندهخشک شدم. تک میسرجا
 چشمانش شدم.

 . عاشقتم.یکه قبول کرد یمرس -
 نگاهم کرد. جیگ
 رو قبول کردم؟ یچ -

 .دمیخند
 .گهید ستادهیکه جلوت وا یو جنتلمن پیخوشت یآقا نیازدواجت با ا -

 گرد شد. چشمانش
 جان؟ -

 کردم. یاخم
 صدتا بله برام ارزش داره. یتو، به اندازه یآره نیهم یبود؛ ول ادبانهیب ذرههیگرچه  -

 .دیباال انداخت و خند ییابرو
 آره بود. یدیشن یدیازم پرس نکهیو جنتلمن! جواب من به ا پیخوشت یآقا یاشتباه متوجه شد -

 زدم. یچشکم
 .یمن افتاد ریخانما. از حاال تا آخر عمر گخانم یبر یرآبیز یتونینم گه،ینه د -
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 .دمیخند
 م؟یبرس نجایبه ا یالکچر ییاز اون آشنا کردیفکرش رو م یک -

گوشش بردم.  کیرا نزد میهاو لب ستادمیسرش ا. درست پشتدیانداخت. چرخ نییکرد و سرش را پا یاخندهتک
 . لب زدم:وردخیواضح به گوشم م یلیتندش خ یهانفس یصدا

 ؟یکنیبا من ازدواج م وا،ی. من عاشقتم شگمینداره دوباره م یآره؟ خب اشکال یدیکه نشن -
 سمتش گرفتم.حلقه را باز کردم و به ی. جعبهدیسمتم چرخبه آهسته

 وقته که منتظر انگشت توعه. یلیحلقه خ نیا -
 انداخت. نییکرد و سرش را پا یاخندهتک
 م.باال انداخت ییابرو

 ؟یمنتظرش بذار نیاز ا شتریکه ب یخواینم -
 سرش را به چپ و راست تکان داد. آهسته

 .کنمیفکر نم -
 یتا فاصله شیکه صدا زدیتند م یچون ضربان قلبم به قدر گرفت؛یلو رفتنم را م یقطارها بود که جلو یصدا تنها

 .زیقلب آبرور نیو ا وایقط من بودم و شحاال که صداها خاموش شده بود، ف یول رفت؛یاز خودم م یسه متر
 زدم. یلبخند

 .اریپس دستت رو باال ب -
و  کیبود زدم و حلقه را به انگشت بار نییروبه صورتش که هنوز هم پا یدرنگ و شک دستش را باال آورد. لبخند با

 سپردم. دشیسف
 لرزان گفت: ییصدا با
 .دوننینم یچیهامون هکارن. خانواده شهینم یجورنیا یول -

 .دمیخند
 .شهیم یازدواج راض نیهمه رفته. مطمئنم پدر تو هم به ا شیدل عاشق من که پ یآبرو -

 چشمانم شد. یرهیرا باال آورد و نگران خ سرش
 ؟یاگه نشه چ -

 زدم. یلبخند
زود به  یلیخ مطمئنم یول دم؛ینرس یکه از ته دل از خدا دارم. درسته که هنوز به اول هیبزرگ یخواسته نیدوم نیا -
 .رسمیم یکی نیا
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 را درهم کرد و پرسشگر نگاهم کرد. شیابروها
 ه؟یچ شیاول ؟یدوم -

 زدم. یو کمرنگ نیغمگ لبخند
 رو با صحبت کردن راجع بهش خراب کنم. میشب زندگ نیبهتر خوامی! نمالیخیب -

 نگاهم کرد. نیغمگ
 ؟یراجع بهش حرف بزن یخوایم ی. پس کیبگ یتفروشگاه و تو نخواس میرفتیم میکه داشت یمثل همون روز -
 درمورد مادرته؟ نمیبب
 .وایش کنمیامشب نه، خواهش م -

 به اطراف انداخت. یتکان داد و نگاه دییتا یرا به معنا سرش
 شده. کی. هوا تارمیبر دیبا گهینظرم دخب به -
 .میبر دهایپ ییجا هیتا  دیبا جهیهمراهم ندارم. در نت نیمن ماش یدرسته. ول -

 :دیغر
 ندارم. ستادنمیا ینا یکه حت دمیدو قدرنی. من ایکنیم یشوخ یبگو که دار -

 باال انداختم. یاشانه
 خودته! ریتقص -

 انداختم: هالیبه ر ینگاه
 هم حس و حال خودش رو داره. الیر نیا ونیرفتن از م ادهیپ یول -

 شدم و بند کفشم را باز کردم. خم
 متعجب گفت: وایش
 ؟یکنیم یدار کاریچ -

 دست گرفتم. کیرا درآوردم و با  میهاو جوراب کفش
 .اریکفشات رو در ب ؟یسادیچرا وا -

 نگاهم کرد. ریمتح
 ؟یواسه چ ؟یشد وونهید -

 .دمیخند
 شدم. تروونهید ا،یدن یهاوونهیآره، من امشب از تموم د -
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و سرد، به  یآهن لیا از هم باز کردم. از برخورد پوستم با رگذاشتم و دستانم ر لیر یرو گریکدیرا در امتداد  میپاها
 خنک شد. نمیباره کل وجود آتش کی

 گذاشت. لیر یسرم پا رورا درآورد و پشت شیهاهم کفش وایراه رفتن. ش هالیر یرو اطیکردم با احت شروع
 به هم افتادن. وونهیبگذرونه. دوتا د ریخخدا امشب رو به -

 .دمیخند
 .نیآم یاله -

 گفت: قهیدق-دو یکیاز  بعد
 .ی. مطمئنم خودت انتخابش کردهیقشنگ یچه حلقه -
 سال. یحلقه نیتریو جنجال نیترآره، قشنگ -

 رنگ تعجب گرفت. شیصدا
 ه؟یمنظورت چ -
 ها داره.حلقه ماجرا نیا -
 ؟ییچه ماجراها -

 فرستادم. رونیرا ب نفسم
از  ای دمش؟یور احساس مختلف که به قلبم هجوم آورده بود، برات خرکه با صدج یاز کدومش شروع کنم؟ از روز -
از اون  ایحلقه با عمه و بابام داشتم.  نیخاطر اکه به ییاز بحثا دمیبود خوراک هومن بشه؟ شا کیبعدش که نزد کمی

 فکر کردم گمش کردم. یرو بهت بگم؛ ول یکه قصد داشتم تو باغ همه چ یروز
 باال انداختم. ییابرو

تر شانسوحش نشدن و خوشتو باغ رهیشانس آوردم که خودش و دست هومن با هم خوراک اون ش یلیتازه خ -
که  یکیو ک انیهخامنش یدوره یاز مجسمه یخواستگار یگمش نکردم. البته اگه ماجرا نایچرخ ماش ونیبودم که م

 .میریشد رو فاکتور بگ گهید یکیقسمت  یول ش؛یقرار بود تو ببر
 را گرفت. میجلو یو عصب دیپر نییپا لیر یچند لحظه سکوت، ناگهان از رو از بعد
 گه؟ید یکنیم یشوخ یدار -
 انداخت. یحلقه نگاه به
هومن  یاز تو معده یاه چندش! چطوراه ؟یهمه بال سرش اومده رو دست من کرد نیکه ا یاتو واقعا حلقه یعنی -

 ؟یدرش آورد
 .دمیخند
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 که با عشق و عالقه دستت کردم. نهیا. مهم ستیمهم ن ناشیا -
 زد. یلبخند

 نیترحلقه از گرون نی. االیبندازمش وسط ر اوردمیکه براش افتاده درش ن یکه با وجود تموم اتفاقات نهیواسه هم -
 برام ارزشمندتره. ایدن یحلقه
 رفت و من هم به جلو حرکت کردم. عقبعقب

 تره.ارزشمندواسه من  یزیطور که صاحبش از هر چهمون -
 سوت قطار به خود آمدم. یکه با صدا میهم شد یرهیخ
 .وایبرو عقب ش -

 خنده. ریز میو زد می. به هم نگاه کردمیدیپر نییپا هالیر یو هردو همزمان و به موقع از رو دمیرا کش دستش
 را باال انداختم. میابرو یتا کی
 دنبالش. میبزن بر -

 یجا روباالخره از نفس افتادم و خودم را همان ستگاهیا کی. نزدمیو دست تکان داد میدیدنبال قطار دو هاوانهید مثل
 زنان گفت:نفسهم بود. نفس کینزد مانیکه سرها یانداخت، طور نیزم یهم خودش را رو وایها پرت کردم. ششن

 قطار به عاقل بودنمون شک کردن. یمسافرا قناًیقیخدا!  یوا -
 گفتم: وایروبه ش یام گذاشته بودم، جدچانه ریطور که دستم را ز. هماندمیلو خواب. خم شدم و به پهدمیخند

 م؟یکه من و تو باهم خوشحال یداره وقت یتیبذار شک کنن. اصالً بذار مطمئن بشن. چه اهم -
ها و مرتب کردن سر و وضعمان، کفش دنیبلند شد. من هم بلند شدم و هردو پس از پوش نیزم یو از رو دیخند

 .میرفت ستگاهیسمت ابه
*** 

بزنم و از آنجا به خانه برگردم. کنجکاو بودم  یبه هومن و هست یگرفتم ابتدا سر میبه خانه، تصم وایاز رساندن ش بعد
 شتریبود، ب ختهیاو را به هم ر اشیو ناراحت یشده بود که آشفتگ اشفتهیقدر شروزها هومن آن نیکه ا یرزنیراجع به پ

 و خودم به فکر فرو رفتم. دادمعمو را به راننده  یس خانهبدانم. پس آدر
 ن،یرا اطالع دهد. تا قبل از ا جهیبگذارد و زودتر نت انیرا با پدرش در م زیامشب همه چ نیخواسته بودم هم وایش از

بعد از چرا امشب و  دانمینم ینداشتم؛ ول یگرید ینگران چیکه حاال حل شده بود، ه یخواستگار یبه جزء مسئله
 یمن هم بدجور مضطرب و نگران شده بودم. وقت زد،یم فپدرش حر یطور نگران راجع به نظر منفآن وایش نکهیا

 یعال تمیموقع دیچرا؟ شا یول نم؛یدر چشمانش بب توانستمیم یرا به خوب یشک و نگران گفت،یراجع به نظر پدرش م
 ن بود؟حد نگرا نیتا ا وایبد هم نبود. پس چرا ش ینبود؛ ول
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 آمدم رونیام براننده از افکار آشفته یصدا با
 .میدیآقا رس -

بحث و دعوا همانا! چه  یسروصدا دنیشدم. وارد کوچه شدنم همانا و شن ادهیکردم و بعد از حساب کردن پ یتشکر
 ؟یخبر بود نصف شب

 تو. یدر بذار نیپات رو از ا یبرو عقب. حق ندار -
 ومن بود.ه یصدا نکهیدرشت شد. ا چشمانم

 در تجمع کرده بودند و درحال دعوا با هومن بودند. یچهار نفر جلو-عمو رساندم. سه یتند کردم و خودم را به خانه پا
 دمیهل داد که همان لحظه رس رونیهومن را گرفت و او را به ب یقهیبود، محکم  هیاز بق تریکلیها که هاز آن یکی

 آن چهار مرد کردم. روبه یظیو مانع افتادنش شدم. اخم غل
 نجا؟یچه خبره ا -

 انداختم. زدینفس منفس تیبه هومن که از عصبان ینگاه
 شده هومن؟ یچ -
 به من روبه پسرها گفت: توجهیب

اون شما رو  ن،ی. خجالت بکشنیرفتار کن یجورنیبا مادرتون ا نیحق ندار یبوده؛ ول یبحثتون سر چ دونمیمن نم -
 ن؟یبکش هیزور و قدرتتون رو به رخ بق نیتونیبزرگتون کرده که حاال م یورجنیآورده و ا ایبه دن

 زد. یبود، پوزخند ستادهیکمر ابهاز پسرها که دست یکی
اعتماد  یجادوگر! چطور ی. پسرهیکردینم یاز مادرمون طرفدار یجورنیکه ا یدونستیاگه نم ؟یدونیهه! تو نم -

 ؟یمادرمون رو جلب کرد
 کمر گفت:بهو دست یبود، حرص هیتر از بقنظر کم سن و سالپسرها که به از گرید یکی
 احمقانه رو گرفته. میتصم نیپسره، مهرش به دلش نشسته و ا نیست. با دو تا لبخند اساده یادیمادر ما ز دمیشا -

 :دیغر یعصب هومن
 م؟یتصم ه؟کدومی. منظورتون چنمیبب نیصبر کن -

 یچشمان عصب یرهیهومن را گرفت. با چشمان قرمز و ترسناکش خ یقهی یجلو آمد عصب کریپهمان مرد غول دوباره
 هومن شد.

 .یدونیرو م یخودت رو به اون راه نزن بچه، تو همه چ -
 :دمیهومن پس زدم. با اخم توپ یقهی یرفتم و دستانش را از رو جلو

 ه؟یحرف حسابتون چ مینیدستت رو بکش. مثل آدم حرف بزن بب -
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 به سؤالم، به خانه اشاره زد و روبه هومن گفت: توجهیب
 خودمون. یخونه مشیببر میخوایم اریزود باش. برو مادرم رو ب -

 زد. یپوزخند هومن
و  نیزیسالمندان سرش بر یمثل خانه یچهار نفر ن؟یکن تشیاذ نیخوایسراغش؟ م نیبود ومدهیچطور تا حاال ن -

 عمراً! ن؟یکن دشیتهد
 روبه هومن گفت: دیاش را باال آورد و با تهداشاره انگشت

 ی. اصرارارسهیهم بهت نم یکرد زیکه براش دندون ت یاهیارث نیقرون از ا هیخوب گوشات رو وا کن پسرجون.  -
آدم برو مادرمون  ی. پس مثل بچهیکنیوقتت رو تلف م ینداره فقط دار یادهیفا چیبه تو ه هیمادرمون سر دادن ارث

 مفهوم شد؟ یبندازنت کنج هلف دون یو اخاز ییربابه جرم آدم انیکه ب زنمیزنگ م سیگرنه به پلو اریرو ب
 زدم. یپوزخند

 خودمون؟ شیپ یاریخودمون رو ب تیشکا یخوایم -
 هومن با چشمان درشت شده و مبهوت لب زد: اما
 ه؟یمنظورت چ ه؟یارث -

 مرد شد. یچهره  یرهیرفت و خ جلوتر
 یاشتباه گرفت، فقط لباسا شرفایاز شما ب یکیو اون من رو با  دمیکه من مادرتون رو د یروز ؟یگیم یدار یچ -

ازتون متنفر بود؛  جورنیکه ا نیکرد کاریبا دلش چ دونمی. نمکردیم نمیو نفر زدی. صدام متنش مال خودش بود
چقدر تنهاست، دلم  دمیبعد که فهم یکردم؛ ول ومشموندم و آر ششیدل باشم. پمن نخواستم مثل شما سنگ یول

 اون شدم پسرش و اون... اون شد مادرم. یسوخت. بهش قول دادم زود به زود مالقاتش برم. من واسه
 عقب رفت و لب زد:بغضش را نگه داشته بود، چشم دوختم. عقب یسختبه هومن که به ریمتح

 یم گرما و محبت آغوشش رو احساس کنم. از وقتنتونست وقتچیسرم نبود. ه یباال شهیسا وقتچیکه ه یمادر -
 تنها بودم. شهیکرد، هم دایپ یاطراف برام معن یایکه عقل برداشتم و دن

 من اشاره کرد. به
هم  یهمه ی. من تنها بودم، وقتشدیم میکه مثل برادرم بود و هست ،حسود یخودم، کس یبه پسرعمو یمن حت -

بکشم  شدیکه م یعذاب نیترسخت ی. تنها بودم، وقتکردنیم یون شادسن و ساالم دست تو دست پدر و مادراش
 شدم. لدبا مادرتون آشنا شدم، احساس کردم دوباره متو یدر انتظارم بود. وقت

 ادامه داد: لرزان
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. من... من فقط خواستم مراقبش باشم و دهیم یبهت انرژ نه،یریزدنش برات شکتک یکه حت یمادر، کس هیکنار  -
 .دیدوباره بخش یزندگ هیعوض بهم اون در 

 اش گذاشتم.شانه یرو دست
 آروم باش هومن. -
 . ادامه داد:ستادیبه حرفم عقب آمد و کنارم ا توجهیب

بهش چشم  نیهم باشم، مطمئن باش ایآدم دن نیتراگه محتاج یحت یول ن؛یزنیحرف م یاز چه ارث دونمیمن نم -
 .ستیپول حق من ن نیکه ا کنمیم شیو راضمن خودم مادرتون ر ن،یندارم. شما بر

 زد. یتر پوزخندکوچک پسر
 و منم باور کردم. یتو گفت -

 گفت: یدر خانه رفت و جد یجلو هومن
 تو. نیایدر ب نیاز ا نیتونینم یامشب حت ن،یچه نکن نیو شما چه باور کن قتهیحق نیمن ع یحرفا -
 .دیرا گفت و در را به هم کوب نیا

 در بسته شدم و داد زدم: یرهیخ متعجب
 ؟یچرا در رو بست یهو -

 در را باز کرد. عیسر
 ؟ی! جا موندیوایا -

 در سر خورد.زنان پشتنفس. نفسدیو در را به هم کوب دیرا داخل خانه کش دستم
 بود امروز! یکارن! چه روز یوا -

 .دمیخند
 گرفتم. وایبود. باالخره بله رو از ش یواسه من که عال یول -
 زده گفت:و ذوق دیجا پر از
 جان من؟ -

 کرد. تمیکمرم گذاشت و به داخل هدادست پشت دند،یکوبیدر را م یها که عصبانتوجه به آن بدون
 کن. فیمون تعرتو قشنگ واسه همه میبر-

 زد و ادامه داد: یچشمک
 شد؟ یراض خانموایش یزد یاکه چه حقه -

 .میو باهم وارد شد دمیخند
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*** 
 نگاه کرد. شانیه هردوب بابا
 .میطرف یالعاده زرنگفوق یپرونده، با آدما نی. سر انیمراقب باش یلیخ کنم،یم دیپس بازم تأک -
را داخل  هاینفوذ ی. از وقتمیهمه پس از احترام گذاشتن به بابا از اتاق خارج شد مان،یخصوص یتمام شدن جلسه با

را گزارش دهند و  دیتا آن دو نفر اطالعات جد شدیم لیها تشکلسهج نیا یهر از چندگاه م،یباند فرستاده بود
 یمسئله  م،یبابتش نداشت ینگران یاپرونده ذره نیکه سر ا یزیاما درواقع تنها چ رند؛یالزم را از بابا بگ یهشدارها

ب کرده بودند. جلوتر خبره و باهوش بودند که عالرقم جوان بودنشان، اعتماد همه را جل یقدربود. آن دو به هاینفوذ
طور بودند. نیهم شهیشان بدجور تابلو بود. همپچ و خندهپچ یرا روشن کردم. صدا لمیها حرکت کردم و موبااز آن

 نیرفاقت چند یهم جان بدهند. آوازه یحاضرند برا نکهیجزء ا دانستمینم شانیخصوص یاز زندگ یادیز زیچ
نداشتند.  یمیصم یدر اداره رابـ ـطه یگرید کسچیاز خودشان، با ه ریبه غ بود؛ اما دهیچیشان در کل اداره پساله

ها پرت شد و از حواسم از آن وا،یش یهاکالسیم دنی. با ددنددر کارشان بو یحال جد نیآرام و ساکت و در ع
عمه مطرح کرده  بابا و یرا برا وایو جواب ش یخواستگار یماجرا یکردم. از وقت یاخندهامروز صبح، تک یادآوری

 وعسل و ماه یو عقد و عروس یرسم یخواستگار بیعمه ترت زدم،یم رونیکه از خانه ب یابودم، تا همان لحظه
 ختهیر یاچه نقشه میزندگ یادامه یبعد از رفتنم از خانه، برا داندیداد. خدا م میرا برا ندهیدار شدن و ده سال آبچه

 را گرفتم. نگران جواب داد: وایش یبود. از اداره خارج شدم و شماره
 ؟یخاموش بود زدمیزنگ م یالو کارن؟ چرا هرچ -
 سرجلسه بودم.دچه خبر؟ زمیشرمنده عز -

 و غم گفت: دیپر از ترد یومن کرد و سپس با لحنمن یکم
 .ستیبه ازدواجمون ن یکارن من... من با پدرم صحبت کردم. اون... اون راض -
 حظه مکث، آهسته گفتم:خوردم. بعد از چند ل جا
 اتفاق افتاد. دمیترسیکه ازش م یزیپس چ -

 ادامه دادم: بلندتر
 چرا؟ -
 که باهاش ازدواج کنم. خوادیهم دارم. پدرم... م گهیخواستگار د هیکارن... من  -

 فرستادم. رونیرا پرحرص ب نفسم
 جهان؟ ؟یاسمش رو بگ یترسیخب حاال چرا م طور،نیکه ا -

 لحظه مکث، آهسته گفت:از چند  بعد
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 .یکه ناراحت بش ارمیاسمش رو ب خواستمی. نمیدونیخوبه که خودت م -
 کردم. یحرص یاخندهتک

برام نداره؛ چون تو قراره  یتیاهم چیه شیمثل جهان ناراحت بشم؟ اون آدم و خواستگار یسر آدم دیآخه چرا من با -
 فقط با من. ،یبا من ازدواج کن

 .دیکش یآه
 .میبا هم ازدواج کن میتونیکارن. ما نم شهیبابام مخالفه نم یول -

 :دمیتوپ یعصب
 م... یمعتادِ ب هیخاطر حرف به ؟یرو بزن یهمه چ دیق یخوایخاطر حرف بابات متو به وا؟یش یچ یعنی -
 گفت: یداربغض یبا صدا وایحرفم را خوردم. ش یهیبق
 بگو. شمیخب بق ،یتو که مهماش رو گفت -

 فرستادم. رونیو نفسم را ب دمیکش میداخل موها یدست کالفه
 . حرفام دست خودم نبود.خوامیمعذرت م -
 .میدار اجیاحت تشیواسه ازدواج به رضا ،یچه نخوا یکه هست، پدر منه کارن. چه بخوا یاون آدم هرک -

 کردم براعصابم مسلط باشم و آب دهانم را قورت دادم. یسع
 .زنمی. خودم با پدرت حرف متیخواستگار امیب خوامیامشب م نیهست که هم نمی. واسه همیگیآره درست م -

 گفت: ریمتح
 ...یامشب؟ ول -

 :دمیتوپ یحرص
 . فعالً.نمتیبیبهتر. پس شب م میکن شی. هرچه زودتر رسماریو اما ن یول -

 .دیام زد که برق از سرم پرشانه یاز پشت، محکم رو یکه قطع کردم، هومن طور نیهم
 شده؟ دایپ بیت رقعاشق؟ واسه یشده آقا یچ -

 :دمیسمتش و توپ برگشتم
 بود سکته بزنم. کیبود؟ نزد یچه کار نیا -

 گذاشتم و ادامه دادم: بمیرا داخل ج لیموبا
 من باشه. بیرق وایجرأت نداره تو عشق ش یبعدشم، کس -

 را باال انداخت. شیابروها
 جات رو... یکنیم یپردازایرو یاوهو! به پا تا دار -
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 فشی. نگار کدمیشده بود، چرخ اشرهیکه خ یسمتنگاه کردن به در اداره، حرفش را خورد و مبهوت ماند. متعجب به با
 هیچند ثان نیهومن در تمام ا یرهینگاه خ کهیآمد. درحال ابانیسمت خمحکم به یهااش انداخت و با قدمشانه یرا رو

 .دمیو به خود آمد. نگاهم کرد که خند دیکوتاه کش ینیاش زدم که هشانه یور یاو ثابت مانده بود، دست یرو
 وقت خودت...اون یخونی! برا من روضه میوایوایوا -

 بود، شد. ینگار که ظاهراً منتظر تاکس یرهیو دوباره خ دیکش ردستمیرا از ز اششانه
 .اوردهین یزیچ ینی! انگار ماشالیخیرو ب نایا -

 ام زد.شانه یدست روکرد و  نگاهم
 .ادیکنم باهامون ب شیرو روشن کن تا من راض نیبجنب ماش -
 .گهید رهیم یبابا خودش با تاکس ؟یواسه چ -

 رفت. یاغرهچشم
 خونشون رو بلد باشم؟ دینبا ،یبخوام برم خواستگار یوقت من اگه مثل جنابعالاون -

 باال انداختم. ییابرو
 .نهیا هیهوم! پس قض -
 هلم داد. نیماش سمتبه
 برو. ؟یزنیحرف م قدرنیچرا ا -

اما باالخره به  ر،یسمت نگار رفت و هر چند با تأخو چند بار سرم را به چپ و راست تکان دادم. هومن هم به دمیخند
متوجه شدم که با خواهرش در  م،ینگار را رساند یدارد؛ اما وقت یمجرد یجهان خانه کردمی. فکر مدیمراد دلش رس

 .کندیم یبودم زندگ دهید وایکه قبالً همراه ش یاهمان خانه
نحس جهان که  یچهره یادآوریخاطر وهم به وایش یخاطر مسئلهآمدن متنفر بودم. هم به نجایچرا، اما از ا دانمینم

 اما دستور آقا هومن بود و اطاعت واجب. زد؛یآشنا م میبدجور برا
*** 

 .دیسمتم چرخخلوت انداخت. به یو کوچه یمیاکثراً قد یهابه خانه یاهشد و نگ ادهیپ نیاز ماش بابا
 جاست؟نیهم یمطمئن -

 تکان دادم. سر
 داده بودم. حیرو توض یقبالً که براتون همه چ -

 باال انداخت. ییابرو
 .گهید ایرو بردار زودتر ب تینیریگل و ش خبلهیآره، خ -
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شان راه افتادم. زنگ در سمت خانهجلوتر از بابا به ن،یو قفل کردن ماش ینیریزدم و بعد از برداشتن گل و ش یلبخند
 زد و چشمانش را باز و بسته کرد. یرا زدم و با استرس بابا را نگاه کردم. لبخند

 آمد. فونیاز پشت آ وایش یاجبار زدم که صداو به یساختگ یجوابش لبخند در
 ه؟یک -
 رسا گفت: ییکرد و با صدا یاخندهوزم تکحال و ر دنیبابا نگاه کردم که با د به
 .میمزاحم شد ریواسه امرخ -

 کرد. تمیدر آمد و باز شد. بابا با خنده به جلو هدا کیت یصدا
 ؟یرو دار یاسترس چ -

 زد. یچشمک
 .یرو کرد تیخواستگار شبیتو که د -

 اش به هوا رفت.خنده یانداختم که صدا نییسرم را پا زدهخجالت
پسرجون. من خودم بزرگت کردم بهتر از خودت  یاریرو در ب هایتوروخدا! الزم نکرده برا من ادا خجالتنگاهش کن  -
 پرتت نکردم داخل. ی. برو تو تا با اردنگشناسمتیم

به  تیباالخره رضا یعاد یهایپرسسرم آمد. پس از احوالوارد شدم و بابا هم پشت اورم،یسرم را باال ب نکهیا بدون
 یشده بود، نگاه کردم. لبخند نیزم یرهیکه کنار پدرش نشسته و با استرس خ وایچشم به ش ی. از گوشهمینشستن داد

از  شتریاش بزدهشده بود. صورت سبزه و خجالت بایز ز،یر یورتص یهابا گل دیچادر سف نیلبم آمد. چقدر در ا یرو
 آمدم.بابا به خود  ی. با سقلمهدیدرخشیچادر م انیم یگریهرزمان د

 ؟یهست یخب پسرم، منتظر چ -
آلود و اخم رهیخ کردندیم یکه به تنش گشاد ییهابا لباس دهیژول یول یبابا تازه نگاهم به پدرش افتاد. جد یاشاره با

 قهار است. یکنندهمصرف کیتک حرکاتش کامالً مشخص بود که . از حالت چهره و تککردینگاهم م
خاطر ها متنفر است و فقط بهآدم جورنیکه از ا دانستمین اخمش داشت، نگاه کردم. مکرد یدر مخف یبابا که سع به

 گفت: تیو ازدواج شده بود. با جد یخواستگار نیاصرار من حاضر به ا
 خودت شروع کن پسرم. -
 جا شدم.جابه میدر جا یپدرش نگاه کردم و کم به
باهاشون آشنا شدم. من به  شتریاتفاقات ب یسر هیو سر  دخترتون رو شناختم یاتفاق یلیخب... خب راستش من خ -

 دخترتون عالقمندم و مطمئنم که...
 شده بود نگاه کردم. امرهیخ یکه با نگران وایش به
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 خوشبختش کنم. تونمیمطمئنم که م-
 :دیپرس یجد
 شغل و درآمدت؟ -

 ن خمارش نگاهم کرد.شدم. با چشما اشرهیدرشت خ یبا چشمان حش،یو صر یاز سؤال ناگهان متعجب
 اومده؟ بیعج یلینظرت سؤالم خبه ه؟یچ -

 کردم. یاخندهتک
 بودن رو نداشتم. حیهمه صر نیراستش توقع ا یخب نه، ول -
رابـ  یخوشبخت نیو مسلمه که ا نیکنیکه خوشبختش م نیگفت نانیسؤال من جواب صراحت شما بود. با اطم نیا-

 داره.شما  یمال طیبا شرا یمیمستق یـطه
 آرام گفت: وایش
 .ستیکه ثروت ن زی. همه چکنمیبابا، خواهش م -
به  یبخشنانیرفتار پدرش شرمسار است. لبخند اطم نیاش نگاه کردم. مشخص بود که از ازدهخجالت یچهره به

 :دیکه با داد پدرش از جا پر دمیاش پاشچهره
 و ازش دفاع کنه. هنیوردلش بش نکهینه ا ارهیم ییخواستگار چا یدختر برا -
 گفت: تیپدرش با جد وا،یبلند شد. پس از رفتن ش شینگفت و از جا یزیچ
 تر از شماست.نظرم مناسبمن هست و به دییمورد تا طشیکه شرا یهم داره. کس گهیخواستگار د هیدختر من  -

 زدم. یپوزخند
 چیه شناسم،یکه من اون شخص رو م ییاچون تا ج گه؟ید هیمال طیصرفاً شرا د،ییمورد تا طیمنظورتون از شرا -

 نداره. یاگهیصفت بارز د
 نگاهم کرد. یظیاخم غل با
 هم خوبه. طشیشرا یهیخوب باشه خواه ناخواه بق شیکه وضع مال یروزا هرکس نیا -

 زدم. یمحو لبخند
 اگه اون شخص مناسب دخترتون نباشه؟ یجالبه! حت -
باهاش ازدواج  دیکه دخترم با یهست یتو تنها کس یکنیچون فکر م ای ه؟یغاتیمدل تبل هیچون  ست؟یچرا مناسب ن -

 کنه؟
 رو به پدرش زدم. یسمت بابا گرفت. لبخندرا به یچا ینیبه من انداخت و س یبا استرس نگاه وایش
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. اگه قرار بود با مدل بودن اون شخص مشکل داشته باشم، پس با دخترتون هم مشکل داشتم؛ اما کدومچیه -
 اومدم و ضمناً... نجایا طشیکه من با وجود دونستن شرا نینیبیم
 چشمانش گفتم: یرهیزدم. خ یچشمانم شد. فنجان را برداشتم و لبخند یرهیو نگران خ ستادیا میروروبه وایش
بلکه از  دم،یکشیداشتم با جهان خوشبخته نه تنها کنار م نانیدخترتون رو دوست دارم که اگه اطم یقدراون -

 .شدمیازدواجش با اون مرد خوشحال م
 نگاهم کرد و بعد از درست کردن چادرش، دوباره کنار پدرش نشست. ریمتح وایش

 دادم: ادامه
 .ارهیهمراهش نم یعشق دوطرفه نباشه، خوشبخت یتا وقت یباشه؛ ول وایجهان عاشق ش دی. شاستین طورنیا یول -
 او نگاه کرد. انداخت و پدرش با اخم به نییسرش را پا وایش
 واخانم؟یست، آره شطرفهکه عشق دو -
 لبم آمد. یرو یتی. لبخند رضاکردیرا نگاه م نیساکت مانده بود و فقط زم وایش

 نگاهش را از او گرفت و به من داد. پدرش
 .ستین زیبا احساس دخترم ندارم؛ اما عشق همه چ یمن مشکل -

 زدم و حاضر جواب گفتم: یکج لبخند
 دی. درسته، من شانیدونیخاطرش جهان رو برتر از من مکه شما به یزی. چستین زیر که پول همه چطوهمون -
 ساده و یزندگ هیکه ارزش  دونمیم یجهان رو بشمارم؛ ول یعدد حساب بانک ینتونم صفرا یحت

 .شترهیاز اون ب یلیخ عاشقانه
 گفت: یقانع شده باشد، با لحن بهتر یکه کم انگار

 هشتش گرو نهش باشه بسپارم. دیآدم که شا هیدخترم رو دست  تونمیرست، اما من نمحرف شما د -
 .دمیخند

 چهار نفره رو اداره کنم.-سه یزندگ هی تونمیمسلماً م یول یقدر اشرافنه اون ام،ینظام هیدرسته، اما من  -
 :دیپرس تیبود؛ چون با جد تشیاولو نیخانواده، آخر تیکنم وضع فکر

 چطور؟ نیاشخونه و م -
 خونه... یکه دارم ول نیماش -
 سمتش برگشتم.به ریحرف بابا متح با
 خونه هم داره. -
 چشم دوخت. وایزد. دوباره به پدر ش یمتعجبم نگاه کرد و لبخند مهربان یچهره به
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 جوره. طمیشرا یهیخوبه، پس طبق حرف شما بق مونیمال تیحاال اگه وضع -
 درسته.-

 ه من نگاه کرد.زد و ب یلبخند بابا
 گه؟ید میکن نیریدهنمون رو ش میتونیپس م -

و قاطع  یجد یجواب لبخند بابا را دادم؛ اما با صدا یبودم، با لبخند کمرنگ شیچند لحظه پ رتیکه هنوز در ح من
 .میسمتش برگشتهردو به وایپدر ش

 مشخص نشده. زایچ یهیو جهاز و بق هیمهر تیهنوز نه! وضع -
 یشد. مثل خودش جد وایپدر ش یرهیپنجاه متر بود انداخت و دوباره خ دیخانه که شا یوارهایه سقف و دب ینگاه بابا

 گفت:
 که... امهیاصالً از شما توقع جهاز ندارم. درمورد مهر نم،یبیوضع که من م نیبا ا -
 رد.انداخته بود، نگاه ک نییزده پابابا سرش را خجالت یجمله نیا دنیکه با شن وایش به
 خانم بگن.عروس یهرچ -

 گفت: پدرش
 اعتماد کنم؟ دی. بانیریگیرو آسون م زیهمه چ قدرنیکه ا بهیبرام عج -

 ام گذاشت.شانه ینگاهم کرد و دست رو بابا
جزء ازدواج با دختر شما از من نداشته. اون  یاخواسته چیکه از خدا گرفته، ه یسال عمر هفتوستیپسر من تو ب-

که دوسش داره  یعمرش رو کنار کس یهیحق رو داره که بق نیا کنمیبزرگ شده، پس فکر م یو سخت یمادریتو ب
 خوش باشه.

پدرم  ر،یچند روز اخ نی. در اشدیزدم. باورم نم یخوردم و لبخند یسخترا گرفته بود. به میکه راه گلو ینیسنگ بغض
 رو شده بود.به آن رونیکالً از ا

 ه داد:ادام وایبه پدر ش رو
 .نیدخترتون قبول کن یپسر من رو به غالم نکهی. جزء اخوامیاز شما نم یچیمن ه نیهم یبرا -
 فرستاد. رونینگاه کرد و نفسش را ب وایبه من و ش یخمار با
 مونده باشه. پس مبارکه. نشونیب یحرف کنمیفکر نم -

 !هیبدون ترس از واکنش بق بارنی! اخجالتیو ب قیعم یشدم. نگاه وایش یرهیکردم و با عشق خ صدایب یاخندهتک
 یرو ی. بابا دستمیو از جا بلند شد میگذاشت گرید یدو هفته یقرار عقد را برا ه،یمهر نییصحبت و تع یاز کم بعد

 اشاره کرد. وایام زد و به ششانه
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 کن. یخانم خداحافظتو هم از عروس کنم،یرو روشن م نیتا من ماش -
 زدم. یپرتشکر لبخند

 .یممنون بابا، بابت همه چ -
 زدم. یرفتم و لبخند وایسمت شزد و از در خارج شد. به یلبخند

 وضع رو تحمل کنم؟ نیا دیبا گهید یتا دوهفته یعنی ؟یاریسرت رو باال ب یخوایخانم هنوزم نمعروس -
 .دمیداشت. خند دنشیدر دزد یرا باال آورد؛ اما سع نگاهش

 کردم. یشماربهشون لحظه دنیرس یچقدر برا یدونیبودن. نم میزندگ یشبا نیدو شب، بهتر نیا -
 انداخت. نییرا دوباره پا سرش

 منم! -
صورتم افتاد. همزمان با هم سرمان را باال  یباران رو یاشدم که همان لحظه قطره اشرهیخ زدهجانیو ه ریمتح
که باران تند شد  دینکش هیاما به ثان م؛یدیو خند میاه کرد. بعد ازچند لحظه به هم نگمیشد رهیو به آسمان خ میآورد
شب خاص،  نیلحظات ا نیترییایرو انیشد پا نیو ا دیدخن دم،ی. خندمیهم زل زد یها. در چشممیآب شد سیو خ

 را به داخل خانه هل دادم. وایش عیسر تمان،یوضع دنیچون با د
 .یبش ضیمر ستیقرار ن میکار دار یدو هفته کل نی. ایخوریبرو تو سرما م -

 دل بکنم. شیبایدادم از لبخند ز تیدست تکان و باالخره با داد بابا، رضا میو وارد خانه شد. برا دیخند
 پسر؟ یکجا موند -

 کردم و از خانه خارج شدم. یو پدرش خداخافظ وایاز ش عیسر
 :دمید و راه افتاد که پرس. استارت زمیبود، رفتم و هر دو سوار شد ستادهیبابا که منتظرم ا سمتبه
 .خورهیبه هم م یبود؟ اگه پدرش بفهمه ندارم که همه چ یکه خونه دارم چ نیبابا منظورتون از ا -

کم متوجه شدم که شد. کم رشیمس یرهیدوباره خ یحرف چیزد. بدون ه یام انداخت و لبخندبه چهره یکوتاه نگاه
 .ستیمان نمقصدش خانه

 نگاهش کردم. متعجب
 م؟یرفتیفردا م ستیبارون! بهتر ن نیوقت شب تو ا نیا م؟یریم میکجا دار -

. ستادیمشخص بود ا شیکه انتها یاکوچه یادامه داد و سرانجام جلو رشیحرف بزند، به مس اینگاهم کند  نکهیا بدون
 یند لحظه بعد، جلوسرش رفتم. چشدم. راه افتاد و پشت ادهیشد که من هم به طبع پ ادهیپ دیبه باران شد توجهیب

 و نگاهم کرد. ستادیا یآپارتمان یاخانه
 .فتهیاتفاق م نیزود باالخره ا ای رید دونستمیم -
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 زد. یچشکم
 .یکه دلت رو بباز -
 سمتم گرفت.آورد و به رونیشلوارش ب بیاز ج یدیکل
 رو آماده کردم. تیعروس یهیاز قبل هد نیهم یبرا -

 زد. یو به چشمانش دوختم. لبخند متعجبم را از دستش گرفتم نگاه
 ؟ینیرو بب تندهیعروس آ یخونه یخواینم ؟یهست یمنتظر چ -

 زدم. یریهم در شوک بودم. لبخند متح هنوز
 افتاد، شما... نمونیکه ب یبا وجود تموم اتفاقات یواقعاً؟ حت -

 ام گذاشت.شانه یرو دست
 با ازدواج تو عوض بشه. زی. قراره همه چستیمهم ن گهیدبود،  یگذشته. اشتباه از هرکس گهیاون اتفاقات د -

 زدم. یلبخند
 و االن... شی. اتفاقات چند هفته پشهیمن... من هنوزم باورم نم یول -
 عوض شده. زایچ یلیتا االن خ شیاز چند هفته پ -

 باال انداخت. ییابرو
عقدت  خیتار قهیکه دو دق یزنیاالن پرپر م یول ؛یکردیگور موخودت رو گم شد،یتا حرف زن م یمثالً جنابعال -

 .یرو جلوتر بنداز
 سمت چشمانش سوق دادم.دوباره نگاهم را به اشیانداختم؛ اما با لحن جد نییو سرم را پا دمیخند

 شهیکه باعث م ادیم شیپ یتو زندگ ییزایچ هیوقتا  یپسرم، گاه یدونیکارن. م کردمیمن راجع بهت اشتباه فکر م -
 .زهیریرو به هم م یشک همه چ نیو ا یشک کن ماتتیتصم به کل
 را درهم کردم. می. ابروهاشدمیمنظورش نم متوجه

 م؟یکدوم تصم م؟یتصم -
 فرستاد. رونیب قیرا عم نفسش

 .رمنتظرهیاتفاق غ هی. یهست بمیپرفراز و نش یزندگ یاتفاقا نیاز بهتر یکی. فقط بدون که تو ستیمهم ن -
 یو با اشاره به در لبخند دیاش را از من دزدماندم. نگاه گرفته اشرهیخ یالحظه یجب کردم و برامتع یاخندهتک
 زد.
 ؟یباز کن یخواینم -
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 ی. بابا دکمهمیو باهم وارد آسانسور شد میگذشت نگیزدم و بعد از باز کردن در، وارد آپارتمان شدم. از پارک یلبخند
اصالً متوجه منظورش  منتظره؟ریکرده بود. اتفاق غ ریرفتار امشبش افکارم را درگها و سوم را زد. بدجور حرف یطبقه

و به  دیبابا دستم را کش نکهیو در باز شد. تا ا ستادینشدم آسانسور ا متوجهقدر افکارم آشفته شده بود که . آنشدمینم
 خود آمدم.

 یبود، انداختم. با صدا ستادهیا شیروز من روبهکه بابا جلوتر ا یدوم را داخل قفل در واحد دیرفتم و کل سرشپشت
سقف و  یرهیطور که خرا درآوردم و همان میهاقرار گرفت. کفش دمید یجلو یباز شد و سالن به نسبتاً بزرگ یکیت
دور خودم زدم  یو مرتب بود. دو اتاق خواب هم داشت. چرخ مجهزخانه بودم، وارد شدم. خانه کامالً  یهیو بق وارید

 شدم. رهیخ کرد،یبود و با لبخند نگاهم م ستادهیبه بابا که در درگاه ا ریتحو م
 !هیعال -

 آمد. جلوتر
 خوشحالم که خوشت اومده. -

 .دمشیشدم و محکم در آغوشم کش ترکینزد
 را بستم. چشمانم

 .شدیتموم نم وقتچیکاش ه یبود. ا ایرو هیبابا! تمام لحظات امشب برام مثل  یوا -
 کمرم گذاشت.پشت دست

 .یبساز یبهتر یقراره روزا یول شه؛یامشب تموم م -
ها از عقربه کاشی. اماندیمتوقف م ییایدر همان شب رو امیساعت زندگ کاشی! اکاشیا ی. ولدی. خنددمیخند

 کاش! یدر راه نبود. ا یاندهیآ وقتچیو ه ستادندیایحرکت م
*** 

 «هفته بعد دو»
 «یراو»
 بود دوخت. ستادهیکه کنارش ا هیهم قد بودند گرفت و به سا باًیز آن دو پسر که تقرنگاهش را ا دایآ
 .کننیبا اون پسره دارن. گمونم باهاش کار م یارتباط هیاونا مسلماً  شون؟ینیبیم -

 زد. یدوخت و پوزخند زدند،یقهقهه م ایها که فارغ از غم دننگاهش را به آن هیسا
 .تونهیخوش یهاهفته نیآخر نیچون ا ن؛یندبخ نیتونی. تا منیبخند -

 نگاه کرد. دایبه آ دوباره
 ؟یکرد داشونیطور پتو چه یول -
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 زد. یابرو باال انداخت و لبخند کج دایآ
ولن  یو اون پارت یپارت نیکه هرروز تو ا ییکردن آدما دایبعدشم، پ ؟یکم گرفترو دست قتیرف یبازقدرت زبون -

 .ستین یکه کار چندان سخت
 سمت پسرها هل داد.گذاشت و او را به هیکمر ساپشت دست،

 .گهیبجنب د -
 ها اشاره کرد.به آن طنتیش با
 ؟یآشنا بش پیخوشت یدوتا آقا نیبا ا یمگه قصد ندار -

 یکه تازه در آن شلوغ ستادیسرش. روبه پسرها اهم پشت دایگرفت. جلوتر رفت و آ دایزد و نگاه از آ یلبخند کج هیسا
داشت، جلو  یدیروشن و پوست سف یاچشمان قهوه ،یمشک یکه موها یسمت پسرجهشان شدند. دستش را بهمتو

 برد و لبخند زد.
 هستم. هیسالم، من سا -

 زد. یدست داد و لبخند مغرور پسر
 سالم، پرهام. -

 چشمانش شد. یرهیخ هیسا
 .تییخوشحالم از آشنا -
 شد و دستش را جلو برد. رهیداشت، خ دهیکش یگ و درشت و صورتچشمان سبزرن ،ییطال یپسر دوم که موها به
 ن؟یکنینم یسالم. معرف -

 دوخت. هیسا ینگاه نافذش را به چشمان مشک پسر
 .تییخوشحالم از آشنا ار،یمه -

 انداخت. دایبه آ یدستش را رها کرد و نگاه هیسا
 من. یمیصم قی. رفداستیآ نمیا -
کالفه به اطراف انداخت و  ینگاه هیکردند. سا یباهم ابراز خوشحال ییسه از آشناها دست داد و هرهم با آن دایآ

 پرهام کرد. یرهیدوباره چشمان خمارش را خ
 .یجانینه ه ،یکیکالفه کنندس. نه موز گهید یامشب برخالف شبا-

 زد. یآن دو چرخاند و لبخند کج نیرا ب نگاهش
 .میآشنا ش پیخوشت یآقا دوتا نیو با ا میپس با خودم گفتم بهتره بر -
 نگاه کرد. دایآ به
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 نه؟ مگه -
 زد. یلبخند دایآ
 من هنوزم کالفم. یدرسته، ول -

 باال انداخت. ییبه پرهام نگاه کرد و با عشـ*ـوه ابرو هیسا
 و آهنگ پرسروصدا بتونه اوضاع رو بهتر کنه. زیم یرنگ روخوش یایدنیشات از نوش هی دیشا -

 .زد یلبخند محو پرهام
 .ارمیب یدنینوش رمیم -

 گفت: اریمه
 .کنمیم فیرو رد کیمنم موز -

گرفت.  هیو سا دایسمت آها را بهدر دست داشت، برگشتند. آن یدنیپرهام دو جام نوش کهیلحظه بعد، هردو درحال چند
 گفت: یبا لبخند مشکوک هیهردو تشکر کردند و سا

 پس خودتون؟ -
 زد. یلبخند کج پرهام

 .اوردمیتا دست داشتم، حتماً برا خودمون هم ماگه چهار -
 اتیمحتو گر،یکدیها به آورد و همه بعد از زدن جام یدنیهم نوش اریخودش و مه ی. پرهام برادندیچهار نفر خند هر

 بلند شد. کیموز یهوا زد، صدا یرو اریکه مه ی. با بشکندندیداخلش را سرکش

«Here we go 

 «!میبر بزن
 .دیکش ستیام زد و دستش را تا پبه پره یچشمک هیسا

Saari ki saari duniya bhula ke» 
Main toh tere naal nachna 

 
 امشب و تمام

 رو فراموش کنم ایکه دن خوامیم
 «با تو برقصم و
 
 اجبار پرهام را با خود همراه کرد.به هیسا
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«Boy you could be my one and only 

Main toh tere naal nachna 
 

 فقط و فقط یعشق من باش یتونیم تو پسر
 «من قصد دارم باهات برقصم و
 
 داد، داد زد: یپرهام را در دستانش گرفته بود و تکان م یهادست کهیو درحال دیجمع خند یسروصدا انیم هیسا
 بجنب پسر. هنرات رو رو کن. -
 

«Then I see you lookin’ on me 

Aaja baat kar le dil ki 
Hone lagenge afsaane 

 
 منه یکه نگاهت رو نمیبیم

 میصحبت کن گهیکه دلمون م یزیبده در مورد چ اجازه
 «شهیبافته م ییهاداستان
 هیسا یو خنده غیدور در هوا چرخاندش. ج کیرا گرفت. او را بلند کرد و  هیکرد. ناگهان کمر سا یاخندهتک پرهام

آهنگ، رقـ*ـص  تمیگذاشت. با شدت گرفتن ر نیزم یرو و او را دیگم شده بود. پرهام خند تیجمع یصدا انیم
 .دشدن ستیوارد پ دایاجبار آهم به اریو مه دایهمه تند شد و آ

 

«You know it so sing it 

Now do your hands up and say 
 
 رو پس بخونش نیا یدونیم تو

 «دستات و ببر باال و بگو حاال
 کردند. دنیو داد شروع به پر غید و با جرا باال آوردن شانیهامسـ*ـتانه دست همه
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«Disco Deewane 

Aahaan ahaan 
Ho Disco deewane 

Aahaan ahaan 
 
 .میرقص نیا یوونهید ما

 «... آهان!آهان
 یلحظه هم از رو کی ی. نگاه خمـار و نافذ پرهام، حتدندیپرهام گذاشت و همراه هم رقص یشانه یدست رو هیسا

. اوردیخود ن یاز نگاهش بخواند؛ اما به رو یدروغ و تظاهر را به خوب توانستی. مشدیه نمبرداشت هیسا یچشمان مشک
زد و دوباره دستش را نوازشگرانه دور کمر پرهام حلقه  یگریچرخ د هیرا باال برد. سا هیزد و دست سا یلبخند کج

 :دیداد و پرس یبه لبخند را شیسرعت جاچند لحظه، اخم پرهام درهم رفت؛ اما به یبرا کارنیکرد. با ا
 باشم؟ دواریهم ام گهید یبه شبا تونمیم -

 را درهم کرد. شیبود؛ اما ابروها دهیبا آن که منظورش را فهم هیسا
 شم؟یمتوجه نم -

 کرد. یاخندهتک پرهام
 م؟ینیبعدم هم رو بب یای. قراره تو مهمونیستین بهیغر نجایانگار ا-

 زد. یبا عشـ*ـوه لبخند هیسا
 .نمیا ببت -

 پرهام شد. یرهیو دوباره خ دیچرخ
 گه؟ید یثابت یهیتو که پا -

 باال انداخت. ییابرو پرهام
 .نمیتا بب -

«Ho hai naa mujh pe nazar teri 

Aankhon hi aankhon mein baatein hoti hain 
 

 انگار که امشب چشمت دنبال منه آره،
 «زنمیدارم با چشمام باهات حرف م آره،
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 از زوج خود جدا شدند. کیو هر  دندیهمه چرخ هدوبار

Kabhi pal do pal mein yun fussy-fussy baatein hoti hai 
Do hi mulaqaton mein mill jaate hain zamaane 

Disco deewane 
 
 یزنیباهام حرف م یو هرلحظه دار شهیهم تو
 تا االن دمتید کهیهمون زمان از
 «.میرقص نیا یوونهید ما

که درراه بود،  یو اتفاقات هیسا ییجواز انتقام کسچیه ان،یم نی. در اکردندیم یو خوشحال دندیرقصیبا هم م همه
 دانستند؛یشب م کی نیبودند؛ اما آن را محدود به هم رشیگیهرچند پ اریکه پرهام و مه یاساده ییخبر نداشت. از آشنا

او  دی. امشب باگرفتیپرهام نم یاز چهره یارا لحظه اشبندهیرف و رهیداشت. نگاه خ یگرید یهابرنامه هیسا یول
 همراه شد. هیرا باال برد و با بق شیها. پس دستتواندیکه م دانستیو م کردیخود م یفتهیرا ش

 یهبه انداز اریمه ایبشناسد؛ اما گو شتریانداخت. الزم بود که او را هم ب اریآغـ*ـوش مه انیخودش را م هیبار سا نیا
 آهنگ گفت: یسروصدا انیدوخت. م هیزد و چشمان سبزش را به نگاه محو سا یپرهام رام نبود. چرا که لبخند مرموز

 چرا پرهام؟ -
 زد. یچشمک

 ترم.من که جذاب -
 زد. یپوزخند هیسا
 رو سر خودت. فتهی. به پا اعتماد به نفست نخوره بهش دوباره بستایقدرام بلند ناون نجایسقف ا -

هم  ینهی*ـسـبهنهیحرکت، سـ*ـ نیقفل کرد. با ا شیبازوها انیرا ماهرانه م هیزد و دستان سا یلبخند کج اریمه
 زد و آهسته گفت: یقرار گرفتند. پوزخند

 طرفم. انیاشاره کنم همشون با سر م هی. ستنیکردم. امثال تو واسه من کم ن یشوخ -
 یسه سانت-دو یو در فاصله دی. صورتش را جلو کشدیکرد و چرخخودش را از حصار دستان او آزاد  رکانهیز هیسا

 قرار داد. اریصورت مه
 .ستنیمن خوشگل ن یاونا به اندازه یول -

 زد و با چشم به سقف اشاره کرد. یپوزخند اریمه
 رو نداره. یکی نیا تیظرف گهی. دکنمیخواهش م -
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و دستش  دیتر بود. پرهام خندسمت پرهام رفت. او قابل تحملدوباره به یاز او فاصله گرفت و بعد از زدن چشمک هیسا
 حلقه کرد. هیرا دور کمر سا

 ار؟یبا مه یکردیپچ مپچ یچ -
 زد. یلبخند د،یرقصیطور که مشانه باال انداخت و همان هیسا
 پرت!وچرت -
کرد  کینزد دایودش را به آهم خ اریکردند. مه یشروع به شلوغ باز هیرقصشان سرعت دادند و آن دو هم مثل بق به

 گفت: یبا لبخند مغرور داد،یسرعت خود را همراه جمع تکان مطور که به. هماندیآغوشش کش انیو او رام
 نه؟ ستیکننده نخسته گهیامشب با وجود من د -
 زد. یپوزخند دایآ
 .ستیخب بدک ن یول ؛یستین یگرچه آدم جالب -

 دور در هوا چرخاندو نگه داشت. کیرا بلند کرد.  دایو آ دیخند اریمه
 ست؟یجالب ن یلیهنوزم خ -
 .دیخند دایآ
 !یلینه خ -

 همراه شدند. هیگذاشت. با بق نیزم یزد و او را رو یحرص یلبخند اریمه

«Dance like a deewaana tonight 

Move like a mastana tonight 
Party like a parwana tonight 

Jo kehna hai keh de 
 

 رقصمیم هاوونهیثل دم امشب
 کنمیها حرکت ممثل مـسـ*ـت امشب
 «زنمیبال مها بالمثل پروانه امشب

 فرستاد. رونیرا ب اشینفس حرص اریمه ؟یخوایازم م یچ گهیبگو د پس
 .دمتونیآخه ند ن؟یبود شیچند شب پ یشما دوتا تو پارت نمی! ببطورنیکه ا -
 سرش را به چپ و راست تکان داد. دایآ
 بوده؟ یامشب با ک یبرنامه یدونینم نمی. ببمیایم ییجاها نیهمچ ادینه، اما ز -
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 در چشمانش گفت: رهیدور چرخاندش. دوباره خ کیمشکوک از سؤالش نگاهش کرد و با باال بردن دستش،  اریمه
 .نیدونیو حتماً م نیثابت یهیشما دوتا پا کردمیفکر م ینه، ول -
 زد. یلبخند کج دایآ
 .نیدونینم نیثابت یهیما که پاش -
 ثابت. یهیگفت پا شهینم ،ی! تا حدودیه -
 باال انداخت. ییابرو دایآ
 .یگیو نم یدونیگفت که اسم طرف رو م شهیم یول -
 .شناسمیخوب نم یلیاز دوستامه. خ یکی یاز دوستا -
 هم جدا شدند و دوباره همه هماهنگ شدند. از

«You know it so sing it 

Now go your hands up and say» 
 ریصورت متح یپرهام رو یناغافل از پشت سر در آغـ*ـوش پرهام افتاد. نگاه احساسات هیبار سا نیو ا دندیچرخ همه

 حالت ماندند. نیشد و چند لحظه در هم رهیخ هیسا

Ishq wala love...» 
Ishq wala love... 
Ishq wala love... 

 «دهیکه از راه رس عشقه
دور او را چرخاند. دستش را دور کمر او حلقه کرد  کی ه،یهر دو از بهت درآمدند و پرهام با باال بردن دست سا خرهباال

 و دوباره محوش شد.

«Surkh wala 

Sauz wala 
Faze wala love 

Ishq wala love... 
Hota hi jo 

Love se jyada 
Waise wala love 

 
 قشنگش یبا رنگا عشق
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 رارتششور و شوق و ح با
 دیراه رس از
 باشه تونهیم یچ گهید
 از عشق؟ ریغ

 «.دهیکه از راه رس عشقه
 یباق ستیوسط پ جیاما گ هیها گم شد. سارقصنده انیرا از خود جدا کرد و م هیو آشفته سا ریمتح یابا چهره پرهام

ل شدن نگاهش در چشمان پرهام را جذب خود کند، احساسات خودش بود که با قف نکهیا یمانده بود. انگار به جا
کردن آن افکار از ذهنش،  رونیب ینقشه بود. برا کیهمه  هانی. اشدیم طورنیا دینافذ او جادو شده بود. نه! نبا

 ها رفت.رقصنده انیسرش را چند بار تند به چپ و راست تکان داد و دوباره م
ها ولو شدند و پس از چند لحظه از مبل یکی یروخسته و کالفه  دایو آ هیشدند. سا یتمام شدن آهنگ، همه متوار با

و همراه با خوردن آن مشغول صحبت و خنده شدند.  ختندیر یدنی. دوباره نوشوستندیها پهم به آن اریپرهام و مه
و پرهام همزمان از جا بلند شدند  اری. مهدیرس یمیو صم دیاز دوستان جد یتمام شد و زمان خداحافظ یباالخره مهمان

 گفت: رایو مه
 .میریم میها ما داربچه گهیخب د -
پرهام به سمتش  هیسا یرفتند که با صدا یسمت در خروجبه اریکردند و پرهام و مه یبا لبخند خداحافظ هیو سا دایآ

 برگشت.
 پرهام! یه -

 نگاه کرد که ادامه داد: هیبه سا پرسشگر
 فکرام رو کردم. -

 زد. یلبخند
 باش. دواریام گهید یبه شبا -

 .دیخند پرهام
 !هیعال -

 بلند گفت: هیسا
 ت رو داشته باشم.شماره دیپس با -

 کرد. یاخندهتک
 تاشون حفظن.پرهام، حداقل ده یچهل تا دختر ازم شماره گرفتن. بگو شماره-یامشب س -
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 .دیخند هیسا
 !ینکبتِ عوض -

 گفت: پرهام
 .یممنون لطف دار یلیخ -

خارج  یاز مهمان ،یعنوان خداحافظدخترها به یبعد از تکان دادن دستشان برا اریمهو پرهام و  دندیچهار نفر خند هر
 :دیپرس دایاستارت زد، آ هیکه سا نیشدند. هم نیرفتن شدند. سوار ماش یهم آماده دایو آ هیبعد، سا قهیشدند. چند دق

 ؟یبفهم یزیچ یتونست نمیبب -
 فرستاد. رونینفسش را کالفه ب هیسا
 .دونستنینگار اونام نمنه بابا، ا -
 .خورنیبه پسره به دردمون م دنیآره اما واسه رس -

 :دیفرمان را چرخاند و پرس هیسا
 رو راه انداخته؟ یمهمون یکه همون عوض یحاال از کجا مطمئن -
 خودشه. خواستم از همون دمیو فهم یقبل یهمون پارت یاز دخترا یکیرو دادم به  یکه ازش گفته بود یمشخصات -

 تابلو بشه. دیگفتم شا یول رم؛یدختره آمارش رو بگ
 .شهیچون دردسر م میبفهمه ما دنبالش دینبا کسچی. هیکرد یکار خوب -

داخل تراس  ،یها به مهمانسراغ پگاه رفت. قبل از رفتن آن میمستق هیبه خانه و باز کردن در، سا دنیاز رس پس
اش شد و دستش را دور گردن او حلقه کرد. گونه کشینزد یت صندلاز پش هیجا بود. سانشسته بود و هنوز هم همان

 .دیرا بوس
 ومد؟ین شیکه پ یکردم. تا من نبودم مشکل ریاگه د دیببخش -

 زد. ینشست که پگاه کالفه نگاهش کرد و پوزخند شیروروبه
 م؟مگه من بچه اد؟یب شیمشکل پ دیچرا تو نبودت با -

البته به لطف سپهر بود؛ اما  ،یعاد ینشان از برگشتنش به زندگ شیهاان زدنزبنشست. زخم هیلب سا یرو یلبخند
 داشت. اجیهنوز هم به مراقبت احت

 فرستاد. رونیاز جا بلند شد و نفسش را ب هیسا
 بخوابم. رمیخوبه، پس من م -

 اش زد.شانه یرو یدست شد،یکه از کنارش رد م طورهمان
 .ریخشب به -
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*** 
را برداشت و با  ی. گوشدیخواب گرشید یرا باز کرد و به پهلو نشیسنگ یهاغرغرکنان پلک ل،یزنگ موبا یصدا با

صفحه واضح شد.  یباالخره اسم رو دش،یشد. بعد از چند لحظه تار بودن د رهیاش خکرده به صفحه زیچشمان ر
 سپهر!
 و جواب داد: دیکش یپوف کالفه

 الو سپهر؟ -
 سرحال و خونگرم گفت: سپهر

 .ریخم، صبح بهسال -
 تخت نشست. یجا شدو روجابه یکم هیسا
 سالم. -
 ؟یخواب بود -

 یرا در حلق سپهر فرو کند؛ اما با لبخند یگوش جانیاز هم خواستیشده بود که م یسؤال احمقانه عصب نیاز ا قدرآن
 گفت: یساختگ

 .ستنین زیآره، همه که مثل شما سحرخ -
 .دیخند سپهر

 .یبه ساعت بنداز ینگاه هیتو  کنمیم شنهادیپ یول ستم؛ین زیچنان سحرخمنم آن -
 نگاه کرد. نُه بود. یواریبه ساعت د هیسا

 گفت: الیخیب
 .ستین رید میلیخ ؟یخب که چ -

 .دیخند سپهر
 .میپگاه صحبت کن تیراجع به وضع دی. بانمتیامروز بب خوامیم م،یبله حق با شماست. بگذربله -

 :دیدر دلش توپ هیسا
 آره ارواح عمت! -
 یاوست؛ اما مخالفت دنید یسپهر برا یتکرار یپگاه تنها بهانه تیوضع یصحبت کردن درباره دانستیم نکهیا با

 نکرد و با خود گفت:
 سالمت.و ما رو به ریخاون رو به گهیمن، پگاه رو بهونه کنه. بعدش د دنید دیهم به ام گهیچند وقت د هیبذار  -

 فت:گ یعاد یبا لحن پس
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 و کجا؟ ی. کیاک -
 .یکه هست ییجااالن همون نیهم -

 کرد. یاخم هیسا
 ه؟یمنظورت چ -
 .یسیو کنار پنجره وا نییپا یایاون تخت ب یاز رو یلطف کن دیکه فقط با نهیمنظورم ا -

 گفت: ریمتح هیسا
 در خونه. ینگو که اومد ؟یچ -

 .دیخند سپهر
 . به تو چه؟لمهیفام یخونه -

 زد و دست تکان داد. یلبخند نییکه سپهر از آن پا دیتخت بلند شدو کنار پنجره رفت. پرده را کنار کش یاز رو هیسا
 بود. وانهیپسر د نیکرد و او هم دست تکان داد. الحق که ا یاخندهتک هیسا

 را باز کرد که سپهر داد زد: پنجره
 .یمتعال یخانوما! صبح عالسالم خانوم -

 :دیا نگاه کرد و توپاطراف ر یهاخانه هیسا
 .شمیاالن حاضر م سایوا قهیدو دق هی! محلیخوابن. سالم بر خروس ب هاهیآروم بابا همسا -

 گفت. یاو باشه دیخند سپهر
تخت نشسته بود و جواربش را  یطور که روشد. همان شیهالباس دنیپنجره را بست و کالفه مشغول پوش هیسا
 :دیشد و غر رهیبه سقف خ د،یپوشیم
سه ساعته، -دو یمهمون هیدر کجا بودم؟ در عرض بهمنِ در ،یکردیم می! شکرت خدا! اون موقع که شانس تقسیه -
آدم رومخ  هیهمه انتظار،  نیبعد از ا رسه،یدراز شماره دادن حاال به ما که مو پرهام لنگ اریچهل نفر به اون مه-یس

 .شهیعاشقمون م ادیو بچه ننه م
 دا،یبا پگاه و آ یو خداحافظ ریخرفت. بعد از صبح به رونیاز اتاق ب عیرا برداشت و سر فشیند شد. کو بل دهیکش یپوف

 صورتش ظاهر شد. یو رنگارنگ جلو بایدسته گل ز کیکه در را باز کرد،  نیاز خانه خارج شد. هم
 با عشق! میتقد -

 .دیشاداب سپهر خند ی دسته گل را گرفت و روبه چهر هیسا
 ممنون! -

 را از عطر رزها پر کرد. شیهاهیرا بست و ر چشمانش
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 !هیعال -
 قابل نداره. -

شده بود که با  رهیدر نگاهش خ اریاختیچند لحظه، ب یسپهر شد. برا یچشمان خاکستر یرهیباز کرد و خ چشم
 بشکن سپهر به خود آمد.

 م؟یبر -
 زد. یدر را بست و لبخند هیسا
 .میبر -

 اشاره کرد. هیکه قبل از راه افتادن به سا سپهر شدند نیماش سوار
 کمربند. -
 بابا. الیخیب -
 شرط عقله. اطیاحت -

 زد و راه افتاد. یتیمخش بود. سپهر لبخند رضا یآدم رو نیو غرغرکنان کمربند را بست. چقدر ا دیکش یپوف هیسا
! یتکرار یهاداد. همان حرف یم حیضو سپهر راجع به پگاه تو زدندیپارک قدم م یباران خورده نیزم یهم رو کنار
 بحث گفت: یاز ادامه یریجلوگ یمردمک چشمانش در حدقه چرخاند و برا هیسا
 گذاشته. ریپگاه تاث یرو یلیت خسه هفته-دو نیا یممنون. رفتار و حرفا یلیهرحال خبه -

 زد. ینگاهش کرد و لبخند کمرنگ سپهر
 تو نه. یرو یول -

 .ستادیشد. سپهر هم به طبع ا اشرهیو متعجب خ ستادیا هیسا
 نبود؟ یدو هفته واسه فکر کردن راجع بهم کاف نی. ایتو از احساسم خبر دار -

 کرد. یحرص وکالفگ یاز رو یاخندهتک هیسا
با گفتن  خواستمیپگاهه که ما رو کنار هم نگه داشته. نم نی. امیبه هم ندار یربط چیبس کن سپهر. من و تو ه -
و منم  ی. تو فقط دکتر پگاهمینیهم رو بب ستیقرار ن گهیبعد از خوب شدن پگاه، د یت رو بشکنم؛ ولحرف دل نیا

نظر داره و مجبوره هرروز با همراه و تحت مارستانیب یتو ضیمر هیکه  یمثل دکتر قاًیکه نگرانشه. دق یادخترخاله
 رو بشه.روبه ضیمر

 شد. رهیخ هیدر چشمان سا سپهر
 عالقه هم همراهشه. ی.حتستیاجبار ن یاز رو درمورد من یول -

 ملتمس گفت: یبا لحن هیسا
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 .یمن و پگاه یدهنده ندارم. تو فقط دوست و نجات یاژهیاحساس و چیسپهر. من به تو ه کنمیخواهش م -
 باال انداخت. ییابرو سپهر

 گن؟یم یاگهید زیچ هیچشمات که  یول ؟یجد -
. انداختیاو را در دردسر م شهیهم ز،یصادق و آبرور یهاچشم نی. اگفتیراست م انداخت. سپهر نییسرش را پا هیسا

 گذاشته بودند. شیخود به نما یاهیس انیدلش برداشته و مرا از ته هدفیآن احساس کمرنگ و ب
 زد: تر بغـ*ـل گرفت و لبمحافظت از سرما محکم یخودش را برا کرد،یدار را نگاه منم نیطور که زمهمان هیسا
 .شهیو تموم م بارهیبارون! م نیاحساسات زودگذرن. مثل هم نیا -

که  هیسا یرهیبه آسمان انداخت و لبخند زد. دوباره خ یافتاد. سپهر نگاه هیپلک سا یرو یباران لحظه قطره همان
 پلکش، سرش را باال گرفته بود شد. یسیاز خ ریمتح

 نه! دمیشا -
 کرد. یاخندهچشمان سپهر شد. تک یرهیو منگ خ جیگ هیحرف، سا نیا با
 شدم. عیضا یانگار بدجور -

 .دیخند سپهر
 !یلیخ -

 افتاد. راه
 خونه. میبر دینشده، با نیاز ا دتریتا شد ا،یب -

 سر سپهر راه افتاد.پشت حرف،یسرش را تکان داد و ب هیسا
*** 

را کنار گوشش  لیموبا کرد،یرا تماشا م اطیح یه بارانپنجره منظر یطور که پرده را کنار زده بود و از گوشههمان وایش
 گفت: یقرار داد. بعد از چند بوق، باالخره نگار برداشت و با خوشحال

 ؟یداریسالم دختر. چرا تلفنت رو برنم وا؟یالو ش -
 .میعقد بود یدایکارا و خر ریشرمنده، با کارن درگ -

 گفت: یبا لحن دلخور نگار
 ؟یوقت ندار کتیفابر قیواسه رف ،یکنیازدواج م یچون دار گهید! حاال معرفتیب یا -
 .دیخند وایش
 .دمیاالن تماست رو د نی. همیسرگوش امیچند روز اصالً فرصت نشد ب نیخدا ابه ؟یزنیم هیچه حرف نیا -

 زده گفت:ذوق نگار
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 .الیخیرو ب نایحاال ا -
 ادامه داد: طنتیش با
 دونفره خوش گذشت؟ دیخر نمیاز خودت و آقا داماد بگو. بب -
 .دیکش یکالفه پوف وایش
 یدو هفته رو فقط تو سروکله نی. کل امیدوتا قطب مخالف هم د،یکه کالً تو خر یدونینگو! پدرم رو درآورد. م یوا -

 شدیجلب م یاگهید زیچ ایلباس  هیخودش دلش خواست برام انتخاب کرد. هربار توجهم به  ی. آخرشم هرچمیهم زد
 ...گفتیم عیسر کردم،یبهش اشاره مو 

 کارن را درآورد. یرا کلفت کرد و ادا شیصدا
 .ستیاصالً خوب ن نی. اریخنه -

 خنده. ریزد ز نگار
دو هفته رو  نیقشنگ کل ا نیخونمون و بش ایکن. ب یکار هی شه،ینم یجورنیا نیحرصت داده. بب یپس حساب -

 کن. فیبرام تعر
 .ختهیکار سرم ر یقده و کلجان تو! فردا ع شهینم -

 :دیتوپ نگار
 .رهیمونده. نترس داماد تا اون موقع در نم گهید یلی. بابا تا فرداشب خگهید اریو اما ن یاه! ول -
 .دیخند وایش
 . مگه جرأت داره؟کنهیغلط م -
 که منتظرتم. ای. آماده شو بگهیخب پس حله د -
 لبخندش را خورد و دودل گفت: وایش
 ..جهان. یول -
 .ادیب ستی. تا شبم قرار نستینگران نباش اون خونه ن -
 ؟یمطمئن -
 آره بابا. -
 .دیکش ی. پوفدادیبعدازظهر را نشان م میبه ساعت نگاه کرد. چهارون وایش
 ریاونجا باشم. درضمن، اگه ز گردهیجهان برم یوقت خوامیبمونم. نم تونمیسه ساعت نم-از دو شتریب یباشه، ول -

 .یبد دیما خوردم، جواب کارن رو خودت بابارون سر
 گفت. یشیا نگار
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 نترس بابا! بادمجون بم، آفت نداره. -
 کرد. یساختگ یاخم وایش
 دست شما درد نکنه! -
 . پس منتظرتم. فعالً.کنمیخواهش م -
 باشه. خداحافظ. -

کارن خورد.  یهیگردنبند هدرفت که نگاهش به  ششیکوچک لوازم آرا زیسمت مرا قطع کرد و آماده شد. به تلفن
آن حک شده بود و از طرف مادرش بود. با خودش فکر کرد چه خوب شد کارن آن گردنبند  یکه اسمش رو یهمان

را دور گردنش انداخت. قفلش  ری. زنجستادیا نهیآ یلبش نشست و آن را برداشت. جلو یرو یرا به او برگرداند. لبخند
 زد. یاسم کارن گذاشت و لبخند ید. دست روپالکش ش یرهیخ نهیرا بست و از آ

 ؟یجادوم کرد تیلعنت یبا اون چشما یشد که عاشقت شدم؟ چطور یچ -
طور و چترش را برداشت. از خانه خارج شد و چتر را باز کرد. همان فیک اشیشگیو بعد از زدن عطر هم دیرا بوس پالک

زود اتفاق افتاده  زیو لبخند زد. چقدر همه چ دیکش یش دستداخل انگشت یبود به حلقه یمنتظر تاکس ابانیکه کنار خ
که خودش انتخاب کرده بود،  یزور او را همراه لباس عروسبه رناش گرفت. کاخنده ش،یچند روز پ یادآوریبود. با 

باس با دامن . لشدیبه خود نگاه کرد. باورش نم نهیو در آ دیبا غرولند و اخم لباس را پوش وایداخل اتاق پرو هل داد. ش
 یدر تنش عال حالنینداشت، با ا یگریخاص د نیتزئ اشیدور کمر دیگرچه ساده بود و جزء چند مروار نشیپرچ

 ریو متح رهیبه دامن لباس، کارن را صدا زد. نگاه خ دنیزد و بعد از دست کش نهیدر آ رشیبه تصو یشده بود. لبخند
 فقط مبهوت مانده بود. یدارخنده یافهیآمد. تا چند لحظه با قچشمانش  یلباس جلو نیاو در ا دنیکارن پس از د

 زد. یو لبخند ستادیا وایش یروبه جلو برداشت. روبه یداد و قدم تیباالخره رضا اما
 .یالعاده شدفوق -
بود که  وایش بارنیخود انتخاب کرد و ا قهینداد و با سل تیاهم کسچینظر هوشلوار خودش هم بهانتخاب کت در
 .دیچیکارن در گوشش پ نیریش یخنده یاو مانده بود. صدا یرهیخ
 .یداماد رو نخور -

 .دیهم خند خودش
 .یدندوناتم مسواک زد یتو که عروس رو قبالً خورد -
و پدرش و  یمتوجه شد کارن لباس هومن و هست وایبود که ش ی. عمق فاجعه، زمانشدیختم نم جانیماجرا به هم اما
 یینماه با آن همه قدرت و سلطه را انتخاب کرده بود. به زمان حال برگشت و پس از لبخند دندانو عم نیفرز یحت

 لب زد:
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 !قهیسلخوش کتاتورید یپسره -
 یعقدش را در گوش لیعکس لباس و وسا یکییکی واینگار رفت. ش یسمت خانهسوار شد و به یآمدن تاکس با

که  شانیها. به عکس حلقهدادیم حیها توضبا کارن سر هرکدام از آن بحث یو با خنده ماجرا زدیجلو م لشیموبا
 :دینگار پرس دند،یرس
 چرا دوتا؟ -
 اشاره کرد. وایانگشت ش به
 .یهم که تو دستت انداخت یکی -
 زد. یآن را دور انگشتش چرخاند و لبخند گرشیبه حلقه نگاه کرد. با دست د وایش
 .کنهیفرق م نیا -

 رد.را باال آو سرش
 ماجراها... نیرو کارن قبل از تموم ا نی. اما امونهیرسم یاون دوتا واسه نامزد -
 .دیزده از جا پربه هم خوردن در، حرفش نصفه ماند و وحشت یصدا با

 :دیچیخانه پ ینحس جهان در فضا یصدا
 ؟یینگار؟ کجا -
 :دیو ترسان روبه نگار پرس یحرص وایش
 گرده؟یبرم روقتید یمگه نگفت -

 بود گفت: ریکه خودش هم متح نگار
 .ومدیم رید شهیزود برگشته. هم قدرنیا یواسه چ دونمیآره، باور کن نم -
 :دیروبه نگار توپ یرا برداشت. عصب فشیسرش انداخت و ک یشالش را رو عیسر وایش
 اشتباه بود نگار. من بهت اعتماد کردم. یلیکارت خ -

 عاجزانه گفت: نگار
 .ادیزود ب قدرنیقراره ا ستمدونیخدا نمبه -
 ی. جهان لبخنددیبه خود لرز شیروبه او در اتاق را باز کرد که همان لحظه با ظاهر شدن جهان روبه توجهیب وایش

 زد.
 ! احوالتون؟خانموایبه شبه -
 راهش مانع شد. یانداخت و خواست از کنارش رد شود که جهان با قرار گرفتن جلو نییسرش را پا وایش
 براق نگاهش کرد. وایش
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 رد شم. خوامیور جهان، مبرو اون -
 زد. یپوزخند جهان

 خانم.حاال عروس یبود -
 برود که دوباره جهان سد راهش شد. گریرفت و خواست از سمت د یاغرهچشم

 خاطر من.بمون، به گهید کمیحاال  -
 داد زد: وایش
 ؟یگفتم برو کنار! کر -

 :دیتوپ یجلو آمد و عصب نگار
 ؟یزود اومد قدرنیا یبذار بره جهان. اصالً تو واسه چ -

 کرد. یروبه نگار اخم جهان
 تیجور کنم. واسه فردا بلورو جمع لمی. اومده بودم وسارمیو م امیخودمه. هروقت بخوام م یخونه ه؟یمنظورت چ -

 رفته؟ ادتیدارم. نکنه  کایآمر
 به نگار چشم دوخت. یعصب وایش
 .یدونستیلعنت بهت! تو م -

 سرش را به چپ و راست تکان داد. یبا عجز و درماندگ نگار
 برات قسم بخورم؟ دیرفته بود. آخه چند بار با ادمیکل . بهوایخدا شنه به -

دوستش بود را قبول نداشت. کالفه  نیحرف او که بهتر یبود که حت یعصبان یقدربه واینگار راست بود؛ اما ش قسم
 جهان را پس زد.

 ور!و اونبر -
 .دیبا ضرب به داخل اتاق هلش داد و پس از وارد شدن، در را به هم کوب جهان

 کجا؟ -
 :دیشد و توپ اشرهیدرشت شده خ یبا چشمان وایش
 ؟یکنیم یدار یچه غلط -

 زد. یپوزخند جهان
 .یبر ذارمیکه نم یتا راجع به آقا داماد برامون نگ -

 گفت: نگار
 ؟یرو جمع کن لتیوسا یریچرا نم ؟یندار تیمگه تو واسه فردا بل -
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 :دیغر جهان
 تو خفه! -

 زده آب دهانش را قورت داد.عقب رفت. نگران و وحشتعقب وایرفت که به طبع، ش جلوتر
 جهان؟ یکنیم کاریچ -

 زد و جلوتر آمد. یپوزخند جهان
 نه؟ کنهیداره پرواز م یحتماً االن از خوشحال -

 باال انداخت. ییابرو
 .ارهی. اون تونسته عشق جهان رو از چنگش دربستین یزیالخره کم چبا -
اش شال کنار رفته انیگردبند که از م یرهیاو قرار گرفت. خ یسانتده دیشا یخورد و جهان در فاصله واریبه د وایش
 یفرارو راه  کردیزده نگاهش مکه وحشت وایسمت گردن شزد. دست به یشد و پوزخند دیدرخشیگردنش م یرو

 نداشت، برد که لب زد:
 به من دست نزن. -

گردنبند شد. پالک را  یرهیانداخت و دوباره خ وایو نگران ش یعصبان یبه چهره ینگاهمیبا همان پوزخند، ن جهان
 انگشتانش گرفت و دوباره نگاهش را باال آورد. انیم
 وش کرده.! انگار خوب تو قلبت جاخکالی. باریاسمشم که دور گردنت انداخت -

 را به چپ و راست تکان داد. سرش
 عشقم بشم. الیخیب ایراحت نیکه به ا ستمین یکور خونده! من آدم یول -
 :دیغر رلبیو حرص چشمانش را بست و ز تیدست جهان را پس زد. از عصبان وایش
 .اریرو به زبون ن یلعنت یکلمه نیا قدرنیا -

 :دیرا باز کرد و براق توپ چشمانش
 .یخوایهـ*ـوس م یاز رو هیبق نی. منم عستمیق تو نمن عش -

 .دندیو نگار به خود لرز وایزد که ش یداد جهان
ت کردم. من دستت رو گرفتم و از واسه یکه هرکار یقدر برام ارزش داشت. اونیصد بار بهت گفتم تو فرق دار -

 ؛ینباش هیو محتاج بق یسیخودت وا یبهت کمک کردم رو پا . مندمتیکش رونیکه پدرت ساخته بود ب یمنجالب
 ؟یتو چ یول
 زد. یگردنبند اشاره کرد و پوزخند صدادار به
 .یاسم اون رو دور گردنت انداخت -
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 کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. یزیتمسخرآم یخندهتک وایش
 .اریرو درن ریخَ یآدما یبس کن جهان. خواهشاً ادا -
 شد و ادامه داد: اشرهیخ
و همکارات  انینه تنها من، بلکه تمام اطراف یداشتم؛ ول اجیرو قبول کردم؛ چون واقعاً به پولش احت شنهادتیپمن  -

به  دنیتو فقط واسه رس ،ینکرد یکار نی. تو واسه کمک به من همچمیخبر داشت تتیاز همون روز اول از قصد و ن
 .یبش کینزدبهم  یقصد داشت نکهیواسه ا ،یرو کرد کارنیهدف خودت ا

 داد زد: یعصب جهان
 ؟یبکنباهام  یکار نیهمچ ی. چطور تونستمیمن و تو نامزد ی! ولیآره، آره لعنت -
 :دیتوپ یعصب وایش
مون و بعدش شروع به توهم زدن راجع به رابـ ـطه یپدرم رو گرفت تیجهان. تو فقط رضا ستین یچیمن و تو ه نیب -

 .یکرد
 .دیکش دستش را وایبه حرف ش توجهیب جهان

 گرفتم. تی. من واسه هردومون بلیبرسونمت خونه که واسه فردا لوازمت رو جمع کن اینزن. ب یحرف اضاف قدرنیا -
 و داد زد: دیکش رونیدست جهان ب انیدستش را از م وایش
 .امیولم کن! من با تو بهشتم نم -

 سرداد. یاخندهشد و تک وایش یرهیخ جیرا درهم کرد. گ شیسمتش برگشت و ابروهامتعجب به جهان
 سفر رو باهات گذاشتم. نیکه قرار ا وقتهیلیمن خ شم؟یمتوجه منظورت نم -
 :دیغر وایش
 یکنیو فکر م یریگیواسه خودت م یکه بخوا یمی. تو تصوراتت هر تصمیجهان! شورش رو درآورد گهیبسه د -

 .امیبار بهت گفتم که باهات نم نیمن چند رو تمومش کن. ایبازمسخره نی. اهیکاف گهید ی. ولعشونمیمنم مط
 داد زد: یعصب جهان

 ؟یواسه موندنت دار یلیوگرنه چه دل یایب یخوایخاطر همون کارن کثافته که نمتو به -
 داد زد: وایش
موضوع اتمام حجت  نیماجراها باهات درمورد ا نیبا کارن و تموم ا یی! حرف دهنت رو بفهم. من قبل از آشنایه -

 یستیدوستت نداشتم، ندارم و نخواهم داشت. چرا متوجه ن نکهیخاطر اپدر و خواهرام، هم به طیخاطر شراهم به کردم.
 چون عاشقشم. کنم؛یبردار. من دارم با کارن ازدواج م سرمفردا عقدمونه. دست از  میجهان؟ من و کارن نامزد کرد

 .دیشد که خودش را عقب کش کینزد وایدوباره به ش جهان
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حد مجذوبش  نیداره که تا ا یبگو چ ؟یدیم حشینسبت به من داره که به من ترج یتیچرا؟ مگه کارن چه مز -
 ؟یشد
 گفت: یتربا لحن آرام وایش
 جهان. خوادیو مدرک نم لیعشق، دل -

 وارد بحث شد. نگار
 ج کنه.که دوسش داره ازدوا یرو داره با کس نینکن. اون حق ا تشیاذ قدرنیجهان. ا گهیبسه د -

 آرام باشد گفت: کردیم یکه سع یو با لحن ستادیا وایبه حرف نگار، روبه ش توجهیب جهان
رو  تیبده گهیتا ده سال د تونهینم یدختر. چشمات رو باز کن. کارن حت رونیخام رو از سرت بنداز ب یاهایرو نیا -

قدر . اونیشیقصر من م ی. تو ملکهزمیرو به پات بر یخوایم یتا هرچ یایهمراهم ب هیکاف ؟یمن چ یبده؛ ول
 تو باشه. یجا خورهیحسرت م یکه هر دختر یشیثروتمند م

 زد. یسرش را به تأسف تکان داد و پوزخند وایش
ش با کارن و خانواده یاز وقت یتر. ولپولدارتر، خوشبخت یهر چ گفتمی. با خودم مکردمیفکر رو م نیمنم قبالً هم -

 .ارهینم یکه پول خوشبخت دمیآشنا شدم، تازه فهم
 زد و ادامه داد: یلبخند

. کننیعوض نم ایو پرمحبتشون رو با دن کیکه جمع کوچ یی. آدمادمیاون آدما د ونیرو م یواقع یمن خوشبخت -
قدر ساده که با . اونکننیم یقشنگ زندگ ی. اونا ساده ولشکننیدل هم رو نم وقتچیاما ه کنن؛یبحث و دعوا م

هم  یقدر. بهکننیم میتقس گهیهم د نیرو ب یخوشحال نیقدر قشنگ که او اون شنیخوشحال م زایچ نیترکیکوچ
 تونهیمشکالت نم نیترحاضرن براش جون بدن؛ اما بزرگ هیبق شون،یکیدرد  نیتررو دوست دارن که با کوچک

تر اون خانواده خوشبخت ونیم یزندگجهان. من با  یخوشبخت یعنی ،یواقع یزندگ یعنی نیبندازه. ا ییجدا نشونیب
 .امیاز هر دختر

 زد. یلبخند کج جهان
 .یبه آرزوت برس یتونیمتأسفم که نم یلیخ ی. ولزمیبود عز یقشنگ یسخنران -

 ظیمشتش فشرد و با غ انیگردنبند را گرفت و پاره کرد. آن را م ریحرکت، زنج کیبرد و با  وایسمت گردن شبه دست
 د.پرت کر نیزم یرو
 .رهیسر بگ ستیازدواج قرار ن نیچون ا -
 اش را از گردنبند گرفت و به جهان دوخت. داد زد:زدهو وحشت ینگاه عصب وایش
 !یریزنج یوونهید ؟یکنیم یدار یچه غلط -



 

 

549 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

سر هم به دندان گرفت و سرش را پشت یزنان جلو آمد. لبش را حرصنفسرا به پهلو زد و نفس شیهادست جهان
 زد. ید. پوزخندتکان دا

 نیا نمیبچه! بب یکردیم سیخودت رو خ ومدی. قبلنا اسمم که میآره؟ واسه من دمم که درآورد یریزنج یوونهید -
 .میبگو ما هم اعمال کن ؟یرو شدبه اون رونیمخت رو زده که کالً از ا یپسره با چه روش

صورت  کیدستان قدرتمندش گرفت. صورتش را نزد انیرا م وایش یشد و بازوها ترکیزد. جهان نزد یپوزخند وایش
 :دیبا اخم توپ کرد،یدستان جهان تقال م انیاز م ییرها یبرا کهیدرحال وایاو برد. ش

 ؟یکنیم یدار یدستت رو بکش. ولم کن چه غلط -
 .گهیکه کارن کرده د یهمون کار -

تمام قدرتش را جمع کرد و محکم او را به عقب  وایشد که ش ترکیقرار داد و نزد وایش یهارا به موازات لب شیهالب
 صورتش کرد. داد زد: یحوال یمحکم یلیس د،یایهل داد. تا به خود ب

 ؟یبکن یخواستیم یکثافت! چه غلط -
سمت گردنبند رفت و آن را از شد که به وایش یرهیخ ریاش گذاشت. متحگونه یعقب رفت و دست روعقب جهان

 یبرد و آن را باز کرد که با صدا رهیسمت دستگبه نگار هم نگاه کند، دست به یحت نکهیا برداشت. بدون نیزم یرو
 راه متوقف شد. انیجهان، م

 .یخودت گور خودت رو کند یبا دستا -
 ترس گفت: یانگاهش کرد و بدون ذره وایش
 .یبکن یتونینم یغلط چیو تو هم ه میکنیمن و کارن ازدواج م -

 .دیان فرصت حرف زدن بدهد، از اتاق خارج شد و در را به هم کوببه جه نکهیاز ا قبل
 زد. یپوزخند جهان

 !دید میخواه -
 انداخت. کردینگاهش م رانیبه نگار که ح یآلودغضب نگاه

 رو واسه فردا جمع کن. صبح زود حاضر باشه. لمیوسا -
 :دیبا ترس پرس نگار

 واسه فردا صبحه؟ تتیبل -
 آره. -
 نداشته باش. یباهاش کار ؟یچ اویپس... پس ش -

 زد. یپوزخند جهان
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 اوناست. یروز خوش نیآخر ران،یبا عشقش خوش باشه. روز برگشتنم به ا یچند وقت هی ذارمیفعالً نه! م -
 شد. یو جد دیرا کش شیسمت در رفت که نگار با اخم بازوبه تیعصبان با
. تو قرار کنمیاز دو بار تکرار نم شتریرو ب زیچ هیکه  یدونینداشته باش. جهان خوب م یبهت گفتم باهاش کار -
 .یاون دوتا داشته باش یبه زندگ یکار ستین

 به او انداخت و سپس از اتاق خارج شد. یگری. نگاه ددیرا از دست نگار کش شیزد و بازو یپوزخند جهان
 فرستاد: وایش یسرعت برابعد از رفتن او، به نگار

 مون قسم.چند ساله ی. به دوستدونستمینم یچیمن ه وا،یش از دست من ناراحت نباش -
 آن را باز کرد. عی. سردیدستش رسمنتظرش بود به قراریکه نگار، ب یامیاما باالخره پ د؛یکش طول

 .رونیب کنمیپا از در پرتت مبا جفت ،یاریدرب یبازتو عقدم جنگولک یمون قسم، اگه بخواچند ساله یبه دوست -
 نوشت: عیلب نگار آمد و سر یرو یلبخند

 خانم!. عاشقتم عروسکنمیم یسع -
*** 
که از چشمانش مشخص بود،  یوصف رقابلیغ جانیکت کارن را مرتب کرد و نگاهش را باال آورد. با ه ونیکتا عمه

 زد. یو لبخند دیرا باال کش شینیچشمان کارن شد. ب یآسمان یآب یرهیخ
 . من که خودم...نمتیلباس بب نیا یچقدر منتظر بودم تو یدونی. نمزدلمیعز یخوشبخت باش -

 بلند شد. فشیهق ضعهق یدهانش گذاشت. صدا یو دستش را رو دیلرز شیهاشانه
دار شدن به هر بچه یبرا ونی. عمه کتاستیهمزمان چ یو ناراحت یخوشحال نیا لیمتوجه بود که دل یبه خوب کارن

پردردسر  یحد دوست داشت. هر چند عمه نیدو برادرش را تا ا یهابچه نیهم ینداشت. برا دهیزده بود؛ اما فا یدر
محل  اشیپدر یاز خانواده  کسچیکه به ه انیک یوحت یکارن، هومن، هست قتیبود؛ اما در حق ییو زورگو

 بود، عاشقش بودند. امدهین اشیعقد برادرِ هر چند ناتن یبرا یو حت گذاشتینم
باشد تا مبادا  شیداشت مراقب مدل موها یسع کهی. درحالدیاش را به آغـ*ـوش کشعمهزد و  یلبخند تلخ کارن

 آن نشاند. یبر رو یاو بـ..وسـ..ـه دیسرش کش یو زمان را به هم بدوزد، دست رو نیخاطرش زمخراب شود و به
 .شهیاشکا که نم نیبا ا از عروسم بهتر باشه؟ خب دیداماد با یامشب عمه نیقربونت برم عمه. مگه خودتون نگفت -

 زد. یدر چشمان قرمزش شد و لبخند رهیگرفت. خ شیرا از آغوشش جدا کرد و بازوها عمه
 .نیو بخند نیحاال زود اون اشکا رو پاکشون کن -

 زد. یچشمک
 .دیهمه رو انگشت به دهن بذار پتونیشما قراره امشب با ت -
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 .دیکارن را کش یکرد و محکم گونه یاخندهتک اشهیگر انیم عمه
 برم. عشق عمه! اتیبازقربون خودت و زبون -

 چشمانش شد. یرهیآن زد. دوباره خ یرو یااش برداشت و بـ..وسـ..ـهگونه یدست عمه را از رو کارن
 خدا نکنه. -
 داده بود، برگشتند. هیسمت او که به چارچوب در تکو هردو به دیبه صورتش کش یدست عیهومن، عمه سر یصدا با
 ن؟یکن چارهیبه حال منِ ب یفکر هیو  نیبرگرد یواقع یایبه دن شهیبود! حاال م یقشنگ یهند لمیف -

رفت و وارد  یاغرهخنده. هومن چشم ریهومن افتاده بود، هردو زدند ز یرسم پیو عمه که تازه نگاهشان به ت کارن
 اتاق شد.

 .نیبخند نیتونی. تا منیبله، بخند -
 :دیمبل انداخت و غر یخودش را رو یعصب

 لباس من شو. الیخیکارن صد دفعه بهت گفتم ب -
 :دیدستش گرفت و نال انیرا م اشیکت مشک یهالبه
 گشاده. مزخرف شدم. یلیخ ه؟یچ نیآخه ا -

 اش را خورد.خنده کارن
انگار بهت  ،یزنیم میرسم پیت هی یکه وقت یدیجلف و تنگ پوش یلباسا شهیهم قدرنی. اگهیخودته د ریخب تقص -
 .ادینم

 .دیخند دوباره
 .ادیبهت نم ییالبته انگار که نه، خدا -

 شد. زیخمیچپ نگاهش کرد و نچپ هومن
 نشناستش. نتش،یبب یبزنمش شب عقدش که عروس وقت نیهمچ گهیم طونهیش -

 فرستاد و دوباره نشست. رونیرا پرحرص ب نفسش
 .دیخند کارن

 باشه بابا آروم باش. -
دوخت. از حرص  واریرا به د اشینگاه عصب نهیسـ*ـبهت و دست دور گردنش انداخت که هومن دستنشس کنارش

 لب کارن آمد. یرو یخوردن بانمکش لبخند
 یایب شرتیو ت پارهکهیکه با شلوار ت شدیمن باش. نم یبه فکر آبرو ذرههی ،یستیخودت ن یحداقل به فکر آبرو -

 شد؟یوسط مراسم، م
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 بلند شد. یان را پس زد و با اخم بچگانهدست کار هومن
 ولم کن، نکبت! -

 پیکرد؛ اما همزمان و با افتادن نگاهشان به ت ییسالم بلند باال نیوارد اتاق شدند و فرز نیو فرز یلحظه هست همان
 شیهادهخن انیم نیخنده. فرز ریشد و بعد از چند لحظه، زدند ز سیتوپ تن یاندازه شانیهومن، ابتدا چشمان هردو

 گفت: دهیبردهیبر
 ت.جذبه نیآقا هومن با ا مونیرو داشته باش. نکش نجایا -

 آن دو را کنار زد و از اتاق خارج شد. کارن بلند گفت: یعصب هومن
 و کراواتت رو درست کن. قهیکجا؟ الاقل  -

 رونیه و نفسش را پرحرص ب. چشمانش را بستستادیکارن ا یرولحظه بعد، هومن دوباره به اتاق برگشت و روبه چند
 فرستاد.

 .ستمیخودت درست کن. من بلد ن -
 زانی. دست برد سمت کراوات آوستادیهومن ا یروو سرش را به چپ و راست تکان داد. بلند شد و روبه دیخند کارن

تب کرد. لباس را مر یقهیشده بود، آن را سفت و  رهیدرهم هومن خ یافهیبه ق یطور که با لبخند ژکوندو همان
 هومن زد. یشانه یرو یدست

 .یشد ترپیحاال شد. از منم خوشت -
 کرد. زی. چشمانش را ردیکش یو حرص قیعم یرا باز کرد و نفس شیهاپلک هومن

 ؟ینیبیشاخ م هیرو سر من  اناًیکارن؟ تو اح -
 .دیسرش خنداز پشت نیفرز

 .شهیم دهیکه دوتا د هیزاو نیواال از ا -
سرعت از اتاق خارج تکشان را داد، بهجواب تک یدرست و حساب یاغرههومن پس از آنکه با چشمو  دندیخند همه
 شد.

 وایکه ش یسمت اتاقبه قراریبود. کارن ب یبودند و جمع خودمان امدهیها نرفتند. هنوز مهمان رونیهم از اتاق ب هیبق
 آنجا درحال آماده شدن بود، رفت و در زد.

 آماده نشد؟ خانم ماعروس نیا -
 شد. واینگران ش یچهره یرهیخ نهیو از آ دیخند نگار

 تمومه. باًیآقا داماد. تقر اریطاقت ب -
 :دیغر کارن
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 تا حاال تموم شده بود. ن،یکردیاگه م زابلمیملکه ا یعروس شی. آراگهید نیزود باش -
 شده بود. نهیخودش در آ ریتصو یرهیخ دهیپرآشفته و رنگ یااما با چهره وایرا مرتب کرد. ش وایو تور ش دیخند نگار
 آمد. رونیب الیفکر و خ یایخورد و از دن یاش زد که تکانشانه یرو یدست نگار

 .ختهیاعصابش به هم ر یخانم که انگار آقا داماد بدجورپاشو، پاشو خوشگل -
کارن پشت  یآمدهاومتوجه رفتشب قبل جهان بود که اصالً  یدهایاش درمورد تهدقدر غرق افکار آشفتهآن وایش

 :دیزده پرسو وحشت دیدر اتاق نشده بود. از جا پر
 جهان اومده؟ نمیشده؟ بب یچرا؟ مگه چ -

 کرد. یفرستاد و نچ رونینفسش را کالفه ب نگار
کارن از  یدونیامشب شب عقدته. نم رسرتی. خوایخودت رو عذاب نده ش یخودیب یفکرا نیبا ا قدرنیا ر،یخنه -
 .نمیون موقع تا حاال چند بار سراغت رو گرفته. پاشو ببا

 را گرفت و بلندش کرد. وایش یبازو
 .شکونهیپاشو که االن شوهرت با لگد در رو م -
 چشمان نگار شد. یرهیبلند شد و مضطرب خ وایش
 جهان رفته؟ یتو مطمئن نمیبب -

 .دستش را به کمرش زد و مردمک چشمانش را در حدقه چرخاند نگار
 گهیدوماه د-یکیشد. تا  یرو بست و راه لشیبگم آخه؟ بابا به جون خودم قسم امروز بار و بند دیبا گهیچند بار د -

 ؟ی. خب که چرانهی. بعدشم، اصالً تو فکر کن تو استیازش ن یهم خبر
 شد. رهیرا گرفت و در چشمانش خ وایش یبازوها

 بکنه. تونهینم یغلط چیهداره.  ینگران نباش. جهان فقط اهن و تلپ اضاف -
 داخل اتاق زد. یفرستاد و چرخ رونیب قینفسش را عم وایش
 .دونمینگار نم دونمینم -

 و نگران گفت: جیو گ دیسمت نگار چرخبه دوباره
 .کردمیازدواج کارن رو قبول م شنهادیپ دینبا دیشا -

 برداشت. وایسمت شبه ینگار از تعجب درشت شد و قدم چشمان
 ؟یکه به انتخابت شک کرد یگرفت یجد قدرنیمزخرف جهان رو ا یدایواقعاً تهد ؟یگیم یم هست چمعلو -
 دستانش گرفت. انیمبل انداخت و سرش را م یخودش را رو یعصب وایش
 ؟یچ ارهیسر کارن ب یینگار. اگه بخواد بال ترسمیم یلیمن خ -
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 صورتش برداشت. یرودستانش را از  اطیمبل نشست و با احت یرو وایکنار ش نگار
من، جهان بخوادم جرأت  زِیعز ریخ. نهدمیش زحمت کش. منِ بدبخت چهار ساعت واسهشهیپاک م شتینکن بابا. آرا -

 .سهیرو نداره. مخصوصاً که کارنم پل یکار نیهمچ
 نگار شد. یرهیسرش را چرخاند و خ وایش
 نظرت انتخاب کردن کارن اشتباه بود؟به -

 زد. یبخشگذاشت و لبخند آرامش وایش ینهشا یدست رو نگار
انتخابه. کارن  نی. پس شک نکن که اون برات بهتریطور که تو عاشقش. همونوایمعلومه که نه. کارن عاشقته ش -

که من  یدونیخودت خوب م ی. درسته که جهان داداش منه ولیکنارش خوشبخت ش دردسریب یتونیکه م هیکس
بهتر از  ی. چکنهیکه عاشقشه ازدواج م یدوستم داره با پسر نیچقدر خوشحالم. بهتر امروز یدونیطرف توام. نم

 ن؟یا
 را هم بلند کرد. وایشد و ش بلند

 .شهینابود م اریکه کارن داره تو درد فراغ  میبر -
سمت هسرش هم نگار آمد. هردو بزد و دامن لباسش را به دست گرفت. از اتاق خارج شد و پشت یزورک یلبخند وایش

 :دیعقد مشغول بحث بودند، رفتند. کارن با حرص توپ یکارن و هومن که کنار سفره
عقد پسرعموته.  یسفره ینیریش نایا رسرتیبابا خ ؟یریشکمت رو بگ یجلو یتونیحد نم نیواقعاً تا ا یعنی -
 مهمونا بره؟ شیمن پ یکه آبرو یخواینم

بود که متوجه  اشرهیخ یو عصب نهیسـ*ـبهنگاه کرد. کارن دست یگریطرف ددهانش را کج کرد و به الیخیب هومن
باز مانده بود؛ اما  دهان نهنگ یخوردن، اندازه یثابت مانده بود، شد. دهانش برا یانقطه یکه رو رانشیچشمان ح

نگاهش را گرفت مانده بود. کارن متعجب رد  رهیحال او همچنان در همان حالت خ نیاز دستش افتاد. با ا ینیریخود ش
 و نگار زل زده بودند. وایبه ش هاوانهیبودند که مثل د شانی. حاال هردودیو نگار رس وایبه ش نکهیتا ا
دار، و پف درنگیدر آن لباس سف وایش دنیکردند. کارن که از د دنیها جمع شدند و شروع به کل کشهم دور آن هیبق

دلرباتر بود، همراه نگار جلوتر آمد. نگار هم که در آن لباس  شهیاز هم تور پنهان شده بود ریاش زچهره نکهیبا وجود ا
روبه  یطنتیو پر از ش زیهوش از سر هومن بـرده بود، لبخند ر نگشرهم ریسبزرنگ و براقِ چسبان همراه با شال حر

 ، لب زد:مانده بود رهیطور که خ. کارن همانستادندیآن دو ا یروروبه وایزد و همراه ش رشیمتح یچهره
 جذاب من. یفرشته -

 هم روبه نگار گفت: هومن
 سبز من یفرشته -
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 رفت. یوحشتناک یغرهچشم نگار
 ؟یکنیمسخره م -
 پوزخند زد. نهیسـ*ـبهانداخت و دست یهومن نگاه یسرتاپا به
 ؟ینگرفته بود میکه هنوز رژ هیلباسات مال اون دوران -

 :دیبه خود آمد و با اخم توپ هومن
 خوبه! میلیگه چشه؟ خم -

 بود زد. وایکارن که همچنان محو ش یبه پهلو یاسقلمه
 مگه نه کارن؟ -

 اش زد.شانه یرو یسمت او برگشت. دسترا درهم کرد و به شیابروها د،یاز طرف او نشن یجواب یوقت
 تو کما؟ یرفت اناًیبرادر؟ اح -

 سمتشان آمد.با خنده به عمه
 جان.ولش کن هومن -

 روبه هومن زد. یو چشمک ستادیارن اک کنار
 .برنیبه سر م ایفعالً تو رو شونیا -
صورتش  یزده روخجالت یشده است. لبخند عیجمع، کارن به خود آمد و متوجه شد بدجور ضا یخنده یصدا با

 خندان پدرش ثابت ماند. یچهره یبه همه انداخت. سرانجام رو ینشست و نگاه
 یاز خوش یدر دلش خبر گریگرفت. د یاش رنگ نگراند. آب دهانش را قورت داد و چهرهلبانش محو ش یاز رو لبخند

 یهاو دلهره بود که تمام وجودش را فرا گرفت. بعد از صحبت ینبود. در عوض، ناراحت شیچند لحظه پ جانیو ه
بود که آرامش  وایش دنیچند لحظه و با د نیبود. تنها هم امدهیلحظه هم خواب به چشمانش ن کی یپدرش، حت روزید

روزها که کارن  نیدو روز به ذهنش هجوم آوردند. مسلماً ا نیا یهاالیبه وجودش برگشت؛ اما دوباره تمام فکروخ
 یقدرمدت، به نیبود. در ا یموضوع نیشدن با چن ریدرگ یبرا تیموقع نیشده بود، بدتر وایتنها فکر و ذکرش ش

 نیترماه، در مهم نیدر ذهنش نداشتند. حاال و پس از چند ییجا یئل قبلمسا گریافتاده بود که د فاتفاقات مختل
 را نداشت. یزیچ نیانتظار چن وجهچیهبه ش،یزندگ یروزها
 .دیخند هومن

 .میرو با هم تنها بذار شهیزوج عاشق پ نیبهتره ا -
 روبه نگار زد. یچشمک

 خانم؟مگه نه مارمولک -
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 رفت. یاغرهچشم نگار
 ؟یگفت یچ -

 گفت: یجد منهو
 .یشکل مارمولک شد قاًیلباس دق نیبابا؟ خب تو ا یشیم یچرا عصبان -

 آن دو را گرفت. یو بازو دیخند عمه
 .نیبکن گهید یجا هیدعواهاتون رو  یهیبق نیها! بربچه گهیبسه د -
 زد. ینگاه کرد و با ذوق لبخند مهربان وایکارن و ش به
 .میها بذارعروس و داماد رو تا اومدن عاقد تن -

 روبه کارن زد. یجلو آمد و لبخند وانیهومن و نگار که رفتند، ک عمه،
 .یخوشبخت باش شهیهم شاهللیپسرم. ا یشد یعال -

 زد. مهیننصفه یرا به آغـ*ـوش فشرد که تازه به خود آمد. بعد از چند لحظه، از پدرش جدا شد و لبخند کارن
 ممنون بابا. -
 انداخت. شانیهردوبه  یبا لبخند نگاه وانیک
 .ذارمیتنهاتون م -

شد. همان  وایش یخال یرا دنبال کرد. سر برگرداند که متوجه جا وانیسرش را تکان داد و با نگاهش رفتن ک کارن
 بلند شد. لشیاس.ام.اس موبا یلحظه صدا

 دارم. جایتازه احت یتنها باشم. به هوا کمیتا قبل از اومدن عاقد  خوامیشرمنده بابت رفتنم. م -
 کارنیدر ا وایگذاشت. با خود فکر کرد چه بهتر که ش بشیرا داخل ج یفرستاد و گوش رونیب قینفسش را عم کارن

آزرده را دل وایش دیترسیحرف را بزند؛ اما جرأتش را نداشت. م نیقدم شده بود. چرا که کارن هم قصد داشت هم شیپ
 وایحال و اوضاع با ش نیدر ا خواستیدلش نم چیداشت. ه اجید احتآزا یبود که او هم به هوا نیا قتیکند؛ اما حق

از  دیداشتند. با اجیاحت ییتنها نی. هردو به اکردیاش را متمرکز مو افکار آشفته ماندیتنها م یکم دیرو شود. باروبه
شدند؛ یخالص مها ربوده بود، از آن یسازشب سرنوشت نیرا در چن یکه آرامش و خوش شانیذهن یهاشر دغدغه

دست  شیهانبود که آسان از خواسته یرفتن جهان را باور کند؛ چون آدم توانستینم هایراحت نیبه ا وایاما چطور؟ ش
به هرآنچه که اراده  دنیرس یجهان برا ریناپذیخستگ یهاموضوع مطلع بود. او تالش نیاز ا یخوببه وایبکشد و ش

بود و هرچند  ستادهیحوض کوچک ا یروروبه اط،ی. داخل حکردینگرانش م نیبود و هم دهیوضوح درا به کردیم
باعت شده بود به خود بلرزد و دستانش را حفاظ  اشیدرون یقدرها هم سرد نبود؛ اما آشفتگآن یگرفته و ابر یهوا

به  دیبا هبود وگرنشده  یمخف دیآن تور سف ریز اشدهیپرنگران و رنگ یکه چهره کردیبدنش قرار دهد. خداراشکر م
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و مخصوصاً کارن را  هیبق یموضوع کنجکاو نیها حق داشتند. مسلماً اآن وای. البته از نظر شدادیهمه جواب پس م
باشد؟ لرزان  رانیو ح ختهیبه هم ر طورنیا دیبا اش،یشب عقدش با عشق زندگ یکه چرا دختر کردی*ک مـیتحـر

کارن فرستاده  یکه برا یامیآورد و به پ رونیرا ب لشی. موبادیچک شاگونه یرو یاشک فرستاد و قطره رونینفسش را ب
کرد. با خود فکر  یاشک را از هم از چشمش جار یقطره نیکه کنار متن خورده بود، دوم یدوم کیشد. ت رهیبود، خ

آزرده و او را دل اشندهیبه همسر آ امیپ کیبا فرستادن  یشب نیمثل جهان در چن یخاطر آدمبه دیکرد چرا؟ چرا با
پس چرا  د؟یکشیتمام انتظارش را م یکه دو هفته ییایبود؟ همان شب رو نیخودش را از کنار او بودن منع کند؟ ا

 نبود؟ بایز
بود. درست مثل همان  یرا به آسمان دوخت. امشب هم باران سشیصورتش، نگاه خ یباران رو یاافتادن قطره با

نابود شده  یاندهیکارن، آ ریتصو یآمده بود. پس چرا خوشحال نبود؟ چرا به جا شایکه کارن به خواستگار یشب
 تمام شده؟ زیهمه چ کردیچرا فکر م رفت؟یچشمانش رژه م یجلو

. با شدت ردیکه به چشمانش خورد، باعث شد نگاهش را از آسمان بگ ی. برقدیغرش آسمان، به خود لرز یصدا با
با  نکهیا یرا پاک کرد. برا شیهاقورت داد و اشک یسخترا بسته بود به شیاه گلوکه ر ینیگرفتن باران، بغض سنگ

 قدم برداشت. د،یرسیدوم م یطبقه یهااتاقاز  یکیکه به  یپشت یپلهسمت راهها مواجه نشود، بهمهمان
*** 
شب فرو رفته بود، شد.  یکیآسمان که در تار یرهیدوم حلقه کرد و خ یطبقه وانیا یهانرده یدو دستش را رو کارن

را خراب  اشیشب زندگ نیبهتر یفکر مزخرف نیبا چن دیفرستاد. با خود فکر کرد چرا با رونیب قینفسش را عم
زده حد وحشت نیاصالً چرا تا ا شد؟یشب م یاهیس ومح دیبا وا،یچشمان ش یشدن در مشک رهیخ یجاچرا به کرد؟یم

در کل وجودش رخنه کرده  یبیگذاشت، ترس عج انیدرش موضوع را با او درمکه پ یاو نگران بود؟ از همان لحظه
 .کردیترش مکه در نظر کارن بود، وحشتناک یزیو از چ زدیکه کابوس شب قبل، به آن دامن م یبود. ترس

 وایموضوع را با ش دیچطور با دانستیو آشفته بود. نم جیکند. گ رونیفکر آن را از سرش ب توانستینم یالحظه
 چه بود؟ وایواکنش ش یعنیبگذارد.  انیدرم
 آور نبود.که خود کارن داشت، عذاب یاحساس یچقدر هم که بد بود، مسلماً به اندازه هر

 آورد. رونیاش قرار گرفت و او را از فکر بشانه یرو یدست
 کجاست؟ وایدر دنبال شما دوتان. پس شبابا همه دربه ؟یینجایکارن تو ا -

 سمت هومن برگشت.فرستاد و به رونیرا بنفسش  کارن
 تنها باشه. خواستیهوا بخورم. م کمی خوامی. گفت ماطهیگمونم تو ح -

 کرد. یشد و اخم قیاش دقدر چهره هومن
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 .یشده؟ انگار نگران یزیچ نمیبب -
 زد. مهیننصفه یسرش را به چپ و راست تکان داد و لبخند کارن

 ؟نگران باشم دیبا ینه، واسه چ -
 شد و دلخور گفت: رهیدر چشمانش خ یجد هومن

 با منم کارن؟ -
 :دیرا درهم کرد و متعجب پرس شیابروها کارن

 ه؟یمنظورت چ -
 :دیغر نهیسـ*ـبهفرستاد. دست رونیب یکارن برداشت و نفسش را حرص یشانه یدستش را از رو هومن

 ؟یبمال رهیش هیسر منم مثل بق یتونیم یفکر کرد -
 کرد. ی انداخت و نچباال ابرو

 یبرم مالئکه دیکه از خدا گرفتم تو رو نشناسم، با یسال عمر شیشوستیجان. من اگه بعد از بپسرعمو ریخنه -
 ؟یچته. چرا دو روزه تو خودت یآدم بگ نیع دیرو بشناسم. حاال هم منتظرم. با ایاون دن
 شد. رهینگاه از هومن گرفت و دوباره به آسمان خ کارن

 .ستین یزیهومن. گفتم که چ الیخیب -
 د،یدرخشیشب هم م یکیتار انیآشفته و چشمان نگرانش که م رخمی. به نستادیبرداشت و کنار کارن ا یقدم هومن

 شد. رهیخ
خودت و من رو معطل نکن و زودتر بگو؛ چون  یخودیب ،یبه مراسم عقدت برس یخوایچرا هست. پس اگه م -

 هستم. یریچه گکه من  یدونیخودت بهتر م
 .دیسمت هومن چرخو به دیکش یپوف کارن

 .دونمیم -
 کرد و سپس ادامه داد: یمکث

 .دمیبه دستمون رسوندن. منم از بابا شن یدیجد یخبرا روزید اینفوذ -
 ؟یخب؟ چه خبر -
 یدوبدل بشه. بازمهم ر یمحموله هیانگار قراره  یست؛ ولساده یمهمون هیظاهر . بهگهیچند هفته د یدر مورد پارت-

 ست.کارشون ساخته گهید م،یبنداز رشونیمحموله گ ییجا. اگه موقع جابهشهیاز االن شروع م یاصل
 داشت االن؟ یچه ربط نی. خب، ایسالمتبه -

 فرستاد. رونینفسش را ب یعصب کارن
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که سر  ییگار تو دستوراتر شده. بعدم، انحساس یاگهیپرونده االن از هر موقع د نیخان. اخب به جمالت هومن -
 رفته؟ ادتیپرونده از باال اومده رو  نیا

 :دیمتعجب پرس هومن
 ؟یچه دستور ه؟یمنظورت چ -

 .دیکش یپوف کارن
حساس شد، من و چند نفر  تیکنه. قرار شد هرجا موقع ریخمثل ما به ییکاراپرونده رو با فراموش نیخدا عاقبت ا -
 .انیاز پسش برب توننینم ییتنها م،یکه فرستاد ییای. نفوذمیهم وارد عمل بش گهید

 باال انداخت. ییافتاده بود، ابرو ادشیرا  شیچند ماه پ یهاکه تازه بحث هومن
 ؟یگیآهان. اونو م -

 کرد و سپس ادامه داد: یمکث
 ما نداشت. خب؟ یبه مسئله یربط نجاشیتا ا کنم،یاما بازم که فکر م -

 :دیتوپ یعصب کارن
 ؟یار! اون موقع من اصالً قصد ازدواج نداشتم. گرفتخب و زهرم -

 کارن شد. یرهیچند بار پلک زد و سپس پرسشگر خ هومن
 با اون موقع داره؟ یچه فرق تیکار طیمگه شرا ،یریجان تو نگرفتم. حاال زن بگ -

 زد. یچرخ یو عصب دیکش شیداخل موها یدست کارن
 تونمیم یجور. من چهمیکن یعروس گهیقراره چند هفته د وایابا من و ش. بیکنیم وونهیهومن! تو آدم رو د یوایوا -

 ت؟یرو ول کنم و بلند شم برم مأمور وایاول ازدواج ش یروزا
 باال انداخت و سرش را تکان داد. ییابرو هومن

 .طونیش یدل بکن خانموایاز ش یتونی. نمنهیهوم، پس مسئله ا -
 کرد. ینچ کارن

 ؟یگیم یتو چ گمیم یمن چ -
 شد. یجد هومن

 نیدرکش باال هست که بتونه با ا یقدر. من مطمئنم اونینگران باش ستیالزم ن واست،یت واکنش شاگه مسئله -
 فکر کرده. ییزایچ نیقبلش به همچ یعنیبهت جواب بله داده،  یشغله توعه کارن. مسلماً وقت نی. اادیموضوع کنار ب

 فرستاد. دوباره چشمانش را باز کرد. رونیسش را بو آشفته چشمانش را بست و نف جیگ کارن
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عروسم رو تازه تونمی. نمامیموضوع کنار ب نیبا ا تونمیهومن، احساس خودمه. من نم ستین وایمسئله درک ش -
 . بعدشم...ستیاصالً خوب ن نیوتنها ول کنم به امون خدا. اتک
 و ادامه داد: دیکش یآه
 .ستیماجرا ن یهمه نیا -

 کرد. یاخم هومن
 .نمیکارن؟ درست حرف بزن بب هیمنظورت چ -

 نگاهش را از هومن گرفت و به آسمان دوخت: کارن
. دمیکابوس وحشتناک د هی شبیدارم هومن. د تیپرونده و مأمور نینسبت به ا یبد یلیمن... من احساس خ -
 .امیب رونیاز فکرش ب تونمینم

 به جلو برداشت. یقدم هومن
 جع به زن عمو؟را ؟یچه کابوس -

 سرش را به چپ و راست تکان داد. کارن
 بود. گهینفر د هی د،یکشیمادرم نبود که عذاب م بارنینه، ا -

 گفت: دهیبردهیداشت پس آهسته و بر دیسؤالش ترد دنیدر پرس هومن
 وا؟ی... شیش -

 ش گفت:چشمان یرهی. خدیسمت هومن چرخدوباره سرش را به چپ و راست تکان داد و به کارن
 !یتو بود -

 خوردند. کهیغرش آسمان، هردو  یلحظه با صدا همان
 :دیهومن درشت شد و توپ چشمان

 ؟یشینم الیخیشور خودت و کابوسات رو ببرن. تو خوابم من رو ب! مردهیغلط کرد -
 گفت: ینهومن را گرفت و با نگرا یآب کرده بود، بازوها سِیرا خ شانیکه هردو دیبه باران شد توجهیب کارن

 هومن. یبکش رونیپرونده ب نیخودت رو از ا دیتو با -
 :دیدستان کارن را پس زد و غر هومن

 تر کنم.پرونده مهم نیبرو بابا! اتفاقاً قصد دارم نقشم رو تو ا -
 زد. یچشکم

 .یبمون وایش شیپ یتا بتون یبفرست تیخودت من رو به اون مأمور یجا خوامیم -
 :دیتوپ یگرفته و عصبانخون یآسمان، با چشمان یمشتش فشرد و همراه با غرش بعد انیهومن را م یقهی کارن
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 دم،یکه تو کابوسم د یزیچ خوامی. نمادیسرت ب ییبال خوامی. نمیبزن یحرف نیهمچ گهید ینه هومن! حق ندار -
 .ادیچشمام ب یجلو تینکرده تو واقع ییخدا
 زد: داد
 هومن؟ یفهمی. مخوامیرار بشه. نمدوباره تک شیسال پ ستیب خوامینم -

 برداشت. اشقهی یزد و آهسته دست کارن را از رو یبا آرامش لبخند هومن
رو خراب  تیبا فکر کردن بهش، شب عال قدرنیخواب بوده. ا هیفقط  نیکارن، اما ا یدید یتو چ دونمیمن نم -

استرسا بوده. بعدشم،  نیخاطر همت بهخواب آشفته حتماً یاسترس داشت یلیچند روز بابت مراسم و کاراش خ نینکن. ا
 یبرا یاتفاق ستیبودن. اونا کارشون رو خوب بلدن پس قرار ن هپروند نیا ریچند تا پرونده درگ یبه اندازه اینفوذ نیا

 ؟یهست ی. تو نگران چفتهیب یکس
 .فرستاد رونیتر شده بود، نفسش را کالفه بهومن آرام یهابا حرف یکه کم کارن

 هم نگرانم. ایسر نفوذ یمن رو ترسونده که حت یقدرکابوس به نی. ادونمیهومن نم دونمینم -
 کارن زد. یشانه یدست رو ،یبا لبخند مهربان هومن

 . زشته داماد نباشه.ادیعاقد م گهید یقهیکرد، هم تا ده دق سمونیتو که هم بارون خ میبر ایبهش فکر نکن. ب -
 زد. یامهیوننصفهو لبخند  دیچرخ کارن

 .امیتو برو، منم م -
 .ایباشه. زود ب -

زد و داخل ساختمان برگشت. با رفتن او، دوباره غرق در افکارش شد.  یسرش را تکان داد که هومن هم لبخند کارن
 خوردیم اطیکه به ح یاپلهسمت راهسرعت به. بهدیاز سمت چپش شن یینگذشته بود که صدا شتریچند لحظه ب

جا خورد. نگاهش را از  گریوبرق، بار درعد یصدا ابود که ب کیتار یپله. هنوز هم محو راهدیند یزیاما چ د؛یچرخ
 یقیبگذارد. پس نفس عم انیدرم وایماجرا را با ش دیامشب با نیپله گرفت و به آسمان دوخت. با خود فکر کرد همراه
 سمت او چرخاند.عمه نگاهش را به ی. همان موقع صداسمت در رفت. از اتاق گذشت و وارد سالن شدو به دیکش
 آقا داماد. نمی. انییبفرما -

و  دیزد و جلو آمد. حامد خند یزورک یآمدند. کارن هم لبخند کیزدند و نزد یکارن لبخند دنیو همسرش با د حامد
 .دیکارن را به آغـ*ـوش کش

 .میدر دنبالتبهدر ؟یبه آقا داماد! کجا بودبه -
 جدا شدند و حامد با لبخند گفت:هم  از
 .گمیم کیتبر -
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 .دیگفت و خند کیهم تبر همسرش
 خانم کجاست؟پس عروس -

 .دیخند کارن
 .نیبعد از عقد بذار یرو برا کاتی. تبرنیخوش اومد -

 به اطراف انداخت و ادامه داد: ینگاه
 .ادیب دمیم امیبخوره االن بهش پ ییهوا هیبره. رفته دورو نیهم هم وایش -

 باال انداخت. ییابرو طنتیبا ش نیفرز
 ن؟یبخور ایهوا بخوره  -

 فرستاد: وایش یرفت و برا یاغرهچشم کارن
 .رسهیبرگرد. عاقد االن م گهید زم؟یعز یکجا موند -
نگار هم خبر نداشت  ینبود. حت وایاز ش یگذشت. عاقد آمده بود؛ اما هنوز خبر قهیو ده دق قهیپنج دق قه،یدق کی

خواسته بود تنها باشد پس کارن تا آن لحظه قصد نداشت دنبالش  واینگران و متعجب بود. ش هیست. او هم مثل بقکجا
به اطراف انداخت  یها، از سالن خارج شد. نگاهپچ مهماننگاه مشکوک و پچ انیبرود؛ اما باالخره طاقتش تمام شد و م

 را صدا زد. وایو ش
. هرلحظه دیشنینم یاما پاسخ زد؛یرا صدا م وایبا دقت از نظر گذراند. مدام ش جا راشد، همه اطیکه وارد ح نیهم

آب و از سرما که نه،  سِیخ شیها. سر و لباسشدیتر ملرزان شیقبل و هربار تن صدا یتر از لحظهنگران و آشفته
سمتش الن خارج شده و بهاز س یدور خود زد که هومن و هست یکرده بود. کالفه چرخ خیو اضطراب بدنش  یاز نگران

 :دینگران پرس ی. هستدندیدو
 ؟ینکرد داشیشد؟ پ یچ -

 کرد. یسرش را به چپ و راست تکان داد. هومن نچ یعصب
 کجا رفته آخه؟ -

 کند. دایهومن پ یبرا یپاسخ توانستینم یبود که حت جیگ یقدربه کارن
 دودل گفت: یهست

 نکنه... نکنه نخواسته... -
 و داد زد: دیحرفش پروسط  یعصب کارن

بهم جواب  میمستق خواست،ی. اون اگه من رو نمی. بار آخرت باشه هستکنهینم یکار نیهمچ وقتچیه واینه، ش -
 .دادیرد م
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 اش را به هومن دوخت.زدهچشمانش درشت شد و نگاه وحشت ناگهان
 براش افتاده؟ ینکنه... نکنه اتفاق -

 گفت: هومن
 .میشدیاومده بود متوجه م شیبراش پ ی. اگه مشکلمیبود نجایمه اآخه؟ ما ه یچه اتفاق -

 عقب رفت.صورتش گذاشت و عقب یدستان لرزانش را رو کارن
 زده آخه؟ بتی! کجا غیوایوایوا -

سرش قرار داد و لبش را به دندان گرفت. هومن  نی. دو دستش را طرفدیکش ریسست شدند و سرش ت شیپاها
 اش گذاشت.شانه یوو دست ر دیسمتش دوبه
 هو؟یچت شد  -

 دستش را از دور سرش برداشت و چشمانش را باز کرد. کارن
 خوبم. ،یچیه -

 گفت: یروبه هست هومن
 پس حتماً داخله. ست،ین نجایتو برو با عمه و عمو خونه رو بگرد. اگه ا -

کمر . هومن دست پشتدیسمت سالن دوبه کارن انداخت، به یگریسرش را تکان داد و بعد از آنکه نگاه نگران د یهست
 :دیکرد. کالفه غر یکارن گذاشت و او را همراه

 .گهید شهیم داشینکن کارن. بابا هرجا باشه پ یجورنیباخودت ا -
 مبل نشاند. یلبه یو رو دیسمت سالن کشرا به دستش

 ؟یخوایم یزیچ -
 دستانش گرفت. انیسرش را م کارن

 نه، ممنون. -
 شدند. کارن نگران سرش را باال آورد و نگاهشان کرد. کشانینزد یو هست وانیعمه، ک بعد، قهیدق چند

 ن؟یکرد داشیشد؟ پ یچ -
. چرخاندیآن سه م انیاست. کارن اما منتظر نگاه نگرانش را م یشان مشخص بود جوابشان منفگرفته یهاافهیق از

. نه رفتیو م کردیم یخداحافظ ،یانداختن تکهبه همهمه شد و هرکس بعد از ا لیها تبدپچ مهمانکم پچکم
نه  شد،یم یکارن مهم نبود. نه عصبان یبرا کدامچیه شان،یپروایو ب نیسنگ یهاآورشان و نه حرفتأسف یهانگاه

 .ایحس دن نیتروحشتناک یعنی نیشده بود و ا یاز هر احساس ی. تهدادینشان م یگریناراحت و نه واکنش د
 کارن گذاشت. یشانه یدست رو هومن
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 برداره. بارنیا دیدوباره زنگش بزن. شا -
 آهسته سرش را به چپ و راست تکان داد. کارن

 زنگ زدم خاموشه. یلینداره. خ دهینه، فا -
 گذرا به اطراف انداخت. یکرد و نگاه ینچ هومن

 اونا بدونن کجاست. دیپس پدر و خواهرش کجان؟ شا -
 ثابت مانده بود، لب زد: یابه نقطه رهیخ تفاوتیب یاطور که با چهرههمان کارن

 .ومدنین -
 هومن درشت شد. چشمان

 چرا؟ ؟یچ یعنی -
 موند. ششیپ مایش نیواسه هم ستین یجد یقدرامشب حالش بد شد. زنگ زد و گفت اون نیهم هویپدرش  -
 نه؟یهم هیقض یمطمئن -

 شد. در چشمان هومن رهیسرش را باال آورد و با اخم خ کارن
 گه؟یبه من دروغ م وایش یگیم یعنی ه؟یمنظورت چ -

 گفت: عیسر هومن
اومده که دلش نخواسته با گفتنش ما رو ناراحت کنه واسه  شیبراشون پ یمشکل هی دیکه شا نهینه. منظورم انه -

 گذاشته رفته. هوی نمیهم
 :دیتوپ یعصب یهست

 .لشینه عروس هست، نه فام ین؟ امروز روز عقدتونه ولکار یشناسیخانواده رو م نیاصالً تو چقدر ا نمیبب -
 زد. یدوخت که دست به پهلو پوزخند یهست یرا به چهره اشینگاه عصب کارن

 شتریب کمی دیقبل از مراسم با یکنیکارن. فکر نم یدیرو ند وایخواهر ش ما،یش یجالبه! تو حت یلیواقعاً که خ -
 االن... یدیفهمیم شتریش باگه راجع به خانواده ش؟یشناختیم

 را نصفه گذاشت. یحرف هست ادشیو با فر دیاز جا پر کارن
 .یهست کنمیدارم مراعاتت رو م یلی! خگهیبسه د -
 صورتش گرفت. یجلو دیتهد یقدم برداشت و انگشتش را به نشانه یهست سمتبه
 کسته بشه.ش نمونیب یساله چندوستینکن که احترام ب یمواظب حرف دهنت باش. کار -

 :دیو غر دیرا کش یهست یبازو هومن
 ست؟یحالش خوب ن ینیبیتمومش کن. مگه نم -
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 :دیو روبه کارن توپ دیکش رونیانگشتان هومن ب انیرا از م شیبازو یاما عصب یهست
 ؟ینیرو بب قتیحق یتونیپسرعمو؟ چرا نم یستیچرا متوجه ن -

 زد: داد
چشمت رو کور کرده و عقلت رو از سرت  طرفههیعشقِ  نی؟ هان؟ چون ارفته وایکه ش یباور کن یتونیچرا نم -

 پرونده.
 داد زد: یبار سر هست نیاول یبرا عمه

 ؟یگیم یبس کن دختر. معلوم هست چ -
 زد: یحرص یپوزخند کارن

جرأتش رو داشت  وایکه باشه، الاقل ش میچشم تو رو کور کرده بود؟ هر چ اوشیس نیطور که عشق دروغهمون -
 .سهینظر پدرش وا یخاطر من جلوبه

 تکان داد. نیزد و سرش را به طرف یپوزخند
 ؟یچ اوشیس یول -

 او بود. یرهیزنان خنفسو نفس یکارن ماند. کارن هم عصب یرهیخ ریمتح یهست
 :دیروبه کارن توپ یآن دو قرار گرفت و عصبان انیم عمه

 . درست حرف بزن کارن.گهیبسه د -
 چرخاند. یهست سمترا به نگاهش

بزرگ و  یبه کنار، از شما که آدما یلینسبت فام ن؟یبار هم کن کهیت نیخوایم ی. تا کطورنیتو هم هم -
 .نینگران عروسمون باش ذرههیدعوا  یجا. بهدهیبع نیهست یاکردهلیتحص

 جلو آمد. هومن
 . بجنب کارن.میبگو مشخصاتش رو  میببر سیبشه، عکسش رو واسه پل رید نکهیقبل از ا دیبا -

 یانداخت و سپس همراه هومن از سالن خارج شد. هومن که هنوز هم از دعوا یبه هست یگرید نینگاه خشمگ کارن
. کارن قفل را زد و قصد سوار رفتیسر کارن مپشت یحرف و واکنش چیآن دو در شوک بود، بدون ه یسابقهیب

و نگاه پرسشگرش را به او داد. هومن  اندراه متوقف م نیش باشانه یشدن داشت که با قرار گرفتن دست هومن رو
 گفت: یبا لحن آرام

 .ستیکنم. تو اعصابت سر جاش ن یبذار من رانندگ -
 با او قرار داشت، انداخت. یکم یطرف هومن که در فاصلهرا به چی. سوئستادیا دویکش یپوف کارن

 فقط تند برو. -
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آب شوند، هردو سوار شدند و  سِیخ نیاز ا شتریب نکهیا تکان داد. قبل از او سرش ر دیرا در هوا قاپ چیسوئ هومن
 هومن استارت زد.

*** 
را آهسته  شیهابودند، قدم ستادهیا وانیدو نفر که در ا یهیسا دنیساختمان شد؛ اما با د یپشت یهاوارد پله سرعتبه

 انیکه نام خودش را م یمع کرد. مخصوصاً وقتکارن حواسش را به خود ج یجلو رفت. صدا نیپاورچنیکرد و پاورچ
 گفت: یالحن درمانده با. کارن ستادیگوش افال واری. پشت ددیاو شن یهاحرف

 .امیموضوع کنار ب نیبا ا تونمیهومن... احساس خودمه. من نم ستین وایمسئله درک ش -
کارن را بهتر بشنود که ناگهان  یا صدابه جلو برداشت ت یشدت کنجکاو و مشکوک شده بود، آهسته قدمکه به وایش

اش خارج از حنجره یفیضع یکرد داد بزند؛ اما تنها صدا یرا از پشت گرفت. سع شیهادهان و دست یجلو یشخص
 شیهادست لش،یموبا یصورتش زد و بعد از گرفتن گوش یرو یسرعت چسبشد و توجه کارن را جلب کرد. مرد به

 وایپنهان شد. ش واریسرعت پشت دحصار دستانش گرفته بود، به انیرا م وایطور که شبه هم بست. همان یرا با طناب
برق رعدو یصدا ینشان دهد؛ ول یبود واکنش دواریو ام داشتیاز کارن برنم یااش را لحظهزدهاما نگاه وحشت

دت ترس به خود را که از ش وایسرعت شآمده، به شیپ تیو شخص با سوءاستفاده از موقع دحواسش را پرت کر
را  وای. شدیدو رونیب اطیح یاز در پشت اطیها گذشت و با احتدرخت انی. از مدیکش نییها پاهمراه خود از پله د،یلرزیم

سرعت و بعد از سوار شدن، به دیرخجلو پرتش کرد. در را بست. چ یصندل یهل داد و رو اشیمشک نیسمت ماشبه
 شیهاصورتش جدا کرد که از درد، پلک یحرکت از رو کیرد و چسب را با ب وایسمت صورت شقفل را زد. دست به

اش را زدهو وحشت ی. چشمانش را باز کرد و نگاه عصبزدینفس منفس دن،ی. از شدت ترس و دودیکش ینیبست و ه
داد.  صیتشخ یراحتبه ابانیخ یهانور چراغ یسوسو ریاش را از زچهره وایهوا، ش یکیبه راننده دوخت. با وجود تار

 باور کند. خواستینم یعنی. کردی. باور نمستادیا یالحظه یاحساس کرد قلبش برا
به عقب  نهیقورت داد. نگاهش که از آ یسختکنار در مچاله کرد و آب دهانش را به توانست،یکه م ییرا تا جا خودش

اش را به زدهبودند. نگاه وحشت شهویعقب ب یصندل ی. پدر و خواهرش دست و دهان بسته روختیافتاد، قلبش ر
 دوخت. زد،یپوزخند م نهیو ترسناک جهان که از آ یچشمان مشک

 ؟یسرشون آورد ییچه بال -
 در سرکوب کردنش داشت، داد زد: یکه سع یبغض با
 ؟یخوایاز جونمون م یلعنت بهت جهان! چ -

 واینداشت، نگاهش را به ش یآلود و بارانمه یاز هوا یترس چیو ه کردیم یسرعت ممکن رانندگ نیشتریکه با ب جهان
 لبش گفت: یداد و با همان پوزخند رو
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 ؟یخوشحال نشد دنمیخانم؟ از دعروس هیچ -
 زده نگاهش کرد.وحشت وایش
 تو مگه... -

 زد. وایروبه ش یلبخند کج نهیحرکت فرمان را چرخاند و از آ کیبا  جهان
 رفتم؟ یفکر کرد ؟یمن چ -
 کرد و لب زد: یزنان اخمنفسنفسدرمانده  وایش
 !ینگارِ عوض -

 گفت: عیباال انداخت و سر ییابرو جهان
دردسر  یهی! بهش دروغ گفتم؛ چون ماخبرهیب یوسط؟ اون از همه چ یکشیرو م مچارهیخواهر ب یآ، آ، آ! چرا پا -

 بود.
 به خود گرفت. نیغمگ یاچهره

 .یشناسی. تو که من رو خوب میرفام رو باور کناصالً توقع نداشتم تو هم مثل اون ح یول -
 دوخت. وایو نگاهش را به ش دیرا درهم کش شیابروها

 برم عشقم؟ هوم؟ ییمن بدون تو جا شهیمگه م -
 رونیکلمه از زبان جهان خونش به جوش آمده بود، چشمانش را بست و نفسش را پرحرص ب نیا دنیکه از شن وایش

 فرستاد.
 ثافت!به من نگو عشقم ک -

 جهان شد. یرهیخ تیرا باز کرد و با عصبان چشمانش
 .زنمیکن، وگرنه داد م ادهیرو نگه دار و ما رو پ نیاالن ماش نیهم -

 زد. یپوزخند جهان
 .شنوهیصدات رو نم یبزن. کس ادیفر یداد بزن! هرچقدر که دوست دار -
 کرد. دنشیبسته شروع به کوب یهاو با همان دستدوخت  ابانیبغـ*ـل به خ یشهیاش را از شزدهنگاه وحشت وایش
 کمک! -
 توان داد زد: نیشتریب با
 .نیپست نجات بد یروان نی. من رو از دست ادیکمکم کن -

 زد. یپوزخند جهان
 .نهیرو بب تدهیپرقشنگِ رنگ یچهره تونهینم یدود یهاشهیاز پشت اون ش یو ضمناً، کس -
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دو دست به هم  انیور شد. با خشم گلوگاهش را مسمتش حملههان داد و ناگهان بهنگاهش را به ج تیبا عصبان وایش
 زد: ادیاش فشرد و فربسته شده

 رو نگه دار. نیگفتم ماش -
به خود آمد و فرمان را چرخاند. وارد  عیسر ،یبوق اتوبوس یکنترلش را از دست داد؛ اما با صدا یالحظه یبرا جهان

 وایاستفاده کرد و بازوان ش تیکرد که هر دو با ضرب به جلو پرت شدند. جهان از موقع جاده شد و ترمز یقسمت خاک
زده را به نگاه وحشت اشیو به جلو خم شد. نگاه عصب چسبانددستانش گرفت. او را به در سمت کمک راننده  انیرا م

 دوخت. وایش
 بکن، وگرنه... گمیکه من م یو هرکار ریآروم بگ -

سمت داشبود دراز را به گرشیدست نگه داشته بود، دست د کیزنان را با نفسلرزان و نفس یاویکه ش طورهمان
 شیهاو ضربان قلبش شدت گرفت. نفس دیکش ینیه دنشیبا د وای. شدیکش رونیاش را بکرد. درش را باز کرد و اسلحه

حرکت پدرش را  کیخت. جهان در و به جهان دو فتاش را از اسلحه گرزدهنامنظم و تندتر شده بود. نگاه وحشت
 به هوا رفت. ادامه داد: وایش غیهدف گرفت که ج

 .یخواهر و پدرت رو بخون یفاتحه دیامشب با نیوگرنه هم -
آن، وجودش  کیسرد آن در  یاسلحه گذاشت. از برخورد پوستش با بدنه یلرزانش را باال آورد و رو یهادست وایش
 :دینال هیزد. با گر خی
 .دمیمن... من انجام م یبخوا ی. هرکارکنمیواهش منه، خ -

 یهابه چشم یبود. نگاه دنیقادر به نفس کش یسختبه یبدنش را عرق سرد پوشانده بود. از شدت ترس، حت تمام
 چشمان جهان شد. یرهیاز اشکش، خ سیپدر و خواهرش انداخت و دوباره با چشمان خ یبسته

 بذار برن. کنمیخواهش منداشته باش.  یفقط با اونا کار -
 :دیتوپ یعصب جهان

 .یقرار نشد تو دستور بد -
 :دینال شیهاهقهق انیم وایش
 .کنمی. خواهش منییپا اریت رو بغلط کردم! اسلحه -

 کرد. یاخندهتک جهان
 خواهش کن. شتریخوبه! ب -

 زد. هق
 .کنمیالتماس م -
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 سر داد. یامسـ*ـتانه یخنده جهان
 . بازم بگو.یکنیالتماس م ادیم م! خوشهیعال -
 داد زد: تیکرد. جهان با عصبان هیدر پاسخش فقط گر وایش بارنیا

 گفتم التماس کن. -
 قورت داد. یسخترا بست. آب دهانش را به سشیخ یهاو از ترس، چشم دیداد جهان به خود لرز با
 .کنمیباهاشون نداشته باش. التماست م یکار کنمیخواهش م -

 زد. یپوزخند جهان
 نگو. یچیو ه نیآدم بش یخوبه! حاال مثل بچه -

 اش را به جهان دوخت.زدهجا شد و نگاه وحشتجابه شیدر جا وایخود نشست. ش یرا رها کرد و سرجا وایش یبازو
 یاصل رینگذشته بود که از مس یادیاستارت زد. مدت ز ،یانداخت و بعد از زدن پوزخند وایبه ش یگریهم نگاه د جهان

و به خود  کردیم هیکه همچنان گر وایش یبه سرتاپا یترمز کرد. نگاه یاشد. کنار خرابه یخاک یاخارج و وارد جاده
 انداخت. د،یلرزیم
 .ادیبهت م یلی. خیلباس چقدر خوشگل شد نیتو ا -

 زد. یند. جهان پوزخدیخود را عقب کش عیسر وایلباس برد که ش یسمت باال تنهشد و دستش را به خم
 چون انتخاب کارنه دوسش ندارم. یول -

 برگشت. قفل را زده و به در اشاره کرد. شیزدو سرجا یلبخند
 شو. ادهیپ -
که منتظر نگاهش  وایسمت ششد و به ادهیشد. جهان هم پ ادهیو وحشتش را از جهان گرفت و پ دینگاه پر از ترد وایش
 ها اشاره کرد.رفت. به خرابه کرد،یم
 جلو.برو  -
مسائل  نیفکر کردن به ا یبرا یافتضاح تیموقع دیها گذاشت. شاخاک انیدامن لباسش را باال گرفت و قدم م وایش

 .خوردیشدن لباسش هم حسرت م یاز خاک یبود؛ اما او حت
باشد. تا عمر دارد مراقبش  دیاو انتخاب کرده پس با یباشد که کارن برا یلباس نیآخر نیا دیشا کردیخود فکر م با

 کند. یقرار نبود با عشقش عروس وقتچیکه انگار ه یمراقب لباسِ عروسِ عروس
 هلش داد. یامهیونشده و نصفهخراب واریسمت دبه جهان

 لباست رو عوض کن. واریبجنب! پشت اون د -
 .دیدرشت شد. جهان خند وایش یهاچشم
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 .سمیپشت وا نیموقع ا هستم که تا اون یقدر پسر خوب. من اونزنمینم دتینترس د -
 گرفت. وایسمت شکه دستش بود را به یپاکت

 رو بپوش. نایا -
زد. نگران اطراف را نگاه  هیرفت و به آن تک واریها را از جهان گرفت. پشت دو پاکت لباس دیرا باال کش شینیب وایش

چه  یول کرد؛یم داینجات خودش پ یبرا یاراه چاره دی! باابانیبود و ب ابانیفقط ب کردیکه چشم کار م ییکرد. تا جا
 چیارسال ه ییرا گرفته بود، مغرش توانا وایکه تمام وجود ش یوحشت دو با وجو طیشرا نیفرصت کم بود و در ا ؟یراه

کارن،  یادآوریهم دست جهان بود. با  لشیموبا یگوش یو حت کردیبه ذهنش خطور نم یراه چیرا نداشت. ه یفرمان
 بود؟ یاالن در چه حال ینعیشد.  دیبغضش تمد

 :دیکه از صبر کردن خسته شده بود، غر جهان
 تموم نشد؟ -
 من گفت:وبا من وایش
 رو باز کنم. پشیز تونمیجهان؟ من نم یایب قهیدق هی شهی... مشهی... مزهیچ -

هوا رفت. سنگ به سرش خورد و دادش به  هیشب یرا دور زد که همان لحظه جسم سخت واریزد و د یپوزخند جهان
 لیموبا یگوش وای. ششدیمتوجه اوضاع م یسختتار شده بود و به دشیافتاد. د نیزم یسرش گذاشت و رو یدست رو

 کارن شد. یحال مشغول گرفتن شمارههمان ر. استارت زد و ددیدو نیسمت ماشو به دیکش رونیب بشیجهان را از ج
 :دیرس واینگرانش به گوش ش یبوق برداشت و صدا کیاز  بعد
 ا... -
 حرفش را بزند. یعطسه مهلت نداد ادامه اما

 نشست. وایلب ش یرو یتلخ لبخند
 ؟یسرما نخورم، آخر خودت سرما خورد یبه من سفارش کرد قدرنیا -

 گفت: یوصف رقابلیو ذوق غ جانیچشمانش درشت شد و با ه کارن
 ؟ییمعلوم هست کجا وا؟یش -
 دنبالم کارن. ایب -

 شد. ادهیشود و خودش هم پ ادهیو پ ستدیاشاره کرد با کردیه منتظر و متعجب نگاهش مبه هومن ک کارن
 .زدلمیکجا؟ آدرس بده عز-

 .دیترک وایش بغض
 . توروخدا!یایب دیکه با دونمیکارن. فقط م دونمینم -
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 استارت زد. عینگران و متعجب پشت فرمان نشست و سر کارن
 ؟ییجاک ؟یهست ی. با کرمیمیم یبگو دارم از نگران وا؟یشده ش یچ ؟یکن یم هیگر یدار نمیبب -
 هق زد. وایش
 ...ی... امیکارن... از شهر خارج شد دونمینم -

 :دیکرد و غر یشروع به قطع و وصل شدن کرد. کارن نچ صدا
 .سایوا گهید یجا هی. برو شهیقطع و وصل م -
را بهتر کند؛ اما صدا  تیکرد موقع یه بود، سعکه با وجود قطع و وصل شدن ارتباط متوجه حرف کارن شد وایش

 .دیرسیاز قبل به گوش م تردهیبردهیو بر ترفیهرلحظه ضع
 ... اس.نی... خرا... ای... سری... ب... بون... یا -

 نگران فرمان چرخاند. کارن
 ؟یچ یسرهی -
و نگاه نگرانش را به خواهر و  دیفرمان کوب یدستش را رو یکالفه شده بود، عصب نیکه از روشن نشدن ماش وایش

 پدرش دوخت.
 به گوشش خورد. بلندتر و با تحکم گفت: یچ یسؤال کارن، فقط کلمه از
 ؟یدیخرابه. شن -

 کرد: یو نگران نچ یعصب کارن
 صدات رو... شنومیبرو. نم گهید یجا هی -
 کرد. ینچ وایش
 صدات رو... شنومی! نمشنومینم -

 ریشد و با پشت دست محکم ز کشیاز سرحال شدنش غافل مانده بود، نزد وایلحظه شلحظه جهان که تا آن  همان
 .خوردیبه گوشش م دهیبردهیو بر فیضع یلینگران کارن خ ی. صدادیو عقب پر دیکش ینیه وایدستش زد. ش

 ا... چ... شد؟ -
 را شکست. ابانیوت باو، سک یپا ریاش زخرد شدن صفحه یگذاشت و صدا لیموبا یکف کفشش را محکم رو جهان

و جلوتر  دیآلودش کشخون یشانیبه پ یقفل کرد. دست وایش یزدهرا به باال سوق داده و در چشمان وحشت نگاهش
 رفت.

 ؟یزنیکه من رو م دهیرس ییکارت به جا گهیکثافت! حاال د یدختره -
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نداشت و  یادهیعقب رفتن فاعقب سست و لرزان بودند. شیها. قدمدیکوبیم اشنهیسـ*ـ یشدت به قفسهبه قلبش
طرف صورتش داغ شد و با از دست دادن تعادلش، پخش  کیکه  دینکش هیجهان سرانجام خود را به او رساند. به ثان

 شد. نیزم
*** 

 «کارن»
 شد؟ یالو؟ چ -
 داشبورد پرتش کردم. یرو یانداختم و عصب یگوش یبه صفحه یبوق قطع، نگاه یصدا با

 .دمیفرمان کوب یفرو بردم. چند مشت محکم رو میدم و کالفه دستم را داخل موهارا کنار ز نیماش
 !یلعنت ،یلعنت ،یلعنت -

 ام گذاشت.شانه یدست رو هومن
 .میکنیم داشیآروم باش بابا! پ -

 کرد؟یم هیگر طورنیموقع شب کجا مانده بود که ا نیقرار نداشتم. اولحظه آرام کیو  رفتیهزار راه م دلم
 را به هومن دادم. نگاهم

 ...یینکرده بال ییهومن. اگه خدا تونمینم -
 زد. یرا برداشت و لبخند لمیحرفم را خوردم. هومن موبا یادامه خودم

 .فتیراه ب گهی. زود باش دمیکنیم داشیو پ میریگیرد تماس رو م اد،یب شیپ یمشکل نکهینگران نباش. تا قبل از ا -
 د؟ینرس زودتر به ذهن خودم چرا
 استارت زدم. عیو سر دمیکش یپوف
 بشه. یگیهمون که تو م کنمیفقط دعادعا م -

سمت و همراه با چند نفر مأمور مربوطه به میسرعت رد تماس را زدبود که خداروشکر به اریشانس با من  بارنیا انگار
 بارنیوقت بود که بند آمده بود؛ اما ا یلیخ. باران میشد ادهیپ اطیبه محل، همه با احت دنی. با رسمیمحل مورد نظر رفت

از برخورد ذرات خاک،  یریجلوگ یو انگار قصد در راندمان داشت، برا دیوزیتمام از جهت مخالفمان م یرحمیباد با ب
. چشمانم برق زد و با دست به آن دمیرس کریدروپیب یابه خرابه نکهیکردم و نگاهم را چرخاندم تا ا زیچشمانم را ر

 شاره کردم.ا
 .زدیخرابه حرف م هیاز  وایخودشه. انگار ش -
 یهیگر ی. صدادمیسمت ساختمان دوها جلوتر از همه بهحرف نیو ا اطیبه احت توجهیب شه،یبرخالف هم بارنیا

صدا آشناتر شده و باالخره مطمئن شدم که  شدم،یم ترکیسمت منبعش کشاند. هرچه نزدمرا به یدختر فیضع
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. دمیطرف خرابه دورا به ترس داد و به شیجا عیسر اش،هیلبانم نشست؛ اما با گر یرو ی. لبخندواستیه شمتعلق ب
ها نشسته و زانوانش را بغـ*ـل گرفته خاک انیم دش،یکردم. با همان لباس سف شیدایرا دور زدم و باالخره پ وارید

زانو زدم.  شیروو روبه دمیسمتش دو. بهدیلرزیم هیاز گر شیهاپنهان کرده بودو شانه شیبازوها انیبود. سرش را م
 لرزانش حلقه کردم. یرا دور بازوها مدستان

 جانم؟ وایش وا؟یش -
 کرد؟ینگاهم م احساسیب قدرنیشد. چرا ا امرهیخ روحشیشد. آهسته سرش را باال آورد و با چشمان قرمز و ب ساکت

 .هیگر ریباره زد زچند لحظه بعد، انگار که به خود آمده باشد، دو
 .خداروشکر که تونستم بهت...دیمن رو دزد یکارن اون... اون جهان عوض -

 میهانفس تمیو ر دیلرزیبدنم م ت،یچشمانم را گرفته بود. از شدت عصبان ی. خون جلودمیشنیرا نم شیحرفها یادامه
 بلند شدم و دستانم را مشت کردم. تیتند شده بود. با عصبان

و بعدم در رفته؟  دهینامزد من رو دزد یبشه؟ به چه حق کیکثافت. چطور جرأت کرده به تو نزد یکهیمرتغلط کرده  -
 .کنمیدستام خفش م نیخودم با هم

 شد. رهیخ وای. به شستادیزنان کنارم انفسو نفس دیسمتمان دوبه هومن
 چه خبره؟ نجایا واخانم؟یحالتون خوبه ش -
 برداشتم. وایت شسمبه یبه هومن، قدم توجهیب

 ...یم رشیمن گ -
 شدم اشرهیخ ریحرفم نصفه ماند. متح وا،یش دنیعقب کش با
 ؟یریعقب مچت شده؟ چرا عقب -
 گفت: یبه سؤالم، با لحن ملتمس توجهیب

 یوقت ی. ولکایزور ببره آمرمن رو بدزده و به خواستی! مهیخطرناک یلی. اون آدم خفتیدنبالش ن کنمیخواهش م -
رفته. من...  گهینباش. اون د رشیگیپ گهیو ولم کرد. تو هم د دیافتادن خودش ترس ریستم بهت زنگ بزنم، از گتون

 .ارهیسرت ب یینکرده بال ییخدا ترسمیمن م
 سشیدر چشمان خ رهیخ کردم،یرا صاف م اشقهیطور که اش انداختم. همانرفتم. کتم را درآوردم و دور شانه جلوتر
 زدم. یلبخند

 .میندازیم رشی... گزمینترس عز -
 و در چشمانم زل زد. دیرا باال کش شینیتر شده بود، بآرام یکه کم وایش
 خدا.دردسر ندارم به یحوصله گهیولش کن د -
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 گفت: هومن
 کرده. ییربا. اون رسماً آدمواخانمیکه ش شهینم -

 را تکان دادم و با خنده گفتم: سرم
تره مهم یزیبرام از هر چ یتو سالم نکهی. امیبش رشیگیپ دی. باوایش گهیمرش راست مبار تو ع نیاول یهومن برا -
 از اون آدم گذشت. شهینم یول

 زدم. یرا کج کردم و لبخند سرم
 م؟یحاال بر -
 گفتم: کردیچپ نگاهم مکردم و روبه هومن که چپ تشیجلو هدا به
 رو ببرم خونه. وایش دی. من باایب ریبگ نیکن و بعد هم خودت ماش یریگیتو پ -

 :دیغر کمربهدست
 باشه؟ یاگهیامر د -

 باال انداختم. ییابرو
 .ستینچ، ن -
حواسم  وا،یاز حد ش شیشدم که سکوت ب یرا جلو نشاندم و بعد از بستن در، خودم هم سوار شدم. مشغول رانندگ وایش

 ی. انگار ناراحت بود. لبخندکردیم یشنلش باز یانداخته بود و با پره نییرا جمع او کرد. نگاهش کردم. سرش را پا
 زدم.

 .میخریم گهیلباس د هینشد،  زی. فوقش اگه تمزمیناراحت نباش عز -
 :دینبود، چون پرس نجایچشمانم شد. انگار اصالً حواسش ا یرهیخ جیرا باال آورد و گ سرش

 ؟یگفت یزیچ -
 . نگاهش کردم.ستادمیرا کنار زدم و ا نیماش زند،ینم یحرف دمید یرا درهم و مشکوک نگاهش کردم. وقت میابروها

 شده به من بگو. یزیاگه چ وا؟یشده ش یزیچ -
 زد. یزورک یرا به چپ و راست تکان داد و لبخند سرش

 .نیمثالً؟ فقط هنوز تو شوکم. هم ینه، چ -
 زدم. یلبخند

 !گهید الیخیب -
 گفت: دیاسترس و ترد با
 کنم؟ ازت یخواهش هی شهی... میم -
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 سرم را تکان دادم. کنجکاو
 .شهیالبته که م -
 م؟یخلوت با هم صحبت کن یجا هی میخونه بر میبرسون نکهیقبل از ا شهیم -

 کردم و سپس گفتم: یمکث
 یلی. امروز خیاستراحت کن دیبگو. بعدم تو با جانیهم یبهم بگ یزیچ یخوایهوا؟ خب... اگه م نیآخه تو ا -

 بود. کنندهپراسترس و خسته
 لرزان گفت: ییدر چشمانم با صدا رهیخ
 کارن... خواهش کردم! -

 صورتش را از نظر گذراندم و سرم را تکان دادم. یاجزا
 باشه.-

 نی. امیپارک شد روحیب یو وارد محوطه میشد ادهی. هردو پستادمیا یپارک کوچک و خلوت یزدم و جلو استارت
روبه  م،یدیکه رس مکتین نی. به اولدادیبه آدم م یبد یلیاد، حس خآسمان گرفته و سوزش ب خته،یدرختان برگ ر

 گفتم: وایش
 ؟یخوایم ی. چرمیگرم بگ یدنینوش هیتا من برم  نیبش جانیتو هم -
 و نشست. دیچیتر دور خودش پکتم را محکم وایش
 تلخ نباشه. ینداره، فقط قهوه یفرق -

 درشت شد. چشمانم
 .یتلخ دوست داشت یقبالً که قهوه یول ؟یچ -

 زد. مهیننصفه یو دستپاچه لبخند هول
 .گهید شنیعوض م قیسال یخب... خب آره! ول -

 .دمیخند متعجب
 اون روزم روت اثر گذاشته. یعجب! گمونم حرفا -

 نگفت. یزیو چ دیخند
 دادم. وایرا به دست ش یکیبرگشتم.  یچا وانیبعد، با دو ل قهیو چند دق رفتم

 نکردم. دایپ یا هگید زیشرمنده چ -
 و ادامه دادم. نشستم

 پرته. یلیاطراف خ نیا -
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 زد. یلبخند
 خوبه. نینداره، هم بیع -

 نگرانش دوختم. یدستان لرزانش گرفت. نگاه از دستانش گرفتم و به چهره انیرا م وانیو ل دینوش یاز چا یاجرعه
 رفت. رونیب شهیهوا نم نیسردته؟ بهت که گفتم تو ا -
 م زل زد و آب دهانش را قورت داد.چشمان به
 .خوامیکارن من... من معذرت م -

 درهم رفت. میابروها
 بابتِ؟ -

 دوخت. یاز من گرفت و به بخار چا نگاه
 انداخته بود جواب داد: نییکه سرش را پا طورهمان

 من بود. ریامروز همش تقص یماجراها نکهیا شی. اولزایچ یلیخب، راستش بابت خ -
 چشمانم شد. یرهینشستم و دستانم را دو طرف صورتش گذاشتم. سرش را باال آورد و خ وایبه ش ترکینزد
کنارت باشم، دنبال  یروز عروس نکهیا یجا. بهیمن بود که گذاشتم تنها بمون ریتو نبود. تقص ریاصالً تقص -

 اشتباه از من بود. دیخودم رفتم. ببخش یاالیفکروخ
 فرستادم. رونیفشردم و نفسم را ب میهادست انیسردش را م دستان

م. از امروز به بعد، تنها چقدر به بودنت وابسته دمیفهم ،ییکجا دونستمیچند ساعت که نم نیتموم شد. ا گهید یول -
 ت، نگاهت!تو، دستات، چهره یوجود توعه. نفسا کنهیکه آرومم م یزیچ

 زدم. یلبخند
 .کنهیآرومم م یکشیکه تو توش نفس م ییندارم؛ چون هوا اجیآزاد احت یواسه آروم شدن به هوا گهیمن د -

 زد. یروحیب لبخند
 چقدر حرف زدنت قشنگه! -

 .دمیخند
 ؟یدیبوده، تو تازه فهم شهیهم -

 انداخت. نییو دوباره سرش را پا دیلبش ماس یرو لبخند
... نمیکالت دارم واسه هممش یسرهیو راجع به خواهرم. خب راستش راجع بهش بهت دروغ گفتم. من باهاش  -

 یول مونمیکه بهت گفتم پش ی. من از دروغومدیعقدمون ن نمیباهاش در ارتباط باشم. برا هم خوامینم نمیواسه هم
 مشکالت سابقم کنم. ریتو رو درگ خواستیکه دلم نم نهیا تیواقع
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 را درهم کردم. میابروها
 ؟یگبرام ب یخواستیکه نم هیمگه چه مشکل ه؟یمنظورت چ -
 خب... راستش من... -

 گفتم: نگران
 .میترسونیم یزود بگو دار ؟یتو چ -
 ازدواج کنم. دیآدم پل هیخاطر خواهرم مجبور شدم با من به -
 .دیکش یبودم که آه اشرهیچند لحظه فقط مات خ یخوردم. برا جا
 چیبه دام اون آدم انداخت. من ه من رو نمیبود واسه هم یخواهرم از دستش فرار یول خواست؛یاون خواهرم رو م -

که  یست. زنکه هدفش فقط بچه دمیبعداً فهم یهم داره؛ ول گهیزن د هیکه  دونستمیازش نداشتم و نم یشناخت
ش بود کار خونهقصد داشت خواهرم رو که خدمت نمیو واسه هم شدیدار نمعاشقش بود و ازدواج کرده بودن، بچه

 .شیزندگ یراحت بچه رو واسه خودش برداره و با عشقش بره پ مجبور به ازدواج کنه که بعدم
 لرزان شد. شیو صدا سیخ چشمانش

 شهیکه هم یمن و دختر یرابـ ـطه گهیکرد. از اون روز د مشیتقد یکرد و من رو دو دست یاما خواهرمم نامرد -
که  یط شد و باالخره به هر بدبختبچه سق یبدتر شد. من باردار شدم؛ ول یکسم بود، از دوتا دشمن خون نیترکینزد

 اهیس یخاطر اون روزاخواهرم رو به تونمینم وقتچیه مناما  شهیمال سه سال پ هیقض نیشد. ا المیخیبود اون آدم ب
 ببخشم.

 میهاباالخره به خود آمدم و لب نکهیمانده بودم تا ا اشرهیخ ریهنوز هم متح هیکه تمام شد، تا چند ثان شیهاحرف
 رف زدن از هم گشودم.ح یبرا
 ؟یرو زودتر بهم نگفت نیتو چرا ا -
 کوتاه گفت: یو پس از مکث دیرا باال کش شینیب

 چون... -
 .دیصورتم چک یباران رو یازد که همزمان قطره هق

 حرفا از دستت بدم. نیبا گفتن ا خواستمیچون من دوستت دارم کارن. نم -
 یهاقدم ی. صدادمیکش میداخل موها یو کالفه دست ستادمیا وایبه شبلند شدم. پشت  مکتین یاز رو یو عصب جیگ

 .ستادیسرم ابه گوشم خورد. پشت شد،یم کمیاش که نزدآهسته
 و من... یحق دار یمن رو نخوا گهیکارن! اگه تو د کنمیمن درکت م -

 .دمشیبه آغوشم کش یحرکت ناگهان کینصفه ماند؛ چون برگشتم و در  حرفش



 

 

578 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 .دیش کردم و اشکم چکرا نواز سرش
تو  میزندگ شهی. باورم نمیمن شد یزندگ یچون تو همه ست؛یبرام ن یچیه گهیتو رو نخوام؟ د تونمیچطور م -

 ...شهیباشه. باورم نم دهیکش یسخت قدرنیا شیزندگ
 تر شد. ادامه دادم: دیشد اشهیگر
 کنه. تتیبهت زور بگه و اذ یکس ذارمینم گهی. دمونمیتموم شد. از امروز تا آخر عمر کنارت م گهید یول -

 .دیسرد، به گوشم رس نیزم یباران رو عیبرخورد قطرات سر یغرش آسمان و صدا انیم یسختآرامش به یصدا
 ؟یدیقول م -
 به خودم فشردمش. شتریب

 .دمیقول م -
 زدم. یجدا شدم و دستم را دور گردنش حلقه کردم. لبخند وایش از
 .یبارون سرما بخور نیا ریتو ز ترسمیمن سرما خوردم و هم مکه هم  میزودتر بر -

 :دیزد و توپ میبه بازو یمشت
 ؟یکه چهار ساعته بغلم کرد نهیواسه هم ؟یجد -

 کردم. تشیهدا نیسمت ماشو به دمیخند
 .یرو دستم ننداخت ضیعروس مر هیتا  فتیراه ب -

 جواب دادم:زنگ خورد. هومن بود.  لمیکه همان لحظه موبا میشد سوار
 شد؟ یالو هومن؟ چ -
 که پرواز کرده. شهیم یساعت کیجهان  یمایکارن. هواپ میدیجنب رید -

 .دمیفرمان کوب یمحکم رو یمشت
 .میبنداز رشیگ دیبا رون،یب مشیبکش مایهومن شده وسط هوا هم از هواپ نی! ببیلعنت -
 گذاشت. تمیدست مشت شده از عصبان یرا رو فشیدست ظر وایش
 وم باش.آر -

 کردم که با آرامش ادامه داد: نگاهش
 تموم شده. تو رو جون من قسم ول کن. یهمه چ گهیشو توروخدا. د الشیخیب -

آرام باشد، خطاب به  کردمیم یکه سع یچشمانم را بستم و با لحن تیچرخاندم. از عصبان ابانیسمت خرا به نگاهم
 هومن گفتم:

 .یباش گرشیپ خوادینم گهیولش کن د -
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 ی. گفت بهت بگم زودتر بریزنگ زد در دسترس نبود یوقت ینگرانته ول یلی. در ضمن، عمو خیهرطور تو بخوا -
 خونه.

 تکان دادم. یسر
 ؟یندار ی. کاررمیرو که رسوندم م وایباشه، ش -
 نه، فعالً. -
 فعالً. -

 گفتم: وایکردم و استارت زدم. روبه ش قطع
 وسط. یجونت رو بکش یپا یواسه منع کردن من، حق نداررو نکن.  کارنیا وقتچیه گهید -

 زد. یمهربان لبخند
 چشم! -

*** 
 نگاهش کردم. یو عصب ریمتح

 بابا؟ هیمنظورتون چ -
 و با اخم گفت: یجد
پدرش، نبودن  یرفتارا خبرتون،یشدن ب یمیو صم تیتو زندگ شییهویشدن  دایمنظورم کامالً مشخصه کارن. پ -

تحمل کردم  ویخودش که بعداً گندش دراومد شاهکار عاشقِ دل خستشه. همه چ زدنبیم و غش تو مراسخانواده
 .یه زن ازدواج کنیاجازه بدم با  تونمی. اصالً نمتونمینم گهید ویکی نیا یکارن، ول

 :دمینال
به اون آدم نداشته  یحس چیخودش با اون مرد ازدواج نکرده. اصالً ه اریکه به اخت وایداره بابا؟ ش یمگه چه اشکال -

 من مهمه. یموضوعه که برا نیو فقط هم
خودت  یآبرو کار،نیبا ا ؟یکن یازدواج کرده عروس بارهیکه  یبا دختر یخوایپسرم. چرا م ستیتو کم ن یدختر برا -

 .رهیمون مو کل خانواده
 کردم. یاخم

آدم  هی یندهیکل آ دیازدواج اشتباه با هیخاطر به یعنی. فتهیب یاتفاق ممکنه واسه هر دختر نیا ؟یزیآخه چه آبرور -
 ن؟یزدیحرفا رو م نیواسه بار دوم ازدواج کنم، هم خواستمیخراب بشه؟ اگه منم م

 :دیغر
 فرق داره. طتیشرا ،یتو پسر -
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 فرستادم. رونیرا با حرص ب نفسم
 کنار. نیافکار غلط رو بذار نیآخه؟ توروخدا ا یبابا! چه فرق نیبس کن -

 داد زد: یعصب یهست
چرا متوجه  ؟یو از اون دختره دفاع کن یاریتمام رو حرف پدرت حرف ب ییبا پررو یخوایم یتو بس کن کارن! تا ک -
 م؟یخوایما صالحت رو م یکه همه یستین

 زدم. یپوزخند
 ییاگه خدا یدوست داشت یعنی ؟یحرفارو قبول کن نیا یتونی. چطور میواقعاً برات متأسفم! تو خودت دختر هست -

 بزنه؟ هان؟ تنهیسـ*ـکه قراره باهات ازدواج کنه دست رد به یبود، پدرِ پسر وایمثل ش طتینکرده شرا
 از جا بلند شد. عمه

 غلطه. وانینظر منم طرز فکر ک. بهجانیهست گهیها! کارن راست مبچه گهیبسه د -
 گر بحث بود گفت:که تا آن لحظه ساکت و نظاره هومن

 .هیخوب یلیدختر خ وای. شنیکنیم یروادهیز نیدار گهینظرم شما هم دعمو به -
 مبل بلند شد. یفرستاد و از رو رونینفسش را پر حرص ب بابا
 دست خودت. یچیو ق شیر گهیرو زدم. د زدمیم دیکه با ییمن حرفا -
 جا بلند شدم. از
 گه؟یحرف آخرتونه د نیا ن؟یکنیبا ازدواج ما موافقت نم یعنی -
 یو تجمالت یظاهر یاجازه هیجزء  ،یکن یپافشار متیرو تصم یاگه تو بخوا یبود؛ ول نیحرف اول و آخرم هم -
 .شهینم بتینص یزیچ
 .هیواسه ازدواج ما کاف نیخوبه! هم -

 رهیدستگ یسمت در رفتم. دست روبا همه، به یسرسر یخداحافظ کیمبل برداشتم و بعد از  یدسته یرا از رو ژاکتم
 نظر کردم.پدرم از باز کردنش صرف یشتم که با صداگذا
 .یخودت خواست یروابطمون مثل گذشته بشه پسرم. ول خواستیاصالً دلم نم -

 زدم. یکردم و پوزخند نگاهش
 نیستین یشما آدم دونمیم یول خواد؛یو نم خواستیخواسته. منم دلم نم طورنیطرز فکر شماست که ا نینه، ا -

 تا ابد همراهتونه. دهیافکار پوس نی. انین افکارتون باشکه اهل عوض کرد
 گذرا به جمع انداختم و از خانه خارج شدم. ینگاه
*** 
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 «یراو»
 .شناختنشینم یلیخ یول زدن؛یصداش م الدیاونا م -

 تکان داد. یسر گشت،یم یدنبال آن دوم تیجمع انیطور که از مهمان هیسا
 ؟یدیاز کجا اسمش رو فهم ،یاک -
 .یکه با پگاه رفت یهمون پارت یاز ساق -

 زد. یانداخت و لبخند کج دایبه آ ینگاه هیسا
 .ایپا کارآگاه گجت شد هیواسه خودت  -
 زد. هیسا یشانه یرو یمغرور ابرو باال انداخت و دست دایآ
 .یرسیتو هم بهتر به کارت م یجورنیاطراف ول بچرخم. ا نیا رمیمن م -

 شد. تیزدن جمع دیمجدداً مشغول د دا،یو بعد از رفتن آسرش را تکان داد  هیسا
 شد. رهیها شده بود، خملکه هیشب متیقکه در آن لباس براق و گران هیدستش را به کمرش زد و از دور به سا اریمه
و  درآوردن من ای قیکردن رف دایبه ما، مسلماً پ یکیپرهام. هدفش از نزد هیزیچ هیدختره دنبال  نیمن مطمئنم ا -

واسه  گشتن؟یم یشخص خاص هیدنبال  قشیبار خودش و رفاون ادتهی. ستیخدا ن یاونم محض رضا ییتو از تنها
 خوان؟یاز جون اون آدم م یچ ؟یچ

 اریمانده بود، خطاب به مه هیسا یرنگارنگ سالن رو یو رقـ*ـص نورها تیجمع انیطور که نگاهش از مهمان پرهام
 گفت:

 .میزبونش بکش ریاز ز دیعاشق دل خسته زل نزده بودم بهش. با نیالن عکه ا دونستمیاگه م -
 پرهام داد. رخمینگاهش را به ن اریمه
 .هیکاف یاریدرن یبازجینداره. گ دنیبه کش یازینظرم ن. بعدشم، بهینه، بکش میبکش -

 را درهم کرد. شیچرخاند و ابروها اریسمت مهنگاهش را به پرهام
 ه؟یمنظورت چ -

 زد. یچشمک طنتیلبش را به دندان و با ش رایمه
 .یترتر و سادهاز من خنگ دهیزرنگ خوب فهم یاون تو رو انتخاب کرده. دختره -

 سرش را تکان داد. نهیسـ*ـبهباال انداخت و دست ییابرو پرهام
 ؟یخودت باز کن یچند تا نوشابه برا هی یتو قصد ندار نمیآهان. بب -

 .دیدوخت و خند هینگاهش را به سا اریمه
 اونم به وقتش. -
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کمر پرهام زد و نامحسوس به  یچند بار آهسته رو اریسمتشان آمد. مهدست تکان داد و با لبخند به دنشانیبا د هیسا
 اشاره کرد. هیسا
 ه؟یخب چاره چ یول یاز آخر، اول یزنتو مخ دونمی. مذارمیشما دوتا رو تنها م -

 زد. یچشمک
 خوش بگذره! -

 کرد. یظیاخم غل مپرها
 کوفت! -

 از پرهام دور شد. ه،یسا یبرا یو بعد از تکان دادن دست دیخند اریمه
 سمت او دراز کرد.و با لبخند دستش را به ستادیپرهام ا یروروبه هیسا
 ؟یسالم چطور -

 زد و ناچاراً دست داد. یلبخند پرهام
 ؟یتو چطور یعال -
 .یمنم عال -

 انداخت. شدیها دورتر مکه از آن اریبه مه ینگاه
 کجا رفت؟ اریمه -

 .دیخند پرهام
 اجازه بده. شیحس فضول دونمیم دیبع یگرفته من و تو رو تنها بذاره؛ ول میتصم -

 .دیخند هیسا
 .طورنیکه ا -

 به مبل اشاره کرد. پرهام
 م؟ینیبش -

 سرش را تکان داد. هیسا
 .مینیبش -
 ؟یدنینوش -

 زد. یو لبخند نشست
 ممنون.نه،  -

 دوخت. تینگاهش را به جمع هیهم نشست. سا پرهام
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 . کجاست؟نمیبیاطراف نم نیرو ا الدیم -
 :دیپرس یبه خود آمد و عاد عیدرشت شد؛ اما سر هیاسم از زبان سا نیا دنیپرهام با شن چشمان

 .شناسمینم الد؟یم -
 سمت پرهام چرخاند.نگاهش را به هیسا
 ؟ین رو بشناسسردستتو دیفکر کنم با ؟یجد -

 فرستاد. خودش را به آن راه زد. رونیو نفسش را ب دیچرخ هیسمت سابه پرهام
 .یحرفا رو بهم زد نیهم قاًیقبلم دق ینرو. تو دفعه هیحاش قدرنیلطفاً ا ه،یسا نیبب -
 و ادامه داد: دیخند جیگ
 .ستین یکس یسردسته یکس یول شناسم؛یم نجایرو ا یادیز ی. من آدمافهممیواقعاً نم ه؟یمنظورت از سردسته چ -

 هم فشرد. انیتکان داد و انگشتان دو دستش را م یسر هیسا
 ؟یکن داشیبرام پ یتونی. مطورنیکه ا -
 ؟یدنبال اون آدم ی. واسه چیسؤال من رو جواب بد دیحاال تو با یبشناسن؛ ول دی. شارمیگیاز رفقا سراغش رو م -

 باال انداخت. یاشانه هیسا
 .نمشیبب خوامیکه م هیمیقد یآشنا هیفقط  -

 انداخت. نییزد و سرش را پا یپوزخند پرهام
 ...هیسا نیبب -

 زد. یرا باال آورد و لبخند کمرنگ سرش
 متأسفانه رو من مؤثر واقع نشد. یبود؛ ول یتالش خوب -

 درهم رفت. هیسا یهااخم
 ه؟یمنظورت چ -
 یخاطرش بخواد به بهانهکه به ی. تا حدزنهینم شیخودش رو به آب و آت قدرنیا یمیقد یآشنا هی دنیآدم واسه د -

 کنه تا ازش حرف بکشه. کیپسر نزد هیخودش رو به  یدوست
 زد. ایکرد و سپس دلش را به در یجا خورد. مکث کوتاه هیسا
 نه؟ ای یهست یرازدار خوب -

 لبخند زد. پرهام
 شک نکن! -

 گفت: زیدآمیم دوخت و تهدنگاه نافذش را به چشمان پرها هیسا



 

 

584 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 .لهیکارت با عزرائ یبهم کلک بزن یو خواست یدار یی. اگه بفهمم باهاش آشناترسمیمن ازت نم نیبب -
 .دیخند پرهام

 .ستین طورنیمطمئن باش ا -
 به باد داد. شویکه اون آدم، کل زندگ ی. انتقام کسخوامیمن انتقام م -

 گفت: دهیبردهیقورت داد و بر یسختآب دهانش را به هیسا یهااز حرف ریجا خورد. متح پرهام
 کرده؟ کاریانتقام؟ مگه اون چ -

 .دیو بغضش ترک ردیخودش را بگ ینتوانست جلو هیسا
 دخترخالم رو به باد داد. یو آبرو یاون کثافت کل زندگ -
 پرهام شد. یرهیخ انیچشمان گر با
 کنه. یزندگ تیوضع نیش رو با اعمر یهیبق تونهیجوونه پرهام. نم یلیاون خ -

 ی. مطمئن بود از سر دلسوزدیبار احساس کرد که دلش لرز نیاول یو پرهام برا ختیریاشک م یمثل ابر بهار هیسا
سرد  یهاآدم انی. بزرگ شدن مدیایبه درد ب طورنیقلبش ا ،یکس یهیبود که با گر امدهین شیحال پچون تابه ست؛ین

مورد، آن دو را به تنها  نی! اصالً شباهتشان در هماریمه ماننده قاًیساخته بود. دق احساسیب یاز او پسر ن،یو سرسنگ
نظرشان بحث داشته باشند. به خواستندینداشتند و نم شانیرا در زندگ یکس گریکدیکرده بود. جزء  لیدوستان هم تبد

شان را به دونفره ییبود. غرور نداشتند؛ اما تنها یاکنندهو خسته هودهیکار ب ،یجزء مواقع ضرور هیگو با بقوو گفت
قانون را بشکند؛  نیشوند؛ اما انگار قرار بود پرهام امشب ا یاحساسات آمدیم شی. کم پدادندیم حیترج هیبودن با بق

 و گفت: اوردیچون دلش طاقت ن
 .شناسمشیخودمم فقط در حد اسم م یول ؛یکن داشیپ کنمیمن کمکت م -

 باال آورد و نگاه سرخ و متعجبش را به چشمان پرهام دوخت. سرش را هیسا
 ؟یپس چرا اول دروغ گفت ش؟یشناسیتو م ؟یچ -

 گفت: یفرستاد و جد رونیینفسش را  پرهام
 .دونستمیرو نم یدنبالش نکهیا لیچون دل -

 ابرو باال انداخت. یسرش را تکان داد و حرص هیسا
 م؟یکن داشیپ یخوای. چطور میدونیرو م تو هم که فقط اسمش ی. ولطورنیکه ا -

 شد. یگرید یبه نقطه رهیفرستاد و خ رونینفسش را ب پرهام
 بشه. دیبا شه،یم دایپ -

 و از جا بلند شد. دیرا باال کش شینیب هیسا
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 .رمیبگ یدنینوش هی رمیحالم بده. م کمی! من دوارمیام -
 آورد. و سرش را باالاش زد که به خود آمد شانه یست روسمت پرهام آمد. دبه اریلحظه بعد از رفتنش، مه چند

 ها؟ -
 .دیخند اریمه
 ؟یمحو کجا شده بود -

 نشست و ادامه داد: کنارش
 ؟یدیفهم یزیچ نمیبب -

 لب زد: جیمتفاوتش به او بود، گ یدردو احساس هم هیفکرِ سا ریکه هنوز درگ پرهام
 آره. -

 زده گفت:ذوق اریمه
 خب؟ ؟یجد -

 دوخت. ارینگاهش را به مه پرهام
 ! فسادم به جرماش اضافه شد.الدیانتقام از م -

 کند و از بهت درآمد. یرا در ذهنش حالج هیبعد از چند لحظه، باالخره توانست قض اریمه
 ؟یچ -

 آورد و با همان لحن متعجب ادامه داد: نییرا پا شیصدا
 ؟یدیدرست شن یتو مطمئن الد؟ی... میم -

 به اطراف انداخت. ینگاه اریبود، سرش را تکان داد. مه یانقطه یرهیخ هدفیکه ب طورهمان پرهام
 خب حاال کجا رفت؟ -

 به سؤالش گفت: توجهیداد و ب ارینگاهش را به مه پرهام
 .کنمیکمکش م الدیکردن م دایبهش گفتم واسه پ -

 :دیتوپ یدرشت شد و عصب اریمه یهاچشم
 ؟یشد وونهیپرهام تو د ؟یچ -

 سرش را به چپ و راست تکان داد. جیگرفت و گ اریرا از مه نگاهش
 .ارمینتونستم طاقت ب شهیگر دنیشدکه با د یچ هوی دونمی. نماریمه دونمینم -

 .ستادیپرهام ا یروزد و روبه یفرو برد. چرخ شیاز جا بلند شد و دستش را داخل موها یعصب اریمه
 م؟یزیتو سرمون بر یچه خاک میفتی. اگه تو دردسر بیزدیم یحرف نیچهم دیپسر؟ نبا یکرد کاریآخه تو چ -
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 از جا بلند شد. پرهام
 .دونهیاز ما نم یچی. اون هدمی. من بهت قول ماریمه فتهیاتفاق نم نیا -

 :دیتوپ اریمه
 ؟یهان؟ اگه بفهمه چ یمطمئن قدرنیآخه از کجا ا -

 کرد. ینچ
 م؟پرها یکرد کاری! تو چیوا ،یوا ،یوا -

 اش گذاشت.شانه یدست رو پرهام
که تودردسر  کنهینم یپس کار الده،یانداختن م ریاز ما دنبال گ شتریب ی. اون حتاریمه گهینم یزیچ یبه کس هیسا-
هم اون به  یجورنی. امیبنداز ریرو گ الدیم میتونیزودتر م یلیهم بهمون اضافه شده خ گهینفر د هی. حاال که میفتیب

 هم ما. رسه،یهدفش م
 دستانش گرفت. انیمبل انداخت و سرش را م یخودش را رو اریمه
 شدم. جیپرهام. من واقعاً گ یرو کرده باش کارنیا کنمیباور نم -

 :دیپرس دویسمتشان دونگران به دایبزند که آ یخواست حرف پرهام
 شما نبود؟ شیکجاست؟ مگه پ هیسا -

 به اطراف انداخت. ینگاه پرهام
 نداشت. ی. حال و روز خوبرهیبگ یدنیرفت نوش .دونمینم -
 :دیغر دایآ
 واقعاً که! ؟یتنهاش گذاشت طیشرا نیبعد تو تو ا -

 کرد. ینچ پرهام
 .میکنیم داشینشده، پ یزیبهتر از اون نبود. خب حاال که چ یلیشرمنده که منم اوضاعم خ -

 یاهویکه متوجه تجمع و ه گشتندیم هینبال ساد تیجمع انیرفت. م دایسر آانداخت و پشت اریبه مه یگرید نگاه
 شدند. یاعده

 شده. هوشیخانم؟ اون ب یه -
 با خنده گفت: یگرید شخص

 بچه مثبت! یخورده. آخ یادیحتماً ز -
اش بسته یها. کنارش زانو زد و به پلکدیمواجه شد. رنگش پر هیسا هوشیرا کنار زد که با جسم ب تیجمع پرهام

 شد. رهیخ
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 ه؟یسا ه؟یسا -
 .دیکش هیسر سا یدست رو انیهم کنارشان نشست و گر دایآ
 ه؟یسا -

 نگران پرهام دوخت. یرا باال آورد و به چهره سشیخ نگاه
 هو؟یچش شد  نیا -

 گفت: دایحرکت بلندش کرد. روبه آ کیانداخت و در  هیسا یزانوها ریدست ز دا،یبه سؤال آ توجهیب پرهام
 ش رو خبر کن.انواده. خمارستانیب مشیببر دیبا -
 رفت. رونیاز سالن ب اریبه نگاه متعجب مه توجهیرفت و ب یدر خروج سمتبه

*** 
 :دی. پرهام دستپاچه و نگران پرسستادندیا شیروو روبه دندیسمت دکتر دوبه هردو

 حالش چطوره؟ -
 رفت. یاغرهچشم دکتر

 ره.مشکالتم دا نیخوردن ا ادیخوبه، نگران نباش. باالخره ز -
شده  یرتیو غ یصحبت به آن دو بدهد رفت. پرهام که از متلک دکتر بدجور حرص یاجازه نکهیرا گفت و بدون ا نیا

 :دیپرس دایفرستاد. روبه آ رونیبود، دستانش را مشت کرد و نفسش را محکم ب
 ؟یش زنگ زدبه خانواده -
 .دیکوب اشیشانیکرد و کف دستش را به پ یکالفه نچ دایآ
 رفت. ادمیبودم که  هینگران حال سا قدرنینه! ا یوا -
 سر بهش بزنم. هی رمیمن م ان،یاونا ب یخب االن بزن. تا وقت -
رفت و آهسته وارد شد. کنار تختش  هیسمت اتاق ساسرش را تکان داد و مشغول شماره گرفتن شد. پرهام به دایآ
 .دیکش یاش شد. آهبسته یهابه پلک رهیو خ ستادهیا

 ست؟ین یرعادیغ کمینظرت نگرانتم. به یلیمن خ یول یخوب گهیم شده؟ دکتر ممن چ -
از لو رفتن  یترس چیه ار،یدختر اعتماد کرده و برعکس مه نیتعجب بود که چرا به ا یخودش هم جا یبرا هنوز

 یر از روبا نیاول ی. براکردیکمک م هیبه سا دیکه با دانستیمهم نبود. فقط م شیغلط، برا اینداشت. درست 
 .ستدیحرفش با یپا یطیگرفته بود و قصد داشت که تا آخر، تحت هر شرا میاحساس تصم

 نفر به خود آمد. کیلرزان  یشده بود؛ اما با صدا هیسا یرهیو خ ستادهیچه مدت ثابت ا دانستینم
 ه؟یسا -
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و دست سرم  دیسمت تخت دوبهبه او  توجهیوارد اتاق شد دوخت. پسر اما ب مهیکه سراس یرا به پسر جوان نگاهش
 دستانش گرفت. انیرا م هیسا یزده

 چت شده؟ زم؟یعز هیسا -
 پسر دوخت. یآن دو گرفت و به چهره یرا از انگشتان قفل شده اشرهینگاه خ پرهام

 ن؟یهست شونیا یشما از خانواده دیببخش -
 کرد. یاو چرخاند و اخمسمت که انگار تازه متوجه حضور پرهام شده بود، نگاهش را به سپهر

 من نامزدشم و شما؟ -
 . با پرسش مجدد سپهر، به خود آمد.دانستیناراحت شد. هنوز خودش هم درست نم دیشا ایجا خورد.  پرهام

 شما؟ دمیپرس -
 پته گفت:با تته پرهام

 .رمیم گهیمن د ن،ی. حاال که شما اومدمارستانیمن رسوندمشون ب -
 سپهر متوقف شد. یعصب یبا صداسمت در رفت که به دویچرخ

 ؟یکرد داشیکجا پ -
 سمتش برگردد گفت:به نکهیفرستاد و بدون ا رونیکالفه نفسش را ب پرهام

 .یبهتر بدون دیپس با ؟یستیمگه تو نامزدش ن -
ه از . او کدیفهمیرا نم اشیو ناراحت تیعصبان نیا لیرفت. دل رونیمکث، در را باز کرد و از اتاق ب یالحظه بدون

بود نامزد  دهیفهم نکهیبه هدفش است، پس چرا از ا دنیرس یبرا هیسا یتنها طعمه دانستیم شانییروز آشنا نیاول
 شده بود؟ خودیدرمانده و از خود ب طورنیدارد، ا
 .ابدی یآور خالصافکار عذاب نیکرد از ا یکردن سرعتش، سع ادیشد و با ز نیسوار ماش کالفه
*** 
غرغر  یداریخواب و ب انیم شیهاکه از برخورد نور به چشم هیسمت تخت سارا کنار زد و با لبخند بهها پرده سپهر

 رفت. کردیم
 نکن. پرده رو بکش. تیسپهر اذ -

را باز کرد و دستانش را قفل درهم  شیهاپلک یزحمت الزد. به یغلت هیتخت نشست. سا یکرد و لبه یاخندهتک
 :دیگرفته غر ییبا صدا کشانازهیسپهر شد. خم یرهیرا باز کرده و خ چشمش کی. دیسرش کش یباال

 بشه؟ یکه چ یمن چتر یتا حاال خونه شبیتو از د -
 .دیخند سپهر
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لحظه خواب درست و  هیتو نذاشته  یتا حاال نگران شبینامزدتما. از د ی. ناسالمتتینوازواقعاً ممنون از مهمون -
 ...وقت تواون ادیبه چشمم ب یحساب

 زد. یشد و لبخند ریخمین هیسا
 که چقدر خوابالوام. یدونیم گه،ید دیقربونت برم! ببخش -

 .دیرا از هم باز کرد و خودش را جلو کش دستانش
 بغلم عشقم. ایب -

 .دیکش یقیرا بست. نفس عم شیهاآغوشش فشرد و پلک انیرا م هیسا سپهر
 گرفتم. یعالمه انرژ هی! شیآخ -
 :دیرا از خود جدا کرد. با اخم پرس هیو سا دیلبش ماس یلبخند رو شب،ید یادآوریبا  اما
 افتاده بود؟ یچه اتفاق شبید -

برود که انگشتان سپهر دور مچش حلقه  نییتخت پا یو نگاهش را از سپهر گرفت. خواست از رو دیکش یپوف هیسا
 شد.

 .هیجواب من رو بده سا -
 :دیشد. با اخم توپتخت بلند  یو از رو دیدستش را کش هیسا
 .یدستم رو کند ؟یکنیم کاریمعلوم هست چ -

 کرد. یظیاخم غل سپهر
نه؟ راستش رو بگو تو کدوم  یخورده بود یدنینوش شبی. دیکنیم کاریچ یدار ستیکه معلوم ن ییتو نیمن آره! ا -

 ؟یدیچرخیول م یپارت
 :دیدرشت شد با اخم توپ تیاز عصبان هیسا چشمان

 تو... یول ستمیبردار ندست رمیبهت گفته بودم تا انتقام پگاه رو نگ ه؟یمنظورت چ -
 زد. یرا چپ و راست تکان داد و پوزخند سرش

 ستمین ی. من آدمیسر سوزن بهم اعتماد ندار یاندازه یحت یسپهر ول یعاشقم یکنیواقعاً برات متأسفم! تو ادعا م -
 یقاط نمیاون کثافت افتادم واسه هم ادی هوی شبی. دیدونیوب مرو خودتم خ نیباشم. ا یدنیو نوش یکه اهل پارت

 تییحاال اگه بازجو ؟یدی. از عمد نبود. فهمدمیسر کش شویو بطر یدنیچطور رفتم سراغ نوش دمیقدر که نفهمکردم. اون
 رم؟یتموم شد اجازه هست برم دوش بگ

 و ادامه داد.رفت  شیهاسمت کمد لباسمنتظر جواب سپهر بماند، به نکهیا بدون
 .یبرام انجام بد یکار هیو درضمن، تو قرار بود امروز  -
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 .دیسمت سپهر چرخدست لباس برداشت و بعد از بستن در کمد، به کی
 که نرفته؟ ادتی نمیبب -

 تخت بلند شد. یو از رو دیکش یپوف سپهر
 .رمیاالن م ر،یخنه -
 خوبه، پس فعالً. -

فرستاد  رونیب یدلخور بود، نفسش را حرص هیشدت از ساد حمام شد. سپهر که بهبه سپهر انداخت و وار یگرید نگاه
از  یسرسر یکرد و بعد از خداحافظ یعمارت را ط یهاسرعت پلهرفت. به رونیاز اتاق ب اشیو بعد از برداشتن باران

 کرد: ضسمت در رفت. خاله اعترابه ه،یسا یخاله و شوهرخاله
 .کردمیحاضر م کجا سپهر؟ داشتم صبحانه -

 را پا کرد. شیهاکفش سپهر
 .گردمیممنون خاله، برم -
 سالمت.باشه، به -

صحبت  هیمورد با سا نیخودش بود که در ا ریشد. با غرغر استارت زد.دتقص نشیاز خانه خارج شد و سوار ماش عیسر
هم  هیسا آورد،ینم انیبه م یاش حرفدادن پگاه و خانواده یکرده بود. اگر راجع به آشت شتریکرده بود و جرأتش را ب

 کردند،یم ینظر خود سپهر هم هرچه زودتر آشتحق داشت. به البته. کردینم دایآ یخانه یاو را راه یزود نیصبح به ا
در واحد، منتظر  یجلو کشانازهیدر را باز کرد و خم دایشد و زنگ در را زد. آ ادهیپگاه بهتر بود. پ یهیبهبود روح یبرا
 پهر ماند.س

 .دیشد و خند ادهیاز آسانسور پ سپهر
 ن؟یخوابیم قدرنیچرا ا هیخوابالو! تو و سا داخانمیبه سالم بر آبه -
 :دیکمر غربهدست دایآ
 .یدار فیتشر زیسپهرخان. شما فراتر از سحرخ ستین هیاز من و سا رادیا -

 و دستانش را باال برد. دیخند سپهر
 حاضر شه؟ یه پگاه بگب شهی. حاال ممیمن تسل -
 از کنار در کنار رفت. دایآ
 .شهیتو تا حاضر م ایب -

 زد: داد
 پگاه؟ سپهر اومده دنبالت. -
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 زد. یلبخند سپهر
 .مونمیمنتظر م جانیممنون، هم -
 باال انداخت. ییابرو دایآ
 ؟یشد یالتخج قدرنیا یشده بعد از نامزد یچ ،ینه بابا! شما که تعارف نزده رو مبل نشسته بود -

 .دیخند
 کنم. یش راضبا خانواده یدستور دادن زودتر پگاه رو برا آشت خانمهیبابا؟ سا هیچ یخجالت -
را  شیهاطور که کفشسمتشان آمد. سالم کرد و همانتکان داد که همان لحظه پگاه حاضر و آماده به یسر دایآ
 :دیروبه سپهر پرس د،یپوشیم
 م؟یشده؟ کجا قراره بر یچ -
 زد. یلبخند پهرس
تو هم زود  نییپا رمیرفت حموم. من م یول اد؛یهم قرار بود ب هیهوامون عوض شه. ساودور دور که حال کمی میریم -
 .ایب

 یدرست و حساب جانیه کیکرد و سوار آسانسور شد. پگاه که نشست، استارت زد. با خود فکر کرد  یخداحافظ دایآ از
فلک و اژدها وها به شوق سوار شدن چرخگرفت امروز را مثل بچه میپس تصم بهتر است یزیپگاه از هر چ یبرا
 شود. یشهرباز یراه
در  یجلو دهیپرمتوجه نبود پگاه شد، متعجب سرش را برگرداند. پگاه با رنگ یدر وارد شد و جلوتر رفت؛ اما وقت از

 سمتش رفت.بود. سپهر به ستادهیا یورود
 .گهیتو د ایب ؟یسادیچرا وا -

 سرش را به چپ و راست تکان داد. آهسته
 چشمانش را درشت کرد. سپهر

 وا! چرا نه؟ -
 آب دهانش را قورت داد. پگاه

 .ترسمیشلوغ م یمن از جاها یدونیتو که م -
 .ستادیفرستاد و کنار پگاه ا رونیکالفه نفسش را ب سپهر

بار بهت گفتم  نی. چندمیمشکلت رو حل کن میکنیم یسع میماهه که دار نی. االن چندمیما با هم حرف زد زمیعز -
 دور. یمزخرف رو بنداز یایفوب نیا دیوحشتناک باشه. تو با یکه تو رفت یمثل اون پارت یشلوغ یهر جا ستیقرار ن
 :دینال پگاه
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 ...یول دونمیم -
 کرد. تشیبه جلو هدا سپهر

 منتظرته. جانیه یو اما نداره. زود باش که کل یول گهید -
 شیاما باالخره سپهر با ترفندها کرد؛یامتناع م هیدر صف و سوار شدن همراه بق ستادنیناچاراً وارد شد. ابتدا از ا پگاه

 .اوردیو لبخند را به لبش ب یموفق شد او را راض
 زدیم واریرا به درود نیو ماش کردیم یرانندگ انهیبود. سپهر ناش یسوارنیفلک، حاال نوبت ماشواز اژدها و چرخ بعد

داد و هوارشان تا  ی. صداخنداندیو سپهر را م شدیدل پگاه مخلوط ماز ته یو خنده غیج کار،نیو با هر بار تکرار ا
 مکتین یدادند. حاال کنار هم رو حیو رفتن را ترج دهیدست کش نیری. باالخره از کر کردن گوش سادیرسیآسمان م

 .کردیم فیبدون وقفه از امروز تعر یبا شور و شوق خاص کردیمزه مزهاش را مقهوه کهیپارک نشسته و پگاه درحال
 ادیحال داد. تا حاال ز یلیخ یول فتم؛یب دمیترسیخوب بود! اون موقع که اوج گرفت هرلحظه م یلیسپهر خ یوا -

 ممنون. یلیامروز بهم خوش نگذشته بود. خ یاومده بودم؛ اما به اندازه یشهرباز
 زد. یپگاه شده بود، به خود آمد و لبخند یبایز یهامعصوم و خنده یظه محو چهرهکه تا آن لح سپهر

 .کنمیخواهش م -
که در راه بود نشد.  یاصالً خوب نبود؛ اما سپهر اصالً متوجه اتفاق نیمجدد پگاه، دوباره محوش شد و ا یبا خنده اما

 یهاخنده ی. فقط صدادیشنیسرشان را نمپشت بزرگ یفواره یصدا یمتوقف شده بود. حت شیبرا زیانگار همه چ
 او که چشمانش را به اسارت خود درآورده بود. خوشحال یچهره ریو تنها تصو دیچیپیپگاه بود که در گوشش م

 .یریبگ نامهیتا آخر عمرتم گواه یشهرباز ینایفکر نکنم واسه روندن ماش یول هیکه عال تیواقع یخدا! رانندگ یوا -
 . با لبخند گفت:دیبه پگاه دست کش شدنرهیخود آمد و از خبه  باالخره

 خونه. میبر دیکم باکم گهیآره. د -
 به خود گرفت. یناراحت یچهره پگاه

 داره. یباحال لیکه چه فام کنمیم فیتعر دایآ یرفتم برا یخوش گذشت. حتماً وقت یلی... خفیح -
 خودتونه. یمنظورم خونه -

 .دیرا درهم کش شیسپهر کرد و ابروها یرهینگاه متعجبش را خ پگاه
 ما؟ یخونه -

 را تکان داد. سرش
 آره. -
 .دایآ یخونه ادیب شهیخوب مثل هم نهیخواسته من رو بب هیاگه سا ؟یواسه چ -
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 فرستاد. رونینفسش را ب سپهر
اصاًل  نیا ؟یت قهر کردونوادهکه چند وقته از خونه و خ یماه! متوجه هست کی تاًیهفته، نها هیروز، دو روز،  هیپگاه  -

 .ستیخوب ن
 سمت سپهر گرفت.به دیاش را با تهدجا شد و انگشت اشارهجابه مکتین یرو پگاه

من به  رونی. دوماً، اونا بودن که من رو از خونه انداختن بستین یواسم بهتره و چ یکه چ دونمیاوالً خودم بهتر م -
 برگردم. خوامیه که نمخودم لیحاال به م یخودم نرفتم؛ ول لیم
عادالنه  کمیتو هم  یرو برام گفته. من متوجه هستم که اونا قلبت رو شکستن؛ ول یهمه چ هیگوش کن پگاه، سا -

 قراره باهاشون حرف بزنه و... هیسا یبشن؛ ول یقضاوت کن. پدر و مادرت حق داشتن اون لحظه عصبان
 زد. یحرص یپوزخند پگاه

 ست.کاسه هیتو  هی! پس دست تو و ساهیعال -
 شانه اش انداخت. یرا رو فشیجا بلند شد و ک از
 .هیچ ییهوی یمحبتا نیا لیدل دمیفهمیم نایزودتر از ا دیواقعاً که! با -

سمتش برگشت. سپهر با اخم . پگاه ناچاراً بهدیرا کش شیرفت که سپهر بازو یسمت خروجسرعت بهو به دیچرخ
 زد. یپوزخند

محبت بوده.  نیکه برات کردم از سر هم یمدت هرکار نیواقعاً که ازت توقع نداشتم پگاه. تو ا ؟ییهوی یمحبتا -
 دکتر برات وقت گذاشتم. هیاز  شتریب یلیمن خ
 زد. یپوزخند پگاه

 میراض یبگو نتونست هیبه سا ؟یهست یپس نگران چ یباهاش نامزد گهی. حاال که دهیجلب توجه سا یآره، برا -
 .یکن
 ونیدرم هیت رو با ساهتو با خانواد یمن خودم فکر آشت ؟یشیپگاه. چرا متوجه نم یمن تو هست یها نگرانفعالً تن -

دوستت دارم.  هیسا نیکه منم ع نهیا تیواقع یول ؛یاالن از من متنفر شد دونمیبه صالحته. م نیگذاشتم؛ چون ا
 .ای. دنبال من بکنمی. خواهش مخوامیبدت رو نم وقتچیه

 را شکست. نشانیپگاه شد که باالخره سکوت ب یعصب یچهره یرهیخ یرد و با نگرانک سکوت
 قبوله. -

 زده کرد.ذوق یاخندهتک سپهر
 .می! پس برهیعال -

*** 
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با  جهینتیساعته و ب نیاش نداشت. کالفه از بحث چندخاله و شوهرخاله یرو یاثر چیدرواقع ه هیسا یهاصحبت
 یرا رو شیقرار داده بود، با حرص پا اشیشانیپ گاههیدستش را تک کهینشسته و درحال یناهارخور زیها، پشت مآن
 سمتش آمد:به یکه خاله عصب دزنگ در به خود آمد. از جا بلند ش یکه با صدا زدیم نیزم
 ن؟اپس چرا االن با سپهر دم در خونه م؟ینیاون رو بب میخواینم گهیمگه بهت نگفته بودم من و پدرش د -

 شد. رهیاش را گرفت و ملتمس در چشمانش خخاله یبازوها هیسا
 داره. اجیشما احت تیخاله! پگاه به حما کنمیخواهش م -

اش کنار هم و سپهر و پگاه خاله و شوهرخاله ه،یسمت هال رفت. حاال سارا پس زد و به هیسا یهادست یعصب
 فرستاد. رونیپرحرص ببودند. شوهرخاله نفسش را  ستادهیها اآن یروبهرو
 .متیبخشینم وقتچیبدون که من و مادرت ه یول ست؛ین یمشکل چیه ،یکن یخونه زندگ نیتو ا یاگه بخوا -

 اعتراض کرد. هیسا
 ...یول -

 .دیحرفش پر انیم دکنانیتهد اششوهرخاله
 .یذاشتین احترام ممثل پدر و مادر بزرگت کرد یمنت چیه یکه ب ییآدما میبه تصم کمیتو ساکت! کاش فقط  -

عقب اش مانده بود، عقبشوهرخاله یرهیطور که خبود. همان دهیها نداز آن یرفتار نیچن وقتچیجا خورد. ه هیسا
 خطاب به پگاه گفت: یکه عصب دیشنیاش را مخاله یرفت و به همان آشپزخانه پناه برد؛ اما صدا

 ارهی. مثل قبل هر روز خدمتکار برات غذا میخونه ا نیا یآدما از یکیگفت؟ از امروز به بعد تو فقط  یچ یدینشن -
چشم ما  یبه بعد جلو نی. پس برو اتاقت و از ایخانواده باش نیاز ا یعضو گهید ستیاما قرار ن رسه؛یو به کارات م

 نباش.
 .دیها دوسمت پلهصورتش گرفت. به یو دستش را جلو دیپگاه ترک بغض
 سر پگاه رفت.نداخت و پشتبه آن دو ا یگرینگاه د سپهر

 .سایپگاه؟ وا -
 هقش بلند شد. سپهر چند بار آهسته در زد.هق یتخت پرت کرد.دصدا یسرش قفل کرد و خودش را رورا پشت در
 پگاه جان؟ در رو باز کن فقط منم. -

 داد زد: انیگر پگاه
 . بهت گفتم.خوانیمن رو نم گهی. بهت گفتم اونا دیهست یبرو سپهر! فقط تنهام بذار. تو مقصر همه چ -

 کرد و دوباره در زد. یشدت گرفت. سپهر کالفه نچ اشهیگر دوباره
 .زنمیو در م ستمیمیوا جانیتا فردا هم یکار رو نکن نیاگه ا یدونی. خوب ممیکنیباز کن صحبت م -
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در، سپهر  کیت یصدا دنیبا شنبودن سپهر خسته شد و قفل در را باز کرد.  شیریبعد، باالخره پگاه از س قهیدق چند
 و وارد شد. دیرا کش رهیدستگ عیسر

 تخت نشست. یپشت به او رو پگاه
 خب، حرفت رو بزن و برو. -

 جلوتر رفت و کنارش نشست. سپهر
 شد. رخشمیبه ن رهیخ
 تونسته قانعشون کنه. هیسا کردمیپگاه من واقعاً متأسفم. فکر م -

 :دینگاهش کرد و توپ یعصب پگاه
 شکست. گهید بارهیقلب منم  ،چینتونسته. اوضاع درست نشد که ه یدیحاال که د یلو -
 .هیگر ریصورتش قرار داد و دوباره زد ز یدستش را رو دو
من رو  کسچیه گهیمن تباه شده. د یندهیرو شد. آبه اون رونیروز از ا هیتو  میبدبختم سپهر. زندگ یلیمن خ -

 دوست نداره.
 شد. سشیبه چشمان خ رهیصورتش برداشت و خ یرا از رو شیهادست سپهر

 یشتریبه زمان ب دیدوستت دارن فقط شا هیهم مثل من و سا هی. بقشهیدرست م یپگاه. همه چ ستین طورنیا -
 دارن. اجیاحت

 در چشمان سپهر شد. رهیخ پگاه
 .مثل من رو دوست نداره یدختر کسچی. هنیگیتون دروغ مسپهر. همه یگیدروغ م -

 را پاک کرد. شیهااشک یعصب
 که خوشبخت باشم، آره؟ یخواینه؟ م یدوسم دار -

 تندتند سرش را تکان داد. اشیحالت ناگهان رییمتعجب از تغ سپهر
 معلومه! -

 باال انداخت. ییابرو پگاه
تو بودم،  یمایتصم عیعمل کن. تا امروز من مط شهیخاطر من برخالف همبارم که شده به کی یخوبه! پس برا -
 من احترام بذار و قبولش کن. میتو به تصم بارنیا

 :دیپرس جیگ سپهر
 م؟یتصم -
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 یها را روشد. آن شیهاآوردن لباس رونیسمت کمدش رفت و مشغول بسرش را تکان داد و از جا بلند شد. به پگاه
 خطاب به سپهر گفت: کرد،یم شانیسرعت تاطور که بهو همان ختیتخت ر

 .یکن یخاطر من هرکاربه یپس حاضر ،یتم داردوس یگفت -
 گفت: دهیبردهیپگاه بر یهامتعجب از رفتار و حرف سپهر

 .یکرد وونمیواضح حرف بزن د ه؟یحرفا چ نیمنظورت از ا یآره ول -
 تخت گذاشت. یسمت چمدانش رفت و آن را روبه پگاه

 :دیمتعجب پرس سپهر
 ؟یبر یخوایکجا م ؟یکنیم یدار کاریچ -
 چمدان را باز کرد و نگاهش را به سپهر دوخت. پیز
 مگه نه؟ یخوایمن رو نم یتو ناراحت -

 زد. یسرش را تکان داد که پگاه لبخند سپهر
نجاتم بده. من رو ببر  یبدبخت نیو از ا ریدستم رو بگ ،یرو جمع کن. اگه واقعاً دوستم دار لتیپس زودتر برو وسا -
 . خوشحال و خوشبخت.مینباشه. فقط من و تو باش یدما و حرفاشون خبرآ نیکه از ا ییدور. جا یجا هی

 ماند و باالخره به حرف آمد. اشرهیچند لحظه مات و مبهوت خ یهضم جمالت پگاه را نداشت. برا یتوانا سپهر
 ؟یشد وونهی. دشمیمن واقعاً متوجه منظورت نم -

 زد. یداخل چمدان انداخت و پوزخند یکه دستش بود را عصب یلباس
 حرفات دروغه؟ اگه یهمه یدید ؟یدید -

 نبود. نیاالن جوابت ا ،یکردیدرکم م یاذره یحت ای یدوستم داشت واقعاً
 ادامه داد: یها شد و جدمشغول تا کردن لباس دوباره

 .امیاز پس خودم برب تونمیهم م ییمن تنها نداره. یاشکال یول -
 دیطول نکش یلیعقل و احساسش جنگ به راه انداخته بود؛ اما خ انیم کرد،یبه پگاه نگاه م رهیطور که خهمان سپهر

اش به پگاه، بدون و پررنگ کردن عالقه هیطرفه به سا کیو  یکه باالخره احساسش با ثابت کردن عشق ظاهر
 را باال برد و سرانجام سپهر لب گشود؛ یروزیپرچم پ ش،یزندگ یو نابود هیسا یندهیتوجه به آ

 !قبوله -
 او شد. سپهر از جا بلند شد. یرهیاش را باال آورد و خزده جانینگاه متعجب و ه پگاه

دنبالت. فقط  امیبعدش آماده باش که ب کشهیدو روز طول م-یکیمطب  یو درست کردن کارا میجمع کردن وسا -
 خبردار نشه. یحواست باشه کس
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 عاشقتم. -
 ه کرد:زد. کنار گوشش زمزم یبغلش کرد و لبخند سپهر

 .ادیاونجا خوشت م عتیپدر و مادرم. مطمئنم از طب یمحل زندگ میریم -
 دیسپهر، شا انـتیاز ذهنش پاک کرد. خــ ـ شهیهم یرا برا هیسا ریچند لحظه بست و تصو یرا برا شیهاپلک
د کرد. او آرامش خواه رورویرا ز هیسا یزندگ رحمانهیکه چطور ب دانستیخودش نداشت؛ اما نم یبرا یچنانآن تیاهم

 نیتراز کوچک یکه تا به امروز حت یدختر ری. تقدربودیه میدر عوض، آن را از سا یرا به وجود پگاه برگردانده بود؛ ول
حاال با  شد،یو لـ*ـذت م یرنگارنگ باغچه وجودش سرشار از خوش یهاگل یپروانه رو کیاتفاقات مانند نشستن 

که قرار  یاتفاق نیبهتر یشد که حت یبه طلسم لیتبد شیبرا یبه خوشبخت دنینرسخورده بود.  وندیپ یو تباه یاهیس
 آن را بشکند. توانستیهم نم فتندیب شیدر زندگ بود

*** 
 یگردنبندش ثابت ماند. دستش را رو یشد و رو دهیکش نییکه نگاهش پا دینکش هیبه خود نگاه کرد؛ اما به ثان نهیآ از

 یکه سع یتی. کارن با عصباندیپر کش شیانگشتانش لمس کرد. ذهنش به دو روز پ گذاشت و آن را با فشیپالک ظر
 کردنش داشت گفت: یدر مخف

 یمتیق چیبه ه ستمی. حاضر نمیکه من و تو با هم خوشبخت نهیمهم ا کنن،یفکر م یچ هیبق ایکه پدرم  ستیمهم ن -
 .وایاز دستت بدم ش

 زد. یکمرنگ لبخند
 نظرم حق داره نگرانت باشه.باالخره اون پدرته. به ؟یکرد یروادهیز ذرههی یکنیفکر نم یول زم،یعز طورنیمنم هم -

 زد و دستش را دور کمر نامزدش حلقه کرد. یلبخند کارن
 . نظرت؟میریروز بگ هیرو تو  مونیدارم عقد و عروس میمن تصم نی! ببالیخیتو خودت رو ناراحت نکن. ب -

 زد. یلبخند کج دلخور
 گور شم؟ودوباره گم یترسیمچرا؟  -

 کرد. یساختگ یاخم کارن
 .میایدرب یفیبالتکل نیزودتر از ا خوامیمعلومه که نه! فقط م -
 .دیکارن گذاشت و خند یشانه یدستش را رو دو
 کردم. ی! شوخالیخیب -

 .دیکش یپوف ی. حرصستادیا نهیآ یرورا از او جدا کرد و روبه خودش
 روز مونده به عقدم جوش بزنم؟ دو دیآخه چرا من با -
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 و بانمکش شد. یحرص یافهیق یرهیخ نه،یاش گذاشته و از آشانه یو از پشت بغلش کرد. سرش را رو دیخند کارن
 خانم من با جوشم خوشگله! قربونش بشم. -

 .دیخند
 .یکنیلوسم م یدار گهیخدا نکنه، د -

 تر کرد.دستانش را دور کمرش محکم یحلقه
 .خوادیدلم م -
نامه به  نیکه نوشته بود دوخت. چرا دادن ا یازد. با بغض نگاهش را به نامه یزمان حال برگشت و لبخند تلخ به

گرفته بود حاال که  می. تصمکردیکار منع م نیدر وجودش او را از ا یزیبود؟ انگار چ یکار سخت شیبرا قدرنیکارن ا
که او را  یقتیخالص کند. همان حق یباز نیو خودش را از ا اوردیب به قلمرا  قتیتمام حق ست،یقادر به گفتنش ن

. دادیم بشیهرلحظه فر ن،یریدروغ ش نیکه ا یکند؛ اما به راست یعمر با دروغ زندگ کی توانستی. نمترساندیم
. قلبش کردیم یپشت زرق و برق خود مخف یرا به آسان قتیبود که حق بایبزرگ و ز شیاهایرو یقصر پوشال یقدربه
فرستاد  رونی. نفسش را کالفه بکردیمقاومت م تیپنج ساله در برابر واقع یهازود آن را باور کرده و مثل بچه یلیخ

 کرد. یو نچ
 .تونمیمن نم -

 و کالفه شد. جیگ شیاز پ شیخواهرش، ب امیپ دنیبلند شد و با د لشی.اس موبااس.ام یلحظه صدا همان
 یرو که در حقت کردم حت ینتونه ظلم دیاتفاق شا نیتموم شد. ا گهید یکردم؛ ول بهت بد یلیخ دونمیخودم م -
 نکهی. اخوامیرو م زیچ هیمن فقط  یسرنوشت اون رو برات رقم زده نه من. ول نکهیهم جبران کنه. مخصوصاً ا ذرههی

شقانه! بدون حضور جغد و عا یعاد یزندگ هی. یدار ور یزندگ نیبهتر اقتی. آره. تو لیتو کنار کارن خوشبخت ش
قدر که ناراحتم، اتفاق همون نی. دوستت دارم و از امیدیرو د گهیبود که همد یبار نیآخر نیمثل من. ا یشوم

دوستت  یول یبش یعصب یحت ای ادینظرت مسخره ب. ممکنه بهیآره! دوست دارم آبج یول یبهم بخند دیخوشحالم. شا
 .کنمیم یخوشبخت یآرزو تدارم و برا

اش گونه یرو یاشک یفرستاد که قطره رونیرا بست. نفسش را لرزان ب شیهادستش فشرد و پلک انیرا م یشگو
اما مسلماً خبر نداشت که  خواست؛یاو را م یاز ته دل خوشبخت ش،یبرعکس چند سال پ بارنی. خواهرش ادیچک

سرنوشت هنوز قصد نداشت دست از سر  گارانخواهد کرد.  بشیپر فراز و نش یرا وارد زندگ یجغد شوم اصل کار،نیا
 یزندگ کیانتظارش را نداشت. تاوان  وجهچیکه به ه یزیخاطر چ. بهدادیتاوان م دیدختر و آرامشش بردارد. او با نیا

 کنار کارن! یخوشبخت ی! جزانیریش
 اش را پاک کرد.گونه عیزن جوان به خود آمد و سر یصدا با
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 داماد منتظرته. گهیانم؟ زود باش دخعروس یسادیوا الیخیچرا ب -
سمتش آمدو کاله شنلش اش مچاله کرد و داخل سطل زباله انداخت. زن با لبخند بهعرق کرده یهادست انیرا م نامه

 .دیکش شیموها یرو اطیرا با احت
 .یخوشبخت ش شاهللی! ایخوشگل شد یلیخ -

 !یبیغر یهه! چه واژه خوشبخت؟
 پوزخند شباهت داشت زد. به شتریکه ب یکمرنگ لبخند

 ممنون. -
 کرد و از سالن خارج شد. یخداحافظ

*** 
 «کارن»
 :دمیغر یو عصب یتو دماغ ییرا گرفتم و با صدا مینیب

 ؟یاریب ریگ یتونستینم نیبهتر از ا نیواقعاً ماش یعنی. دیبله به دستم رس -
 :دیتعجب پرس با
 وا! چشه مگه؟ -

 :دمیتوپ
 هیبده،  لتیتحو نکهیقبل ا یگفت یبا اون موقع تا حاال از بو گوسفند خفه شدم. الاقل م. باستیچشه؟ بگو چش ن -

 ببرم. نیعروس با ا خوامیم رسرمیدور بشورتش خب. من خ
 :دینال
در انتظار  ابونیبه جا تشکرته؟ اگه من نبودم که االن بغـ*ـل خ نیشد خب. بعدشم، ا ییهوی! گهیبابا غر نزن د یا -

 برادر من. یشده بود لیسف رکار،یتعم
 :دمیغر
درحال تلف شدنم، بدون  مارستانی! فقط اگه بهت زنگ زدن گفتن من تو فالن بیخب بابا! اصالً تو خوب لهیخ -
 .کنمیخوش نکن. حاللت نم نایو ا یلیدلت رو به نسبت فام یخودیب ایبوده. ضمناً، اون دن یخاطر مشکالت تنفسبه
 کرد. ینچ
 پاش سبز شد. ریخانم علف زپرت بگو. برو دنبال عروسوچرت باشه بابا کمتر -

 .دمیکش یپوف
 .کشمتیبذار امشب بگذره، خودم م -
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 .دیخند
 .ی. بایتونیفعالً که نم -

 فرستادم و سرعتم را باال بردم. رونیرا قطع کرد. نفسم را کالفه ب تماس
*** 

کاله شنل  یپشت لبه شیهاشدم. چشم اشرهیبرداشتم و خ نیرا از ماش امهیآمد، تک رونیب شگاهیکه از در آرا نیهم
زد؛ اما با افتادن نگاهش به  یلبخند د،یمرا را د یو براقش پنهان شده بود. سرش را به اطراف چرخاند و وقت دیسف
نداخت. ا نیبه من و دوباره به ماش یگریآورد و متعجب نگاه د . سرش را باالدیلبش ماس یسرم، لبخند روپشت نِیماش

 یهابرگشت. دامن لباسش را باال گرفت و با قدم یبه حالت عاد قهیدق کیاش باالخره بعد از چشمان درشت شده
و  مزد ی. لبخندستادمیا شیروکاپوت برداشتم و جلو رفتم. روبه یسمتم آمد. دسته گل رنگارنگ را از روآهسته به

 گرفتم. سمتشچشمانش شده بودم، آن را به یرهیخ کهیدرحال
 رن؟یراه م نیزم یها روتا حاال فرشته یاز ک نم؟یبیدارم م ی! چایخدا یوا -

 گفت: طنتیانداخت و با ش میبه سرتاپا یگل را گرفت. نگاهو دسته دیخند
 .زننیدخترکش م پیت اهایکالغ س یاز وقت -

 را باز کردم. نیو در ماش دمیخند
 .کنمیش مخواه دیی. بفرمافتونیممنون از تعر یلیخ -
درهم  مانیهاکه سرم را باال آوردم، دوباره نگاه نیسوار شد و من در جمع کردن دامن لباسش کمکش کردم. هم وایش

 مانده بودم، باالخره زبانم باز شد و در همان حالت گفتم: اشرهیخ حرکتیقفل شد. بعد از چند لحظه که ب
 .شمیم وونهینگاهم نکن د یجورنیا -
 نگاهش را از من گرفت. و دیخند وایش
 .دنیکنن و کار دست آدم م یرانندگ ستنیبلد ن هاوونهید نکهیخاطر افقط به یباشه، ول -

 کردم و ابرو باال انداختم. یاخندهتک
 است؟یجورنیعه؟ ا -

 و سرش را تکان داد. دیخند
 را دور زدم و سوار شدم. نیرا بستم. ماش در
 :دیپرس یاحتبا لحن نار وایکه نشستم، ش نیهم
 خودت کو؟ نیماش ده؟یچرا بو گوسفند م ه؟یچ نیماش نیا یهیقض نمیبب -
 درهمش نگاه کردم. یو استارت زدم. به چهره دمیکش یآه
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 دست رو دلم نذار که خونه. -
 شد. متعجب

 شده؟ یچرا؟ مگه چ -
گرفته  اشافهیکردم. ق فیتعر شیو گرفتن وانتِ دوستِ هومن را برا نیخراب شدن ماش یماجرا ه،یبه آتل دنیرس تا

آن هم بدون گل  ،ینیماش نیدوست نداشت با چن یعروس چینزد. خب حق داشت. مسلماً ه یو ناراحت بود؛ اما حرف
 کرد؟ شدیخب چه م یرا بگذراند؛ ول اشیو با عطر خوش گوسفند روز عروس نیو تزئ

 وایش یدر فکر فرو رفته یروبه چهره ی. لبخندمیر شدتاال یو راه دیرس انیهم به پا یو عکاس هیکار آتل باالخره
 زدم.

 ؟یکنیفکر م یبه چ -
 زد. یکرد و لبخند نگاهم

 .یچیه -
 چشم دوختم و با همان لبخند گفتم: ابانیخ به
کنم،  ینکرده زبونم الل به سرم بزنه عروس ییخدا اناًیوقت اح هیاگه  کردمیخودم فکر م شیپ شهیهم ،یدونیم -

 میکه اونجا بود ییهاهیتک ثانبرعکس شد. از تک قاًیامروز دق یحرفا رو ندارم؛ ول نیو ا هیآتل یحوصله وجهچیبه ه
 لـ*ـذت بردم.

 کردم. نگاهش
 چرا؟ یدونیم -

 زد. یلبخند
 چرا؟ -
 شروع شد. یعشق ما از عکاس یچون قصه -

 زدم. یچشمک
 واسه تو هم هست. نه،یریو ش ینادموندیمن به  یقدر که برامطمئنم اون روزا همون -

 زد. یکمرنگ لبخند
 آره خب معلومه که هست. -

 یسرد جواب داد که انگار حت یقدربود. به یاز هرگونه احساس یجمله را به زبان آورد که چشمانش ته نیا یدرحال
بود  بیدم هم واقعاً عجخو یتک لحظاتش را از بر بودم. براکه من تک ی. در صورتآوردیخاطر هم نمها را بهآن روز

 یهم به اندازه وایمهم نبود. مهم نبود که ش یلیخ هرحال،بهکار؟ فراموش وایش ایبودم  قیدق یادیکه چطور؟ من ز
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 میبود که ما کنار هم خوشبخت نیمهم نبود که چقدر مرا دوست دارد. مهم ا ینه. حت ای آوردیخاطر مها را بهمن آن روز
 است. طورنیکه همداشتم  نانیو من اطم

و متعجبش را از انگشتان درهم قفل  جیفرو بردم و نگاهش کردم. نگاه گ وایش فیانگشتان ظر انیانگشتانم را م پس
 مان گرفت و به من دوخت.شده

 هو؟یچت شد  -
 زدم و دستش را فشردم. یلبخند

 .شمیدوباره دارم عاشقت م کنمیفقط احساس م ،یچیه -
*** 

 دانستیهم نم نیفرز یاز هومن نبود. حت یاما هنوز خبر م؛یکرده بود کیها سالم و علمهمان یبا همه باًیتقر
و  ختیریهم خوشحال. چون اگر بود، مسلماً همه جا را به هم م گریطرف نگرانش بودم، از طرف د کیکجاست. از 

 یخواهد کرد. باالخره کم رورویکل سالن را ز ،ورودش ی. مطمئن بودم که از همان لحظهگذاشتینم میآبرو برا
ثابت  یگرید ینقطه یاو رو نیتنها باشم. نگاهش کردم؛ اما نگاه غمگ وایدورمان خلوت شد و فرصت کردم با ش

درهمش  یبود. از چهره ستادهیبه دست ا فیک ،یو رسم ی. جددمیرس یمانده بود. رد نگاهش را گرفتم و به هست
نداشت.  یگریسرد، حرف د کیسالم و عل کیبود، جزء  دهیرس یاست. از وقتحفظ آبرو آمده  یمشخص بود فقط برا

 نیچشمانم آمد. اصالً از او توقع چن یتا االنمان جلو یبچگ یهاطنتیلحظه تمام خاطرات و ش کیزدم. در  یپوزخند
و سخت  نیریو شتلخ  یروزها یههم ام،یبود. تمام دوران بچگ ترکیرا نداشتم. از خواهر هم به من نزد یبرخورد

رفتارش را  نیا یاز وجود من شده بودند. وقت یجزئ ش،یها پو هومن گذشته بود. آن دو از سال یو آسانم همراه هست
 زدم. یدادم. بغضم را قورت داده و لبخند کمرنگ وای. نگاهم را به شآمدیقلبم به درد م دم،یدیم
 ؟یشد یچرا محو هست وا؟یشده ش یچ -

 زد. یپاچه لبخندکرد و دست نگاهم
 .یچیه -
 چشمانش شدم و ابرو باال انداختم. یرهیخ
 ؟یچیه هیچیه -

 فرستاد. رونیو ناراحت ب قیرا عم نفسش
و پدرت فاصله  یاز هست یخاطر ازدواجت با من مجبور شدبد شد. تو به یلیخ یجورنینظرم اراستش کارن به -
 رو دوست ندارم. نی. من اصالً ایریبگ

 زدم. یکج لبخند
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 خواستن. یجورنیاونا خودشون ا یقربون دل مهربونت برم؛ ول یاله -
 کرد. ینچ
 خب اونا خونوادتن کارن. یآره ول -

 تکان دادم. یسر
 .یگیتو درست م -

 کمرش گذاشتم.پشت دست
 .فتیپس راه ب -

 نگاهم کرد. متعجب
 م؟یریکجا م میدار ادیم گهید کمیعاقد  -

 ه کردم.اشار یزدم و به هست یلبخند
 .یآشت میریم -

 برق زد. چشمانش
 ؟یگیم یجد -

 یتیرا برگرداند؛ اما اهم شیرو م،یشویم کشینزد دید ی. وقتمیرفت یسمت هستبه وایتکان دادم و همراه ش یسر
 زدم. یو لبخند ستادمیا شیروندادم. روبه

 .نمتیبب میبود دهیبا هم برات خر وایکه من و ش یدوست داشتم تو لباس -
 گفت: نهیسـ*ـبهنگاهم کند، دست نکهیا ونبد
 لباسام چروک شده. یهیبق ریاون لباس احتماالً ز -

 شدم. یجد
 .ادیاصالً به تو نم منطقیبچگانه و ب یهایلجباز نی! ایهست الیخیب -

 :دینگاهم کرد و توپ یعصب
پس  ،یدیت رسبه خواسته گهیحاال که دپا داره. بعدشم،  هیها مرغت که مثل بچه ییتو؟ تو ای کنمیم یمن لجباز -
 ؟یخوایم یچ
 داشت آرام و مهربان باشد گفت: یکه سع یبا استرس و لحن وایش
 ما... خانمیهست -
 :دیحرفش پر انینگاهش کند، م یحت نکهیبدون ا یهست اما
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داره.  یهم حد ییرووچشمیما رو بزرگ کرده. دست تنها! ب یکارن. اون هرسه یپا گذاشت ریتو احترام عمو رو ز -
 خاطر خودت باشه...اصالً کارت درست نبود. حاال چه به

 من شد. یرهیانداخت و دوباره خ وایبه ش ینگاه یرچشمیز
 مزاج. یدمدختر مشکوک و دم هیخاطر چه به -

 :دمیتوپ یرا نداشتم پس عصب وایبه ش یاحترامیب گرید یلحظه کی یحت تحملِ
 کن. یخواهعذرتم وای. از شیبسه هست -
 را گرفت. میبازو وایش
 .ستیالزم ن یخواهآروم باش کارن! معذرت -

 زد و از ما دور شد. یپوزخند یهست
که  یدرازهمه گذشت و سکوت از دختر زبان نیعوض شده بود؟ ا قدرنینگاه کردم. چرا ا وایو متعجب به ش یعصب

 بود. دیبع شناختمیم
 زد. یکمرنگ لبخند

 .برهی. فقط زمان مشهیت مدرس یهمه چ -
 زدم. یرا دور صورتش قاب کردم و لبخند دستم

 . عاشقتم.حله یهمه چ ،یتو که باش -
 برد. امقهیسمت زد و دست به یلبخند

 کراواتت خراب شده. -
 زدم. یلبخند وایدر چشمان ش رهیبه آن نگاه کنم، خ نکهیا بدون

 .کنهینداره، خانومم درستش م بیع -
. هنوز شدیمهربانش برداشته نم یاز چهره یاانداخت و مشغول مرتب کردنش شد. نگاهم لحظه نییارا پ سرش

 هومن توجه همه را به خود جلب کرد. ینکره یکارش تمام نشده بود که صدا
 .شودیهومن وارد م یجی. ددیتوجه کن یاند جنتلمنز، همگ زیدیل -

به دست،  کروفونیآورده، م ریگ قهیکه معلوم نبود از کدام انبار عت یاتهوشلوار سبز پسکت کینگاهش کردم. با  ریمتح
 .دیوسط جمع پر

 زد. ینگاه کرد و لبخند وایمن و ش به
 امشب رو بترکونم. خوامیخانم مبه افتخار آقا داماد و عروس -
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شد و دستش را باال برد. به هومن رفتم؛ اما او بدتر پررو  یوحشتناک یغرهو دست زدند. چشم غیو ج دندیخند همه
 داد زد:

 تا کوک شم. نیکف مرتب بزن هیپس  -
 یمسخره باز یبودم که بدون استثنا دنبال سوژه هیجمع پا نیا یکشته مرده یعنی. دندیدست زدند و سوت کش همه

 .گشتندیم
 به قارقار کالغ نبود، شروع به خواندن کرد. شباهتیبلند که ب ییصدا با
دانه دختر  کی ه،یآیاز اون باال کفتر م ه،یایدانه دختر م کی ه،یآیحاال همه با من! از اون باال کفتر م! کیسه، دو،  -
 . باال باال، دستا باال.هیایم

 یسالمتبرود که آن هم به میآبرو امی. فقط مانده بود روز عروسدمیکش یدستم گرفتم و آه پرسوز و گداز انیرا م سرم
 انجام شد.

 .دیخند وایش
 پس خوش باش. مونهیکارن حرص نخور. امشب عروس الیخیب -

 شدم. رهیخ انداختیصورتم برداشتم و با تأسف به هومن که وسط جمع شلنگ تخته م یرا از رو دستم
 سکته نکنم. نیتو فقط دعا کن من امشب از دست ا ،یچیخوش که ه -

 زد. میبه بازو یکرد و مشت آرام ینچ
 .گهی. باز کن اخمات رو دیجورنیبابا نگو ا یا -

 زدم. یکردم و لبخند نگاهش
 خاطر تو.فقط به -

 به هومن رفتم. یاغرهچشم
 .رسمیم شونمیبعداً به حساب ا یول -

 .دیخند
 کنه. یامشب رو بذار خودش رو خال هیحاال  -
 ع به خواندن کرد.شرو تمیبا ر کرد،یطور که با انگشت به من اشاره مآهنگ را عوض کرد و همان ز،یعز یجید
 دراومدم و خبریشب از خونمون ب کی» -
 واریهول شدم رفتم تو درود دمتید

 هوی یگینم یدلبر یکه تو مانکن بس
 «واریرو د چسبمیسکته رو م زنمیم
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 .میسمتش برگشتهردو همزمان به ییآشنا یصدا با
 شد. تیکه اونم رؤ میبود دهیرو ند شونیط خوانندگبه آقا هومن رو! فقبه -

 زدم. یبود. لبخند کج نگار
 رانینحسشون رو از ا فیپرروترن. برادر گرامتون تشر یلیخ ایکه بعض نمیبیم یدارن؛ ول فیجان پررو تشرهومن -

 بردن انشااهلل؟
 ام گذاشت.شانه یدست رو وای. شدیلبش ماس یرو لبخند

 ته.نداش یدخالت چیماجرا ه نیحرف نزن. نگار تو ا یجورنیکارن، ا -
 زدم. یپوزخند

 .نیهرحال خوش اومد! بهدوارمیام -
 دستانم فشردم. انیرا م وایش دست

 بخواد... نکهیبشه، چه برسه به ا وایش کیقصد بد نزد یاز رو تونهینم یحت کسچیاز امروز به بعد، ه -
 زدم. یپوزخند

 دوستت لـ*ـذت ببر. یپس فقط از عروس -
 زد. وایروبه ش یامهیونفهنگاه از من گرفت و لبخند نص نگار

 اطرافم. نیآ... من هم -
 سرش را تکان داد. یلیمیبا ب وایش
 .شتیپ امیباشه، بعداً م -

 گفتم: یدستم فشردم و جد انیرا محکم م وایرا که با پوزخند بدرقه کردم، دست ش نگار
 .یخوریتو از کنار من جم نم -

 زد. یحیمل لبخند
 .میریبا هم م نم،یرو بخوام بب ی. پس هرکخوادیمنم دلم نم -

 .دمیکش یراحت نفس
 .یکنیممنون که درک م -

 و به هومن اشاره کرد. زیرا ر چشمانش
 انگار با شما کار دارن. -

 زد. یشد و لبخند کمینزد اشیطانیبا آن نگاه ش هومن
 آهنگ از طرف آقا داماد. هیآهنگ،  نیو اما آخر -
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 ت.زد و لبش را به دندان گرف یچشمک
 .نیرو بدون شیاحساسات قلب ستیبد ن -
 نگاه کرد. وایش به
 خانم.مخصوصاً شما عروس -

حرص  شتریب یمثل من، حت قاًیبود و دق ستادهیا میروو دست زدند. نگاهم به عمه افتاد که روبه دندیهو کش همه
 .خوردیم

 کرد. یاسرفه هومن
 زنم بدن خوانیزور مبه»! میبرو بر -

 .وامخیزن نم من
 به مادرم بدن عروس

 .خوامیزن نم من
 «...زوربه

 .دمیرا از دستش کش کروفونیم یرفتم و عصب جلو
 .شهیم داشیکم پکم گهی. عاقد دیدرآورد یبازاسکول یواسم. برو گم شو. بسه هرچ یبسه هومن آبرو نذاشت -

 .دیخند
 ...ایزودآقا کارن، من به یکور خوند -
 ثابت، حرفش نصفه ماند و چشمانش برق زد. یاهشدن به نقط رهیبا خ اما
 زده. یپی. چه تنیواو! مارمولک سبز رو بب -
 .دمینگاهش را گرفتم و به نگار رس رد

متر باز مانده بود  کیسمت فکش بردم که از تعجب، نگاهم را از او گرفتم و دوباره به هومن دوختم. دست به یعصب
 و آن را بستم.

 .ایدختره بر نیاطرف  ی! حق نداریهو -
 زد. ینگاهم کرد. بعد از چند لحظه به خود آمد و لبخند گشاد جیگ هومن

 .میخب، بگذر -
 گفت: وایش روبه

 ...یول یدرسته که مادرشوهر ندار نیکادو دارم برات. بب هیمن  -
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 رونیود را بکاکتوس تازه جوانه زده داخلش ب کیکه  یو کوچک رنگیمشک یبرد و گلدان مربع بشیسمت جبه دست
 زد. یآورد. چشمک

 نه؟ یزبون مادرشوهر که الزم دار یول -
 فرستادم. رونیب یکرد. نفسم را حرص یاخندهاش را به من دوخت و متعجب تکچشمان درشت شده وایش
 بلکه دست از سرمون برداره. ریازش بگ -
 باال انداخت. ییروبه هومن ابرو وایش
 .طورنیکه ا -

 گرفت. را از دستش گلدان
 ممنون. یلیخ -

 زد. یلبخند هومن
 نداشت. یقابل -

 من ادامه داد: روبه
 توقع اضافه نداشته باش. یخودیبودا ب نیمن هم یکادو نیبب -

 رفتم. یاغرهچشم
 ازت ندارم. یتوقع چیه گهیمن د ن،یگوشه آروم بش هیتو فقط برو  -

 زد. یچشمک
 ه. خوش بگذره.بش دونمیم دیبع یول کنم؛یخودم رو م یسع -

 و از ما دور شد. دیخند
 فرو بردم. میو دستم را در موها دمیکش یپوف
 .کنهیم وونهیآخرش من رو د نیا -

 جمع باال رفت. یاهویه یکه صدا دیخند
 ؟یدیهومن جکسون! امضا نم یه -

 تکان داد. یدست رفت،یعقب مطور که عقبو همان دیخند هومن
 .گهیوقت د هیشرمنده دوستان! باشه واسه  -

 .دمیکش یقیچشمانم را باز و بسته کردم و نفس عم یعصب
 ام گذاشت و با خنده گفت:شانه یدست رو وایش
 کارن، تموم شد. الیخیب -
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 دوختم. سرم را به چپ و راست تکان دادم. دند،یخندیو م گفتندیرا به هومن و نگار که کنار هم م نگاهم
 شه.تازه اول نیهومنه که ا نیاگه ا .وایش یتو که انقدر ساده نبود -

*** 
قران دوخته بودم که ناگهان  اتی. نگاهم را به آمیآمدیبه عقد هم درم م،یکه داشت یهمه بدبخت نیبعد از ا باالخره

هومن  نیغمگ یسمت چهره. عاقد سکوت کرد و نگاه همه بههیگر ریسکوت همه و خواندن خطبه، هومن زد ز انیم
 یهومن شدم. عمه دست رو یرهیو دوباره خ کردماز من نداشت نگاه  یکه دست کم وایب به شو متعج جیرفت. گ

 اش گذاشت.شانه
 ؟یکنیم هیشده پسرم؟ چرا گر یچ -

 گفت: شیگرفته و غم صدا یرا پاک کرد و با چهره شیهااشک
 شدم. یلحظه احساسات هی دیببخش -

 د:را به من دوخت و با همان حالت ادامه دا نگاهش
 سوسکه افتادم.آقا موشه و خاله  یعروس ادی هویآخه  -

 یزد. پسره یچشمک طنتیخندان هومن رفتم که با ش یروبه چهره یوحشتناک یغرههوا. چشم یرفت رو سالن
 .کردمیباز! منِ احمق را بگو که داشتم باور محقه

 تکان دادم. یرس یبه من از خنده قرمز شده بود. حرص رهینگاه کردم که خ وایش به
ذره منه که ذره یآبرو نیتو که نرفته ا یهومن و حرصخوردن من بخند. آبرو فیبه اراج یتونیبخند، بخند. تا م -

 . بهت گفتم تازه اولشه.دونستمی. من مشهیداره نابود م
 .دیخند زیانداخت و ر نیی. سرش را پااوردیاش را گرفت؛ اما طاقت نخنده یزور جلو به
هم مثل آدم باشد.  میمراسم عروس یبرسر من که هومن نگذاشت حتام گرفت. خاککم من هم خندهاش کمخنده از

مشغول  یکییکی. عمه میازدواج کرد وایمن و ش یبرداشتند و با ادامه دادن خطبه و بله دنیباالخره همه دست از خند
گو با بغـ*ـل وو هرکس مشغول گفت یمتوار مهشد. کارش که تمام شد، ه هاهیصاحب هد یباز کردن و معرف

 زدم. یدوختم و لبخند وایشد. نگاهم را به ش اشیدست
 خب، باالخره تموم شد. -

 را گرفتم و ادامه دادم: شیهازد. دست یبانمک لبخند
 .میجورواجور، باالخره مال هم شد یهمه اتفاقا نیبعد از ا -

جمع، حواسم  یاما با صدا رسد؛ینظر مبه نیس کردم انگار غمگاحسا یانگفت. لحظه یزیانداخت و چ نییرا پا سرش
 از او پرت شد.
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 دوماد عروس رو ببوس، دوماد عروس رو ببوس. -
مشغول حرف زدن با هم  شیپ هیکه تا چند ثان هانیشد؟ ا یدوختم. چ تیدرشت شد و نگاهم را به جمع چشمانم

 جا هم بود.بودند. ماشااهلل حواسشان به همه
 بود داد زد: کمانینزد نکهیبا ا هومن

 !گهیزود باش د -
 زد. یچشمک

 .یکنیم یشمارش لحظهوقته واسه یلیمن مطمئنم خ -
 ر،یخفرستادم. نه رونیرا به هومن دوختم و لبم را به دندان گرفتم. نفسم را پرحرص ب امی. نگاه عصبدندیخند زیر همه

 آدم شود. هایزود نیما قرار نبود به ا یپسرعمو نیانگار ا
 نییدوختم. بدتر از من از خجالت سرخ شده و سرش را پا وایدهانم را پر استرس قورت دادم و نگاهم را به ش آب

 انداخته بود.
 زدم و دو دستم را دور صورتش قاب کردم. یزیر لبخند
 ی! صدایو طوالن قیعم یبـ..وسـ..ـه کیگذاشتم.  اشیشانیپ یرا رو میهارا بستم و لب میهارا جلو بردم. پلک سرم

 و کنار گوشش زمزمه کردم: دمیعقب کش یدست و سوت جمع باال رفت. پرروها. سرم را کم
 ؟یشد یانقدر خجالت یتو از ک -

 زدم. یطنتیو پر ش زیاش لبخند ررفتم و روبه صورت گل انداخته ترعقب
 .شتریب یلیخ یجورنیا یجوره عاشقتم ولهمه -

 اعتراض هومن بلند شد. یزد. صدا یو لبخند کمرنگ انداخت نییرا پا سرش
 پسرعمو! یهو -

 بود؟ دهیرا کش یزیچه آبرور یکردم. باز نقشه نگاهش
 ادامه داد: یرا درهم کرد و عصب شیهااخم

 .میخوایها مما از اون بـ..وسـ..ـه خوردیبه درد خودت م نیا -
 .دندیصدا هو کش کیجمع  همه

 داشتند. فیپرروتر تشر یکیاز  یکیو آشناها هم که  لیفام نیمن خسته شده بودم. اغره رفتن به هوچشم از
 :گفتم یجد
 .شهینم -

 :دیتوپ هومن
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 وقت؟چرا اون -
 چون... -

 دوختم. وایشده شرا به صورت سرخ نگاهم
 .میکشیچون ما خجالت م -

 کرد. ینچ هومن
 ! برو گم شو.شیا -

 شد. ترکینزد عمه
 .نیرقـ*ـص خوشگل بر هیبرامون  دیعوضش با یداره؛ ولن یبیباشه، ع -
 عمه شد. یرهیدرشت شده خ یسرش را باال آورد و با چشمان وایش
 ...یول -

 .دیرا کش مانیسمتمان آمد و دست هردوبه عمه
 جمع رفتن تو باغ. فقط خانما هستن. یمردا یهمه واجون؟یش یکشیخجالت م یو اما نداره! از چ یول گهید -
 گفت: عیسر وایش
 ؟یپس آقا هومن چ -

 هول گفت: هومن
 .خورمینگران نباش من حسرت نم ؟یمن چ -

 با تعجب گفت: عمه
 رفته بود؟ ادمیچطور تو رو  -

 زد. یلبخند وایش روبه
 .ندازمیم رونشی. االن بزمیشرمنده عز -
 هلش داد. یخروج سمتبه
 .رونیخودت رو به اون راه نزن. برو ب -

 :دیغر رفتیسمت در مبه یطور که اجبارهمان هومن
 بابا من محرمم. الیخیچرا؟ ب گهیعه عمه؟ من د -

 فرستادم. رونیدرشت شد و نفسم را پرحرص ب چشمانم
 المصب. نهیپا قزوکه، سنگ ستیرو ن -

 :دیتوپ عمه
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 .رونینزن. برو ب یحرف اضاف -
 .دیرا کش مانیما آمد. دست هردو سمتو دوباره به ندازدیب رونیموفق شد هومن را ب باالخره

 .نی. پاشنیبهونه ندار گهیخب د -
 :دمینال
 .الیخیعمه ب -
 :دیاخم توپ با
 .نمیبب نیایدهه! ب -
 گفت: وایش
 .ستمیمن که بلد ن یول -
 کن. ینداره تو فقط کارن رو همراه بیع -

 رد.فضا را پر ک یمیرا وسط سالن کشاند. آهنگ نسبتاً مال مانیهردو باالخره
 شدم و آب دهانم را قورت دادم. وایزده و نگران شخجالت یچهره یرهیخ
 .یبه رفتاراش عادت کن دیبا گهیست دببخش توروخدا. عمه -
اش قفل کردم. نگاه متعجبم را از کردهو عرق زدهخیانگشتان  انیرا م گرمیدستم را دور کمرش حلقه و دست د کی

 ختم.اش دودستانمان گرفتم و به چهره
 ؟یکشیخجالت م دنینکنه از رقص ؟یکرد خیچرا  -

 ام گذاشت و خودش را با من هماهنگ کرد. با استرس گفت:شانه یرو دست
 آره. -

 چشمانم شد. یرهیانداخت و دوباره خ هینگران به بق ینگاه
 .ادیهمه آدم بودن خوشم نم نیچشم ا یراستش از تو -

 زدم. یحلقه کردم. لبخند کج و دوباره دستم را دور کمرش چرخاندمش
 .ینبود یجورنیقبلنا ا هایشد یخجالت بیتو عج -

 زدم. یچشمک
 داره؟ ییهادهیچه فا گهیازدواجه؟ خب د راتینکنه از تأث نمیبب -

 زد و آب دهانش را قورت داد. یو کمرنگ یزورک لبخند
 . خب؟مینگاه کن گهیفقط به هم د ایکارن ب -

 کردم. یاخندهتک
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 شم؟یعاشقت م شتریمن ب یشیزده مخجالت یجورنیا ی. مگه بهت نگفتم وقتستیشرمنده، دست خودم ن یه ولباش -
 کار از کار گذشته. گهیحاال د

 :دیپرس جیکردو گ یاخم
 ه؟یمنظورت چ -

 یقدرها ماهر نبود. تا فرصت کند به حالت قبلچرخاندمش. به قول خودش آن گریدور د کیرا باال انداختم و  ابرو
 را بستم و صورتم را جلو بردم. میها. پلکدمشیسمت خودم کشبرگردد، دو دستم را دور کمرش درهم گره زدم و به

 و همه کس زمیهمه چ ییتو»
 نفس یبگ بهتره

 که هست، دوست داره. یدل من، هرجور آره
 ادیز میلیکم که نه، خ آخه

 خوادیتو رو م عاشقه
 دادیجونشم واسه تو م که

 داره دوست
 دارم دوست

 بشم یعاشق کس شدینم گهیتو د ریغ آخه
 تو بشم یوونهید یحساب گهیخوبه که د چقدر

 لحظه ازت هیدور شم  تونمیکه نم هیجورنیهم
 وونهیشدم د دونه،ینم یک
 «وونهیشدم د دونه،ینم یک

*** 
 سمتمان آمدند.و عمه و هومن به میشد ادهیپ نیماش از

 تکان دادم. یپهلو سربهو دست ستادمیا شیروسمت هومن رفتم. روبهو من به دیشرا به آغـ*ـوش ک وایش عمه
 نه؟ ؟یزیامشب رو کرم نر هی یتونستیخب آقا هومن! تو نم -

 .دیخند
 داداشم بودا. یعروس ی. ناسالمتشدینه که نم -

 زد. یچشمک
 ختم؟یریم دیبا یپس ک ختمیریامشب کرم نم -
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 گفتم: زدم،یکمرش م یرو ظیطور که با غ. هماندمشیو در آغوشم کش دمیخند
نداره  بیع یلحظه از دستت آرامش ندارم؛ ول هیداداش.  یمن رو چپ و چوله کرد ی! تو کل زندگیعوض یپسره -

 .یاساس کنمیجبران م تیتو عروس
چشمانش  یسیخ انستمتویهوا هم م یکیدر تار یچشمانم شد. حت یرهیرا از من جدا کرد و با نگاه مهربانش خ خودش
 :دمیپرس ریاش گذاشتم و متحشانه یدهم. دست رو صیرا تشخ

 ؟یکنیم هیگر یهومن تو دار -
 و خودش را به آن راه زد. دیبه چشمانش کش یدست عیسر
 رفته تو چشمم. یزیچ هیکنم؟  هیگر دیبا ینه، واسه چ -

 زدم. یکج لبخند
 .میدیرو د یشدن جنابعال یاحساسات بارمهیآره جون خودت. چه عجب! ما  -

 کردم و با اخم ادامه دادم: یمکث
 ؟یدار ییهانقشه هی ینکنه دوباره مثل تو عروس نم،یبب -

 .دیشد. همزمان خند یجارشیاز نگه داشتن بغضش کالفه شد و اشک ها باالخره
 .یتو خوشبخت باش خوامینه واال! من فقط م -

 شد. سیو دوباره بغلش کردم. چشمانم خ دمیخند
 !وونهیخل و چله د -

 :دیدست پاک کرد. با اخم توپرا با پشت شیهاو اشک دیکش رونیخودش را از آغوشم ب عیسر
 .یبرو گم شو اشکم رو درآورد -

 کردم. یاخندهتک ناباورانه
 تو؟ ایمن  -

 :دیغر
 توعه. ریتقص نکهیبه ا رسهیم تشی! نهایاه حاال هرچ -

 سمتمان آمد.با خنده به عمه
 شما دوتا هم. گهیبسه د -

 زد و بغلم کرد. یلبخند عمه
 که شده. هیکار گهیخب د یتون ولبدرقه انیامشب کل خانواده ب خواستیدلم م -

 .دمیکمرش کشزدم و دست پشت یلبخند
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 .هیعال نیکه شما هست نینداره. هم بیع -
 چشمانم شد. یرهیرا از من جدا کرد. دو دستش را دور صورتم قاب کرد و خ خودش

 .زمیتو عز ی. خوشبختمیخوایکه من و هومن م خوانیرو م یزیهمون چ ،یمطمئنم هم پدرت، هم هست یول -
. میشد رهیاش حلقه کردم و به عمه و هومن خو با لبخند نگاهم کرد. دستم را دور شانه ستادیکنارم ا وایرفت. ش عقب

 عمه روبه ما ادامه داد:
طرف مقابلتونم  یو خوشبخت ی. واسه خوشحالستیشما دوتا فقط واسه خودتون ن یزندگ گهیاز امروز به بعد د -

که تصوراتشون راجع به  فهمنیهم م هیکم بقکم یجورنی. انیکن غیدر یکارچیهم از ه یبرا دیهست. پس نبا
 .رهیگیاونا هم دلشون آروم م ن،یهست یخوشبخت و راض ننیبب یازدواجتون اشتباه بوده. وقت

 را تکان دادم. مسر
 عمه. نیگیشما راست م -

 دوختم. وایرا به ش نگاهم
 رو از خودم نرنجونم. وایهم ش هیثان هی یکه از امروز، تا آخر عمرم حت دمیمن قول م -
 زدم. یدر چشمانم شد که لبخند رهیخ
 دوست نداره وجود خودش رو آزار بده. یآدم چیه شه؟یاصالً مگه م -
که با  مینگاهم را از چشمان مهربانش بردارم. غرق نگاه هم شده بود یالحظه توانستمینم زد. یحیلبخند مل وایش

 .میهومن به خود آمد طنتیپرش یصدا
 .گهیخب، خب، بسه د -

 زد. یچشمک
 .نمتونیبیواسه بعد از رفتن ما. فردا م نیرو بذار نایا -

 زد. یهم لبخند عمه
 جون.عمه می. برمیذاریعطلتون نمم نجایا نیاز ا شتری. بگهیهومن راست م -
هومن و عمه دست تکان  ی. برامیدر را زدم و وارد شد موتیشدم ر نیسوار ماش وای. همراه شمیکرد یهم خداحافظ از

سوار  ن،ی. بعد از قفل کردن ماشمیشد ادهیکردم و هردو پ نگیپارک یرا راه نیماش میو در را بستم. مستق میداد
 و لبخند زد. دیکش یقیزدم. نفس عم ینگاه کردم و لبخند وای. به شمیآسانسور شد

 .میشب بمون نیتا ابد تو هم خوادیکارن. دلم م مهیاتفاق زندگ نیازدواج با تو بهتر -
 .میکمرش گذاشتم و از آسانسور خارج شدرا پشت دستم
 من. یروهم روبه وایو ش ستادمیدر خانه ا یروروبه
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 .زمیعز شهیکه نم یجورنیا -
 سمتش گرفتم و ادامه دادم:را به دینگاهم کرد. کل رسشگرپ
 .میرو بساز یبهتر یآخه ما قراره شبا -

به  وایکه ش یا. خانهمیشد مانیاهایرو یزد و از دستم گرفت. در را باز کرد و هردو همراه هم وارد خانه یلبخند
 داخت.به اطراف ان ریمتح ی. نگاهندیخودش نخواسته بود تا امروز بب میتصم

 چه قشنگه! یوا -
 نگاهم کرد. زدهذوق

 خودته؟ یقهیدکورش سل -
 .دهیرو خر لشی. البته بابا وسامشیدیچ یعمه و هست یفکر. با همباًیاوم... راستش تقر -

 کرد. یاخندهتک
 به! چه بهتر!به -
 کردم. تشیسرمان بستم و به داخل هدارا پشت در
 جا رو نشونت بدم.تا همه ایب -

. در را میدیبه اتاق خودمان رس تیرا نشانش دادم. در نها یخال یهااز اتاق یکیو  یبهداشتسیآشپزخانه، سرو لن،سا
 .ستادمیباز کردم و کنار ا

 خانم.عروس دییبفرما -
 وارد اتاق شد. ینگران یزد و با شک و کم یکمرنگ لبخند
 داخل رفتم. سرشپشت

 .میعوضش کن میتونیم ومدهیشت نخو لیچطوره؟ اگه از دکور و رنگ وسا -
 دهنده را زد.و دوباره همان لبخند عذاب دیچرخ سمتمبه
 .هیعال یلیخ ینه، ابداً. همه چ -

 چشمان نگرانش شدم. یرهیگذاشتم. خ شیهاگونه یشدم و دستانم را رو کشینزد
 ؟یشده؟ تو چرا انقدر نگران یپس چ -

 .دیکرد و خودش را عقب کش یاخندهتک
 نگران باشم؟ یواسه چ زمیگران؟ نه عزن -

 شد. هارهیمشغول بازکردن گ دانستم،یرا نم لشیکه دل یبرد. با استرس شیسمت موهاو دست به ستادیا نهیآ یروروبه
 کنار تخت گذاشتم. زیم یکردم. ساعتم را هم رو زانیآو یچوب لباس یرا درآوردم و رو کتم
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خودم  یهاو همراه دست دمیکش شیاقهوه یموها انیدستان لرزانش را از م .ستادمیا وایسر شبرداشتم و پشت قدم
 اش چشم دوختم.آشفته یبه چهره نهیدور شکمش حلقه کردم. از آ

 ؟یبهم بگ یهست که بخوا یزیچ -
 زدم. یرا آهسته به چپ و راست تکان داد. لبخند سرش

 بگو. یتر شد. هرموقع آرومکنمینداره. من درک م یبیع -
 من است. یرهیشدم. کارم که تمام شد، متوجه شدم هنوز در همان حالت خ شیموها یرهیباز کردن گ شغولم

 چشمانش شدم. یرهیخ نهیاش گذاشتم. از آشانه یزدم و سرم را رو یلبخند
 .کنمینداره. من خودم افتتاحش م یحموم، اشکال یبر یندار میاگه تصم -

 زد. یکمرنگ لبخند
 .کشهیبهتره. آخه درآوردم لباسم طول م یل برگمونم تو او -
 کمکت کنم؟ یخوایم -

 گفت: هول
 .کنمینه، نه! تو برو. من خودم بازش م -

 فرستادم. رونیرا ب نفسم
 .زمیباشه عز -

 سمت قفل گردنبندش برد که مانعش شدم.فرستاد و دست به طرفکیرا آرام  شیموها
 جا بمونه.مونلطفاً بذار ه ؟یکنیبازش م یچرا دار -

 زد. یلبخند
 گرفتن خراب نشه.موقع دوش خوامیچون م کنم؛یبازش م -

 چشمانش شدم. یرهیخ نهی. از آختمیگردنش ررا پشت شیاز موها یاقفل گردنبند را بستم و دسته دوباره
 .گهیکلفت شده دهم گردن من بوده. پوست تیوسط مأمور یگردنبند حت نی. اشهینم شینترس طور -
 پالکش گذاشت. یو دست رو دیخند صدایب

 !طورنیکه ا -
 زدم. شیموها یرو یا..وسـ..ـهبـ
 بله. -

 را از داخل کمد برداشتم. دمینو و سف یحوله
 بدرود. گریربع د کیپس من رفتم. تا  -
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 .دیرا به چپ و راست تکان داد و خند سرش
 !وونهیبرو د -
کردم.  یاخندهو در را بست. به در بسته چشم دوختم و تک دیداخل پر وایآمدم، همان لحظه ش رونیحمام که ب از

ستش از حمام  شرتیقرمز و ت یخالو خال دیشلوار سف کیبا  وایبا سشوار بودم که ش میمشغول خشک کردن موها
 آمد. رونیب

 :دمیکش یشدم و سوت اشرهیخ
 هیشب م،یروز به خودمون نرس هیحاال ما اگه ذابن. هم ج یابا لباس تو خونه ایشانس رو. بعض نیواو! توروخدا بب -

 .میشیتارزان م
 پسم زد. نهیآ یاز جلو یظاهر یو با اخم دیخند

 کمتر شر و ور به هم بباف. -
 باال انداخت. ییو ابرو دیرا از دستم کش سشوار

 از مد افتاده. گهید یزنمخ یروشا نیدرضمن، ا -
 زدم. یکج لبخند

 .میبگو ما هم بدون ه؟یچ دیجد یعه؟ خب حاال روشا -
 کرد و سشوار را روشن کرد. زیرا ر چشمانش

 .یزنت رو سشوار بکش یو موها یایب نکهیآم! مثالً ا -
 رفتم و سرم را تکان دادم. جلوتر

 .کنمیفکر نم طورنیمن که ا یول ؟یجد -
فرو بردم  سشیخ یموها انیا مگذاشتم. از پشت بغلش کردم. سرم ر شیآرا زیم یو رو دمیرا از دستش کش سشوار

 .دمیکش یقیو چشمانم را بستم. نفس عم
 بهتره! یجورنیهم -

*** 
 اعتراض کرد. هومن

مادرجون  یدونیتر، م. از اون مهمترهیواسه ماه عسل الکچر یینظر من که اونجا از هرجابه رم؟یکه نم یچ یعنی -
 واست؟یچقدر چشم انتظار تو و ش

 کردم. ینچ
 جون تنگ نشده؟من دلم واسه مامان یکنی. بعدشم، تو فکر مستیو خاص بودن ن یله اصالً الکچرهومن مسئ -
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 .اریواسه نرفتنت ب یمنطق لیدل هی ه؟یت چبهونه گهیخب پس د -
 گفتم: یشدم و آهسته و جد کشیرا نشوند، نزد مانیصدا وایعمه و ش نکهیا یبرا
حال  خوامیراجع بهش نگو. نم یزی. حاال هم چیدونیرو م لشیدل یاگهیهومن بس کن! تو بهتر از هرکس د -

 رو خراب کنم. وایخوب ش
 آورد. نییرا پا شیصدا هومن

 ستیب ؟یفهمیسال گذشته کارن م ستیب ؟یبش الشیخیب گهید ستیبهتر ن یول دونم؛ی. خوبم مدونمیبله م -
 درب و داغون رو خاک کن. یپس خواهشاً اون گذشته ،یرو شروع کرد دیجد یزندگ هیسال! تو 

 زدم. یپوزخند
و خاک کردن اون  ادبردنیاگه واقعاً از  نم،ی. ببیبهش عمل کن یتونستیکه خودتم م یازم داشت یخواهش هیکاش  -

 ؟ینحس انقدر آسونه، پس چرا تو هنوز فراموششون نکرد یروزا
 کرد آرام بماند. یسع یقینفس عم دنیو کش شیهابستن پلک با
. دهیعذابت م شیادآوردیخاطرس که  هیتو فقط  یبرا یشده؛ ول ایفوب هیبه  لیمن تبد یکارن! برا کنهیفرق ماون  -

 داره. یشتریروح مادرتم آرامش ب یجورنیپس فراموشش کن. مطمئنم ا
 فرستادم و از جا بلند شدم. رونیب یرا عصب نفسم

 تو، کابوس منه هومن. یایفوب -
 را بلندتر کردم. میصدا

 جان.هومن شهیکه گفتم! نم نیهم -
 زد. یآمد و لبخند رونیهمراه عمه از اتاق خوابمان ب وایش
 ه؟یشده؟ بحث سر چ یچ -

 در آرام بودنش داشتم، گفتم: یکه سع ینشستم و با لحن میسرجا
 .ستیمهم ن زم،یعز یچیه -
 امرهیمانتو و شلوارش را مرتب کرد و خو ست با  درنگیام حلقه کرد. شال سفکنارم نشست و دستش را دور شانه وایش

 شد.
 شده؟ یزی. چستیانگار حالت خوب ن -

 زدم. یام بود گذاشتم و لبخنددستش که دور شانه یرا رو دستم
 .ستیگفتم که مهم ن زم،ینه عز -

 کنار هومن نشست. عمه
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 جون.عمه گمیمن برات م -
 گفت: وایبه من روبه ش توجهیب او یسمت عمه سوق دادم؛ ولرا به امیکالفه و عصب نگاه

و  کنهیم یزندگ نجایدور از ا باًیتقر یروستا هی. آخه اون تو دتشیوقته ند یلیکه مادربزرگ کارن خ نهیا هیقض -
من بهش  نمیتو و کارنه، واسه هم دنیمشتاق د یلیخ یول اد؛یب نجایا تونهینم ادیز نی. واسه هماحوالهضیمر میلیخ

 .نیاونجا بر مه یدو روز-یکیعسلتون، راهِ ماه ونیقول دادم که م
 نگاهم کرد و ادامه داد: یشاک

 .شهینم یکارن راض یول -
 کردم. ینچ
 ن؟یسؤال ازم بپرس هی نیتونستیقبلش نم ن؟یداد یقول نیهمچ خبریجون چرا بخب عمه -
اونجا  نیدو روزم بر-یکی، حاال مسافرت نیعسل برماه نیخوایپسرم. شما که م ومدهین نیحاال آسمون که به زم -

 .نیخودتون عوض شه. بعدشم هرجا دلتون خواست بر یهیهم روح ن،یرو شاد کن رزنیکه هم دل اون پ
 جا شد و گفت:جابه یکم وایش
مادربزرگت، بعدش هرجا که خودمون  دنید میریروز م هی. گنیجون راست مداره کارن؟ عمه یخب چه اشکال -

 . باشه؟میخواست
 زد. وایروبه ش یلبخند عمه

 .ادیسرسبز و خوش آب و هواست. مطمئنم خوشت م یلیاونجا خ -
 گفت: زدهجانیه وایش
 جالب باشه. دیپس با ؟یجد یوا -

 را گرفت و ملتمس گفت: میبازو
 م؟یکارن بر -

 زدم. یرا گرفتم و لبخند دستش
 قشنگه. یلیاونجا خ گه،یعمه درست م -

 .دمیخند
 .دهیم تیفرار دهیساعت نکش کیم و رسوماتشون واسه عروس و دامادها به و رس نیقوان یول -

 .دیخند
 .نمی. توروخدا کارن! من دوست دارم اونجا رو ببستیمهم ن -
 کارها مخم را بزند. نیشدم. کامالً مشخص بود قصد دارد با ا رهیشده و نگاه ملتمسش خ زیچشمان ر به
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 سمت او کشاند.عمه نگاهم را به یصدا
 و مادرجونت. وایخاطر شعمه. به گهیقبول کن د -

 .دمیکش یدوختم. پوف وایرا از او گرفتم و به چشمان مشتاق ش نگاهم
 باشه. خبلهیامان از دست شماها. خ -
 .دیو خند دیزده از جا پرذوق وایش
 جون!! آخولیا -

 .دیام را بوسکرد و گونه بغلم
 عاشقتم. -
 من جدا شد و ادامه داد: از
 رو جمع کنم. لمیوسا یهیو بعدشم بق ارمیواسه هممون ب ییچا هی رمیپس من م -

 زد. یلبخند عمه
 .زمیبرو عز -

 هم از جا بلند شد. هومن
 کار دارم. کمیبرم.  گهیمنم د -

 نگاهش کردم. مشکوک
 ؟یچه کار -

 زد. یچشمک
 . خداحافظ.یفهمیبعداً م -
 عمه نگاه کرد. به
 فعالً. -
 انگشتانش چرخاند و داد زد: انیرا مشان خانه دیکل
 .خانموایخداحافظ ش -
 آمد و متعجب به هومن نگاه کرد. رونیاز آشپرخانه ب یچا ینیبا س وایش
 آوردم. ییعه کجا؟ چا -
 برم. خداحافظ. دیجون. من بانوش -

 اشت و ناراحت گفت:گذ یعسل یرا رو یچا ینیس وایتکان داد و از خانه خارج شد. ش ی. دستمیکرد یخداحافظ همه
 چه بد شد. -
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 .دمیخند
 پالس باشه. نجای. اگه هومنه که قراره هر روز ازمیناراحت نباش عز -

 زد. یلبخند
 گه؟ید میریرو جمع کنم. حتماً م لمیخب، پس من برم وسا -

 را باز و بسته کردم. چشمانم
 . برو.زمیآره عز -
 م:که رفت، نگاهم را به عمه دوختم و آرام گفت وایش
 من... نیدونیبود آخه؟ شما که م یچه حرف نیعمه ا -

 .دیحرفم پر انیزد و م یلبخند
 تنگ شده. یلیمامانت خ یدلت برا دونمیمن م -

 در چشمانم گفت: رهیرا گرفت. خ میهابرد. خم شد و دست ماتم
 یدرت از هر مسکندرد و دل کردن با ما دمیبهتره. بهت قول م یجورنیبه من اعتماد کن. مطمئن باش ا -

 تره.بخشآرامش
 پته گفتم:تته با
اون رو از خودم دور  وقتچیچون مادرم هر لحظه و هرجا کنارمه. تو قلبمه. من ه کنم؛یفکر نم طورنیمن ا یول -
 .رمیکه بخوام حاال با سر قبرش رفتن آرامش بگ دمیند
 . مطمئن باش.یریگیم -

 حق با عمه و هومن بود. دیگفتن نداشتم. شا یبرا یحرف ماند. اشرهیو سرگردانم خ جیگ نگاه
ها اگر به به قول آن دی. شاآوردیداشت مرا از پا درم جه،ینتیحس نفرت و انتقام ب نینبود؟ ا یسال عذاب کاف ستیب

 دیبع. هرچند دمیرسیم گشتمیدنبالش م شهیکه هم یهمه سال به آرامش نیمن هم بعد از ا رفتم،یآرامگاه مادرم م
 .دانستمیم

*** 
 .توانستمیقرار گرفتند، ترمز کردم. حدسم درست بود. من نم درسمیها و مزارع در دکه خانه نیهم

 نی. اشیسال پ ستیب یهمان حال و هوا یهمان کشتزارها و حت ،یمیقد یهامثل سابق بود. همان خانه زیچ همه
 .دادیعذابم م یزیاز هرچ شتریها، بهمان

 کرد. اعتراض وایش
 ؟یسادیچرا وا -
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در جا پشت. هماندمیشدم و در را به هم کوب ادهیجواب بدهم پ نکهیراه نفسم را بسته بود. بدون ا نیماش یخفه یفضا
ام قرار شانه یرو یدستانم گرفتم. دست انیو سرم را م دمیکش قیسرد نشستم. چند نفس عم نیزم یسر خوردم و رو

 :دی. هول پرسوختمد وایبه چشمان نگران شگرفت. نگاهم را باال آوردم و 
 ست؟یشده؟دحالت خوب ن یچ -

 زدم. یدستش گذاشتم و لبخند کمرنگ یرا رو دستم
 م.خسته کمیخوبم. فقط  زمینه عز -

 کرد. اخم
 .ستیالزم ن یگفت یاستراحت کن؛ ول کمیراه  نیمن که بهت گفتم ب -

 شد. بلند
 .یبزن به دست و صورتت ارمیآب ب کمی رمیمن م -

 .دمیسر دستش را کشبرداشت که از پشت قدم
 .ستیالزم ن-

 نگاهم کرد. ادامه دادم: پرسشگر
 روستا. میرسیم گهید قهیچند دق -

 :دیآغوشم انداختمش. کنار گوشم غر انیدستش م دنیشدم و با کش بلند
 ؟یچ نهیبب یکیکارن؟ زشته اگه  یکنیم کاریچ -

 ش کردم.را بستم و سرش را نواز میهاپلک
 داره؟ ی. بعدشم، چه زشتستیاطراف ن نیا کسچینترس! ه -

 تر بغلش گرفتم. زمزمه کردم:خودش را از من جدا کند که محکم کردیم تقال
 .گهیدربره؟ خب بذار بره د میخستگ یخواستیانقدر وول نخور. مگه نم -
 :دیتوپ یعقب هلم داد و با اخم با نمک به
 دربره آره؟ تیکه خستگ -

 زد که آخم به هوا رفت. میبه بازو یمحکم مشت
 .یسوار ش یتونیدر رفت م تیبفرما! حاال که خوب خستگ -

 .دمیرا مال میو بازو دمیخند
 من! چارهی. بیدست بزنم که دار -
 باال انداخت. ییسمت بغـ*ـل راننده را باز کرد و ابرو در
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 طلب!فرصت یکنم سوار شو. پسره ادهیت پرو گممید یهنرا نکهیحاال قبل از ا ؟یفکر کرد یپس چ -
 وستا شدم.بود وارد ر ییو بعد از سوار شدن، استارت زدم. باالخره با هر نذر و دعا دمیشد. خند سوار

. انگار دیچیپیتر در گوشم مآشنا واضح یهاآن خنده یصدا رفتم،یها گذشتم. هرچه جلوتر ممزارع و خانه انیم از
! آن یمیآن خاطرات قد انی. ممیمانده بود شیسال پ ستیمن طلسم شده بود. هر دو در ب روستا هم مثل روح نیا

شدن  میبا قا کردیم الیو خ دیخندیم د،یدویم کشتزارهاها و تپه انیم جانیهفت ساله و شاد، هنوز هم با ه یبچه
 یافتاد. فرشته ریگ دیکشیرا ماز چشم مادرش پنهان شود؛ اما زودتر از آن چه انتظارش  تواندیها مپشت درخت

 .دیچیدر گوش پسرک پ نشیریش یهامهربان باز هم کلک زد و ناغافل از پشت بغلش کرد. خنده
 کردم. داتیپ -

 تر گفت:از چند متر آن طرف یابچه یزدهجانیه یصدا
 خاله خاله من. حاال نوبت منه. -

 و نگاهش کرد. دیخند فرشته
 ؟یحاضر -
 اعتراضش بلند شد. یکرد و صدا یاخم پسرک ناراحت اما
 کن. یباز ی. تو برو با هستکنهیم ی. اون مامان منه، فقط با خودم بازرشمیخنه -

 رفت. یاغرهمهربان نگاهش کرد و چشم یفرشته
 عه کارن؟ -

 انداخت و مظلوم گفت: نییسرش را پا پسرک
 .دزدتتی. اون داره میخب تو مامان من -

 را گرفت. شیپسرک زانو زد. بازوها یپاها یروروبهو  دیخند فرشته
برات  انتمیاطراف یخوشحال دیبا ،یخوایخودت رو م یطور که خوشحالکارن. همون یبزن یحرف نیهمچ دیتو نبا -

 شیرو نداره. مامان و باباش رفتن پ کسچیاون ه ؟یهومن چ یول ؛یکن یبا من باز یتونیم شهیمهم باشه. تو هم
 خدا.

 و ناراحت گفت: دیکش نیزم یرا رو شیشرمنده پا پسرک
 که منتظرشونه. گهیبهم م شهی. خودش همشهیخوشحال م یلیهومن هم خ یجورنیا گردن؟یخب چرا بر نم -

 پسرک را نوازش کرد. یزد و گونه یلبخند کمرنگ فرشته
دوسشون داره اونا  یلیچون خدا خخدا.  شیپ رنیزود م یلیخوب خ ی، آدماپسرم یدونیبرگردن. م توننیاونا نم -

 هومن. ی. مثل مامان بابادارهیخوب نگه م یجا هیخودش  شیرو پ
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 گفت: عیچشمانش شدو سر یرهیخ پسرک
 .کنهینم هیگر گهید یجورنیوب. اخ یجا هیکه خدا اونا رو بـرده  گمیواقعاً؟ پس من به هومن م -

 زد. یلبخند
 کنه آره؟ هیهومن گر یتو دوست ندار -

 .دیپسرک کش یموها یرو یرا به چپ و راست تکان داد. فرشته از جا بلند شدو دست سرش
 .میکن یباهاش باز میتا جون دار دیغصه بخوره. با میبذار دینبا م،یبر نجایبابات برگرده و از ا یپس تا وقت -

 زد. یو چشمک دیسرش را تکان داد که فرشته خند پسرک
 ؟یهست یپس منتظر چ -

 به هومن دوخت و داد زد: را نگاهش
 .میفرار کن که ما اومد -

 .دیپسرک را کش دست
 بدو. -
 آمدم. رونیها باز گذشته وایش یزدهذوق یصدا با
 سرسبزه؟ طورنیا زیی. چطور تو پادمیدیرو نم ییجا نیهم همچ ای! تو خواب و روهیعال نجایکارن! ا یوا -

 زدم. یکردم و لبخند نگاهش
 خوشت اومده؟ -

 جواب داد: کرد،یاطراف را نگاه م قراریکه ب طورهمان
 !ادیز یلیخ ،یلیخ -

 داد. هیتک یبه صندل نهیسـ*ـبهها با اخم، دستکردن دست برداشت و مثل بچه فیکه از تعر دمیخند
 .میبمون ستیقرار ن شتریروز ب هیما که  ده؟یچه فا یول -

 .دمیخند
 بسه. میبمون شتریب خوامیم یکه بگ نیتو نقش هم یبر ستیکردن من الزم ن یواسه راض -
 زده گفت:و ذوق دیچرخ سمتمبه
 ؟یگیم یجد -

 مادربزرگ ترمز کردم. یخانه یروو روبه دمیخند
 شو. ادهی. پمیدیآره رس -
 .میمونیکه م یمرس -
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 :دمیکه غر دیپر رونیب نیعقب برداشت و از ماش یاش را از صندلکوله زدهجانیه
 کجا؟ نمیب سایوا -

 را از در داخل آورد و متعجب نگاهم کرد. سرش
 ه؟یچ -

 گفتم: طنتی. با شدمیسمتش چرخرا باز کردم و کامل به کمربندم
 داره. نهیموندن هز نجای. اشهیکه نم یخشک و خال جورنیهم -

 :دیپرس جیکرد و گ یاخم
 ه؟یمنظورت چ -

 باال انداختم. ییابرو
 .میبمون یخوایکه م ییبـ*ـوس، به تعداد روزا -

 ام گرفت.که خنده دیام را بوسگونه عیسر هم و سرشدو گردنم را گرفت. چند بار پشت خم
 .رونیب کننیپرتم م ی. از اداره با اردنگشهیهمه روز نم نیناموساً ا یول ؛یمن که از خدامه ادامه بد -

 لب زد: شهیشپشت . در را بست و ازدیکش رونیب نیکرد و خندان خودش را از ماش ولم
 .گهیبدو د -

سر از صندوق عقب، پشت لمانیشدم. بعد از برداشتن وسا ادهیپ نی. سرم را به چپ و راست تکان دادم و از ماشدمیخند
 یعصبان یلیها رنگ کرده بود؛ حتماً خزدم. بابابزرگ تازه آن یرفتم. لبخند کمرنگ یچوب یهاسمت نردهبه وایش
 لو رفتم. شهی. مثل همداشتن دهیفا یکردم؛ ول میسرم قاشترا پ میها. دستشدیم
 گفت: قراریب دم،یرس ی. زنگ در را زد و وقتدیدو یسمت در ورودها گذشت و بهنرده انیاز م وایش
 کنه. فیداره که برامون تعر یمیعالمه داستان قد هی. اون حتماً نمیزودتر مادربزرگت رو بب خوادیدلم م یلیخ یوا -

مادربزرگ ثابت ماند. بعد از چند لحظه، چشمانش تر شد  یزدهزدم. در باز شد و نگاهم در نگاه ذوق یکمرنگ لبخند
 و از بهت درآمد.

 تو. نیای. بنیخوش اومد یلیخیلیخ-
 اشدهیبغلش کرد. بعد از چند لحظه، او را از خود جدا کرد و دستان چروک یقدم شد و مادربزرگ با مهربان شیپ وایش
 دور صورتش قاب کرد.را 
 .زدلمیعز ی. خوش اومدییتو دهیآقا کارن لجباز ما رو دزد نیکه دل ا یپس اون دختر -
 و وارد شد. دیخند وایش
 ممنون. -
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چشمانم شد و سپس مرا به آغـ*ـوش مهربانش  یرهی. چند لحظه خستادیا میروآمد و روبه رونیاز خانه ب مادربزرگ
 .دیکش
 چقدر منتظرت بودم. یدونیم. نزمیعز یخوش اومد -

 جانشیبود. جسم ب ختهیو به هم ر یجا خونوسط هال ثابت ماند. همه یقال یهاگل یدر گذشت و رو انیاز م نگاهم
برداشته  حرکتشیچشمان باز و ب یاز رو یالحظه یام حتزدهجا، غرق در خون افتاده بود. نگاه وحشتدرست همان

 حاال... ی. ولدندیدرخشیم شهیمکه ه ییها. همان چشمشدینم
 شده بود. دمیمرا از خود جدا کرد و عقب رفت. حاال دوباره مانع د مادربزرگ

 زد. یلبخند
 .زمیتو عز ایب -

 دوختم، وایرا به ش فروغمیزدم و نگاه ب یکمرنگ لبخند
 .امیو م چرخمیاطراف م نیا کمیرو ببر داخل، من  لیتو وسا -

 را تکان داد: سرش
 .امیشه، پس صبر کن منم باهات ببا -
 جون بمون.مامان شیتو پ زم،ینه عز -

 .دیلبش ماس یرو لبخند
 باشه.-

 انی. از مدادیماندن عذابم م نجایدر رفتم. ا یمتعجبش از جلو یهابه نگاه توجهیدادم و ب وایش لیرا تحو هاچمدان
آن آرامش سابق را  گرید نجای. ازیچ کیمانده بود، اال  رییبدون تغ زیها رفتم. همه چسمت تپهها گذشتم و بهنرده

 نرفته بود. نجایهنوز هم از ا ،ی. آن تابستانِ زمستاندادیخون م ینداشت. هر نقطه و گوشه و کنارش بو
زانو  شیروو روبه دمیزبرش کش یتنه یرو یو نگاهش کردم. انگشتم را عمود ستادمیا یمیهمان درخت قد کنار
 زدم.
 .دیچیمامان در گوشم پ یعصب یصدا

 نکن؟ یکارن؟ مگه بهت نگفتم رو درختا حکاک -
 میروگفتم و بغض کردم. نگران روبه یانگشتانم جدا کرد. از درد آخ انیرا از م زینوک ت یلهیو م دیرا محکم کش دستم

 دستانش گرفت. انیزانو زد و دستم را م
 .دیدردت اومد؟ ببخش -
 چشمانم شد. یرهیو مهربان خ دستم زد یرو یا..وسـ..ـهبـ
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 گهیدوستت ندارن. د گهیاونا هم د ،یکن تیکاره بچه شراست. اگه درختا رو اذ نیا ه؟یمگه بهت نگفتم کار بد -
 .یرو بخور هاشونوهیم ای یش میپشتشون قا یایب یتونینم

 انداختم. نییرا پا سرم
 هومن گفت. یول دیببخش -

 اال انداخت.را به هومن دوخت و ابرو ب نگاهش
 آره هومن؟ -

 زد. یعقب رفت. مامان لبخندعقب هومن
 .نمیبب نجایا ایب ؟یترسیچرا م -

 .دیتر رفت. مامان خندرا به چپ و راست تکان داد و عقب سرش
 .نجایا ایبباهات ندارم. ینترس من که کار -

 داد.را گرفت و به هم  مانیو جلو آمد. مامان دست هردو ختیکم ترسش رکم هومن
 .نیدوتا قول به من و خودتون بد دی. حاال هم بانیکن تیرو اذ یکس ای یزیچ دی. نبانیهست یخوب یشما دوتا پسرا -

 :دمیپرس
 ؟یچه قول -
و تو  شهیکه هم نیبهم قول بد دیبا ،یو دوم نیرو آزار ند یکس یمتیق چیبه ه وقت،چیه تونیتو زندگ نکهیاول ا -

 ن؟یدیشما رو از هم جدا کنن. قول م هیبق یحرفا ایمشکالت  نیبذار دی. نبانینبمو گهیدوست همد یطیهر شرا
 :میو همزمان گفت میدو سر تکان داد هر
 قول. -

*** 
 در را باز و اعتراض کرد. وایش
 همه وقت؟ نیا یکجا بود -
 در کنار رفت. یجلو از
 .گفتیبرام م تیبچگ یطنتایجون داشت از شتو. زود باش. مامان ایب -

 کرد. یاخم
 !یبود یچه پسر بد -

 بود، نشستم. یمادربزرگ که کنار سماور مشغول آماده کردن چا یروو روبه دمیخند
 هومن؟ ای کردمیم طنتیجون؟ من شعه مامان -
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 .دیکنارم نشست و خند وایش
 شون کار خودت بوده.همه دونمیرو گردن هومن ننداز. من م رایتقص یخودیب -

 کردم. ینچ
 وقت تو...اون کننیم یتوروخدا. همه از شوهراشون طرفدار نیما رو ببزن  -

 را دستم داد و با خنده گفت: یفنجان چا بزرگمامان
 . انقدرم سر دختر من غر نزن.نمیبخور بب -

 کردم. یاخندهدرشت شد و تک چشمانم
 غر زدم؟ یمن ک -

 گفت: وایبه من، روبه ش توجهیب جونمامان
 از هومن هم بدتره. نیمظلومش نگاه نکن. ا یچهره نیبه ا -
 جون؟عه مامان -

 :دیتوپ
 طرفه. یبذار عروسم بدونه با ک ؟یجون و چمامان -

 دوختم. وایو نگاهم را به ش دمینوش یاز چا یقلپ
 .یو خودت جاش نشست رونیب یجون انداختاز تو دل مامان یمن رو با اردنگ ومدهیخوبه واال! هنوز ن -

 .دیخند گمادربزر
 نترس آقا کارن، واسه هردوتون تو دل من جا هست. -

 زدم. یلبخند
 رو به ما قرض بده خب. ذرشهیجون. مامان یدار یبس که دل بزرگ -

 شد. دهیبزند که در با شدت کوب یحرف خواست
 جون در رو باز کن. زودباش.جون؟ خانمخانم -

 نگاه کردم و از جا بلند شدم. ،انداختیسرش م یرو یبه مادربزرگ که روسر متعجب
 .کنمیمن باز م -

زنان نفسنفس دویو مضطرب حدوداً هم سن و سال خودم، داخل خانه پر دهیپررنگ یکه در را باز کردم، مرد نیهم
 روبه مادربزرگ گفت:

 . بچه...نیجون زود باشخانم -
 .دیاز جا پر مادربزرگ
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 هفته به وقتش مونده.هنوز که دو  یول اد؟یم ایبچه داره به دن-
 هول گفت: مرد

 .رهیمی. زنم داره از درد منیجون. توروخدا دست بجنبونخانم دونمیمن نم -
 سمت در رفت و روبه من گفت:هول به مادربزرگ

 .اریزود برو آب گرم ب -
 شدم. هول

 از کجا؟ -
 :دیغر
 .ایتو هم همراه من ب وای. شروزیپ یآقا یخونه ارشی. بگهید یشگیهم یخنگ! از همون جا یپسره -
هنوز هم همان کار سابق را انجام دهد.  کردمیهمراه مادر بزرگ و من هم دستپاچه دنبال آب رفتم. فکر نم جیگ وایش

 .میکردیدست تنها بود کمکش م یوقت یناگهان طیدر شرا م،یکه بچه بود نیروستا بودو من و هومن هم با ا یقابله
همان لحظه آب را از دستم گرفت  وایرفتم. در زدم که ش روزیپ یآقا یسمت خانهدوان بهدوانآب برداشتم و  باالخره

و داد  غیج یصدا انیدر منتظر ماندم تا اگر کمک خواستند حاضر باشم. مجا پشت. هماندیو دوباره در را به هم کوب
کمرش سمتش قدم برداشتم و دست پشت. بهافتاد رفت،یطرف مبه آن طرفنیاز ا قراریزن، نگاهم به مرد جوان که ب

 گذاشتم.
 جون خوب کارش رو بلده.نگران نباش. مامان -

 شدم. قیاش دقکردم و در چهره ینگاهم کرد. اخم نگران
 ؟یستین دیتو نو نم،یبب -
 گفت: دیشد و با ترد امرهیخ
 کارن؟ -

 تکان دادم و بغلش کردم. یسر
 .یچقدر عوض شد -

 .دیکرد و خند را از من جدا خودش
 شه. داتیطرفا پ نیا گهیبعد از اون اتفاقا د کردمی! فکر نمورانی. چه عجب از اطورنیتو هم هم -

 زدم. یکمرنگ لبخند
 .نجایعسلمون رو انداخت اماه گه،یخب سرنوشته د یول کردم؛یراستش خودمم فکر نم -

 باال انداخت. ییابرو
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 . مبارک باشه.یپس ازدواج کرد -
 ون.ممن -
 .دیکش یدر بسته اشاره کرد و پوف به
 .یهم باش زایچ نیمنتظر ا دیبا -
 باال انداختم و لبخند زدم. ییابرو اشزدهجانیه ینوزاد، روبه چهره یهیگر یصدا با
 .ارزهیلحظه م نیا ینیریبه ش -
 آمد. رونیب دهیپربچه به بغـ*ـل و رنگ وایکه همزمان باز شد و ش دیسمت در دو به
 .نشیری! توروخدا بگیوا -
 :دیپرس یشد؛ اما چند لحظه بعد با نگران اشرهیخ زدهجانیگرفت و ه وایبچه را از دستان ش اطیبا احت دینو
 چطوره؟ لدای -
 گفت: زدینفس مطور که نفسهمان وایش
 .زدیشما رو صدا م -

 رهیو به بچه خ ستادیبا وحشت ثابت ا وای. شدیدوباره بچه را بغلش داد و داخل خانه دو دیآرام نشده بود که نو هنوز
 شد.

 ام گرفت و جلوتر رفتم.نگران و بانمکش خنده یچهره از
 خوب بود. تیدارشده؟ تو که بچه یچ -

 :دیگرفت و با چشمان درشت شده توپ انیگر ینگرانش را از بچه نگاه
 من؟ -

 نگاهش کردم که هول گفت: متعجب
 اومده. ایاره. تازه به دنفرق د نیآهان، آره. خب ا -

 باال انداختم. ییابرو نهی*ـسـبهدست
 اومده بود. ایحامدم تازه به دن یبچه -
 لب غر زد: ریز
 شانس! نیلعنت به ا -

 درشت شد. چشمانم
 ؟یچ -

 نگاهم کرد. درمانده
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 .فتهیم خورهیاالن قل م که،یکوچ یلیخ نیکمک خب. ا ایب دن،یو به من خند سادنیبه جا وا ،یچیه -
 و دستانم را جلو بردم. ستادمیا شیرو. روبهدمیکش یآه
 بدش من. ؟یدار بشبچه یخوایم یجوربابا سکته نکن. تو چه خبلهیخ -

 .دیرا عقب کش خودش
 .رشیخودت بگ .فتهیب ترسمینه! م یوا -

 .دمیخند
 .رمشیبگ تونمیکه من نم شیخب تا تو ند -
 :دیاخم توپ با
 کن. یکار هیتوروخدا  ی. واشهینم میحال زایچ نیمن ا -

 لرزانش گذاشتم. یدستا یو دستانم را رو ستادمیا سرشپست
 .فتهیب ذارمینترس. من دستات رو گرفتم. مراقبم. نم -

 تر شد؛ اما همچنان با استرس گفت:آرام یکم
 ؟یمطمئن -

 گردنش زدم. یرو یاو بـ..وسـ..ـه دمیخند
 مطمئنم. -

 :دیتوپ
 کاراست؟نین! االن چه وقت ااه کار -

 .دمیخند
 طلبم.فرصت هیمن  یخودت گفت -
 بچه چشم دوختم. به
 پسر؟ ایخوشگل دختره  نیخب، حاال ا -
 پسر. -
 پسر؟ ای یخوایاوم، تو دختر م -

 :دیغر
 .مستین یخوب طیوز نکن من تو شرا. انقدرم در گوش من شر و ور وزخوامینم یچیمن تا تو رو بزرگ نکنم ه -

 ما شد. یرهیدرشت شده خ یآمد و با چشمان رونیکه همان لحظه مادربزرگ از خانه ب دمیخند
 شماها؟ نینیچرا همچ -
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 :دینال وایش
 .فتهیب ترسمیمادربزرگ. م کهیکوچ یلیبچه خ نیآخه ا -

 زد. یشد. لبخند اشرهیو خ دیدستمان کش ریو جلو آمد. بچه را آرام از ز دیخند
 بود. یقدر نیهم ومدیم ایبه دن یکارنم وقت -

 دوخت. وایرا به من و ش نگاهش
 بود. ییپرسروصدا یبچه ن،یبرعکس ا یآوردمش؛ ول ایخودم به دن -
 باال انداخت. ییو روبه من ابرو دیخند وایش
 خودمون! یزهیچه ر نیهمون فلفل نب -

 .دیبزرگ خند مادر
 .امیبدم م لیرو تحو خونه، منم بچه نیبر گهیشما د خب،لهی. خقاًیدق -

 گفتم: عیسر
 .میزنیاطراف قدم م نیا کمی. ما نیمادر و بچه بمون شینه، شما پ -
 .نیباشه، پس زود برگرد -
 چشم. -

 زد. یکردم. لبخند تشیگذاشتم و به جلو هدا وایکمر شپشت دست
. حاال کجا قراره یداد حیترج ییو بودن با زنت رو به تنها یاومد نییپا طونیکه باالخره از خر ش نمیبیخب، م -

 م؟یببر
 .کردمیم یو مادرم باز یکه با هومن و هست ییهمون جا -
 وقت چرا؟آهان، اون -

 نگاهش کردم. متعجب
 .ینیاطراف رو بب نیا یچرا داره؟ فکر کردم دوست دار -

 کرد. یاخندهتک
 اون که آره. -
 چشمانم شد. یرهیخ
 مادربزرگت. چرا؟ یاز خونه ری. هرجا غمیاز اون خونه باش رونیکه ب یخوایم . تو فقطستین نیتو ا لیدل یول -
 که ادامه داد: ستادمیخوردم. ا جا
 ؟یترسیکه از گفتنش م هی. اون چیکنیم یرو از من مخف یزیچ هی یتو دار -
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 دهانم را قورت دادم. آب
 . فقط برام سخته.ترسمیمن از گفتنش نم -
 چشمانش شدم. یرهیخ
 ...یول یرو بهم بگ یزیچ هی یخوایم هی. چند روزدونمیتو رو نم یول -
 هم مثل من جا خورد. هول گفت: وایش
 .کنمیرو از تو پنهون نم یزیمن چ -

 زدم. یکج لبخند
 قدمشیخودت واسه گفتنش پ خوامی. فقط مستین دنمیبر نفهم لیدل ارم،یبهت فشار نم ی. وقتستمیمن احمق ن وایش -

 .میینجای. مخصوصاً حاال که ایفهمیزود راز من رو م یلیخ . تویبش
 اش را گرفتم.زده خی دستان

من و تو رو از هم جدا کنه. پس توقع دارم تو هم  تونهینم یموضوع چیه گهیماجراها د نیمطمئن باش بعد از ا -
 .یرو بهم بگ وقتتیوقت و ب یکردنا و استرسا خی نیا لیزود دل یلیخ

 شیها. کفشدیسمت رودخانه دوزده جلوتر از من به. ذوقدیو نگاهش را دزد دیکش رونیدستانم ب انیز مرا ا دستانش
 را در آب سرد فرو برد. شیرا درآورد و پاها

 و اعتراض کردم. دمیدو سمتشبه
 .یخوریسرما م وا؟یش یکنیم کاریچ -

 زد. یلبخند
 داره! یخوب یلی. حس خستیمهم ن -

 رفتم.کردم و جلو  ینچ
 خدا.به یاوونهید -

و داد و دست و پا زدن  غیام گذاشتمش که شروع به جشانه یحرکت بلندش کردم. رو کیرا گرفتم و در  کمرش
 کرد.

 .نیکارن؟ بذارم زم یکنیم کاریچ -
 برداشتم. نیزم یرا از رو شیهاشدم و کفش خم

 .نمیبب یاردضیمر یدوره نکهیعسل. نه امن اومدم ماه یشرمنده، ول -
 سمت خانه رفتم.به شیو دادها غیبه ج توجهیبرداشتم و ب قدم

*** 
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 :دمینال
شب تمومش  هیحاال ما چطور تو  نوشته،یرو م نیسال داشته ا یخودش س ی. فردوسگهید الیخیجون بمامان -
 م؟یکن

 :دیرا به دستم داد و غر شاهنامه
 .دهیسنت از پدرِ پدرِ پدرِ پدربزرگت به ما رس نیا پسر. گهیامون از شما جوونا. انقدر غر نزن د -

 کردم. ینچ
 خدا.به ستیرسم و رسومات ن نیا گهیاز اون دوران گذشته. االن د یسه چهار قرن هیفکر کنم  یول امرزتش؛یخدا ب -
 هلم داد. وایش سمتبه
 .ریخانقدر حرف نزن پسرجون. شب به -

 :دمیکه از خنده قرمز شده بود، نگاه کردم و توپ وایبه ش یمانده و عصب. دردیاتاقش شد و در را به هم کوب وارد
رو  نیبمونم و ا داریجغد کل شب ب نیخانما. اگه من قراره عخانم یستیتو هم که فقط بخند. انگار هنوز متوجه ن -

 .هاریرسم و رسومات پدرمون رو درم نی. بهت که گفتم، ایو گوش بد یباش داریب دیبخونم، تو هم با
 شد. یرا خورد و جد اشخنده

 تونمینم یفکر کرد ؟یدر. دوماً، خب که چ یمن کرد یدارکه تو سر بچه ییهااون خنده یخنده به پا نیاوالً، ا -
 بمونم؟ داریکل شب رو ب

 زدم. یپوزخند
 .یهه! فکر کن بتون -

 را به پهلو زد. دستانش
 خوابش ببره باخته. ی. هرکینیبیحاال م -

 رگ از اتاقش داد زد:بز مادر
 .نیتون رو بخونشاهنامه نی. برنییشما دوتا که هنوز اونجا -

 گفتم: وایآوردم و روبه ش نییرا پا میصدا
 قبول!. -

*** 
سمت قدم برداشتن به ییلرزانم توانا یثابت مانده بود و پاها حرکتشیو ب یآسمان یچشمان آب یام روزدهوحشت نگاه

 زیهمه چ شیپ قهیکه افتاده بود را هضم کند. تا چند دق یاتفاقات توانستیمغزم هنوز نم را نداشت. جانشیجسم ب
 حاال... یخوب بود ول
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 لرزان تکانش داد و صدا زد: یبا دست بابا
 ؟یشنویساناز؟ ساناز صدام رو م -

 رگش گذاشت. یرا باال آورد و انگشت رو جانشیب دست
 . زود.نینبض نداره. آمبوالنس خبر کن یلعنت -

 کرد. یکه به من افتاد اخم نگاهش
 مامان بزرگت بمون؟ هان؟ شیمگه نگفتم پ نجا؟یا یتو چرا اومد-

 را به صورت مامان دوختم و آهسته جلو رفتم. رانمینگاه ح دوباره
 ه؟یخون چرا لباساش ه؟یجورنیبابا چرا مامان چشاش ا -

 :دیو نگران پرس عینفر وارد خانه شدند. بابا سر چند
 شد؟ یچ -

 .دیها به گوشم رساز آن یکیشرمنده و ترسان  یصدا یمادرم بود؛ ول یچهره یرو نگاهم
 .میقربان متأسفانه گمشون کرد -

 داد زد: بابا
. نیکن داشیسنگم شده پ ریاز ز دیبا ن؟یستین سیاحمق مگه شما پل یهاعرضهیب م؟یکه گمشون کرد یچ یعنی -

 .نیگردیبرنم نینکرد داشی. تا پنیبچه. زود از جلو چشمم گم ش ن؟یفهمیس مبچه هیاون فقط 
 :دیها گرفت و به من افتاد. توپرا از آن اشیدرمانده و عصب نگاه

 کارن؟ بهت گفتم برو. یینجایتو چرا هنوز ا -
 شد. یجار میهااشک

 .رمیمن فقط با مامانم م -
 لرزان جلوتر رفتم. ییهاقدم با
 مامان پاشو. -

 زد: ادیسمت در هلم داد و فرهب بابا
 کارن. رونی. برو برونیگفتم برو ب -
 یزیشد و سرم محکم به چ یخال میپا ریکه ز رفتمیعقب مزده عقبطور وحشت. هماندمیدادش به خودم لرز از

 :دیچیو نگران مادرربزرگ در گوشم پ انیگر یتار شده بود. صدا دمیخورد. د
 کارن؟ کارن؟ -
 :زدیو صدا م دادیانم منفر مدام تک کی
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 شو. داریکارن؟ کارن ب -
ثابت ماندم و آب  وایچشمان نگران ش یزنان به اطراف نگاه کردم. سرانجام رونفسو نفس دمیاز جا پر زدهوحشت

 صورتم را از نظر گذراند. یام گذاشت و مضطرب اجزاشانه یقورت دادم که دست رو یسختدهانم را به
 ؟یدیکابوس د ؟یعرق کرد شده؟ چرا یکارن چ -
ساختمان  یسمت خروجسر همش، پتو را کنار زدم و بلند شدم. در اتاق را باز کردم و بهپشت یهابه سؤال توجهیب

 .دیسرم دوپشت وایرفتم. ش
 ؟ینصفه شب یریکجا م -

قلب و  نیکه ب یاساله نیجنگ چند نیا دی. بارفتمیسراغش م دیامشب با نیخوب بلد بودم. هم یلیرا خ رمیمس
 .دادمیعقلم راه افتاده بود را خاتمه م

سمت . پا تند کردم و بهدمینکردم و کفشم را پوش ی. توجهدیچیپ سمیتن خ انیکه در را باز کردم، سوز هوا م نیهم
 از سرعتم یاذره توانستیغرش رعدوبرق و بارش باران هم نم یصدا یراه افتادم. حت رفتمیم دیکه با ییهمان جا

انداختم. دستم را  نیزم یرا رو جانمیب یو زانوها ختمدو سیو خ ی. نگاهم را به سنگ مشکدمیبکاهد. باالخره رس
ساله  نیبغض چن نیسوق دادم. تمام شد. باالخره ا دشیو سف اهیسمت عکس سو به دمیسنگ سرد و تر کش یرو

 گشت؟یبرمام شدهطلسم یهاآرامش به شب گرفت؟ی. حاال قلبم آروم مدیترک
 .دیچیآرام بخشش در گوشم پ یلبخندش ثابت ماند و صدا یرو نگاهم

 .کنهینم هیزخم کوچولو انقدر گر هیکارن! آدم که واسه  گهیبسه د-
 زدم. هق

 درد داره مامان. یلیآخه خ -
 زد. یاش پاک کرد و لبخندرا با انگشت اشاره میهااشک

 ...زمیتحمل کن عز -
 شت و ادامه داد:قلبم گذا یرا رو دستش

 .یایدرد گرفت، از پا در ن نیباال که اگه ا یقدر قدرت تحملت رو ببراون دیبا -
 شب دوختم. زجه زدم: یرهیقلبم گذاشتم و نگاهم را به آسمان ت یرو دست

 ام؟ی. پس چرا دارم از پا درمدمیساال مشکالت رو به جون خر نیتو تموم ا ؟یشنویتحمل کردم مامان. م -
 وار گفت:کرد و زمزمه بغلم

 پسرم. کننیتو رو قدرتمند م ایسخت -
 .دمیرا باال کش مینیآغوشش جدا شدم و ب از
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 شه؟یبازوام مثل بابا م ینی -
 .دیخند

 .یایبزنه، برب یبیبهت آس ایکه بخواد تو رو برنجونه  یزیاز پس هرچ یکه بتون یشیم یقو یقدراون یول دونم؛ینم -
 داد زدم: انیگر
 یکنن؟ من هنوزم همون پسربچه ینتونستن من رو قو یزدیکه ازشون حرف م ییایپس چرا نشدم؟ چرا سخت -

 دنتید هوشیکه از ترس ب ی. همونتونمیرفتنت رو باور کنه. هنوزم نم تونستیکه نم ی. همونفمیهفت ساله و ضع
آغوشتم.  ی. هنوزم منتظر گرماترسمیهنوزم م. ستادمیا تیجام. هنوزم دور از واقعبود. من هنوزم همون سادهیعقب وا

 دارم. اجیمن هنوزم بهت احت
 زیشوند. همه چ یو سرکش جار مهابایاجازه داشتند ب میهاسنگ سرد و سخت گذاشتم. حاال اشک یرا رو سرم

و  جوان سیپل ،یباالخره از جلد سروان کارن احمد ف،یهفت ساله و ضع یخودش برگشته بود. آن پسربچه یسرجا
به  ازمندیقدر نپناه و همان یقدر بهمان ف،یعقدر ضبود. همان نیمن هم یواقع یآمد. چهره رونیشان بباهوشِ اداره

 وجود تو.

Tu meri neendo me sota hai» 
 
 یدیدرون خواب من، خواب تو

 (نمیبی)تو رو خواب م
 

Tu mere ashqo mein rota hai 
 
 اشکم یدرون قطره ،ییاونجا تو
 

Sargoshi si hai khayalon mein 
 
 یکنینجوا م المیخ یتو تو،
 

Tu na ho, phir bhi tu hota hai 
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 ،یستین نجایکه ا یوقت یحت
 «یهست ییجورا هی انگار
 وایاز اشک ش سیقرار گرفت. سرم را باال آوردم و نگاهم را به چشمان خ میهاکمر و شانه یرو ینرم و گرم جسم

 زد. یلبخند کمرنگدوختم. کنارم نشست و 
 ندارم. یدارضیمر یخودت. اصالً حوصله نیمنم ع -

 قورت دادم. یسختدهانم را به آب
 ؟یبود نجایتو ا -

 سرش را تکان داد. آهسته
 .دمیحرفات رو شن یرو راجع به مادرت و اون روز برام گفت و االنم همه یجون همه چامروز مامان -
 زد. یشد و لبخند رهیبود، خ حک شده یسنگ مشک یکه رو یعکس به
 تابلوئه که چشما و لبخندت به اون رفته. یو تاره، ول دیسف اهی! درسته عکسش سباستیچقدر ز -

 ثابت ماند. اشیینگاه جادو یمهربانش دوختم. چشمانم رو یگرفتم و دوباره به چهره وایرا از ش نگاهم
 مهربون بود. عادت داشت به همه کمک کنه. یلیخ -

 زدم. یکمرنگ دلبخن
 .تیعصبان ونیم یش برداره. حترو از چهره یااون لبخند افسانه تونستیلحظه هم نم هی -
 داشته باشه. یکه هرکس ستین یقدرت ،یطیبوده. لبخند زدن تو هر شرا یاالعادهپس مادرت زن فوق -

 فرستادم. رونیب قیرا تکان دادم و نفسم را پرحسرت و عم سرم
بازم با  دادم،یاگه به حرفش گوش نم یبود. حت یمهربون یکه اون چه آدمِ... چه فرشته یتصور کن یتونیتو نم -

 .کردیمحبت باهام رفتار م
 .دیخند آرام

 ندازتمونیو کبود از خونش م اهیمادربزرگت کامالً برعکسه. اگه بفهمه ما شاهنامه نخونده خوابمون بـرده، س یهوم ول -
 .رونیب

 .دمیندکردم و خ نگاهش
 بود. شیتازه اول نیا ؟یکار یکجا -
تکرارش  م،یمرحله رو رد نکرد نیا یتا وقت کنهیمجبورمون م یوتریکامپ یایباز نیجون مثل افکر کنم مامان -
 .میکن

 اش حلقه کردم.و دستم را دور شانه دمیخند
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 .میش رو خوندنشم ده صفحهاال نی. ما هممیشیموفق م گهیصد سال د هیخب غصه نخور. احتماالً  یآره ول -
 را نوازش کرد. میو موها دی. مرا به آغوشش کشدیخند

 .هیصد سال هم زمان کوتاه یحت م،یبا هم باش یچقدر طول بکشه. وقت ستیمهم ن -
 شد. ریام سرازگونه یرو یاشک یبغلش کردم و قطره محکم

 .دیدیبود و تو رو م نجایکاش مادرم ا -
 گفت: یادو رگه یو با صدادهانش را قورت داد  آب
 .ادیلبخند به لبش م ،یتو موفق و خوشحال نکهیکارن. از ا نهیبیاالنشم داره ما رو م نیاون هم -

روح  ،یباش! اگه تو خوب باش یهان؟ قو ؟یکنی! پس چرا با غصه خوردن ناراحتش میاافسانه یلبخندا همون
 مادرت هم در آرامشه.

 ...دی... نباشدیکشته م رحمانهیب طورنیا دی... نبارفتیم یزود نیبه ا دینبا -
 را به چشمانم دوخت. سشیآغوشم جدا شد و صورتم را با دستان لرزانش قاب گرفت. نگاه خ از
هر روز و هر شب  یبخوا نکهیا یکارن!کنار اومدن باهاشون سخته، ول فتهیاتفاق م داینبا یلیما آدما، خ یتو زندگ -
! تو یو طوفان قیعم یایدر هیکارن! درست مثل  هیزندگ نی. استین یهم کار درست ینج بدخاطرش خودت رو ربه

 یقدر بر! اونیتوان شنا کن نیشتریبا ب نکهیا ای یگر باشو غرق شدن خودت رو نظاره ینیبش ؛یندار شتریدوتا راه ب
 .یکه باالخره به ساحل برس

 .ختمیمهربانش پناه بردم و آهسته اشک ر گفتن نداشتم. دوباره به آغـ*ـوش گرم و یبرا یحرف
 سال! ستیب نیتمام ا یبه اندازه دیکردم؛ شا هیکرد، گر هیگر
 

Hai sila.. tu mere dard ka 
 یمن یدردا یجهینت تو

Mer dil ki duaayein hain 
 دلمه یخاطر دعاهابه نایا

Teri galiyan… galliyan teri, galliyan.. 
Mujhko bhaavein galiyan, teri galiyan 

 تو، یتو، واد یواد
 تو یواد یفتهیشدم ش من

Teri galiyan…galiyaan teri, galliyan.. 
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Yuhin tadpaavein, galliyan teri, galliyan 
 تو یتو، واد یواد

 تو یواد نیا ده،یم عذابم
*** 

 کردم. یچشمان بسته نچ با
 بخوابم! شتریب ذرههیماه عسل اداره کنسله،  یروز که به بهونه ! بذار دوزمیعز گهیانقدر وول نخور د وایبابا ش یا -
آخه دارم خفه  ؛یمن کنار بکش یچارهیو دستت رو از دور گردن ب ی. منتها اگه شما لطف کنخوامیرو م نیمنم هم -
 !شمیم
خب باالخره  یبود؛ ولالزم  طیمغزم و درک شرا عاملستمیباال آمدن س ینبود! چند لحظه برا وایش یصدا نکهی... انیا

 زمان چهارتا شد!باز و هم میها! چشمافتمیبه خود آمدم و عمق فاجعه را در
با  کینزد یفاصله نیرا از ا یترسناک لمیف چیصورتم قرار داشت! تا به حال ه یدرست در پنج سانت اشیشاک نگاه

 بودم! دهیند یسه بعد ریو تصو یفول اچ د تیفیک
 :دمیزمان از جا پرو هم دمیکش یبلند داد
 !؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 :دیکرد و با اخم توپ زیآلودش را رخواب چشمان
 !دی! خواب از سرم پر؟یزنیبابا چرا داد م یا -

 :دیزد و نال یصورتش گذاشت. غلط یرا برداشت و رو بالشتم
 !مایندار شیآسا -

 .دمیدستش کش ریبالشت را از ز یعصب
 ؟یاومد یندارم! ک شیت تو آسامنم که از دس نیا -

 کرد: یشد و با چشمان بسته نچ پهلوپهلوبه
 .دمیرس شیرو سرت آوار شده! دو ساعت پ ستیوقت ن یلیخ بتیمص نینترس! ا -

 فرستادم. رونیزمان نفسم را پرحرص برا به پهلو زدم، سرم را تکان دادم و هم دستم
 ساله! ششوستیکه رو سر من آوار شده، متاسفانه ب ستین دو ساعت بتیمص نی! اگهید جاستنیاشتباهت هم -

 به رانش زدم. یو لگد محکم دمیدستش کش ریرا از ز بالشت
 پاشو، پاشو اون تن لشت رو جمع کن! -

 :دیآلود توپرا ماساژ داد. خواب شیشد و پشت پا زیخمیتشک ن یآلود روو خواب غرغرکنان
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 شدم! العضو! ناقص؟یکنیم یدار یچه غلط -
 !؟یکنیم یچه غلط نجای! تو ایبه درک که شد -

 کرد و از جا بلند شد. ینچ
 تشکرته؟! واقعاً که! یجا نیاالن ا -

 زد: یپوزخند
! اومدم مراقبش باشم مبادا نجایول کردم اومدم ا یآدم نیخاطر همچرو به میمتأسفم برات! من رو بگو کار و زندگ -
 ش بشکنه!رسومات کمرورسم نیبار سنگ ریز

 شد. کمینزد
 !ینشناسنمک یلیخ -

 سرم را تکان دادم. یو عصب کالفه
 خاطر من!آره؟! اون هم به یکار و زندگ -

 زدم. یحرص یباال انداختم و دست به پهلو پوزخند ییابرو
 !یماه عسلم رو کوفتم کن یخوای! میمن رو عذاب بد ی! تو اومدینه آقا هومن! خر خودت -

 ن گرفت و چشمانش را درشت کرد.را به دندا لبش
 !؟یفکر کرد یبه من چ کنم؟! تو واقعاً راجع یکار نیهمچ دی! خاک به سرم! آخه چرا من باعیه -

 گفت: زیآمطنتیش یزد و با لبخند یچشمک
 باشم! کیشر تونیتو خوش خوامیمن فقط م -

 :دمیام غرشدهقفل یهادندان انیآوردم، از م نییرا پا میصدا
اسمش ماه عسل  گهیهم باشن که د لیفاموفک یهی!اگه قرار بود بق؟یفهمیماه عسل هومن، م میاومد وایو شمن  -

 کنن؟! تیحال دیبا زایچ یهیهم مثل بق یکی نیا ای ی. گرفتهیمسافرت دونفر هی نینبود! ا
 .دیخند

 نداره حاال! بیع -
 زد. یچشمک

 !ینفرسه شهیه بعد مبوده، از امروز ب یتا حاال دونفر روزیاز د -
 .دمیکش یو حرص قیعم یدرشت شد و نفس چشمانم

 !یهومن! وا یوا -
 :دمیتوپ
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حرف زده بودم موثرتر بود تا  واریهمه سال اگه با د نی! ایچغندر هم شعور ندار هی یبرسرت که اندازهخاک یعنی -
 با تو!

 :دمیکش یپوف
 کجاست؟ وای! شالیخیب -
 .رمیم اچهیگفت کنار در -
 :دمی. متعجب پرسدیباریم کسرهیتا حاال  شبیانداختم؛ باران از د رونیبه ب یپنجره نگاه از
 بارون؟! نیتو ا -

 تشک انداخت. انیدوباره خودش را م هومن
 واهلل. دونمیمن نم -
 شدم. به هومن، از اتاق خارج یابرداشتم و بعد از رفتن چشم غره یلباسچوب یرا از رو امی. باراندمیکش یآه

مادربزرگ،  یاز خانه یادیز یبا فاصله باًیکه تقر اچهیسمت در. بهدمیرا پوش امیرا به پا کردم و باران میهایکتان
 جنگل قرار داشت رفتم. کینزد
 بود. ستادهیا اچهیو کنار در دهیچیاش انداخته بود، پشانه یکه رو ییپتو انیخودش را م وایش
آهسته دست  متوجه حضورم نشد! یبود که حت اچهیدر یو محو تماشا الین غرق فکروخاما او آنچنا دم؛یدو سمتشبه
 یزده نگاهم کرد. چند لحظه بعد دست رو. وحشتدیسمتم چرخبه عیو سر دیکش ینیاش گذاشتم. هشانه یرو

 .دیکش یقیگذاشت و نفس عم اشنهیسـ*ـ
 !میکارن؟! ترسوند ییپوف! تو -
 بشه. یجورنیا خواستمی... نمدیببخش -

 زد: یرنگکم لبخند
 .ستیمهم ن -

 کردم. اخم
 !؟یخوریبارون سرما م نیا ریز یگینم ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -
 .شدمیهوا بخورم. تو خونه داشتم خفه م کمهی خواستمیم -

 زدم. یاش انداخته بود، مرتب کردم و لبخندکه دور شانه ینازک یپتو
 ؟یپس چرا من رو صدا نزد -

 باال انداختم. ییابرو
 !؟ییتنها ییتنها -
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 .دیخند
 داریکه هومن موقع اومدنش به راه انداخت، ب ییهمه سروصدابا وجود اون یکه حت یقدر غرق خواب بودتو اون -

 خوابت رو به هم بزنم. ومدی! دلم نینشد
 شدم. شانیزدم که تازه متوجه قرمز یبه چشمانش لبخند رهیخ

 کردم. اخم
 ؟یکرد هیو گرتو... ت -

 و دستپاچه گفت: هول
 نه، چطور مگه؟! -
 گفتم: یو جد عیبازجوها سر نیع
 پس چشمات؟! -

 کرد. یاخندهتک
تا حاال اصالً خوابم نبرده. چشمام تازه داشت گرم  شبیکه از د نهیخاطر اچشمام به ی! قرمزه؟یچ هیها! نه بابا گر -
 آوردن! فیکه آقا هومن تشر شدیم

 ش کردم.نگاه مشکوک
 ...طورنیکه ا -

 کردم. تشیپشت کمرش گذاشتم و به جلو هدا دست
 .یبخواب دیتو با م؛یپس زودتر داخل بر -

 سمتش برگشتم.دوباره به وایآرام ش یدوختم که با صدا ریرا به مس نگاهم
 کارن! -
 گفتم: دیچشمان خسته و به نظر ناراحتش شدم و با ترد یرهیخ
 جانم؟ -

 زد. مهیننصفه یلبخند
 من... -
 لرزان کنار گوشم زمزمه کرد: ییو با صدا دیمرا به آغوشش کش منتظرهریغ
 !فتهیب ییجدا نمونیب وقتچیه خوادیعاشقت شدم! دلم نم یلیمن خ -

 زدم و سرش را نوازش کردم. یلبخند
 !؟یاانقدر نگران و آشفته یچ ی! تو براافتهیاتفاق نم یزیچ نیچن چوقتی! هوقتچیه -
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 .میاز هم جدا شد عیو سر میهومن، هردو به خود آمد یصدا با
 !مامان جون کارتون داره یول دم؛یلحظات ناب عاشقانتون پر ونیشرمنده که م -

 گفت: طنتیزد و با ش یچشمک
 کنه! چارتونیگمونم امروز قراره ب -
 نگاه کردم. وایاز نهادم بلند شد و درمانده به ش آه
 دو قراره شروع بشه! ی! فکر کنم مرحلهیوا -

*** 
 دوختم. داد،یبزرگش را قورت م یهابه ما لقمه توجهیرا به هومن که با اشتها و ب زمیآمحسرت نگاه

 !م؟یبخور میتونیما نم یجد یجد یعنی -
 :دیغر مادربزرگ

 عمرتون و... یصبحونه نیرو تکرار کنم کارن جون؟!گفتم اول زیچ هی دیچندبار با -
 :دمیحرفش و نالوسط  دمیپر
 !دهیرسم از پدرپدرپدرپدربزرگ جانمون به ارث رس نیمهمه و ا یلیخ دونمی! بله، ممیخودمون آماده کن دیبا -

 جانبش نگاه کردم و با التماس گفتم:بهحق یبه چهره مظلوم
 !میودمون خوردخ یمشترکمون رو با اجازتون تو خونه یزندگ یصبحونه نی! ما اولمامان جون الیخیب یول -

 گفت: یو جد نهی*ـسـبهدست
 شون با خودتونه!هرسه تی. مسئولو نون ریمرغ، ش! تخمنیزود باش نینخور یگشنگ نیخواینداره! اگه م یبه من ربط-
 :دمینال
 !میهست یهم راض یخال یفنجون چا هیمامان جون به خدا ما به  -

 نگاه کردم. وایبه ش درمانده
 مگه نه؟ -

 باال انداخت. ییفرستاد و ابرو رونیب قیعم را نفسش
 نداره کارن جان! دهیالتماس فا -

 گفتم: وایرفتم. رو به ش دیخندیم زیبه هومن که ر یاغرهو چشم دمیکش یپوف
 !ه؟ی! چاره چگهید میپس بر -

 لب زدم: گذشتم،یطور که از کنار هومن م. همانمیرفت یسمت در خروجهم به همراه
 !کشهیانتظار خودت هم م کینزد یاندهیورسومات در آرسم نینره که ا ادتی یهومن... بخند... ولبخند آقا  -
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 به کمر زد و گفت: یدست وای. شمیخانه خارج شد از
 .میبر ریش دنینظرم بهتره اول سراغ دوشند اومده. بهبباز هم خوبه که بارون  -
 :دیتوپ وایکه ش می. هردو منتظر به هم چشم دوختمیرفتسمت گاوها تکان دادم و همراه هم به یسر ناچاربه
 بدوشم؟! ریمن ش ی! نکنه توقع داره؟یچ -

 گفتم: جانببهحق
 آماده کنم! یخودم رو واسه مراحل بعد دی! من بادنیکار رو خانوما انجام م نیواهلل معموالً ا -

 :دیکش یشد و آه رهیخ الشیخیب یافهیرفت و بعد از برداشتن سطل، کنار گاو نشست. به ق یاغرهچشم
 !ایامروز رو با ما راه ب هی! خواهشاً اینکن یلجباز -

طور که انتظارش را شدم. همان اشانهیبا اکراه و ناش دنیدوش ریش یمحو تماشا نهیسـ*ـبهزدم و دست یکج لبخند
 :دید و غر! سرش را جلوتر برقطره هم جمع کند کی یموفق نبود و نتوانست حت یلیداشتم، خ

 خشک شده! رشیهم از شانس ما ش نیفکر کنم ا -
 وایصورت شسرو یداشت و نداشت، رو ریسر داد و گمانم هرچه ش یعصب ییلحظه از فشار دستش گاو صدا همان

 !دیپاش
از  شیپ یقهیبود که مثل بارانِ چند دق ریشدم؛ قطرات ش رهیاش خو درمانده یعصبان یخنده و به چهره ریز زدم

 !ستادیا حرکتیمجسمه ب نیآرام از جا بلند شد و عباز مانده بود. آرام رتی!دهنانش از حکردیروصورتش چکه مس
 انداختم. شیبه سرتاپا ی. نگاهستادمیا شیروکمر روبهبهخنده جلو رفتم و دست با
 نبود! زیآمتیکه چندان موفق نمیبیبه به! م -

 :دیص توپزمان با حرسمتم برداشت و همبه یقدم
 تا بناگوش بازه؟! شتیکردن نکمک ی! بعد به جای! تو مثالً شوهر من؟یخندیم -

 اش را باال آورد.مشت شده دست
 ...گهیم طونهیش-
 حفاظت از خودم جلو آوردم. یعقب رفتم و دستم را براخنده عقب با
 غلط کردم! دینه نه! ببخش یوا -

 باال انداخت. ییسمتم گرفت. ابرورا برداشت و به ریرفت. سطل ش یاغرهو چشم دیکوب نیرا به زم شیپا یحرص
 !یزنیبه سرمون م یچه گل نمیحاال نوبت شماست! بب -

 نفس جلو رفتم و سطل را از دستش گرفتم.سپر کردم، با اعتمادبه نهی*ـسـ
 کار خودمه! دونستمیاز اول هم م -
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 زدم. یچشمک طنتیش با
 دم!بخن ذرههی خواستمیفقط م -

 با ابرو به گاو اشاره کرد. نهیسـ*ـبهعقب رفت و دست یزد که از صدتا فحش بدتر بود! کم یتکان داد و لبخند یسر
 منتظرم! -

 شدم. دنیزدم و کنار گاو نشستم. سطل را گذاشتم و مشغول دوش یکج لبخند
 نداشت. یادهی! هرچقدر صبر کردم فاقهیسه دق قه،یدو دق قه،یدق کی

 گفتم: کرد،یو پوزخند نگاهم م یکه با همان حالت قبل اویبه ش رو
 هست! شیزیچ هیگاوه واقعاً  نیا ینه، انگار -

 بدنش بردم و کارشناسانه گفتم: ریشدم، سرم را ز خم
ساعت که ما رو عالف خودش کرده،  میداره بعد از ن یلیلج کرده!وگرنه چه دل دمیشا خته،یبه هم ر ستمشیس نیا -
 ...نیهم نده؟! اگه امروز ا ریقطره ش هی

 سرم نشست و دادم به هوا رفت: یو باادب رو لکسیر یلیخ زیبودم که ناگهان، گاو عز یسخنران مشغول
 ! بلند شو!یوا -

 :دیچیدر گوشم پ وایش یخنده یصدا
 بود! دمت گرم آقا گاوه! یکارت عال -

 :دمیپرس شده بود بلند کنم، غر صورتم که احتماالً یرا از رو نشیداشتم تن سنگ یسع کهیدرحال
 !شمیکمک شوهرت، االن خفه م ایب ن،یا کردنقیتشو یبه جا ؟یخندیم -
 خنده گفت: با
 !رسهینم ریشرمنده کارن جان، صدات از اون ز ؟یگفت یچ -

 یدبختملتفت شدند رو به موت هستم و به کمکم آمدند! با هر ب یوپازدن که باالخره همسر گرامکردم به دست شروع
 زدن.نفسکردم. نشستم و شروع کردم به نفس دایبود، نجات پ

 .دیو خند ستادیا میروروبه وایش
 نبوده! زیآمتیکه پروسه موفق نمیبیم -

 صورت از خنده قرمزش شدم. یرهیرا باال بردم و خ امیحرص نگاه
 !؟یخندیم یتو هنوزم دار -
 زحمت از جا بلند شدم. به
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 یول ؛یچل بودوخل ذرههیقبلنا  نکهیخاطر اتو شدم! فکر کنم به هیزنم! موندم عاشق چ نین با اتوسر مخاک یعنی -
 حاال...
 شد. امرهیرا خورد و چشمانش ناراحت خ اشخنده
 دادم: ادامه

 !یرسماً رد داد گهیحاال د یول -
 .دمیدرشت شد. دستش را کش چشمانش

 !میایبرب نیپس ابا هم از  ییدوتا دی. بانمیبب نجایا ایب -
*** 

زمان از شدت هردو هم د،یسطل چک انیکه م یریش یقطره نیبا اول یهم گذشته بود؛ ول گریساعت د مین هرچند
 زده گفت:ذوق وای!شمیدیخند یحالو خوش جانیه
 !میکارن موفق شد یوا -
 .میجمع کرد ریسطل پر، ش کیو خنده،  یو باالخره با شوخ میادامه داد زدهجانیه
. میسمت خانه رفتبه اطیو با احت می. از جا بلند شدمیسطل را گرفت یزده با هم دستهو هردو ذوق میشد رهیهم خ به
 کار مادربزرگ همانا!طلب یافهیرو شدن با قکردن در همانا و روبهباز

 :دیتوپ یشاک
 وقت کوه... همهنیا -
 د.وداغانمان، چشمانش درشت شدرب یهاافهیق دنیبا د اما
 !ه؟یچه وض نی... ایا -

 اش به آسمان رفت.خنده یاز اتاق، صدا امدهین رونیهم هنوز ب هومن
 !ن؟یبجنگ ای نیبدوش ریش نیخدا! رفت یوا -

 یفیپر از خاک و کث میهامن! تمام لباس یوا ی. امیمتعجب به هم و سپس به سرووضعمان انداخت یابتدا نگاه هردو
شده بود! البته نه از آن  ریاو از من هم بدتر بود! رسماً خاک ش تیبله! وضع دمیختم که داندا وایبه ش یشده بود! نگاه

 خنده. ریز میو بعد زد میمات هم شد ر،یمتح یاه! هردو لحظریخوشمزه؛ خاک و ش یشربت یرهایخاک ش
 سمت مادربزرگ رفتم.گرفتم و به وایرا از ش سطل

 خوش گذشت تازه! هم یلی. خمیکه تونست نهی. مهم االیخیب -
 را به عقب چرخاندم. سرم

 مگه نه؟ -
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 تندتند و با لبخند سرش را تکان داد. وایش
 اوهوم! -

 شد. رهیبه سطل انداخت و دوباره به من خ ینگاه مادربزرگ
 !ن؟یتمومش کن نیخوایرو خودتون م نیوقت کل ااون -

 ومن گفتم:را به سطل دوختم و با من نگاهم
 خب... خب... -
 :دیو غر دیدستم کش از
 که نرفته؟! ادتیمونده.  گهیهنوز دوتا مورد د شه؛یهم نم نیبخوا -

 کردم: اعتراض
 ...یول -
 غر زد: دیکش یلحن با
 کارن! -
 :دمیکش یآه
 .میرفت خبلهیخ -

 را گرفتم و نگاهش کردم. وایش دست
 تخم مرغ! -

*** 
جا را مادربزرگ! همه یهاموثر بود تا مرغ شتریب م،یرفتیم یسومال یزدهیساکنان قحط یهااگر سراغ مرغ یعنی

 تخم مرغ! کیاز  غیدر یول م؛یگشت
 کردم. یها گشتن خم شده بود، زدم و کالفه نچمرغ انیمدت خم شدن و م همهنیرا به کمرم که از ا دستم

 !هیزیم خوب چکار ه ذرههی! نیومدیکه ن نمای! سکنن؟یم یچه غلط نجایمرغ ا همهنیبابا پس ا یا -
 به هوا رفت. وایش یخنده یصدا

 !؟یزنیبا مرغا حرف م یکارن! دار یشد وونهیخدا! تو د یوا -
 :دمیغر یفرستادم و شاک رونیانداختم و چشمانم را درشت کردم. نفسم را پر حرص ب وایبه ش یعصبان ینگاه

 !میرافتادیگ یتیتو چه وضع ینیبینخند! مگه نم وا،یش -
 زور خورد.به را اشخنده

 .یزدیباهاشون حرف م یباحال داشت یلی! آخه خدیببخش -
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 ها دوختم.را از او گرفتم و به مرغ امیخنده. نگاه عصب ریزد ز دوباره
 !تیخاصیب یتنبال -

 اش را خورد.زدم. خنده وایش یبه پهلو یاها ثابت ماند و سقلمهاز آن یکی یرو نگاهم
 ه؟یچ -
 مرغ اشاره کردم. به
 انگار قصد داره کمکمون کنه! -
 گفت: زدهجانیه وایش
 آ... آره! -

و با  دیکش شیپرها یرو یدست وای. شمیشد اشرهی. با ذوق خمیو دوطرفش سرپا نشست میدیسمتش دوبه هردو
 گفت: یمهربان

 .یقربونت برم که قراره برامون تخم بذار -
 زدم. یدوختم و لبخند کج وایرا به ش نگاهم

 !یبا مرغا حرف بزن یتو هم مثل من بلد دونستمینم -
 رفت. یوحشتناک یغرهچشم

 نگو، بذار کارم رو بکنم! یچیکارن، ه -
 کردم. یاخندهتک

 مشغول باش. ،یاُک -
 امیکم داشت حسودکه کم زدیقدر با محبت حرف مزدن با مرغ جان! آنکردن و حرفکرد به نازونوازش شروع

 نداشت! یشاهزاده خانم اثر یرو شیها برعکس من حرفاما خب ظاهراً شد؛یم
 .دمیکش یچانه گذاشتم و پوف ری. مچ دستم را زمیشد الشیخیب یافهیق یرهیخ دیو هردو ناام میدیشکم دراز کش یرو
 تا تخم گذاشته بودم!خودم سه ،یبود دهیموقع تا حاال انقدر ناز من رو کشاگه اون -
 رفت. یاغرهدش چشمآلوچشمان قرمزِ خواب با
 !زمینشده عز ریهنوز هم د -

 نگفتم. یزیو چ دمیپرحرص کش ینفس
شد و اصالً متوجه  نیسنگ میهاطور محو مرغ جان بودم که پلک. هماندیکش یدستش گذاشت و پوف یرا رو اشچانه

 خوابم برد. ینشدم ک
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 یهارا باز کردم که همان لحظه با چهره میاه! باالخره کالفه شدم و پلکزدیسرم م یمدام مثل مته رو یزیت یش
 :دیمواجه شدم. هومن خند وایهومن و ش بیعج یهاخندان و نگاه

 !دنه؟یخواب یجا لهیتوسرا! آخه طوخاک -
سمتش بردم که هومن ! دستم را بهکردیم ینیسرم سنگ یرو یزی. چمیبه هومن رفت یاغرهزمان چشمو من هم وایش

 اعتراض کرد: عیسر
 هنوز عکس نگرفتم! سا؛ینه نه نه، وا -

که متوجه شدم  دمیسرم کش یبه او، دست رو توجهیاما من ب د؛یکش رونیشلوارش ب بیرا از ج لشیو موبا دیخند
زمان با که هم دمیاز جا پر عینکرده بودند! سر دایاستراحت پ یبهتر از سر مبارک بنده برا ییمرغ جان جا ایبله! گو

 .دمیها را در هوا قاپمرغسرم سقوط کردند!چشمانم درشت شد و با سرعت نور تخم یاز رو شیهامن، مرغ جان و تخم
 انگشتان دو دستش را در هم گره کرد، ذوق زده باال وایدوختم. ش وایحالم را به هومن و شو خوش زدهجانیه نگاه

 و با خنده گفت: دیپر نییپا
 کارن! باالخره تخم گذاشت! یوا -

 .دیخند هومن
 .یدار یبا برکت یکله نیهمچ هی دونستمیکارن! نم ولیا -

 .دمیسمت مادربزرگ دو. در را باز کردم و بهمیسمت خانه رفتزده بهو ذوق میدیدو رونیب لهیاز طو وایبا ش همراه
 !میمامان جون آورد -

 داخل دستم انداخت. یهامرغزده و تخمذوق یبه چهره یالیخینگاه ب مادربزرگ
 تر پسرجان! جوجه شد که!آروم -

 زنان گفتم:نفسدستش دادم. نفسها را بهمرغو تخم ستادمیا شیروروبه
 گه؟ی. تموم شد دنیهم از ا نیخب، ا -

 نگاهم کرد. چپچپ
 ! پس نونت کجاست؟!؟یبخور یمرغ خالو تخم ریش یخوایم -

 کردم. ینچ
 !م؟یکن دایپ یبا چه بدبخت دیبا گهینون رو د -
 زد. یحرص درار بخندل

 !نیدرست کن دیبا ن،یکن دایپ دینبا -
 درشت شد. چشمانم
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 جان؟! -
 بود، جلو آمد. ستادهیسرم اکه پشت وایش
 !میستیما که بلد ن یول -

 باال انداخت. یاشانه
 .نیریبگ ادیخب  -
 بود! میونازدهیانداختم؛  یساعت نگاه به
 :دمینال
 شو! الیخیب گهیمورد رو د هی نی. تو رو خدا امینخورد یچیهمامان جون، ما از صبح تا حاال  -
 گفت: یانگشت به در اشاره کرد و جد با
 !نیبرگرد نیکارتون تموم نشده حق ندار یتا وقت ن،یپس زود باش -

*** 
 کردم. ی. کالفه نچدیکه نچسب دیبه تنور نچسب ریکردم، خم یهرکار

 ات مزخرف!ورسومرسم نیشد با ا سیاَه! دهنمون سرو -
 انداختم. وایبه ش یشاک ینگاه

 حاال بسوزوبساز! ا،یست! بکارمون ساخته میایب نجایبهت گفتم ا -
 ام گذاشت.شانه یزد و دست رو یلبخند

 . بذار من امتحان کنم.گهیحرص نخور د -
 !دیرا به تنور زد چسب ریبار اول که خم همان

 امیمتعجب و حرص یغرور به چهره با
 باال انداخت. ییو و ابروکرد  نگاه

 !ها؟عرضهیواحوال بحال -
 زدم: یپوزخند

 بابا باعرضه... بابا استاد! -
 .چشم به تنور اشاره کردم با
 فعالً مواظب باش نونت نسوزه! -

 زد. یمغرور لبخند
 !سوزهینترس نم -
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 را به نان بدبخت دوختم. نگاهم
 !کنمیفکر نم طورنیمن که ا ی! ول؟یجد -

 .دیسمتش دوو هول به دیکش ینینانِ در حال جزغاله شدن ه دنی. با ددیمتعجبش را از من گرفت و چرخ نگاه
 نه! یوا -

سمتش کردن دستش کرد. نگران به. شروع به فوتدیعقب کش عیگفت و سر یتنور برد؛ اما آخ وارهیسمت دبه دست
 یپوستش انداختم و شاک یکوچک، اما ناجور رو هرچند یبه سوختگ یدستانم گرفتم. نگاه انیو دستش را م دمیدو
 شدم. اشرهیخ
 !؟یستیمراقب خودت ن ؟چرایکنیم کاریمعلوم هست چ -

 اش نگاه متعجبم را به چشمانش دوختم.خنده یصورتم آوردم و مشغول فوت کردن شدم که با صدا یرا جلو دستش
 ؟یخندیم ی! به چه؟یچ -

 .دیرا کش دستش
 نداره. یکوچولو که انقدر بحث و نگران یسوختگ هیکارن.  الیخیب -

 کردم. اعتراض
 .میدکتر بر هی شیزودتر پ دی. باهیبزرگ و بد یهم سوختگ یلیکوچولو؟! خ یسوختگ -

 .دمیرا کش شیبازو
 !میبر -

 .دیخند
 روستا دکتر کجا بود آخه؟! نیوسط ا -

 کردم. ینچ
 !م؟یکن کاری! حاال چیگیراست م یوا -
 !رمیمیم ی. دارم از گشنگگهید مینون بپز م؟یکن کاریه چک یچ یعنی -
 گفتم: یو جد دمیتنور رفت که دستش را کش سمتبه
 .یدست بزن ستی. تو الزم نکنمی! من خودم درست منیتو بش ر،یخنه -

 کرد. یاخندهدرشت شد و تک چشمانش
 بابا، نخورم! خبلهیخ -
 که آنجا بود، نشست. یصندل یرو
 !کنمیو فقط نگاهت م نمیشیم نجای. من ایتو بگ یرچاصالً ه -
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 .ادامه داد طنتیش با
 که بهت نخندم! ستین ینیالبته تضم -

 گفتم: یشدم و جد ریکردن خمصاف مشغول
 !یبزن یزیدست به چ یحق ندار یبخند؛ ول یخوای. هرچقدر مستیمهم ن -

 .دیخند
 چشم! -

اما باالخره موفق شدم و همراه با دوعدد ناِن  د؛یطول کش یلیاز خ رشتیب یلیپروژه خ نیا یدو مورد قبل برعکس
 رفتم. وایسمت شبه افه،یبدشکل و ق

 !دیبزرگ رو بلع کِ،یروده کوچ گهیکه د میباالخره تموم شد! پاشو بر -
 !میو از جا بلند شد، همان موقع بود که تازه متوجه اوضاع شد دیخند

 :دیمتعجب پرس وایش
 شب شد؟! یعنی -

 و روشن هوا خوب مشخص نبود، نگاه کردم. کیتار انیاش که مبه چهره چپچپ
 !شهیجا روشن مهمه زنهیگرفته االن المپ آسمون رو م شینه، خدا شوخ -

 .دمیکش یپوف
زودتر  میبود، باالخره جور شد!بر یبتیخوبه که با هر مص نیباز هم هم یشد؛ ول لیهرچند صبحانه به شام تبد -

 .میبخور
 مان داد.سر سکتهمادربزرگ از پشت یعصب یکه صدا میها و گاز حمله بردمرغسمت تخمو به میخانه شد اردو
 !ن؟یکنیم کاریچ -

 :دمی. نالمیدیسمتش چرخبه هردو
 !ن؟یخودتون درست کن دیعمرتون رو با یصبحانه نیاول نیمگه خودتون نگفت -

 رفت. یاغرهچشم
 نظرت االن صبحه؟!به -
 :اویش
 .میکنیشام عمرمون رو خودمون درست م نیداره مامان جون. اول یحاال چه فرق -

 گفت: یجد مادربزرگ
 انجام بشه! دیامشب هم با نی! تازه هنوز شرط سوم مونده و همشهینم -



 

 

655 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 :دمیوا رفتم. نال رسماً
 هنوز تموم نشده؟! یعنی -

 :دیغر
 تنبال! شهیآخر گهید نیا یول ر،یخنه -
 !میکه راحت بش هیچ نیب زودتر بگخب... خ -

 آمد. جلوتر
از سه نسل قبل، اسم همسرشون  لیو کل فام یهست، پدرمادرِ تو و هومن و هست یمیقد دمجنونیب هیوسط جنگل  -

 رو روش حک کردن. حاال نوبت شماست.
 :دیپرس ریمتح وایش
 !؟یچ -

 کردم: اعتراض
 !میسیننو یزیکنه رو درختا چ مونیکرد تا حال چارهیدرخت؟! من و هومن رو ب یرو یمادرِ من و حکاک -

 گفت: یجد
 رسمه! هیفرق داره؛  نیا -

 کردم. ینچ
 مزخرفه! یلیمامان جون. خ الیخیواقعاً ب گهیرو د یکی نیا یباشه، ول -

 چپ نگاهم کرد. چپ
 !یحرفت االن تن کل خاندان رو تو گور لرزوند نیتو با ا -
 .ستیسشون بد نتحرک وا ذرههینداره.  بیع -

 ادامه دادم. یعصب
 !خندنیم شمونیو به ر دنیهچل انداختن، بعد خودشون راحت گرفتن خواب نیآخه ما رو تو ا -

 کمر غر زد:بهنگاهم کرد و دست یچشم ریز مادربزرگ
 کارن! -

 کردم. ینچ
 !کهیبابا تار م؟یامشب نر شهیچشم! حاال نم -
 .دیدستم را کش اوینگاهم کرد که ش یهمان حالت قبل با
 !میبر ایوحشتناک اسمت رو بگه، ب یجورمامان جون دوباره اون نکهیقبل ا -
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 زد. یچشمک زدهجانیو ه دیسرمان دوکه هومن پشت میدر رفت سمتبه
 !میبشه امشب. بر یچه شب یوا -

 :دمیغر
 تو کجا؟! -

 گفت: آهسته
 .گهیکمک شما د -

 زدم: یپوزخند
 !؟یشد هیکمک کار بق یتا حاال جنابعال یاز ک -

 کرد. یاخم
 !ه؟یچه حرف نیا ،یو فداکار یو خوب نیدستت درد نکنه آقا کارن! پسر به ا -
 را باز کردم. در
 .میفداکار! بر یباشه آقا -

 :دینال وای. شمیسمت جنگل رفتو به میزد رونیاز خانه ب هرسه
 !مونهیانبار کاه م ونیکردن سوزن م دایمثل پ قاًیدق -

 :هومن
 تره!از اون هم سخت یشب رو بهش اضافه کن یکیتار -

 :دمیرا روشن کردم و غر لمیموبا فلش
 .میبگرد یلعنت دمجنونیدنبال اون ب نیایب سروته،یب یحرفا نیبه جا ا -

 به استقبال ورودمان بلند شد! یگرگ یزوزه یکه همان لحظه، صدا میوارد جنگل شد هرسه
 ان گفت:و لرز دیرا چسب میبازو هومن

 جنگله گ...گرگ داره؟! نینه؟! ا گهید کنهیم یشوخ -
 مردمک چشمانم را در حدقه چرخاندم. کالفه

اول کار راهت رو  نیهم ،یمن رو بچسب یجورنیها گرگ دارن هومن جان! اگه قراره تا آخر همجنگل یهمه -
 بکش و برگرد خونه!

 گفت: یرا رها کرد و جد میبازو
 رو بشه.با ترسش روبه دی! آدم بابارهیهم  ونیش بارهیمرگ  رم،یخنه -

 زدم: یپوزخند
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 خودته! لیم -
 چشم دوختم. اشیخال یکه متوجه نبودن هومن شدم. متعجب و نگران به جا میرفت جلوتر

 پس هومن کجاست؟! -
 اطراف انداخت.به ینگاه وایش
 با ما بود که! -

 :دیپرس وایو ش میدور خودمان زد یچرخ
 کجاست؟! یعنی -

 اطراف انداختم.نگران به ینگاه
 !م؟ییاون رو ولش کن! خودمون کجا -
 کرد. یاتک سرفه وایش
 !میستیکالً ن گهید میاالن درنر نیکه اگه هم نهیمهم ا م،یکجا هست ستیمهم ن -
 !دمیرس یدوست داشتن یبس یرا گرفتم و به موجود واینگاه ش رد

 رفتم و لب زدم: عقبعقب
 !افتادیرو دستمون م کردیسکته م جانی! وگرنه همستیتر که هومن نهمون به -

 .دمیرا کش وایش یبازو
 فرار کن! -

 :دیتوپ د،یدویکه همراهم م طورهمان
 .میشدیبا آرامش از کنارش رد م دی. باادیکه بدتر دنبالمون م میترسیم نهیکارن؟! اون اگه بب یکار رو کرد نیچرا ا -
 . فقط بدو!ستین شونیحال زایچ نیروستا ا نیا یجان، گرگا وایش -
 !؟یچ دمجنونیپس ب -

 :دمیغر زناننفسنفس
 کجا بود آخه! فرار کن فقط! دمجنونیب -

 زنان گفت:نفسنفس د،یدویکه دنبالم م طورهمان
 نمونده؟! یاگهیرسم د ن،یاز ا ریبه غ یحاال مطمئن -
تو سرمون  یخاک هی شهیبعد واسه بق م،یجون سالم به در ببر نیدست ا بابا! تو فعالً دعا کن از دونمیمن چه م -
 !میزیریم
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عقب رفتم که از و عقب دمیآسوده کش یاز گرگ نبود. نفس یچشم دوختم؛ اثر میکه رفته بود یو به راه دمیچرخ
 بلند شد. مانیخوردم و داد هردو یزیپشت به چ

 .دمیکش یس راحتهومن نف دنیسمتش برگشتم که با دبه زدهوحشت
 ! سکته کردم!؟یکنیم نیچرا همچ -

 :دیزنان توپنفسگذاشت و نفس اشنهیسـ*ـ یقفسه یدستش را رو هومن
 !یاومدیعقب معقب یداشت یجنابعال یول دایببخش -
 .میخوردیکه به هم نم یاومدیعقب نمخب اگه تو هم عقب -
 .دیپر نمانیب وایش
 م؟یخالص ش نجایاز ا یجور! حاال چهنیکن یکرف هی! به جا دعوا گهیبسه د -

 زده گفت:که هومن ذوق میدیدور خودمان چرخ جیگ هردو
 کردم! داشیپ -

 .میدیسمتش چرخزمان بههردو هم وایو ش من
 !؟یجورچه -

 کرد. ینچ
 بابا. دمجنونهیمنظورم ب -
قرار  مانیرودرست روبه ،یکم یکه با فاصله دردسرساز دیاشاره کرد. رد انگشتش را گرفتم و به ب یادست به نقطه با

قطورش انداختم؛ مادر بزرگ راست  یبه تنه ی. نگاهستادمیا شیو جلو دمیسمتش دوبه زدهجانی. هدمیداشت، رس
 ینگاهم متوقف شد و انگشتم را رو دمیو بابا که رس مانحک شده بود. به اسم ما شیاسم رو یادی! تعداد زگفتیم

 گفت: زدهجانیه وای. شدندیهم رس وایزدم که هومن و ش ی. لبخندمدینام مادرم کش
که مامان  میریعکس هم بگ هیو خالص.  میسیکن اسممون رو بنو دایپ یزیچ هیکارن؟!  یهست یپس منتظر چ -

 جون مطمئن بشه.
 مام.هم اسم من را نوشت و ت وایشدم. ش وایدر آوردم و مشغول نوشتن اسم ش بمیرا از ج نمیماش چییسو
 زدم. وایرو به ش یگرفتم و با عشق لبخند یرا روشن کردم، عکس لمیجا بلند شدم و دوباره فلش موبا از
 برامون بشه! یجالب یظاهراً قراره خاطره یبد گذشت؛ ول یلیو امروز خ شبیهرچند د -
 زد. یچشمانم لبخند مهربان یرهیخ
 .کنمیفکر رو م نیمن هم هم -

 ل گفتم:را تکاندم و هو لباسم
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 .میبر م،یخالص شد گهیخب د -
 ش گذاشته بود.اسم پدر و مادر یدرخت زانو زده بود و انگشتش را رو یروبه هومن افتاد که روبه نگاهم
 اش گذاشتم و کنارش نشستم.شانه یرو دست

 هومن جان! -
 . لرزان گفت:دیدرخشیم یکیتار انیاز اشکش م سیخ چشمان

 تنگ شده... دلم براشون یلی... خیلیخ -
 زدم. یرنگکم لبخند

 دونم. یم -
 ام زد.شانه یکرد و دست رو یاسرفهتک وایش
 مون تمومه!کار هرسه ن؛چونیبذار ایشدنا رو واسه اون دن یاحساسات نیا -

نبود، کل قومش را هم دعوت  یبه! خودش کاف. بهمیرا گرفت وایو رد نگاه ش میزمان از جا بلند شدو هومن هم من
 و الفرار. میبه عقب برداشت یده بود! هرسه قدمکر

 میپا ریکه ز دادمیم حینمانده بود؛ اما همچنان فرار را بر قرار ترج یباق میبرا ینفس گریبردار نبودند! ددست ظاهراً
 !میآب شد سیو خ میزمان هرسه نفرمان، هرسه سقوط کردشد. با داد هم یخال

 :دیغر هومن
 !میفتیب اچهیدر مونده بود تو نمونیهم -

 بلند شدم و دست آن دو را هم گرفتم. عیسر
 ها!هنوز دنبالمونن -
. میو هرسه خودمان را داخل خانه انداخت میکرد دنیبه بدنمان، دوباره شروع به دو دهیو چسب سیخ یهاهمان لباس با

 چشمانش درشت شد. دنمانیمادربزرگ با د
 چتونه شماها؟! -
و  دیآغـ*ـوش مادربزرگ پر انیسه ساله، م یهارا بستم و قفل کردم. هومن مثل بچهدر  عیها سرگرگ یصدا با

 میهاکردن لباس. بعد از عوضمیسمت اتاقمان رفتبه وایو همراه ش دمیکش یبه در بسته شد! نفس راحت رهیزده خوحشت
ادربزرگ جا داده بود و از آغـ*ـوش م انیهمچنان خودش را م بتشیهومن که با آن ه دنیاز اتاق خارج شدم. با د

 .دمیکش یکالفه پوف د،یلرزیترس م
 !یبش ضیمونده تو مر نمی! پاشو برو لباسات رو عوض کن. همانیتو ب توننیهومن. از در بسته که نم گهیبسه د -

 به من رفت. یاغرههومن را به خود فشرد و چشم شتریب مادربزرگ
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 گرگا دنبالتون افتادن! نیکرد یطچه غل ستی! معلوم ن؟یبه بچه دار کاریچ -
 درشت شد. چشمانم

 مامان جون! -
 :دیتوپ
 !میکار دار یبخواب که فردا کل ریمامان جون و زهرمار! برو بگ -
 :دمینال
 !میمونده که انجام نداده باش یهنوز هم رسم نیلطفاً نگ -

 رفت. یاغرهچشم
 !گمیبرو بخواب، فردا م ر،یخنه -

 به اتاق برگشتم. ریخبه گفتن شب و بعد از دمیکش یپوف
*** 
 :دمیتوپ رمینگاهم را از المپ بگ نکهیا بدون

 !گهیبابا هومن، صاف نگهش دار د یا -
 :دیغر
 !گهید نییپا ایزودتر بچسبون ب ست،ین شتریکه ب زیآو هیکه هست! بابا  نهیهم -

 :دمیکردم و توپ نگاهش
 که چسبونده بودمش و خودم رو از شر تو خالص کرده بودم! دیچسبیمبودم. بابا اگه  یفقط منتظر دستور جنابعال -

 :دیغر
 !ه؟یمراسم واسه چ نیاصالً ا -
 پس گفتم: رفت؛یچون مسلماً درم گفتم؛یرا به هومن م اشیاصل لیدل دینبا
 .گهیهمون که مامان جون گفت د -

 :دیکش یپوف
 .یریبرامون مراسم بگ ستیالزم ن م،یگرفت یما خودمون عروس یگفتیخب بهش م -

 :دمینال دم،یچیپیبار صدم دور المپ م یرا برا سهیکه ر طورهمان
 !ریرو صاف بگ صاحابیب یهیدلش بشکنه. بابا اون چهارپا دمیآخه؟ ترس گفتمیم یچ -

 .کرد شیرها یعصب
 اَه اصالً به من چه؟! -
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نگران  وایام بلند شد. شدستم گرفتم و ناله انیسرم را م افتادم. هیچهارپا یزمان با ضرب از باالزدم و هم یبلند داد
 .دیسمتم دوبه
 !؟یشد یکارن، چ -

 :دینگاه کرد و توپ امیشانیبه پ یرا پس زد، با نگران دستم
 آخه؟! یستیچرا مراقب خودت ن -

 را به هومن دوخت. اشیعصب نگاه
 آقا هومن! ستیهم بد ن یداشته باش اطیاحت ذرههی -

 عقب رفت.را باال آورد و عقب شیهادست م،یتسل ینشانهبه  هومن
 اُه اُه! غلط کردم! من برم تا به جونم سوءقصد نشده! -

 :دمینال وایو در رفت. رو به ش دینگاهش کردم که خند چپچپ
 !نم؟یبب دیرو با یباشم ک نیا یمن نخوام پسرعمو -

 را نوازش کرد. میبه چشمانم زل زد و موها نگران
 ؟ی. خودت خوبالیخیرو ب هانیا -

 انداخت. میبه سرتاپا ینگاه
 که نشده؟ تیطور -
 زدم. یچشمانش شدم و لبخند یرهیخ
 !؟یدیحاال د -

 نگاهم کرد. پرسشگر
 رو؟! یچ -
 !ینگران من کیافتادن کوچ هیطور که تو واسه نگرانت بشم. همون روزیمن حق داشتم د نکهیا -

 کرد. تمیسمت اتاق هدا. بهستمیم کرد باو کمک دیرا از من دزد نگاهش
 .ادهیاستراحت کن، تا شب وقت ز کمهی -

 گفت: دیبا ترد وای. شمینشست واریکنار د هردو
 آ، کارن... -

 کردم. ادامه داد: نگاهش
 م؟یبذار ونیماجرا رو باهاش درم یقبل از مهمون دیالعمل هومنم! به نظرت نبانگران عکس یلیراستش من... من خ -
 حق انتخاب داره! شه،یزندگ نیا
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 زدم. ینگاهش کردم و پوزخند یجد
 دبخت کنه؟!بکه خودش رو با نگار  میحق انتخاب؟! بهش حق انتخاب بد -

 کرد. ینچ
 .هیآخه؟! اون دختر خوب ادیچرا انقدر از نگار بدت م -

 را به چپ و راست تکان دادم. سرم
نسبت  یحرف زدنش، من اصالً احساس خوب یش... طرز نگاهش... حترفتارا یچرا، ول دونمی. نموایش دونمینم -

واسه هومن  یباهات روراست باشم، به نظرم اون اصالً آدم مناسب خوادیدلم م یدوستته؛ ول دونمیبهش ندارم! م
 !ستین

 زد. یام حلقه کرد و لبخندرا دور شانه دستش
 آخه چرا؟! -

 باال انداخت. ییابرو
هومنه کارن، بذار  هیزندگ نی! ااومدیتو هم از من خوششون نم ی! خب خانوادهاد؟یوشت نمفقط چون تو ازش خ -

 باز هم تابلوئه! یول اره؛یخودش ن یبه رو یلیخ دی. از اون گذشته، هومن عاشقشه! شارهیبگ میخودش تصم
 را به چپ و راست تکان دادم. سرم

 .دونمیم دیعشق؟! بع -
 چشمانش شدم. یرهیخ
 !کردیم یقراریهرروز و هرشب ب میگه عاشق بود مثل من قبل از اومدن تو به زندگاون ا -

 شد. امرهیو خ دیلبش ماس یرو لبخند
 پنجره اشاره کردم: به
 مردم باشه! یهابا بچه کردنیو باز دنیدنبال خوردن و خواب نکهینه ا -
 شد. رهیخ کردیم یو باز دیدویها مبچه انیپنجره به هومن که م از
! کنهیم یمطمئنم که احساساتش رو مخف یول شناسمش؛یتو نم یکارن! مسلماً به اندازه ستنیهمه که مثل هم ن -
 !نمیبیو آشفته م نیمرد غمگ هیپشت ظاهر بچگونه و خندونش،  یچرا، ول دونمینم
 .دمیکش یآه
 !ستیحرفا ن نیدرد هومن از عشق و ا یول ؛یدیدرست فهم -

 د.نگاهم کر متعجب
 !ه؟یمنظورت چ -
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 که نگاهم را به هومن دوخته بودم، گفتم: طورهمان
هردومون رو عوض کرد! آرامش  یزندگ ،یاون روز لعنت یول م؛یو باش میمتفاوت بود یایمن و هومن از دوتا دن دیشا -

 هومن... یبرا یمن رو گرفت؛ ول یشبا
 را به چپ و راست تکان دادم. سرم

 دهیرو که کش یدرد تونمینم یراجبش ندارم؛ چون من حت ی... نظرشهیشبانه محدود نم یمثل من فقط به کابوسا -
 تصور کنم!

شده  نیزدن صفحات آن دفترچه خاطرات نفردوباره شروع به ورق لم،یم رغمیشدم و عل رهیچشمان منتظرش خ به
 ی! هنوز هم رد خون رودادیتعفن و نفرت م یسال هنوز هم بو ستیکه بعد از گذشت ب ییهاکردم! همان صفحه

درد،  ادِیروزها خوانا و واضح بود و فر مانه یبه اندازه شیهامانده بود! هنوز هم نوشته یتک کلماتش به جاتک
 .دیرسیبه گوش م اشدهیپوس یهابرگه یالوحشت و تنفر از البه

*** 
داده  هیاپن تک یطور که به لبهشت و همانها بردافنجان یهیگذاشتم، مثل بق ینیرا داخل س یفنجان بعد کهنیهم

 !دینفس سر کش کی کرد،یها را نگاه ممهمان تیبود و با عصبان
 :دمیو توپ اوردمیطاقت ن نیاز ا شتریب

 مهموناست، نخور! یبرا نای! بابا ایدیسر کش ییتا فنجون چاپونزده قیهومن! از اون موقع تا حاال، دق گهیبسه د -
 :دیاش را از اپن برداشت. توپ هیتکنگاهم کرد و  براق

 کنم؟! کاریچ تیحجم از استرس و عصبان نیبا ا یخوایپس م -
 زد: یکرد و پوزخند زیرا ر چشمانش

مشت محکم  تاشیش-پنج هیو  رمیبکس در نظر بگ سهیعنوان کصورتت رو به خوردن،ییچا یبه جا هینظرت چ -
 دیتو نبا یاصالً من نفهم! ول شعور،یخه کارن جان، من لجباز، من بنثارت کنم؟ هان؟ آ یهم هست قشیکه البته ال

 !؟یگفتیکلمه بهم م هیو  یآوردیالاقل من رو جزء آدم به حساب م
 اش را کج کرد.و لوچه لب
ماجرا از  دمیفهمیمورد نظر م یهانهیدختر کوکب و شوکت خانوم، به عنوان گز یبعد از معرف دیحاال حتماً من با -

 قراره؟!چه 
 کردم. ینچ
 یچهمه گهید یعنی رن،یبگ یمیتصم هیعمه و مامان جون  یوقت یدونی! خودت مکردم؟یم کاریبابا، خب چ یا -

 تمومه!
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 .دیکش شیداخل موها یو نگران دست کالفه
 شدم که! چارهیب -
 :دیشدو نال امرهیخ
 ،یبذارم!تو ازدواج کرد رونیروستا ب نیپام رو از ا ارهذیمامان جون تا من رو زن نده، نم دونمیکارن! م دونمیمن م -

 شدم و تو دردسر افتادم! نتیگزیحاال من جا
 اش گذاشتم.شانه یفرستادم، اپن را دور زدم و دستم را رو رونیرا ب نفسم

 داره؟! یرادیبابا حاال چه ا یا -
 زدم. یچشمک

 !گهید یازدواج کن دیباالخره تو هم با -
 :دیتوپ را پس زد و دستم

 برنامه داشتم! یخودم و نگار کل یندهیمن واسه آ یبله، منتها نه با دختر کوکب و شوکت خانوم!لعنت -
 :دیکش یسوزناک آه
 بندازم! یو تو آشغال سمیکاغذ بنو هی یشون رو روهمه دیحاال با یول -

 کردم. یاخم
 !؟یبش قهیعت یکهیعاشق خواهر اون مرت دیآخه دختر قحطه که تو با -

 :دیغر
بهت برخورده، انگار عاشق خودش شدم! بابا خواهرش به خود  نیخواهرش! همچ یگیم یخوبه خودت هم دار -

بود  یدختره گند دماغ ک نیا دمیمن ازت پرس یعاشق شد یداره آخه؟!بعدش هم، مگه تو وقت یکثافتش چه ربط
 آخه؟! یعاشقش شد یرفت

 گفتم: دینگاهش کردم و با تهد چپچپ
 درست حرف بزن! وایب شراج -

 کرد. ینچ
 بابا تو هم! خبلهیخ -

 سرم آمد.برداشتم. هومن اپن را دور زد و پشت یکیها رفتم و شربت وانیسمت لبه یآشپزخانه شدم، عصب وارد
 نداشتم! ی! من که منظور؟یشیحاال چرا ناراحت م -

 :دمیپو تو دمیافتضاحش نوش یاز شربت را بدون توجه به مزه یقلپ یعصب
 که... یخودیدارم ب لیحتماً دل زنم،یم یحرف هی!آخه من اگه یآدم رو حرص بد ی! فقط بلدگهید نید هم -
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 ام گذاشت.شانه یاش محو شد و دستش را رواز چهره تیشربتم افتاد، عصبان وانیکه به ل نگاهش
 رو بده به من! وانیلبا... باشه حاال تو آروم باش! او... اون  -
قورت  یسخترا از دستم گرفت و نگاهش را به صورتم دوخت. آب دهانش را با استرس و به وانیل گرشیدست د با

 داد.
 نکن! فینداره حاال! تو خون خودت رو کث بیپسر خوب! ع نیآفر -

 شدم. اشرهیرفتارش، خ یناگهان رییاز تغ متعجب
 ؟یرنگ عوض کرد هویچت شده هومن؟! چرا  -

 ره آب دهانش را قورت داد.نگاهم کرد و دوبا ترسان
 راستش... راستش اون... -
 اشاره کرد. وانیل به
 مرغا بود! یاون برا-

 درشت شد و داد زدم: چشمانم
 !؟یبه من بگ دی! بعد تو االن با؟یچ -

 نگاهم کرد. زدهوحشت
 !؟یرو بردار نیا وان،یهمه ل نیا نیب یخوایتو م دونستمیخب... خب من چه م -
 :دمیانداختم و دوباره رو به هومن توپ یه نگاهنصف وانیل به
 !وانه؟یهاست؟! اصالً چرا تو لشربت وانیل نیچرا ب نیا -
 خوامیبرنداره، م یرو کس نی!مامان جون فقط بهم گفت مراقب باش ا؟یکشیبابا! چرا سر من داد م دونمیمن چه م -

 ها ببرم.مرغ یبعداً برا
بار هم آب دهانش را  نیشد و ا امرهیلحظه انگار منتظر منفجر شدنم بود، خکه هر یادرهم و چهره یابروها با
 قورت داد. یسختبه
 !شهیصورتت زود خوب م ،یغصه بخور یلیخ ستی! ال... الزم نگهیکه شده د هیخب... خب حاال کار -

 درشت شد. چشمانم
 صو... صورتم؟! مگه... -
 من! یوا یم؛ اشد رهیبه خودم خ نهیو در آ دمیاتاق دو سمتبه

 قرمز و بزرگ شده بود! یهاصورتم پر از دانه تمام
 .دیسمتم دوو به دیکش ینیه د،ید نهیرا از آ امافهیق کهنیهم وایش
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 سرت اومده کارن؟! ییسرم! چه بالبهخاک -
 وارد اتاق شد. هومن

 فرمودن! لیها رو ممرغ یتیشوهر جانتون تقو -
 ا به دندان گرفت.به صورتش زد و لبش ر یچنگ وایش
 کارن؟! گهیراست م -

 :دمیکش یپوف
 ها برم؟!مرغ یسراغ غذا دیبا میمستق وان،یهمه لاون نیاز ب یعنیهم از شانس گند بنده!  نیمتأسفانه بله! ا -
 ام گذاشت.شانه یآمد و دست رو کمیناراحت نزد وایش
 !الیخیخب... خب حاال ب -
 خنده. ریزد ز تاًیو نها اوردیکرد؛ قرمز شد، نتوانست طاقت ب رییاش تغکه حالت چهره دینکش هیبه ثان اما
 !یبا.... با حال شد یلیخدا، خ... خ یوا -

 کردم. یاخم
 !؟یخندیوقت تو ماون شه،یواقعاً که! شوهرت رسماً داره تلف م -
 گفت: دهیبردهیبر ش،یهاخنده انیم
 !ستیآخه د... دست خودم ن دیب... ببخش -

اش را ناگهان هومن خنده دند،یخند امافهیبه ق ریدل س کی شانیهردو نکهیکرد و بعد از ا اشیهمراه هم هومن
 خورد و هول گفت:

 نبسته! شمیر خیتا مامان جون دختر کوکب خانوم رو ب نیبه حال من بکن یفکر هی ال،یخیرو ب هانیا -
 م:گفت شیهاانتقام از خنده یزدم و برا یو کج طنتیپرش لبخند

 کار از کار گذشته آقا هومن! گهی! د؟یچه فکر -
 زدم. یاش گذاشتم و چشمکشانه یبه جلو برداشتم، دست رو یقدم

 !یآماده شو که قراره داماد کوکب خانوم بش -
 گفت: یجد وایش
 هم شوکت خانوم! دیشا ای -

 رفت. رونیجانانه، با حرص از اتاق ب یاغرهو هومن بعد از رفتن چشم میدیخند هردو
*** 
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نگاهمان  یما قفل کرده بود ماندم. جور ینگاه طلبکار دختر جوان، که رو یرهیدهانم را قورت دادم و همچنان خ آب
 یادبیتا مبادا فکر کند قصد ب رمیاش بگجرئت نداشتم نگاهم را از چهره ی! حتمیهست یارهیکه انگار قاتل زنج کردیم

 کنار گوشم زمزمه کرد: ستهآورد و آه صورتم کیام! هومن سرش را نزدداشته
 !کنه؟ینگاه م نیچرا همچ نی... انیا -

 باال انداختم و آهسته گفتم: یاکردم، شانه نگاهش
 بپرس! دهیواهلل. برو از مامان جون که برات پسند دونمینم -

 وان گفت:ولرز رو به دختر جآب دهانش را قورت داد و صاف نشست. کتش را مرتب کرد و با ترس هومن
 .الستیپس ا... اسمتون ل -

 گفت: کرد،یو وحشتناک نگاهمان م یرچشمیجوان همان طور که ز دختر
 !؟یدار یبله، مشکل -

 .زد یو زورک مهیننصفه یلبخند هومن
 !باستی... زیهم ز یلی! خ؟ین... نه چه مشکل -

 و ترس گفت: دیرا به مادر دختر دوخت و با ترد نگاهش
 رو راجب خودم گفتم، حاال نوبت شماست. یچخب، من همه -

 زد: یلبخند مادرش
 هستن! ریجان تو کار خ الیبله، ل -

 :دیها و پرسباال انداختم. رو کرد به آن یاپرسشگر به من انداخت که شانه ینگاهمین هومن
 !یمسبب امر ازدواج هستن؟! چه عال یعنیها!  -
 تن!روح رفتگان هس یپسرم، تو کار شاد ریخنه -

 نگران به من انداخت و آب دهانش را قورت داد. ینگاهمین هومن
 !دن؟یم وندیمحترم رو بهم پ یهاروح یعنیر...رفتگان؟!  -

 کرد. یظیاخم غل دختر
 !دمیوشو و غسل ماموات محترمه رو شست ر،یخنه -

 .دیهومن پر رنگ
 ج... جان؟! -

 زد و آهسته کنار گوشم گفت: میبه پهلو یاسقلمه
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دختر  نیا یافهیق گهید هیثان هی! اگه ستیمن ن یجا گهید نجایا م؛یمامان جون رو بلند کن زودتر بر نیا یجور هی -
 !زنمیسکته م نم،یرو بب

 گفتم: یرلبیزدم و ز یپوزخند
 یجورهیت دعا کنم واسه تونمی! من فقط میخودت هم بر اریکه با اخت نجایا یومدیخودت ن اریهومن جان با اخت -

 ازدواجت باهاش به هم بخوره!
رو که با همون  یمن رو بغـ*ـل کنه و بعدش هم شام خوادیم شیامرده یبا اون دستا یعنینگو!  یا...ازدواج؟! وا -

 دستاش پخته جلوم بذاره؟!
 زدم. یکج لبخند

ت دستاش خفهباهمون  شیاخالق عال نیبا ا شونیکه ا نمیبیرو م یها هومن جان! من دارم روزدلت خوشه -
 !کنهیم
 .میکردن با هم برداشتپچمادربزرگ، دست از پچ یصدا با
 ه؟یخب دخترم، حاال نظر شما چ -

 به هومن نگاه کرد و گفت: یجد یلیخ دختر
 .خورهیبه درد من نم -

 :دیتوپ یو عصب دینگاهم کرد. مادربزرگ از جا پر زدهجانیو ه دیکش یبود، نفس راحت یحرف نیکه منتظر چن هومن
 !خوره؟ی! پسر من بدردت نم؟یچ -

 زد. مهیننصفه یو لبخند دیمادربزرگ را کش یبازو هومن
 !میبر گهی! شما خودت رو ناراحت نکن مادرجان. به نظرم بهتره دگهید خورمیخ... خب حتماً نم -
 زد. یمن نگاه کرد و چشمک به
 مگه نه کارن؟! -

 تکان دادم. دییرا به نشانه تأ سرم
 !گهی... آره دآ -

از سر  یداد. نفس هی! هومن در را بست و به آن تکمیدیکش رونیبود، مادربزرگ را از خانه ب یبا هر بدبخت باالخره
 و پشت همان در سر خورد. دیکش یآسودگ

 کردم! دایخدا، نجات پ یوا -
 شدم. رهیخ ،کردیرا از هومن گرفتم و با چشمان درشت شده به مادربزرگ که همچنان غرغر م نگاهم

 هومن رو نداشتن! اقتیمامان جون، اونا ل گهید الیخیب -
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 زد و دست به پهلو گفت: یبه در خانه لگد یعصب
 احمق! یمعلومه که نداشتن! دختره -

 را به هومن دوخت. نگاهش
 برات سراغ دارم. گهیپسرم، من صدتا مورد د هایغصه نخور وقتهی -

 .دیهومن درشت شد و رنگش پر چشمان
 ج... جان؟! -

 را نوازش کرد. شیموها مادربزرگ
 !؟یتو تنها بمون ذارمیمن م یدلم. فکر کرد زیآره عز -

 از ما حرکت کرد. جلوتر
 !میبر -

 :دیبه من انداخت و نال یبا حال زار نگاه هومن
 بدبخت شدم! -

*** 
 وایبا سروصدا به پا کردن ش نکهیلند شدم. بدون اناچار و از سر اجبار، از جا باصالً حسش نبود، به نکهیکردم و با ا ینچ

 شده بودها! یهم عجب دردسر ییدستشو نیرفتم. ا رونیرا از خواب بپرانم، از اتاق ب
داخل خانه را نکرده بود که  یبهداشت سیسال، فکر ساختن سرو همهنیپزش بعد از اوهمه دکعمه جان با آن یعنی
 !م؟یآمدیو م میرفتیرا م یطوالن ریمس نیهر شب ا دیبا

را به لرزه درآورد. خودم را بغـ*ـل گرفتم و جلوتر رفتم که  میهااز خانه خارج شدم، سوزش باد استخوان کهنیهم
اش کامالً مشخص چهره ،یکیتار انیسمت صدا قدم برداشتم. هرچند مشدم. متعجب به یفیضع یهیگر یمتوجه صدا

کردم و با  رتریبودم شک داشتم؛ پس چشمانم را ز دهیهنوز هم به آنچه د چشمانم درشت شد. دنشینبود؛ اما با د
 :دمیپرس دیترد
 !؟ییهومن تو -
مراسم  نکهیبابت ا دانستمیسمتش رفتم. مخورد و نگاهش را باال آورد. متعجب به یاکهی میصدا دنیشن با

حد که  نیزده است؛ اما نه تا اوحشتو  یرفته بود، عصبان شیخوب پ یلیخ لشیبرخالف م قیبا شقا اشیخواستگار
 بزند! رونیاز خانه ب کردنهیگر یهوا برا نیبگذرد و نصفه شب، آن هم در ا نشیاز خواب نازن

 اش حلقه کردم.نشستم و دستم را دور شانه کنارش
 !زونه؟یدماغت آو ی! واسه چ؟یکنیم کاریچ نجایموقع شب ا نیا -
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 نگاهم کرد. سشیخو با چشمان  دیرا باال کش اشینیب
 دارم! یمزخرف یلین حال خدل تنگشونم. اال یلی... خکارن دمیخواب مامان بابا رو د -

 گذاشتم. امنهیسـ*ـ یزدم و سرش را رو ینیغمگ لبخند
 .فهممیم -
 نتونستم برم خانه سالمندان. گهید نجا،یا میاومد یتازه از وقت -

 کرد. یاخندهتک
 عادت کردم! دمیمامان جد ین و غرغرامن به هر روز اونجا رفت -

 .دمیخند
 یرو بشنوه حساب قیخبر ازدواجت با شقا یتازه وقت شش،یپ یریم میرفت نجایکه از ا گهیدو روز د یکیغصه نخور؛  -

 .شهیحال مخوش
 :دیعقب هلم داد و با اخم توپ به
 کوفت! -

 باال انداختم. ییابرو
 !؟یو تو کارا کمکش کن یکل روز رو دنبالش بر ترشیب ییآشنا یمگه قرار نبود برا یراست -

 مشت محکم به کمرش زدم. چندتا
 !یخانوم جا نمون قیپاشو، برو بخوب که فردا صبح از شقا -

 :دینگاهم کرد و از جا بلند شد. نال چپچپ
 . رفتم بابا، رفتم!هامیافتاد یریاَه، چه گ -

*** 
 هومن

 سرش رفتم.نار زدم. به اجبار پشتها را کو کالفه شاخه دمیکش یاازهیخم
 !ست؟یو کدوم ن هیقارچا سمکدوم  یفهمیم یجور! تو چهیشنل قرمز یه -
 زد. یبرگشت و لبخند مغرور سمتمبه
 چون باهوشم! فهممیم -

 باال انداختم. ییابرو
 آهان! -

 .کرد یاخم
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 !یزنیصدا م یبله، در ضمن بار آخرت هم باشه که من رو شنل قرمز -
 ها کرد.قارچ انیرفت و دوباره شروع به گشتن م لوترج

 سرش راه افتادم.و پشت دمیخند
 یچه لقب گردهیم یکه کل روز رو تو جنگل دنبال خوراک یمن بذار، به نظرت واسه دختر یخب آخه خودت رو جا-

 هست؟! نیتر از امناسب
 شد. امرهیقرار داشت را کنار زد و خ نمانیکه ب یاسمتم برگشت. شاخهدستش انداخت و به را دور مچ سبدش

 هست! ادیلقب مناسب ز ،یمثل جنابعال ییوپادستیلوس و ب یاما واسه پسر دونم؛ینم -
 باال انداخت. ییابرو

 . در ضمن...ارمیکه به زبونش ب ستیمثل من ن یتیمنتها در شأن دختر با شخص-
 به هوا رفت. ادامه داد: خورد و آخم امیشانیرا ول کرد که محکم به پ شاخه

 !گشتینم یتو جنگل دنبال خوراک یشنل قرمز -
 سرش رفتم.پشت دم،یمالیرا م امیشانیپ کهیکردم و درحال ینچ
و مغرور! به نظرم  یخشک و جد یلی! خیستی!تازه، اصالً هم باحال نیکالسیدختر حاضرجواب و ب هیتو  یدونیم -
 !تو رو تحمل کنه تونهینم کسچیه
 زد: یو پوزخند دیچرخ سمتمبه
 !ستم؟یمن باحال و باکالس ن -

 زد. لبش را به دندان گرفت. یصورتم آورد و چشمک کیرا نزد صورتش
 !شهینم دایروستا پ نیمن تو کل ا یو باکالس یبه باحال یدختر بندمیباهات شرط م -
 وقت از چه لحاظ؟!واه واه! اون -
 دست فرمونم حرف نداره! ست؛یبلد ن یسوارنیروستا ماش نیجز من تو ابه یدختر چیه نکهیلحاظا. مثالً ا یلیاز خ -

 باال انداختم. ییابرو
 ! ثابت کن!؟یجد -

 زد. یکج لبخند
 !ایهمراهم ب -

*** 
 :دمیو قلبم وسط حلقم افتاده بود! با التماس نال رفتیم جیگ سرم

 جان! قیشقا ستیکه ن یتراکتورران یتر! مسابقهتو رو خدا آروم -
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 رافتادنیسال گ ستیب یبه اندازه باًیمن تقر یساعت بعد که برا میبه حرفم نکرد و سرعتش را باالتر برد. ن یتوجه
 .ستادیداد و ا تیگذشت، باالخره رضا یمرگ و زندگ نیب

. از تراکتور زده نگاهش کردم و آب دهانم را قورت دادمخشک شده بود. وحشت مینفس زده بودم که گلونفس قدرآن
 :دیسمتم آمد. نگران پرسشد و به ادهیپ
 ! حالت بده؟؟یچرا قرمز شد -

 :دمیرا بازوبسته کردم و نال میهاپلک
 متحرک شدم. یمرده هی نیع کنمی! احساس میلیخ -

 کرد. امادهیپ نیو به زور از ماش دیرا کش میبازو
 .ایدنبالم ب! شهیم یجورنیا دونستمیتو رو خدا! نم دیببخش یوا -

کجاست، به داخل هلم  نجایفرصت کنم بفهمم ا نکهیو در را باز کرد. قبل از ا دیکش یسمت اتاقکدنبال خودش به مرا
 سرم قفل کرد.داد و در را پشت

 و ضدحالم، آره؟! حاال حالت جا اومد؟! کالسیکه من ب -
 اطراف انداختم. جان؟!به یاز رفتارش نگاه زدهوحشت

 :دمیتوپ یو عصب دمیدر کوب به
 ! در رو باز کن!؟یانداخت لهیچرا من رو تو طو -
 !یقدر اون تو بمون که خوراک مرغ و خروسا بشبچه سوسول! حاال اون یرافتادیکه گ نمیبیچه بد! م یوا یا -

 به در زدم. یلگد
 !یگفتم باز کن! ه -
و نگاهم را به  دمیکش میموها انیم یردم. دستو پشت در سر خو دمیکش ی. گمانم رفته بود. پوفدمینشن یجواب یول

 شانیخصوص میکه انگار عمداً وارد حر کردندیچپ نگاهم مچپ یجور کیها ها دوختم. خروسمرغ و خروس
 ام!شده

 :دمیجا بلند شدم و توپ از
 بابا شماها هم. مگه دست خودم بود؟ خبلهیخ -

 را به در چسباندم. زده خودمطرفم حمله کردند که وحشتبا هم به همه
 چتونه شماها؟! -

 از خجالتم درآمدند. فشانیو نح فیظر یهاندادند و تا جا داشت با آن نوک مهلت
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شده بودم که  دینمانده بود! از دادزدن خسته و ناام یپوستم باق یرو یسالم یجا گریو د کردیتن و بدنم درد م تمام
 .دمیخانم از جا پر وایمتعجب ش یبا صدا

 !ن؟یکنیم کاری! اصالً اون تو چن؟یزنیهومن، چرا داد م آقا -
 گفتم: زدهجانیدر زدم و ه به
 .نینجات بد نجایخانوم خدا شما رو رسوند، تو رو خدا من رو از ا وایش یوا -
 انداخت. میبه سرتاپا ینگاه ریخانم متح وایو در باز شد. ش دیداخل قفل چرخ دیکل
 !ه؟یپورست؟! صورتتون چرا زخمرا لباساتون پارهچه وضشه آقا هومن؟! چ نیا -
 کردم. یآمدم و درمانده نچ رونیدر ب از
 !یبود نجاینپرس! شانس آوردم شما ا یوا -
 اطراف بزنم. نیا یگشت هی میینجایکه ا یروز آخر نیآره، گفتم بذار ا -

 نگاهش کردم. متعجب
 روز آخر؟! -

 گفت: وایه شزنان رو بنفسو نفس دیسمتمان دوبه کارن
الاقل قبلش به من خبر بده؛ مردم از  ،یبر ییجا هی یخوایچقدر دنبالت گشتم؟! بابا م یدونی! م؟یینجایتو ا -

 !ینگران
 :دمیگفت که رو به کارن توپ یسرسر یدیببخش وایش
 !؟یپس من چ ن؟یبرگرد نیخوایشما م نمیبب -

 انداخت. میبه سرتاپا یدرشت شد و نگاه متعجب که انگار تازه متوجه حضور من شده بود، چشمانش کارن
 !؟یهومن؟! از جنگ برگشت هیچه سرووضع نیا -
 :دمتوپی الشٔ  به سو توجهیب

 جواب من رو بده! -
 :دمیخودم اشاره کردم و مظلوم نال به
 !؟یکن یسخت پشتم رو خال طیشرا نیتو ا یخوای! م؟یتنها بذار نجایو من رو ا یبر یخوایم -

 کرد. یبه پهلو زد و کالفه نچرا  دستش
 تیمامور دیبسه، با گهید یگذروناز اداره زنگم زد، گفت خوش یدیهومن؟! سرهنگ جمش یگیوپرت مچرا چرت -

 برم!
 و غرولند کرد: دیکش یپوف
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 هم خوش گذشت! یلیکه خ ستیحاال ن -
 :دمینال
 !مدماویفالکت در م نیتو بفرستن؟! الاقل از ا یمن رو جا یبگ شدینم -

 کرد. یباال انداخت و نچ ابرو
 !شدینم ریخنه -
 درآور زد و ادامه داد:کجِ حرص یهاآن لبخند از
 کاسه! نیآشه و هم نیهم یریزن بگ ینش یو تا راض یبمون نجایا دیشما با -

 :دمیکش یپوف
 برطرف شد! هامی! اصالً تمام نگرانتیدارممنون از دل یلیواقعاً خ -

*** 
بدنم  ینقطهنقطه یرا رو خی یسهیک نیمادربزرگ هم ا زدم،یو غر م کردمیم نیرا نفر قیمدام شقا که طورهمان

 :دمی. نالشدیبه دردم اضافه م شتریکه بهتر شوم، ب نیا یو به جا گذاشتیم
 تا دل من خنک شه! یدچار ش یوضع نیخودت به همچ ی! الهرحمیب یخدا ازت نگذره دختره یآ -

 کرد. یآب را به دستم داد و نچ وانیل کارن
 !ینالیانقدر م یکه نخورد ریحاال تو هم! ت گهیاَه بسه د -

 :دی. مادربزرگ رو به کارن توپدمیرفتم و آب را سر کش یاغرهچشم
 !ست؟یحالش خوش ن ینیبیم درست حرف بزن! مگه نماِ کارن، با بچه -

 .دیکش یرا از دستم گرفت و پوف وانیل کارن
 !هاستیبد ن یت باشنوه یکی نیهم طرف ا ذرههیزرگ مادرب -

 :دیغر
 زن بدم، نه تو رو که! خوامیهومن رو م -

 کرد. چشمانم درشت شد و اعتراض کردم: یاخندهتک کارن
 !ن؟یمهربون شد هوی هیکه چند روز نهیخاطر ابه یعنیمامان جون؟!  -

 گفت: یجد مادربزرگ
خانوم دکتِر  هیتره؛ دختره از همه برات مناسب نیبار زدم به هدف! ا نیو که احاال هم زودتر آماده ش ؟یپس چ -

 .تیباشخص
 :دمینال
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 !الیخیتو رو خدا ب یوا -
 :دیزد و توپ میبه بازو یمحکم مشت

 !یشیزود آماده م ال؟یخیب یچ یعنی -
 دستانم گرفتم. انیکردم و سرم را م ینچ

*** 
امروز  نیمادربزرگ هم یعنیفاجعه!  یعنی نیکه ا زدیان بود و مدام لبخند ممهرب یقبل یبرخالف آن دوتا یکی نیا

 !شدمینگار م الیخیب دیو با نشاندیعقد م یمرا سر سفره
 نگاهمان کرد و گفت: زدهجانیحال و هبا مادر رها، خوش شیهابعد از اتمام حرف مادربزرگ

 رو با هم بزنن! . فقط مونده عروس و داماد حرفاشونگهیخب پس حله د -
 گفتم: عیدرشت شد و سر چشمانم

 نه، نه! -
 .دیو لپم را کش دیخند مادربزرگ

 .زمیعز یخجالت بکش ستیالزم ن -
 تخت نشاندم. یکرد و رو تمیسمت اتاقش هداکردم. به دیناچار از او تقلاز جا بلند شد و من هم به رها

 کردم. یاخندهبه اتاق انداختم و تک ینگاه
 !نیروستا باکالس یدخترا یهی! شما برخالف بقخوبه -

 نشست. میروروبه یصندل یباال انداخت و رو ییابرو
 مملکتم. نیباالخره دکتر ا -

 را تکان دادم. سرم
 ن؟یشما مطب هم دار نمیآره خب! بب -

 زد. یلبخند
 .کنمیم تیزیو ور مارامیب جانیکارم رو انجام ندم. من هم شهینم لیدل نیا یخب، هنوز که نه؛ ول -

 باال انداختم. ییابرو
 !یهم عال یلیآهان، خ -
 ها!کنم تتیزیو یمفتک ندهیبه عنوان همسر آ تونمیم یاگه بخوا -

 گفتم: جیجا شدم و گبهجا میدر جا یبدهم! کم یچه جواب دانستمینم واقعاً
 .هکنیم تمیاز دندونام اذ یکیهست  ی! اتفاقاً چند وقتیگیآ... بدم نم -
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 سمتم آمد.بلند شد و به یصندل یرو از
 پس دراز بکش. ،یاُک -
 شد. میهادندان یو رها مشغول وارس دمیتخت دراز کش یرو
 دندونت بدجور خرابه. نینبوده؛ ا یخودیدردت ب -
 برم. یپزشکفرصت دندون نیدر اول دیپس حتماً با ؟یجد -

 کرد. یاخم
 !کارم؟یوسط چ نی! پس من ا؟یپزشکچرا دندون -

 گفتم: متعجب
 !یتو که مطب ندار یول -

 زد. یلبخند
 .دمیانجام م جانیکارم هم هم ت،یزیفراموش کردم بگم عالوه بر و -

 درشت شد. چشمانم
 !نجا؟یا... ا -
 دندون خالصت کنم. نیو از شر ا ارمیرو ب لمیآره، صبر کن وسا -

 .دیپر رنگم
 !؟یچ -

 .دیخند
 !؟یترسینکنه م ه؟یچ -

 را به آن راه زدم. خودم
 شد! ییهوی یلی! فقط خ؟ینه، چه ترس -

 کردم و مظلوم گفتم: زیرا ر چشمانم
 بهتره! یکن حسشیب یلیاگه خ یول -

 تخت نشست. یرا آورد و کنارم رو لشیوسا
 ندارم! یحسیب یماده یشرمنده، ول -

 زدم: داد
 !؟یچ -
 هم حرف نزن! گهیاز کن و دپسر خوب ب هی! حاال دهنت رو مثل ؟یزنیچرا داد م -
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ولرز افتاد.خودم را به خدا سپردم و با ترس امچارهیبه جان دندان ب زش،یت یلهیزور فکم را باز کرد و با آن وس به
 یاالن است که به رحمت اله نینفسم باال آمد و احساس کردم هم ،یحرکت ناگهان کیرا بستم که در  میهاپلک

 !وندمیبپ
چارچوب ظاهر  انیزده موناله از جا بلند شدم. در اتاق با ضرب باز شد و مادربزرگ وحشتبا آهرا پس زدم و  دستش

 شد.
 !؟یشده پسرم؟! چرا داد زد یچ -
 :دمیصورتم بود رو به رها توپ یطور که دستم روو همان دمیاز جا پر یدرد در حال مرگ بودم. عصب از
 !؟یمن رو بکش یخواستیچه وضعشه؟ م نیا -

 از جا بلند شد. بمتعج
 ! من فقط خواستم کارت رو جلو بندازم!؟یشد ی؟! چرا عصبان هویشد  یچ -

 :دمیتوپ
 استفاده کنه! یکه بهش داد یمهلت نیسرش شلوغ بود و فرصت نشد از ا لیآره آره! فقط شرمنده که عزرائ -

سمتم آمد و دستش بود، نگران به شده هیرها، خودش متوجه قض لیدهان پرخونم و وسا دنیکه انگار با د مادربزرگ
 را دور صورتم قاب کرد.

 ؟یخوب نمت،یبب -
 :دمیرا پس زدم و توپ دستش

 کنم؛یازدواج نم یگیکه م ییهم با دخترا اهی! بابا ولم کن مامان جون، من صدسال سخوامیمن خوبم، فقط زن نم -
 !مگهید یکیچون عاشق 

جا را سکوت فرا گرفت. مادربزرگ لب رها هم وارد اتاق شدند و همه یماند. خانواده امرهیدرشت شد و خ چشمانش
 زد:
 عا... عاشق؟! -
 زده گفت:و ذوق دیحرکت به آغوشم کش کی در
 !ه؟یحاال اون دختر خوشبخت ک -

*** 
 کارن
 :دمیرا داخل صندوق عقب گذاشتم و آن را بستم. رو به هومن توپ مانیهاچمدان یعصب

 !ه؟یدختره ک یامان جون نگبه م یمردیحاال م -
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 :دیغر
 داره؟! یرادیبعدش هم، چه ا گفتم؟یم دیبا یچ دیازم پرس یخب وقت -
 .ستادمیا شیروبهرو
 هومن! رادهی! کلش ا؟یرادیچه ا -
 :دیو کالفه پرس دیسمتمان دودوش بهبهکوله وایش
 !ن؟یوگربه به جون هم افتادسگ نیشده؟! چرا ع یباز چ -

 زدم: یفرستادم و پوزخند رونیص برا پرحر نفسم
 کنن! یهرچه زودتر از نگار خانوم خواستگار دیبشه؟! به فرمان مامان جون، آقا هومن با یخواستیم یچ -

 کرد. یاخم هومن
آخه؟! فقط چون تو ازش خوشت  یرادی! چه ایکنیدعوا م یاما عوضش دار ؛یباش یحالخوش دیخب تو که با -
 یالک رادیو ا کردمیمخالفت م یاال خوب بود منم موقع ازدواج شما دوتا، مثل پدرت و هست! حراده؟یکلش ا ومدهین
 ها؟! گرفتم؟یم

 کردم. ینچ
 هومن جان! کردیاون فرق م -
 ؟یهان؟! چه فرق ؟یچه فرق -

 را از من گرفت و در عقب را باز کرد. اشیعصب نگاه
 !لیدلیهم ب! اون یکه من رو منصرف کن یاتو فقط دنبال بهونه -

 و آهسته گفت: ستادیا میروبهسمتم آمد، روو به دیکش یپوف وای. شدیو در را به هم کوب نشست
باهاش بد برخورد  دیحد هم نبا نینظرم تا ابه یندارم؛ آخه اون مثل برادرته، ول یمن به مسائل تو و هومن کار -
 کارن! ستیهم جدا نگه داره؟! رفتارت اصالً درست ن اون بخواد من و تو رو از اومدی. به قول خودش خوشت میکن
 خارج شدن مادربزرگ از خانه، نگاهم را به او دوختم و آهسته گفتم: با
 .میزنیبعداً حرف م خبلهیخ -

قرآن  ریو از ز دیبه آغـ*ـوش کش یمان را با چشمان اشک. هرسهدیکش رونیب نیبه زور هومن را از ماش مادربزرگ
باالخره دست از سرمان برداشت  م،یاوریب فیبا عروس هومن خان تشر دیع دیسفارش که حتماً با یز کلرد کرد. بعد ا

 .دمو راه افتا میمادربزرگ دست تکان داد ی. برامیو سوار شد
هومن  یگرفته یزد. نگاهش کردم که با اخم به چهره میبه پهلو یاآهسته سقلمه وایبودم که ش یرانندگ مشغول

 به صورتش زدم. یلبخند نهیپس از آ ست؛یول کنم ن وایش اوردم،یکه تا از دلش درن دمیفهم اشاره کرد.
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 دندونت در چه حاله آقا هومن؟! یجا -
 گفتم: ماند. بلندتر ابانیب یرهیخ نهیسـ*ـبهبا حالتش نداد و همچنان دست یرییتغ
 !؟یتا حاال کر شد یاز ک -

 :دیتوپ یکرد و عصب نگاهم
 ع که دلم نخواست جواب تو رو بدم!از اون موق -

 .دمیخند
 دندونت در چه حاله؟! یجا یآهان، حاال نگفت -

 گفتم: طنتیباال انداختم و با ش ییابرو
 !یرو بخور کنهیبهت تعارف م یکه نگار خانوم روز خواستگار ییچا یتونینم گهیآخه اگه درد کنه د -

 .دمیباز شد و متعجب نگاهم کرد. خند شیهااخم
 !؟یبر یخواستگار یخوایگفتم حاال! مگه نم یانگار چ یتعجب کرد یجورهی! ه؟یچ -

 کرد. یاخندهتک
 !؟یستیمخالف ن گهیتو د یعنی...ی -

 باال انداختم. یاشانه
 وا؟یتوئه! مگه نه ش هیزندگ نینه، اصالً به من چه که مخالف باشم؟! ا -
 نیا یرا بازوبسته کرد و سرش را به معن شیهارد. آهسته پلکدستش فش انیزد و دستم را م یلبخند مهربان وایش

 درسته تکان داد.
 توقف کردم. یراهنیب یرستوران کنار

 !ستیاز غذا ن یتا خونه خبر گهیکه د نیش ادهیخب خب، پ -
 اطرافمان انداخت و آهسته گفت: یبه فضا ی. هومن نگاهمیو وارد رستوران شد میشد ادهیزمان پهم هرسه

 !نه؟یچرا همچ نجایا -
 کردم. ینچ
 .هینیرستوران چ نجایهومن! ا اریرو در ن دایدبدیند نیخواهشاً ادا ا -

 :دیتوپ
 زنت؟! ایتو  ای مینیآخه من چ ی! مرد حساب؟ینیچ -

به  یکه منو را آوردند، نگاه نینشستم. هومن کنارم نشست و هم یزیپشت م وا،یش یرورفتم و روبه یاغره چشم
 بلند اعتراض کرد: یداخت، چشمانش درشت شد و با صداان شیغذاها
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 باشه! ینیچ خوامینم ه،ینیهست که چ ینی! چهارصد هزار تومن؟! مگه پولم رو از سر راه آوردم؟! چ؟یچ -
زدم.  یناچار لبخندسمتمان برگشته بودند، بهکه متعجب به یبه اطراف انداختم و رو به تمام افراد ینگاه زدهخجالت
 :دمیو کنار گوشش غر دمیاز دست هومن کش منو را

 هومن؟! دهنت رو ببند! یکنیم یزیچرا آبرور -
 که صورتش را از خجالت پشت دستش پنهان کرده بود، انداختم. وایبه ش ینگاه

 !مینشد عیضا نیاز ا شتریتا ب میبر میسفارش بده بخور یچ هیزود  -
 به هومن انداختم. یچپ. نگاه چپمیو از رستوران خارج شد میرا خورد مانیبود، غذا یبا هر بدبخت باالخره

 سوار شو! -
 و استارت زدم. هومن غر زد: میسوار شد همه

 خانوم! وایهم ولخرج بود ش یکارن از بچگ نیا -
که  ییتو نیها، گفتم بذار الاقل آخرش خوب باشه! بعدش هم، اعسلسرم اومدم ماه ریهومن؟! مثالً خ هیولخرج چ -

 !یسیخس
 !خوردیحرص م یجنابعال تیدوران جاهل یایعمو چقدر از ولخرج ادمهی! من خوب رمیخنه -

 تکان دادم. یسر
 !یجنابعال یهاییهوااز سربه نیو همچن -

 شتریب وایش شیشد و هرچقدر من و هومن با لودادن هم پ دهیکش یسالگ ستیب-بحث به دوران درخشان نوزده کمکم
دادم حواسم را به  حیترج دن،یخند ریدل س کی! بعد از آمدیو خوشش م دیخندیم ترشیاو ب م،یخوردیحرص م

 پخش شد. متعجب گفتم: نیماش یادر فض یآهنگ قبل یبه جا یمیو مال یبدهم که آهنگ خارج امیرانندگ
 نداشتم! یآهنگ نی! من که همچگه؟ید هیچ نیا -
 .ختمیآره، من رو فلشت ر -

 زد. یشده بود، دوختم. لبخند امرهیخ صیتشخرقابلیاز چند حس مختلف و غ بیترک یاچهرهکه با  وایرا به ش نگاهم
دلم خواست تو هم گوش  نیهم یجوره؛ برا میکه بدجور با زندگ شیآهنگ رو دوست دارم. مخصوصاً معن نیا یلیخ -
 .یبد

 زدم. یلبخند
 !یکن یعنبرام م دی... پس واجب شد گوش بدم! بعداً حتماً باطورنیاکه -
 زد. یرنگجوابم فقط لبخند کم در

 .دیخند هومن



 

 

681 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 اُه اُه، چه عاشقانه! -
 .دیچیپ نیشما یخواننده در فضا یگرفتم و به جاده دوختم. صدا وایش یرهی. نگاهم را از نگاه خدمیخند
 هیرو عال شیمعن نیبخون حتماً

se zindagi dhoondh rahi hai 
 !گرده؟یم یمن دنبال چ یزندگ

Kya ye woh makaam mera hai 
 !ره؟یهمون تقد نیا

Yahaan chain se bas ruk jaaun 
 رهیآروم بگ جانیهم فقط

Kyun dil ye mujhe kehta hai 
 !خواد؟یرو م نیقلبم ا چرا

Jazbaat naye se mile hain 
 کردم دایپ یدیاحساسات جد من

Jaane kya asar ye huaa hai 
 دارن یچه معن نایا دونمینم

Ik aas mili phir mujhko 
 کردم دایپ یدیجد دیام هی

Jo qubool kisi ne kiya hai 
 منو قبول کرده یکیباالخره  انگار

Haan…Kisi shaayar ki ghazal 
 شاعر هیغرل  نیع آره،

Jo de rooh ko sukoon ke pal 
 بخشهیآرامش م یبه روح آدم که

Koi mujhko yun mila hai 
 کردم داینفرو پ هی

Jaise banjaare ko ghar 
 کرده! دایکه خونه پ یاآواره نیع

Naye mausam ki sehar 
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 موسم سحر نیع

Yaa sard mein dopahar 
 یغروب زمستان یسرما ای

Koi mujhko yun mila hai 
 کردم داینفرو پ کی

Jaise banjare ko ghar 
 کرده دایکه خونه پ یاآواره نیع
 

Banjaara/Ek Villain 
*** 

 کارن یقبل از عروس-فته قبله کی
 یراو

راهرو پناه گرفت.  واریو پشت د دیقرار گرفتند، چرخ درسشیکه مرد و زن جوان در د نیها باال رفت؛ هماز پله آهسته
 . زن آهسته گفت:دیرسیها به گوشش مآن یحاال فقط صدا

 .گردمیبرم گهیماه د گفت تا چند یول د؛یرسیعجله داشت، صداش هم اصالً واضح به گوش نم یلیخ -
 آنجا بود! نیهم یو اصالً برا کنندیصحبت م الدیداشت راجع به م نانیاطم
 گفت: مرد

 ؟یاز اون بپرس ینتونست ؟یبه! خب... خب حاال خواهرش چ! بهگه؟یچند ماه د ؟یچ -
 .ستین داشینه، اون هم چند وقته پ -

 کرد و نگران گفت: ینچ مرد
 گفتم! یمن ک نی! ببکننیگور خودشون و ما رو با هم م شونیهوی یکارا نیدوتا آخر با ا نی! ام؟یکن کاریپس ما چ -

 :دیجوان توپ زن
 یآخه ک نه،یساله که کار ما ا نی! االن چندفهممیتو رو نم ینگران همهنیا لیبابا چه خبرته؟! من واقعاً دل خبلهیخ -

 محموله تموم شده باشه! نیا یماجرا دیفقط با الدیا برگشتن مکار رو به ما سپرده؛ ت هی نی! اون فقط همم؟یلو رفت
 کنجکاوتر و سراپاگوش شد. اریمحموله، مه یکلمه دنیشن با

 ادامه داد. زن
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 شیتو کار پ یخلل چیه ستیقرار ن الدیخاطر نبودن مشده از مرز رد بشه! به یمتیبه هر ق دیمحموله با نیا ن،یبب -
 ماشیو تصم الدیما به م یهمه یزندگ کنهیندونه فکر م یهر ک ار،یدرن یبازر تابلوحاال هم انقد ؟یدیفهم اد،یب

 ست!وابسته
 :دیتوپ یعصب مرد

 !کنهیرو خراب م یچهمه شوانهیگند نزنه، مسلماً اون خواهر د مونیاگه خودش هم به کاروکاسب ینه، ول -
 م؛یقرار داد رو ببند نیهرچه زودتر ا دیاره! حاال هم برو؛ بابه ما و کارامون ند یربط چیاون ه یآروم باش بابا! کارا -

 آش نخورده و دهن سوخته! شهیوقت مممکنه شک کنن، اون میاگه معطلشون کن
راستش به گلدان کنار راهرو خورد  یعقب برداشت که از شانس بد، پابه یهول شد و قدم اریمه شانیهاقدم یصدا با

 کرد. نجایارسا که به گوش آن دو برسد  یقدرهنه چندان بلند، اما ب ییو صدا
 :دیزمان نگاهشان را به راهرو دوختند و زن با شک پرسهم هردو

 بود؟! یچ یصدا -
 باال اومده. یکی دیشا دونم،ینم -

 کرد. یو نچ دیسمت راهرو دوبه زن
 !دادیهشدار م یتیامن ستمیکه س اومدیباال م ی! اگه کس؟یشد وونهید -

از  یمحکم یقصد برگشتن کرد که همان لحظه ش ،یمورد مشکوک دنیها انداخت؛ اما با ندبه پله یرسرس ینگاه
 افتاد. نیزم یرو هوشیب ،یداد دنیپشت، به سرش خورد و بعد از کش

 رفت. نییها پاانداخت و با دو از پله نیزم یگلدان شکسته را رو اریمه
 زد: ادیفر اریمه دنیو با د دیو هول شده بود، دنبال صدا دو ریداد زن، متح دنیمرد جوان که از شن زمانهم
 !نشیری! بگسایوا -

 یوارد سالن به نسبت خلوت طبقه اریدستانش خبر داد. مهو در همان حال به هم دیدو نییها پااز پله اریمه سرپشت
انداختن به ارتفاع و سالم و صلوات اهشد و بعد از نگ وانیا ینرده زانیآو یالحظه یرفت. برا وانیسمت ادوم شد و به

باغ  تیجمع انیسرعت از مبلند شد و به نیزم ی. چابک از رودین پرییرا بست و پا شیهازنده ماندنش، چشم یبرا
ساختمان سه  ینگران به خروج یپناه گرفت. نگاه یرساند و پشت درخت ابانیزنان خود را به خنفسگذشت. نفس

 پرهام شد. یآمده بود، انداخت و مشغول گرفتن شماره رونیکه از آن ب یاطبقه
*** 
نگران به  یساختمان، به سالن برگشت و نگاه یهانیو دورب یتیامن یهاستمیتمام س کردنفعالریبعد از غ پرهام

 :دیکرد و در دلش غر یباال انداخت. نچ یهابه طبقه یمنته یپلهراه
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 !دهیمن رو سکته م شییهوی یکارا نیآخرش با ا اریمه نیا -
و رقـ*ـص  یپارت یخدا آماده برا یشهیهم تیبه جمع یو سرگردان و مضطرب، نگاه دهیکش شیموها انیم یدست

اش زوم کرد. از چهره یبار نشسته بود، چشمانش درشت شد و رو زیکنار م یِصندل یکه رو هیسا دنیانداخت. با د
بود؛ پس جلوتر رفت و  یبعد یمهمان یقرارشان برا نکهیوصاً ادور به چشمانش اعتماد نداشت، مخص یفاصله نیا

 بعد از مطمئن شدن، متعجب صدا زد:
 ...نجای! تو اه؟یسا -
جا شد و جابه بلندهیپا یصندل یرو یکم هیکرد. سا یدستش، حرفش را خورد و اخم انیم یدنیجام نوش دنیبا د اما

 دیکش هیجام را از دست سا تید رو به پرهام زد. پرهام با عصبانبه پوزخن هیشب شتریب احساس،یرنگ و بکم یلبخند
هوا مانده بود،  انیطور مشوکه شده بود و دستش همان ینعمل ناگها نیکه از ا هیانداخت. سا نیزم یو با ضرب رو

 را به پرهام دوخت. اعتراض کرد: رشیو نگاه متح دیاز جا پر
 !؟یکنیم کاریمعلوم هست چ -

 :دیلوتر رفت و توپج یقدم پرهام
 تو؟! ایمن  -

 کرد. زیسرش را کج و چشمانش را ر یزد، حرص شیرا به پهلوها دستانش
 هم به سرت زده؟! دیشا ایرفته؟ هان؟!  ادتی یرو خورد یزهرمار نیکه ا یبارنیآخر ینکنه خاطره نمیبب -
 طعنه ادامه داد: با
جورت کنه؛ چون وجمع یه به دادت برسه و از وسط مهمونک ستین یهرحال امروز کسبه یکدومش، ول دونمینم -

 !فتمیراه ب یدنبال جنابعال تونمیکار مهم دارم و نم هیمن خودم 
 به پرهام نگاه کرد. یچشم ریزد. ز یانداخت و پوزخند نیینشست، سرش را پا یصندل یدوباره رو هیسا
 !؟یدار یچه کار مهم -

 باال انداخت. ییابرو
 به دخترا؟!شماره دادن  -

 زد. یفرستاد. لبخند کج و معنادار رونینفسش را ب یچپ نگاهش کرد و حرصچپ پرهام
 !؟یکرد دایرو پ الدینکنه م نمیشده؟! بب ی! چیدادن سرحالامروز خوب واسه جواب -
 سرش نشست.پشت یصندل یرو
 مشخص شده! زتیبا سپهر جان، نامزد عز تیعروس خیهم تار دیشا ای -

 شد. شیادر چشمان قهوه رهیو خ ستادیپرهام ا یرو. روبهدیپر نییپا یصندل یکرد و از رو یظیغلاخم  هیسا
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 !ستیاون نامزد من ن -
 باال آورد و ادامه داد: دیاش را به تهداشاره انگشت

 ؟یدی!فهمیاریمن م یباشه که اسمش رو جلو یبار آخر -
و آب  دیچسب یو به صندل دیه بود، خودش را عقب کششد جیمتعجب و گ شیهاو حرف هیکه از واکنش سا پرهام

 دهانش را قورت داد.
 شده؟ ی! مگه چ؟یزنیباشه بابا، چرا م -
 زد و لبش را به دندان گرفت. یبرگشت، چشمک یحالت عاد به
 !هیحرص نخور، دعوا نمک زندگ -

 زد. یپوزخند تلخ هیسا
 برو بابا دلت خوشه! -
 .دیسرش دورفت. پرهام پشت یسمت خروجبار برداشت و به زیم یرا از رو فشیک تیعصبان با
 ؟یکنیبابا، حاال چرا قهر م یا -

 نیزم یداد و رو هیتک دهیخشک یرساند. به تنه درخت یسمت باغ رفت و خودش را به قسمت خلوتسرعت بهبه هیسا
انش پنهان کرد و بغضش لرز یهادست انیشدن داشتند! صورتش را م یجار یاجازه شیهاسر خورد. حاال اشک

که او  قتیحق نیو قشنگ بود، باور ا ییایرو شیکه هنوز هم برا یسپهر در آن روز باران نیریش یها. حرفدیترک
 موضوع را هضم کند! نیا توانستی!در واقع، اصالً نمکردیتر مرفته است را سخت شهیهم یبرا

 داد. هیدرخت تک یسمتش رفت. کنار او نشست و به تنهبهزد و آهسته  یرنگکردنش، لبخند کم دایبعد از پ پرهام
 ه؟یاشکا چ نیا لیشده؟ دل یچ یبه من بگ یخواینم -
 گفت: دهیبردهیبر شیهاهقهق انیم
 زتریکه از خواهرم برام عز یپگاه و... کس هی... باهام بکنه! او... اون زندگیکار نیس... سپهر همچ شدیبا... باورم نم -

 من رو خراب کردن! یزندگ گهیدبعدش... بعدش با هم یت داد؛ ولبود رو نجا
 پرهام دوخت. ریو متح رهیرا به نگاه خ سشیخ نگاه

از  یجورنیاز چشمام بهشون اعتماد داشتم، ا شتریکه من ب ییکسا م،یزندگ یآدما نیزتریپرهام؟! عز شهیباورت م -
 پشت بهم خنجر زدن!

سپهر و احساس  انـتیخاطر خــ ـبه تیعصبان ه،یسا تیاز وضع یختلف، ناراحتحس م نیکه خود از هجوم چند پرهام
 یبرا یجواب اشیدر چشمان اشک شدنرهیمانده بود. واقعاً جز خ رانیو ح جیکرده بود، گ دایکه به قلبش راه پ یدیجد
 نداشت! هیسا
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 لب باز کرد: یسختوجور کرد و بهخودش را جمع باالخره
 بگم! دیبا... با یچ دونمی... واقعاً نمهیسا کنمیم... من درکت م -

 :دیزد و توپ یپوزخند هیسا
 درک؟! -

 را به چپ و راست تکان داد. سرش
 !یواسه گفتن ندار یهم هست که حرف نی! واسه همیحال من رو درک کن یتونیتو اصالً نم -
 :دیتوپ یباال انداخت و عصب ییابرو ،ستادیپرهام ا یرورا پاک کرد و از جا بلند شد. روبه شیهاحرص اشک با
 یاگهیتوقع د شهیگذشته، نم یو دخترباز حیو تفر ونوشیعمرش به خوشـ یکه همه یاز آدم ؛یالبته حق دار -

 داشت!
 آخه؟! گمیرو دارم به تو م یچمنه احمق چرا همه موندم
 شد. هیچشمان سا یرهیاز جا بلند شد و خ ریمتح پرهام

 ...یو دارتو... ت هیسا -
 .دیحرفش پر انیم یعصب هیسا
 تلخه! دنشیکه شن یزیهمون چ گم؛یرو م قتی! هان؟! آره درسته، من دارم حق؟یمن چ -

 .دیرا در هم کش شیابروها
از وجودت  کهیت هی ی! احساس کن؟یکن یو سرگردون یبار تو کل عمرت احساس پوچ کیبار، فقط  کیشده  نمیبب -

 !؟یزنیوپا مدست یزندگومرگ ونیم ییجا هی ینداشته باشه، انگار که دار یب برات معن! روز و ش؟یو از دست داد
 زد. یپوزخند

 زیچ! همهیندار یاگهیکار د یگذرونرفتن و خوش یجز پارت تیبذار خودم جواب بدم! نه، نشده؛ چون تو، تو زندگ -
 دست تو و امثال توان! یچهین، بازارزشمند گهید یایلیمن و خ یکه برا ییزایداره! چ یبرات حکم باز

 پرهام اشاره کرد. ینهیسـ*ـ به
 !نیهم د،یخودتون ی! شماها فقط به فکر خوشستیکه تو وجودتون ن هیزیقلب، تنها چ -

 :دیتوپ یعصب پرهام
 ! هر چقدر مزخرفاتت رو گوش دادم و طاقت آوردم بسه!گهیبسه د -

 کرد. یرفت و اخم جلوتر
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آدم ول و عالفم که فقط به فکر خودشه؟ درسته؟! اگه  هی نکهی! ا؟هان؟یفکر کرد یبه من چ خودت راجع شیتو پ -
! ه؟یگذرونتو واسه من خوش یزخم زبونا ای کردنهیگر یدنبال تو راه افتادم؟ هان؟! فکر کرد یپس واسه چ طورهنیا

 خانوم! ریخنه
 قلبش اشاره کرد. به
ندارم! وگرنه  یگیکه م هیقلب لعنت نیخاطر همفقط به کنم،یم باهات بحث مو دار سادمیوا نجایمن اگه من االن ا -

 کردن با تو بگذرونم؟!ادعا کرده عاشقته و بعد ولت کرده وقتم رو با بحث یآدم عوض هی نکهیخاطر اداره به یلیچه دل
 زد. یپوزخند هیسا
چون قلبم شکسته به دست آوردنم  ینکیباشم! فکر م تیبعد یو طعمه یگولم بزن نکهیخاطر امشخصه! به -

 انـتیبهت خــ ـ کانتینزد یبه آدما اعتماد کرد! وقت دیگرفتم که نبا ادیکامالً برعکسه! من تازه  یتره؛ ولراحت
 خود دارن! یجا گهیمثل تو که د ییهابهیغر کنن،یم

 زد. یلبخند تلخ پرهام
 یاطعمه یدونی! خودت خوب مستیاصالً درست ن ینیبیمچشم  هیآدما رو به  یهمه نکهی! اهیبرات متأسفم سا -

 ان،یمن به خودم زحمت بدم و گولشون بزنم؛ چون اونا خودشون م ستی! الزم نختهیر نجایا یزنیکه ازش حرف م
 ارزش دارن! قدرنیاونا هم

 اشاره کرد. هیسا به
 مهمه!اشکات هم برام  لیکه دل یبرام ارزشمند هست یقدرتو... تو اون یول -

 را آرام به چپ و راست تکان داد. سرش
 ...یچی! تو ههیسا یکنیکه تو فکر م ستمین یمن اون آدم -

 جواب داد: عیسر اریاسم مه دنیحرفش را نصفه گذاشت. با د لشیموبا خوردنزنگ
 شد، تموم شد؟! یالو؟ چ -

 زنان و هول گفت:نفسنفس اریمه
 !یکشیرو م که تو انتظارش یجورنه اون یآره، ول -

 مضطرب شد. پرهام
 ؟یزنینفس م! چرا نفسه؟یمنظورت چ -
 زدم؛ چند نفر دنبالمن! رونیمن از ساختمون ب -

 داد زد: پرهام
 !؟یچ -
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 !دیم رو دچهره شونیکی -
 :دیپرهام درشت شد و توپ یهاچشم

 ؟یی! االن کجا؟یلو رفت یجور! چه؟یکنیم یدار ی! معلوم هست چه غلطاریمه یوا -
 ذارمی.اسم رو روشن می.پی! من جمیولش کن میتونیپس نم ده؛یاون من رو د گمیدعوا رو بذار برا بعد پرهام. دارم م -
 ،یرو خبر کن یکس ستی! الزم نستیهمراهم ن یچی. تو هم زودتر خودت رو برسون، من هکشونمشونیگوشه م هیو 

 .میایخودمون تنها از پسشون برم
 کرد. ینچ پرهام

 .امیاز دست تو! قطع کن دارم م اریمه یوا یوا -
 .دیانداخت و دستش را کش هیمتعجب سا یافهیبه ق یکرد، نگاه قطع

 !میندار تیامن نجایا گهید ا،یدنبالم ب -
 اعتراض کرد: شد،یم دهیطور که دنبال پرهام کشهمان هیسا
 !م؟یندار تیامن هی! ولم کن! منظورت چ؟یکنیم یدار کاریچ -

پرتش  یصندل یو رو دیرا کش هیرا باز کرد. دست سا نیراننده ماشو در سمت کمک دیدو نگیسمت پارکبه پرهام
 کرد.

 !نیبش -
در حمله کرد  رهیبه دستگ هیدادن داشته باشد، پرهام سوار شد و قفل را زد. سانشانفرصت واکنش هیسا نکهیاز ا قبل

 :دیو با خشم رو به پرهام توپ
 ! در رو باز کن!؟یکنیم ارکیمعلوم هست چ -

 باال آورد. دیانگشتش را به تهد هیبه او استارت زد و سرعتش را باال برد. سا توجهیب پرهام
 ...تچارهیب یاریسرم ب ییبال یگوش کن اگه بخوا -

 :دیتوپ هی.اس گرفت و رو به سای.پیرا از ج اشینگاه کالفه و عصب پرهام
 !پرت گفتن، داشبورد رو باز کن! زودوزدن سر من و چرتداد یبه جا -

 :دیتوپ هیسا
 رو باز کن! یدر لعنت نی! ایبه من دستور بد یتو حق ندار -

 :دیغر پرهام
 ،یانجام بد گمیم یو هر کار ینیپس به نفعته ساکت بش ؛یریبه رحمت خدا م نیسرعت ماش نیباز کنم که با ا -

 !؟یدیفهم
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 زد: داد
 نه؟! ای یدیفهم -

تکان  عیسرهم و سرپرهام شد. سرش را چند بار پشت یگرفتهچشمان خون یرهیزده خو وحشت دید لرزبه خو هیسا
 قورت داد. یسختداد و آب دهانش را به

 با چشم به داشبورد اشاره کرد. پرهام
 بازش کن. -

 لحه برد و آن را برداشت.سمت اس. دستان لرزانش را بهدیاش پرداخلش، رنگ از چهره دنیباز کرد؛ اما با د عیسر هیسا
 ...نیا... ا -

 .دیاز دستش قاپ پرهام
 بدش من! -

 .دیرها کرد و خشاب اسلحه را کش یالحظه یرا برا فرمان
 رو هم بده! یکیاون  -

 کرد. یاخندهو ترس تک یجیگ یدوم را برداشت و از رو یاسلحه  هیسا
 ...نایا دونمی... می! آ...آره، من مگه؟ید هیبازاسباب نای... ایا -

 :دیو توپ دیاسلحه را از دستش کش یعصب پرهام
 !شیریمواظب باش سمت خودت نگ یول ؛یامتحان کن یتونیم یکنجکاو یلیاگه خ -

 .دیخند دهیبردهیبر هیسا
 نداره! ریت دونمی! من... من که مشهینم -

شد و خشاب  ابانیخت. دوباره محو خاندا هیکالفه به سا یفرستاد و نگاه رونیب یو حرص قینفسش را عم پرهام
 .دیاسلحه را کش

 !یامتحان کن یتونیم ،یبفهم یدوست دار یلیگفتم که، اگه خ -
 دهیبردهیزده و برکرد تا از پرهام دورتر شود. وحشت لیسمت در متماهزار بود! خودش را به یرو هیقلب سا ضربان
 گفت:

 !؟یهست یزیچ ید! ن... نکنه عضو با... بان؟یهست یت... تو ک -
 :دیتوپ هیترمز کرد و رو به سا پرهام

 شو! ادهیپ نیاز بابت من راحت شد، دهنت رو ببند از ماش التی! حاال که خهاهیما نیتو هم یزیچ هی -
 را باز کرد. هیشد. دور زد و در سمت سا ادهیپ نیها را برداشت و از ماشاسلحه پرهام
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 بجنب! -
 ظلوم نگاهش کرد.سرش را باال آورد و م هیسا
 ییجا... جا دمیقول م مونم،یم جانی! من ه... همنمیآدم رو بب هی... ی... تونم کشته شدن ی! من نمتونمین... نم -

 نرم!
 اش شد.زدهچشمان وحشت یرهیرا گرفت و خ شی. بازوهادیکش رونیب نیرا از ماش هیکرد و سا یکالفه نچ پرهام

مگه اون مسبب  خته؟یرو به هم ر تیکه زندگ ستین یمگه اون کس ؟یریبگ الدیاز م انتقامت رو یخوایمگه تو نم -
 ست؟ین اتیتمام بدبخت

 داد و داد زد: تکانش
 هان؟! -

 گفت: یترتندتند سرش را تکان داد. پرهام با لحن آرام هیسا
بدون  نکهیجز ا یندار یاچاره ،یریازش انتقام بگ یتا بتون یتر از اون، زنده بمونو مهم فتهیربیگ یخوایپس اگه م -
که  نهی! مهم اه؟یو هدفم چ میکه من ک ستی! مهم نیکن یو باهامون همکار یایهمراه ما ب یاحرف اضافه چیه

 افتاد؟! ،یکه تو هم دنبالش میدنبال همون آدم
 :دیبا ترس سرش را تکان داد. پرهام غر هیسا
 !ایکشته بشه؛ پس ب نجایا ستیقرار ن یدر ضمن، کس -

چشمانش  تیقدم برداشت که پرهام از شدت عصبان رفت،یجلو م اطیسر پرهام که اسلحه به دست و با احتپشت هیسا
 کرد. یرا بست و نچ

 خدا! یوا -
 :دیاما آهسته توپ یو عصب دیچرخ هیسا سمتبه
 تر!آروم دن،یپات رو شن یتر صدااونور ابونیتا ده تا خ -

 لب زد: هیسا
 !دیببخش با... باشه... -

و  دیرا کش هیدست سا عیمردِ اسلحه به دست، سر نیچند دنیشد. با د کارهمهیجلوتر رفت و وارد ساختمان ن پرهام
 پناه گرفتند. لب زد: واریپشت د

 سرت رو بدزد! -
ا هم که ب یگرفت. پرهام آهسته سرش را جلو آورد و به دو مرد نییشد و سرش را پا زیخمیاز پرهام ن دیبه تقل هیسا

 :دیتوپ یها عصباناز آن یکینگاه کرد.  کردند،یصحبت م
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 ! کجا در رفت؟!یموز یپسره -
 .دینگاه هردو به پشت سرشان چرخ ییعقب رفتند که با صداعقب واریاز پشت د هیها، پرهام و ساجلوتر آمدن آن با
 پرهام! س،یپ -

 پرهام درشت شد و لب زد: یهاچشم
 !اریمه -

 .دیکش یدگاز سر آسو ینفس
 !مردمیم یپوف! داشتم از نگران -

 دستش را جلو آورد. اریمه
 بندازش! -

 زمزمه کرد: هیسمتش انداخت. نگاهش را به آن دو مرد دوخت و کنار گوش سااسلحه را به پرهام
 باشه؟ ا،ین رونیوجه ب چینگفتم به ه یجا بمون و تا وقت نیهم -

تکان داد  ؟یحاضر یبه معنا ینگاه کرد. سر اریا تکان داد. دوباره به مهبا ترس آب دهانش را قورت و سرش ر هیسا
. آن چند نفر هم دندیپر رونیب واریزمان از پشت دزد. هردو هم ییهوا یریکرد و ت دییکار تأ نیبا تکرار هم اریکه مه

شدن دو نفر از خودشان  یط زخمفق ،یریدرگ نیا یجهیدادند؛ اما نت یراندازیو پرهام را با ت اریشدند و پاسخ مه اریهش
زده نگاهشان که وحشت هیبه سا اریپناه گرفتند. مه واریبار کنار هم، پشت د نیو ا یو پرهام هردو با چابک اریبود! مه

 :دیاشاره کرد و آهسته توپ کرد،یم
 !؟یآورد یدختره رو واسه چ نیا -

 :دیغر پرهام
 اونجا بکشنش؟! دالیم یآدما ذاشتمیکنم؟! م کاریچ یخواستیم -

 :دیچپ نگاهش کرد و با طعنه توپچپ اریمه
 بکشنش! نجایا ینه، گذاشت -

 کرد. ینچ پرهام
 .دمیم حی! بعداً برات توضستیاالن وقت دعوا ن -

 :دیغر اریمه
 دختره... نیدست من و خودت و ا یکار هیتو آخرش  -
 ند!گلوله، حرفش نصفه ما کیشدن دستش توسط پرهام و شل دهیکش با
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را  اشیآورد و نگاه عصب نییافتاد. پرهام اسلحه را پا نیزم یپرهام رو یپا یو جلو دیچیبه خود پ شیاز درد پا مرد
 بود چرخاند. ستادهیسرش اکه با چشمان درشت شده، پشت اریسمت مهبه
 !رایشده بود آقا مه یسرت باشه! اگه من نبودم االن مغزت متالشدعوا حواست به پشت یبه جا -
را  هیسا ی. مرد جوان موهادندیسمت منبع صدا دوزده به هم انداختند و بهوحشت یهردو نگاه ه،یسا غیج یصدا با

 زد: ادیو فر دیکش
 کجاست؟! -

 زد: غیج هیسا
 ! ولم کن!یزنیحرف م یراجع به ک دونمیمن نم -

 زد: ادیداخت. فراطراف انبه یو نگاه دیسمت مرکز ساختمان کشرا همراه خود به هیسا مرد
 !ایب رونیزنده بمونه ب یخوایاگه م -

 کرده بود، گرفت. ریرا اس هیکه سا یسمت مردشد و اسلحه را به کیسر به آن سه نفر نزداز پشت اریمه
 . ولش کن!نجامیمن ا -

 گذاشت. اشقهیشق یانداخت و اسلحه را رو هیاز پشت دستش را دور گردن سا د،یچرخ عیسر مرد
 !زنمشیت رو بنداز، وگرنه ماسلحه -

 زد: ادیو فر دیاسلحه کش اریمه یرو عیبود، سر ستادهیکه کنارشان ا یشخص
 بندازش! -

 سرشان توجهشان را جلب کرد.پرهام از پشت یصدا
 !نیهاتون رو بندازاسلحه دیکه با نییشما نیا -

به هوا رفت.  غشیفشار داد که ج هیاستخوان سا یو اسلحه را رو دیسمت پرهام که او را هدف گرفته بود، چرخبه مرد
 تکان داد. تیعصبان یاز رو یسر
 الدیدستگاه مواون هم تو دم ،ییانتکارایخ نیهمچ کردمیفکرش رو نم چی! هیدستهم نی! پس تو هم با اهیعال -
 !ن؟یهست یبشه! شما دنبال چ دایپ

 :اریمه
 !یکه اسمش رو آورد یدنبال همون -

 زد: یو پوزخند دیچرخ اریسمت مهبه مرد
 !الدیچه برسه به م ن،ینیصبح فردا رو هم بب ستیشرمنده که قرار ن یلیخ یول طور،نیکه ا -

 مرد مسلح، گرداگردشان جمع شدند. یادیدر هوا زد که تعداد ز یبشکن
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 اریمه یاسلحه شلوارش برد و مشغول گرفتن شماره شد. مرد به بیسمت جآهسته دست به ار،یمه یبا اشاره پرهام
 اشاره کرد.

 بندازش! -
 زد: یکه دورشان را احاطه کرده بود، انداخت و پوزخند یبه حلقه ا ینگاه اریمه
 !ترسم؟یمن از آدمات م یتو فکر کرد -

 .ستادیا اریمه یروو روبه دیرا دنبال خود کش هیسا مرد
 !؟یچ نیاز مرگ ا -

 با آرامش گفت: اریمه
 !یفرصتش رو ندار یعنی! یکن یارک نیهمچ یتونیتو نم -

بلند شد  سیپل یهانیماش ریزمان آژباال انداخت. هم ییو ابرو دیخند اریمتعجب و پرسشگر نگاهش کرد که مه مرد
 زد: ی. پوزخنددیسمت خود کشرا به هیاز فرصت استفاده کرد و سا اریسمت صدا برگشتند. مهبه ریو همه متح

 دستا باال! -
 :دیچیساختمان پ طیدر مح شیبلند و رسا یسمت مرد گرفت و صدابه اسلحه را پرهام

 !سیپل -
 ! لب زد:شدیپرهام شد. باورش نم ی.رهیگردشده، خ یبا چشمان هیسا
 !س؟یپ... پل -

 باال انداخت. ییابرو اریرا باال برد. مه شیهااش را انداخت و با ترس دستزده اطراف را نگاه کرد، اسلحهوحشت مرد
 !نینیشرمنده که قراره صبح فردا رو تو بازداشتگاه بب یلیخ -

*** 
و  اریطرف مهمانده بودند. پرهام به یحاال فقط آن سه نفر باق س،یپل یهانیها و رفتن ماشآن رکردنیاز دستگ بعد
 زد. یو لبخند ستادیا شانیروآمد، روبه هیسا
 ...یبره؛ ول شیپ یجورنیکه تو نقشمون قرار نبود اهرچند -

 رفت که او هم پاسخش را داد! اریبه مه یاغرهچشم
 رو خراب کرد، به نظرم کارمون جلوتر افتاد! یچهمه اریآقا مه ییهواحاال که سربه -

 دوخت. هیرا به سا نگاهش
 .رسونهیم الدیزودتر ما رو به م یلیاعتراف اونا خ -

 :دیپرس دهیبردهیپرهام شد و بر یرهیزده خخجالت هیسا
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 ش ن... نقشه بود؟!رفتنا و... همه یپارت نی... انیکارا... ا نیتموم ا یعنی... ی -
 زد. یچشمک اریو رو به مه دیخند پرهام

 !میهست یخوب یلیخ یگرای! قبول دارم بازیکن فیتعر ستیالزم ن -
 گفت: یانداخت. پرهام لبخندش را خورد و جد نییسرش را پا هیسا
پس  کنه؛ینم دتیتهد یخطر گهیخاطر محافظت از جون خودت بود. حاال دت! فقط بهاگه امروز ترسوندم دیببخش -
 باشه؟ ،یند یباشه که راجع به ما سوت ادتیفقط  ،یبر یتونیم

 آرام سرش را تکان داد. هیسا
 .نیمطمئن باش -

 فرستاد. رونینفسش را ب اریمه
 تموم شده باشه. دیتا حاال با یمهمون کنمیفکر م گه،یخب د -

 رو به پرهام زد. یچشمک
 .میپس بهتره برگرد شه؛یم کی! هوا هم داره تاردمیرو فهم میکه الزم بود بفهم ییزایاز اون گذشته، من چ -

 گفت: هیرو به سا پرهام
 .متیرسونی. ما ممیبر دیآره، با -

 گفت: دیآرام سرش را باال آورد و با ترد هیسا
 باهات حرف بزنم پرهام. خوامیآ... م -

 گفت: عیسر اریمه
 .رمی. االن مدمیباشه باشه، فهم -
 پرهام چشم دوخت. به
 چ؟ییسو -

 عقب رفت.عقب اریداد. مه اریمه لیرا تحو نیماش چییسو پرهام
 !نیایزود ب -

 و پرهام خارج شد. هیسا درسیو از د دیچرخ
 دوخت. هینگاهش را به سا پرهام

 ؟یبگ یخواستیم یخب، چ -
 آن پا کرد؛ اما باالخره لب گشود:پا و  نیا یکم هیسا
 !خوامیبهت زدم. معذرت م یبد یلیخ یمن... من راجع به تو اشتباه کردم پرهام! و... و حرفا -
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 .دیخند پرهام
 !؟یکنیم یولرز عذرخواهانقدر با ترس سمیپل یدیحاال چون فهم -

 ادامه داد: هیبه سا رهیخ ریگرا خورد و دل اشخنده
 خودت رو خسته نکن! یخودیامروزت بازداشتگاه بندازمت؛ پس ب یخاطر حرفابه ستینترس! قرار ن -

 شالش کرد. یبا پره کردنیشروع به باز هیسا
 ...ستین نیم... مسئله اصالً ا -

 :دیتوپ پرهام
بهم حرفا رو  نیبوده، ا یباز هی یکه همه چ نیا دنیبودم باز هم بعد از فهم یآدم معمول هی! اگه من ه؟یپس چ -
 !؟یمن ناراحت بود یخورهان؟ بازم از دل ؟یزدیم

 زد و سرش را به چپ و راست تکان داد. یپوزخند
انتقامت تو دردسر بندازمت!  ینقشه ایخاطر حرفات من به نکهی! از ایدی! تو فقط ترسهیسا یکردیکار رو نم نینه... ا -

 !میبرات ندار یتیاهم چیوگرنه من و احساساتم ه
 متوقف شد. شیرفت که با صدا نیسمت ماشبه عیگرفت و سر هیاز سا را نگاهش

 !نیدار -
 .ستادیسرش اپرهام قدم برداشت و با فاصله پشت سمتبه
 . من دوستت دارم!نیدار تیمن اهم یهم تو، هم احساست برا -

 زد. یلبخند هیسمتش برگشت که ساشده بهبا چشمان درشت پرهام
 نیکه هرچند ممکنه خودش، بهتر یهست یکس نیدوست! تو اول هی! به عنوان یتوقع دارکه تو  یجورنه اون یول -
! من یکنیکه نم دونمی... و مینکرد غیاما باز هم کمکت رو ازم در فته؛یبه خطر ب شیکار تیموقع یو حت قشیرف

 سیپل هین حرفا به گفتم! درسته، از زدن او تاز دهنم دراومد به یهم هرچ نیبودم؛ واسه هم تیتو اوج عصبان
 نیو ا یکمکم کن یحاضر شد یطیتو چه شرا دمیفهم نکهیخاطر ا! بهیگیکه تو م یلینه به اون دل یم؛ ولشرمنده

 تو... دیموضوع تو و کمکت رو از قبل برام ارزشمندتر کرد! شا
 انداخت و ادامه داد. نییرا پا سرش

 !ذارمشیم مونیدوست یمچنان پامن ه یول ؛یکنیکار رو م نیا یاگهید لیتو به دل -
 زد. یشد و لبخند مهربان رهیپرهام خ به
رو روش گذاشت؛ پس بهتره  ارزشیپست و ب یزایاسم چ شهیمقدسه که نم یقدربه ،یواقع ینظرم دوستچون به -

 بمونه! یکه همون دوست
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 زد: یپوزخند پرهام
 ... عشقه؟!ارزشیپست و ب یزایمنظورت از چ -

 لبخندِ آرام، اما رک گفت:باهمان  هیسا
 نبودم! طیشرا نیو تو ا نجای... چون اگه نبود منم االن اارزشهیپست و ب زیچ هیدرسته! عشق  -
 یعنی الد،یخاطر انتقام از مبه یینجای. تو استیاسمش عشق ن یکه تو ازش ضربه خورد یزینه، اشتباهه! چون چ -

 درست مثل سپهر! خت؛یپگاه رو به هم ر یدگهـ*ـوس خودش، زن خاطر هوا وکه فقط به یآدم
 ن؟یو پرهام ک اریمه نیدیفهم
 نگاهش کرد که پرهام ادامه داد: ریمتح هیسا
 یهدفشون اسما یتو رو یبودن؛ ول زیچ هیبا هم ندارن! هردو دنبال  یفرق چیکه اون دوتا ه نهیا تی! واقعهیآره سا -

 اقتی! اون لکردینم یکار نیهمچ وقتچیواقعاً عاشقت بود، ه عشق! اگه سپهر یکی ،یپست یکی ؛یگذاشت یمتفاوت
! درسته، من بابت ارزشنیو سپهرن که پست و ب الدیممثل  یآدما نیا ه،یسا ستین ارزشیتو رو نداشت! عشق ب

خودت با سپهر  شیمن رو پ تیاحساس و شخص نکهیهمون لحظه فراموششون کردم؛ اما ا یحرفات ناراحت شدم؛ ول
 ...یکرد سهیمقا

 زد. یرا به چپ و راست تکان داد و لبخند تلخ سرش
 فراموشش کرد! ایراحت نیکه بشه به ا ستین یزیچ -

 ادامه داد. یترشده بود، با لحن آرام خکوبیاو م یهاکه از حرف هیفرستاد و خطاب به سا رونیرا ب نفسش
 !شهینم شیحال زایچ نیصبر رو ا اریزود باش! مه -
اش، تمام خاله ی. بعد از دادن آدرس خانهاریسر مههم پشت هیرفتند. پرهام جلو نشست و سا نیماشسمت هم به با

را نداشت! با  یحرف چیدرهم پرهام زوم شده بود؛ اما قدرت زدن ه یچهره یرو نشیو غمگ ریمدت نگاه متح
 به خود آمد. اریمه یترمزکردن و صدا

 .میدیرس -
 زد. یلبخند اریانداخت و رو به مه ینگاه شانیخانه واریو درود ابانیخ یبه آن سو هیسا
 ممنون. یلیخ -
 گفت: هیآمد. پرهام متعجب نگاهش کرد که رو به سا رونیب نیهم از ماش اریزمان مهشد که هم ادهیپ
 آب بخورم؟ وانیل هیدم خونتون  امیب شهیخانوم. م هیتشنمه سا یلیخ -

 کرد. یاخندهتک جیگ هیسا
 .نییته! ب... بفرماآ... الب -
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 .ستادیرا داخل قفل انداخت و کنار ا دیکل هیزد و دنبالش رفت. سا یلبخند اریمه
 ..تو. االن براتون. دییبفرما -
که  رشیدر چشمان متح یو جد دیکش یااو را به گوشه اریحرفش نصفه ماند. مه نش،یآست یشدن لبه دهیکش با
 شیاز جا یانقطه یاندازه یحت اریکرد و او را پس زد؛ اما مه یاخم هیساشد.  رهیخ د،یدرخشیشب م یکیتار انیم

 :دیتوپ یتکان نخورد. عصب
 ولم کن. ؟یکنیم یدار کاریچ -

 و اخم گفت: تیقرار داد و با همان جد وارید یرو هیکف دو دستش را دو طرف سر سا اریمه
 یسن دیرو دوبار تکرار کنم! من و پرهام شا زیچ هیساکت باش و خوب به حرفام گوش کن؛ چون عادت ندارم  -

ما از پسش  یقبل بوده؛ ول یتر از دفعههربار سخت طی. شرامینفوذ کرد یادیز یباندا ونیاما تا حاال م م؛ینداشته باش
که تو دردسر  یو انتخاب اشتباه دهیپامون نلغز وقتچیدستمون دربره! ه رینتونسته از ز یمجرم چیو ه میبراومد

راجع بهش ندارم! اما تو...  ینظرچیپرهام به خودش مربوطه و من ه میتصم نیا لیحاال... دل یول م؛یزتمون نداشتبندا
نه  گهیموقع من د... اونادیحرف دردسرساز از دهنت درب یاکلمه یحت ای یما بردار هیقدم عل کیاگه  یبهتره بدون

هم تو و هم پرهام رو  اد،یب شیپ یخاطر تو خللکه اگه به هستم یتو کارم جد یقدرنه رحم! اون شناسم،یرفاقت م
تر از اون، باال آدما و مهم نیاعتماد ا ی! ما به راحت؟یدیبه عنوان مسبب لو بدم! پس حواست خوب جمع باشه؛ فهم

. میداز دستش ب یاگهید زیهرچ اینفر، احساسات  هی یشخص انتقامخاطر که حاال به میاوردیرو به دست ن امونیدست
و  یلعنت تیمأمور نیاز فردا، تا آخر ا یمقصرش هم خودم بودم! ول دونمیگذشت و م ریخ امروز که به ؟یمتوجه
بعد با  به نی! حاال که سرنوشت خواسته از امیرو ندار یاشتباه چیباند نه من، نه پرهام و نه تو، حق ه نیا یریدستگ
 !؟یدیفهم م،یمراقب رفتارمون باش یبه خوب دیپس هر کدوممون با م،یببر شیکار رو پ نیهم ا

 ادامه داد. یترعقب رقت و با لحن آرام اریسرش را تکان داد که مه هیسا
 !اریحاال هم برو آب ب -

 درشت شد. هیسا چشمان
 !؟یبود ومدهیحرفا ن نیخاطر ام... مگه به -
 به پرهام دروغ گفته باشم! خوادیدلم نم یچرا؛ ول -

*** 
 شد، پرهام مشکوک نگاهش کرد. سوار کهنیهم
 !کشهیآب خوردن انقدر طول م هی دونستمینم -

 چپ نگاهش کرد.چپ اریمه
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 !یبپرس هیاز سا یبر یتونیم یاگه شک دار -
 :گفت دیاستارت زد و با ترد اریگرفت. مه اریرفت و نگاهش را از مه یاغرهچشم پرهام

 ودن دهنش اعتماد کرد؟!دختره رو قفل ب نیبه ا شهیم یپرهام، مطمئن -
 .دیکش یقینفس عم پرهام

موقع که اونا ! وگرنه همونگهینم یچیخاطر انتقام خودش هم که شده هاون به م،یاگه رفاقتمون رو کنار بذار یحت -
 !نیزنیحرف م یراجع به ک دونمیبگه نم نکهینه ا داد؛یانداختن لومون م رشیگ

 دوخت. اریرا به مه نگاهش
 هوم؟! -

 فرستاد. رونیکالفه فرمان را چرخاند و نفسش را ب اریمه
 !دونمیپرهام... نم دونمینم -

 ی! ترسدیترسیباز هم م شد،یراحت م الشیهم خ هیاگر بابت سا یآرام و قرار نداشت! حت یاو دلش لحظه ذهن
 یکیهم بود، به آن احساس نزدترسناک و مب شیقدر که برا! هماندانستیو زمانش را نم لیکه دل یناشناخته از اتفاق

 یقلبش گواه یول ک،یکدام  دانستیاالن! نم نیهم یحت ای قهی! چند سال، چند روز، چند ساعت، چند دقکردیم
 چند سال او را ترساند! نیبار در ا نیاول یبودن، برا یحتم نیکه حتماً اتفاق خواهد افتاد و ا دادیم

*** 
 عسلبعد از ماه-حال زمان

 شد و با تعجب اطراف را نگاه کرد و لب زد: زیخمیرا باز کرد، ن شیهازد، آهسته پلک یتخت غلت یرو وایش
 آورده؟! نجایمن رو ا یک -

 زد. یخارج شد و لبخند یبهداشت سیاز سرو بست،یلباسش را م یهادکمه کهیدرحال کارن
 مهربون باشه! هوم؟! یفرشته هیکارِ  دیشا -
 باال انداخت. ییونگاهش کرد و ابر وایش
 !؟یجد -

 شیبه سرتاپا ینگاه نیو با تحس ستادهیکارن ا یروبهآمد، رو نییزد، از تخت پا یلبخند وایسرش را تکان داد. ش کارن
 انداخت.

 چشمانش شد. یرهیخ یبرد و با مهربان راهنشیپ یهاسمت دکمه دست
 !شهیم پیلباسا چقدر خوشت نیمن با ا یفرشته -

 کرد. یا که تمام شد، اخمهدکمه بستن
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 نگاهش مثل من روت زوم شده، کارش و کارت تمومه! یبفهمم کس -
 یشانیپ یرو یآرام یرا بست و بـ..وسـ..ـه شیهاگذاشت. چشم وایش یهاگونه یو دو دستش را رو دیخند کارن

 زد. ینشاند. عقب برگشت و لبخند وایش
 !کنهیم موونهیبهم زل زده و داره د یجورنی. مخصوصاً حاال که اشهینممن مثل نگاه عشقم  یواسه کسچینگاه ه -
 .ستادیا نهیآ یروو روبه دیخند وایش
 .یت رو حاضر کنم و سر کار برصبحانه ،یبش وونهید نکهیپس بهتره قبل از ا -

 سمت کارن برگشت. دستش را دور کمرش حلقه کرد.را بست و دوباره به شیموها
 !م؟یبر -

 باال انداخت. ییوابر کارن
 نه آورد؟! شهیمگه م یشده؛ ول رمید یلیخ -
 .دیخند وایش
 !یدونیخوبه که م -
را داخل  یشد و کارن هم محو او. چا یمشغول دم کردن چا وایسمت آشپزخانه رفتند. شاتاق خارج شدند و به از

 ت و با اخم غر زد:نشس شیرومخلفات، روبه ریکارن گذاشت. بعد از آوردن سا یو جلو ختیفنجان ر
 !ینکرد داریمن رو ب شبید یکرد یبد یلیکار خ یول -

 :دیو متعجب پرس دینوش یاز چا یقلپ کارن
 چرا؟! -
 کرد. یشد و ناراحت نچ شیمشغول هم زدن چا وایش
 نه! ای رسنیآخرش به هم م نمیبب خواستمیچون اون پسره بدجور عاشق بود! م -

 ورت داد و اعتراض کرد.را ق رشینان و پن یلقمه کارن
 !؟ییلمایف یجلوت نشسته، بعد تو دنبال عاشقا یو خوب یو گل یعاشق نیپسر به ا -
 رفت. یاغرهچشم وایش
 !؟یکن فیاز خودت تعر یجورنیتا آخر عمرمون هم ستیتو که قرار ن نمیبب -

را  شیرفت. موها وایسمت شبه دنشیوشبرداشت و بعد از پ یصندل یرا از رو اشیو از جا بلند شد. باران دیخند کارن
 چشمانش شد. یرهیآرام کنار زد و خ

 !شمیکنم؛ چون من با تو دارم کامل م فیاز خودم تعر نایاز ا شتریقراره ب -
 برگشت. وایسمت شبرداشت و دوباره به زیم یرا از رو لشیموبا
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 !دنیراحت باشه، اون دوتا بهم رس التیدر ضمن، خ -
 :دیزد و با اخم توپ شیزوبه با یمشت وایش
 !؟یدیتا آخرش رو د یپست فطرت! بدون من نشست -

 .دیخند کارن
 بودم! دهید شیوقت پ یلیخ -

 :دیدرشت شد و توپ وایش چشمان
 !؟یکردیم فیبرام تعر مردمیم یکه من داشتم از نگران شبیهمون د دیبعد نبا -

 رفت. یسمت در خروجو به دیخند کارن
 استم مزش بپره!خدا نکنه! نخو -
 :دیو غر دیسرش دوپشت وایش
 ... دارم برات آقا کارن!طورنیکه ا -

 و معترض گفت: ستادیا شیروروبه وایشد. ش شیهاکفش دنیبا خنده مشغول پوش کارن
 !وقتهی ی! ضعف نکن؟یبخور شتریب کمهی یتونستینم -

 .دیشد و با خنده لپش را کش اشرهیخ کارن
 .خورمیم قدرنیهم شهینترس! من هم -

دستش متوقف شد و پرسشگر نگاهش کرد.  یرو وایدر گذاشت که با قرار گرفتن دست ش یرهیدستگ یرو دست
 هول گفت: وایش
 رو فراموش کردم! یزیچ هی! سایوا -
داشت بود از کمدش برداشت. قرآن را هم بر دهیکارن خر یرا که برا ییو گردنبند جا دعا دیسمت اتاق دوبه سرعتبه

 شیروجا منتظرش بود، رفت. روبهسمت کارن که همانو به دیدو رونیجلدش زد. از اتاق ب یرو یاو بـ..وسـ..ـه
 و با لبخند گردنبند را دور گردنش انداخت. ستادیا

 .کنهیواسه توئه. ازت مراقبت م نیا ا،یب -
 دوخت. وایان نگران شگردنبند گذاشت. نگاه متعجبش را از آن گرفت و به چشم یدست رو کارن

 !؟یشد یتا حاال انقدر مذهب یگردنبندِ دعا؟! از ک -
 کرد. یاخم وایش
 بودم! طورنیهم شهی! من همه؟یمنظورت چ -

 را باال آورد و ادامه داد: قرآن
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 من راحت شه! الیخ گهیقرآن هم رد شو که د ریاز ز ایب -
 فت:گبا خنده  وایش یآن و انجام خواستهقر دنیانداخت و بعد از بوس وایمتعجب به ش ینگاه کارن

 !ایعوض شد یلیتو بعد از ازدواجمون خ -
 چشمان کارن شد و لب زد. یرهیخ وایش
 من، عوض نشدم... فقط نگرانتم! -

 را گرفت. شیهانشاند. عقب رفت و دست یابـ..وسـ..ـه وایش یموها یزد و رو یلبخند مهربان کارن
 .شهینم یچی! هزمینترس عز -
سمتش را فشرد. کارن به گرشیدست د وایرا رها و در را باز کرد. قصد خروج از خانه را داشت که ش وایدست ش کی

 نگران زد. یبرگشت که لبخند
 !ادیز یلیمراقب خودت باش... خ -

 چشمش گذاشت. یزد، سرش را تکان داد و دست رو یلبخند کارن
 من نشو، باشه؟ هم نگران یخودیچشم. تو هم مراقب خودت باش. ب -
 انداخت. نییسرش را پا وایش
 فکر نکنم بشه! یول کنم؛یخودم رو م یسع -
 کنه! دایبد به دلت راه پ یسه روز خودت رو سرگرم کن، نذار فکرا-دو نی. اشهیم یمدت که بگذره برات عاد هی -
آن نشاند و  یرو یابـ..وسـ..ـهرا باال آورد، آهسته  وایزد و دست ش یآهسته سرش را تکان داد. کارن لبخند وایش
 شد. وایش یرهیخ
 !یلی... خشهیدلم برات تنگ م -
 زد. یلبخند تلخ وایش
 .طورنیمنم هم -
 مراقب خودت باش... خداحافظ. -
 به سالمت. -

اد تکان د یدست وایانداخت. ش وایبه ش یگریآسانسور را زد. قبل از وارد شدن نگاه د یرفت و دکمه رونیاز در ب کارن
 و به گردنبند اشاره کرد.

 !ایاریدرش ن -
که بسته شدن در آسانسور نگاهشان  یهم ماندند تا زمان یرهیباشه، تکان داد. خ یزد و سرش را به معنا یلبخند کارن

کردن به از نگاه دنیدر همان حالت محو در بسته ماند؛ اما سرانجام به دل بر قهیتا چند دق وایرا از هم جدا کرد. ش
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ادکلن کارن  یشد. بو زیبرگشت و مشغول جمع کردن م آشپزخانهداد و در خانه را بست. به  تیرضا اشیخال یجا
به سراسر خانه انداخت؛ چقدر بدون  یدل تنگش! نگاه یزود نیرا به ا وایخانه را پر کرده بود و ش یهنوز هم فضا

سخت شده بود؟! مگر او به  شیفضا برا نیر اد دنیکشوکور شده بود! با خود فکر کرد چرا نفسحضور کارن سوت
 عادت نداشت؟! نه! یینهات
ساخته بود، از  نینشافسرده و گوشه یو غم از او آدم ییکه تنها یبود! زمان اشیقبل از ورود کارن به زندگ یبرا نیا

کرده بود! هر  رورویرا ز اشیآدم در چند هفته نه تنها خودش، بلکه تمام زندگ نیحاال ا یعالم و آدم تنفر داشت؛ ول
وجودش او را  یمحتاج وجودش است! حاال که کنارش نبود تا گرما رکه چقد دیفهمیم شتریب گذشتیکه م یاهیثان

ها و ظرف دیکش یبه ذهنش هجوم آورده بود! آه شیچند روز پ یهاو ترس یفارغ کند، دوباره همان نگران ایاز غم دن
 قیحقا ناز آشکار شد یترس و نگران یبرا ییجا یشستن شد. با خود فکر کرد وقت قرار داد و مشغول نکیرا داخل س

 توانست،یختم شد؛ او نم یشگیآشفته و درمانده باشد؟! جوابش به همان پاسخ هم دیبا طورنیوجود ندارد، پس چرا ا
 کرد،یم نینفس تضم نیاو را تا آخر یحالو خوش یراز در دلش، هرچند که خوشبخت نیداشتن ابا نگه توانستینم

و نگاهش را  ختیافکارش به هم ر ک،یبه سرام شهیخراش برخورد شگوش یکند! با صدا انـتیدر حق کارن خــ ـ
کردن نشست و مشغول جمع نیزم یرا بست. سر پا رو ریو ش دیکش یدوخت. پوف نیزم یرو یبه ظرف هزار تکه شده

اش، داخل انگشت اشاره شه،یش یزیه کار خود را کرد و با فرو رفتن تشد. لرزش مشهود دستانش باالخر هاشهیشخرده
به دردش به فکر فرو رفت. او کارن را  توجهیفشرد و ب گرشیرا با دست د اشی. انگشت خوندیکش یکوتاه غیج

ن کارن !عزمش را جزم کرد که تا قبل از برگشتشدینم طورنیا ی؛ ول! عاشقش بودادیاز ز شتریب یلیدوست داشت؛ خ
 ها بود!و عذاب وجدان هاشیتشو نیاز ا یخالص اهِر نیبهتر یبه او آماده کند! سخت، ول قتیگفتن حق یخود را برا

. گرچه خوب آمدیم یکلمات کنار هم، به نظر کاف دنیفکرکردن و چ یشد. چند روز برا هاشهیکردن شجمع مشغول
چند روز وقت داشت؛ اما نتوانست خود را  یمراسم عروس یرگزار! او تا بزندیکه در واقع خود را گول م دانستیم

از آن نماند! حاال  یرا پاره کرد و دور انداخت تا اثر دکه نوشته بو یانامه یآماده کند. حت تیقیحق نیگفتن ا یبرا
در  هرحمانیکه ب یانتیدر چشمان پر محبتش، از خ رهیو خ ستدیکه عاشقش بود با یمرد یجلو توانستیچطور م

هم فقط با  دی! شازد؟یم ادی! فرشد؟یم یتصور واکنش کارن را نداشت!عصبان ییحقش کرده بود، پرده بردارد؟! توانا
آور به ذهنش افکار عذاب نی! هجوم اگذاشتیم شیروو روز بعد درخواست طالق را روبه کردینگاهش م أسفت

که  ینیگرفت. بغض سنگ اشیدستان لرزان و خون انیرا م داد و سرش هیتک نتیکرده بود. به کاب اشیکالفه و عصب
! شیبود! درست مثل چند سال پ فیاز حد ضع شیشد. او ب ریسراز شیهارا گرفته بود، شکست و اشک شیراه گلو

 شیکه چند سال پ یاز درد یسخت او را حت طیشرا نیبود! ا یو حال روح یبود که آن زمان جسم نیتنها تفاوتش ا
 نیزم یاز رو انیو درمانده بود. گر جی! گت؟یدر واقع یتر، ولآسان یلیخ دی! در عمل شادادیعذاب م شتریببود  دهیکش
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تخت انداخت و بالشت کارن را  یسمت اتاق خواب رفت. خودش را روبه مانده،یباق یهاتوجه به ظرفیبلند شد و ب
 فرستاد. هق زد. شیهاهیر انیم را شیو عطر خوش موها دیکش یو طوالن قیعم یبغـ*ـل گرفت. نفس

از دستت بدم...  خوامیدوستت دارم! نم یلیچون خ شه؛یاما نم خوام؛ی!متونمیمن نم یکارن؛ ول خوامیمعذرت م -
 ... لعنت!وای! لعنت به تو شخوامینم

*** 
به همان شکل  انداخت. دو دستش را زیم یرو یرا به حالت ضربدر شیداد و پاها هیتک یدرمانده به صندل هومن
 فرستاد. رونیو پر سوزوگداز ب قیسرش گذاشت و نفسش را عمپشت

 !اره؟یدر ب ینگلیبدبخت رو از س یمن و تو ادیم یحاال ک شه،ی! مشکل اون دوتا که داره حل منیفرز یهع -
 .دینشست و رو به هومن خند زیم یرو رجهیش کیبا  نیفرز

 !یه سالمتگوره بوم گمگمشده یمهیمن که هنوز ن -
 زد. یچشمک

 هست! ادیکار زواسه شما که کمک یول -
 نگاه کرد. نیچپ به فرزچپ هومن

 نگارم نداره؟! دنیکه اصالً چشم د شعورهیمثالً؟! نکنه منظورت اون کارن ب یکار؟! ککمک -
 کرد. ینچ نیفرز

 شد؟! یعسل راضتو راه برگشتن از ماه یبابا! مگه نگفت یا -
 .دیکش یپوف هومن

 شد؛ منتها به زور زنش! یبله راض -
 یبابات؟! اگر هم اجازه ایتوئه  ی! بعدم، کارن ننه؟یجورچه یدار کاریچ گهیشده، د یکه راض نهیحاال مهم ا -

 مهم باشه، فقط و فقط عموته! یکس
 کرد. یظیاخم غل هومن

پسرعمو  هی! اون فقط واسه من کارن چقدر برام مهمه تیکه نظر و رضا یدونی! خودت خوب منیبس کن فرز -
 و با هم بزرگ... میکنار هم بود ادیم ادمیکه  یمنه! من و اون از وقت هیزندگ یهمه ست،ین

 .دیوسط حرفش پر نیفرز
اون دفترچه  ی! بسه تو رو خدا! اصالً من غلط کردم حرف زدم، تو فقط واسه بار هزارم خاکادونمیآره آره، م -

 و نکن خواهشاً!خاطراتت و تو حلقمون فر
 :دیچپ نگاهش کرد و توپچپ هومن
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مامان جون با  ایرو پس نگرفته  تشیبه حال منه بدبخت کن بابا! تا کارن رضا یفکر هی. الیخیرو ب نایاصالً ا -
کنم.  یو ازش خواستگار ارمیدل نگار رو به دست ب یجور هی دیبا ،یسراغم که چرا دختره رو نگرفت ومدهیچماق ن

! میدومشم باش یمنتظر بچه دیبا گهیسه روز د-دو وقتاونمنم زبون نداره،  چهارمکیرو نگاه تو رو خدا،  اون حامد
 شیموندم! االن درد کارن رو تو دوران خواستگار یحاال منم هستم! همه ازدواج کردن، من تازه تو روش خواستگار

 !ارهیو سرم مر شیش کردم! حاال خدا داره تالفچقدر مسخره چارهی! بفهممیم
 .دیخند نیفرز

 است! اریدست بس یبله آقا هومن... دست باال -
 کرد. یپرسشگر نگاهش کرد و اخم هومن

 ربط داشت؟! -
 نداشت؟! -

 شانه باال انداخت. هومن
 .دونمینم -

 گذاشت. زیم یکرد و سرش را رو ینچ نیفرز
 خوابم گرفت. میولش کن! انقدر حرف زد -

 گذاشت و لب زد: نیفرزکمر  یسرش را رو هومن
 آره به خدا! -

 فرو رفتند! یقیشد و به خواب عم نیسنگ شانیهردو یهاپلک
*** 
آن  تیوضع دنیشده بود، با ضرب در را باز کرد و وارد شد. با د یکالفه و عصبان دنیکه از در زدن و جواب نشن نگار
 یاز رو یانداخت و سر شانیهاافهیبه ق ینگاهسمتشان رفت. بلند و محکم به یهاحرصش گرفت و با قدم شتریدو ب

 تأسف تکان داد.
 !س؟یپل گنیواقعاً که! به شما دوتا هم م -

 .دیکوب زیرا باال آورد و محکم دو طرف م دستانش
 !ونیآقا -

 یاز رو نیبلند شد و فرز یصندل یشدند. هومن هول از رو رهیشده به نگار خو با چشمان درشت دندیاز جا پر هردو
 :دیغر نیشدند. فرز رهیزده به نگار خ. هردو آب دهانشان را قورت دادند و وحشتدیپر نییپا زیم
 !میبود سکته کن کیچه وضعشه خانوم؟! نزد نیا -
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 :دیتوپ یعصب نگار
 !دنه؟یخواب جای اداره! بپرسم شما از رو الٔ  سو نیا دیمنم که با نیا -

 کرد و با اخم گفت: یاسرفهتک هومن
 !رهیگی! قبلش که وقت نمگهیخوابه د -

 چپ نگاهش کرد.چپ نگار
 ستوان؟! نیکردیم کاریچ نیرو نداشت یمتر شیزبون ش نیشما ا -

 فرستاد. رونیانداخت و نفسش را پرحرص ب نیبه فرز ینگاه
 نرموخیٔ  از تا ادیاالنش هم سرهنگ به احتمال ز نی! همستیواسه بحث کردن ن یبه هر حال، فعالً وقت مناسب -

 !نیشده. زود باش یعصبان
 :دیمتعجب پرس هومن

 داره؟! کارمونیعمو؟! چ -
 !میتا بفهم می! بهتره بردونم؟ی. بعدش هم، من چه میدیسرهنگ جمش ر،یخنه -

 زد و ابرو باال انداخت. زیو تمسخرآم یمصنوع یلبخند
 !ون؟یآقا نیکنیفکر نم طورنیا -

سر اصل  مقدمهیآمدنشان ب ریخاطر دبه یاغرهد و او بعد از رفتن چشمرفتن یدیبا هم به اتاق سرهنگ جمش هرسه
 مطلب رفت.

 باهاتون حرف بزنم. تیمأمور هیصداتون کردم تا راجع به  -
صورتش گذاشت و با آه و ناله  یدرمانده به خود گرفت. دست رو یو حالت دیرا در هم کش شیابروها عیسر هومن
 گفت:

 !کشهیدندون داره من رو م نیا یجا دردِ یشرمنده سرهنگ، ول -
 :دیتوپ تیکرد و با جد یاخم سرهنگ

 !ارین تیمأمور ریواسه در رفتن از ز یالک یستوان! بهانه -
 :دینال هومن

سوز سرم اومد! خانمان یبال نیا یعسل سروان کارن خان احمدماه ی! توگمیقربان؟! به خدا راست م هیبهونه چ -
 نشونتون بدم! نی! اجازه بدن؟یکنیدندون نداشتم!باور نم گهیبه خودم اومدم که د ی، فقط وقتچطور شد دمیاصالً نفهم

شده  دهیدندان کش یحالت ممکن باز کرد و به جا نیشتریسرهنگ خم شد، دهانش را در ب یرورا دور زد و روبه زیم
 اشاره کرد.
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 قربان! دینیبب -
 داد زد: سرهنگ

 سر جات ستوان! سایوا -
سرش را  ینگاهش کرد و کم یچشم ریز نی. فرزستادیا نیگذاشت و دوباره کنار فرز یپاچه احترامستد هومن

 و با پوزخند لب زد: لیسمتش متمابه
 آقا هومن! یچونیبار رو بپ نیا یبتون کنمیفکر نم -

 جمع شد. نشایسرهنگ حواس هردو یدر هم رفت؛ اما با صدا نیفرز یهازد که اخم شیبه پهلو یاسقلمه هومن
 ...نیتا با هم برکه قراره شما سه یتیمأمور -

 .دیزده وسط حرفش پرذوق هومن
 با هم؟! -

 به نگار انداخت. ینگاه
 ستوان وثوق هم با ما هستن؟! یعنی -

 چپ نگاهش کرد.چپ سرهنگ
 حرفم رو بزنم ستوان! یادامه خوامیم نیبله، حاال اگه اجازه بد -

 شده بود، انداخت و دوباره رو به سرهنگ، معقول گفت: اشرهیخ یظیر که با اخم غلبه نگا یگرینگاه د هومن
 !دییبله بله، بفرما -

 ادامه داد: سرهنگ
 شرط داره که... یسرهی تیمأمور نیا -

 .دیدوباره وسط حرفش پر هومن
 قبوله! -

 زد. یکج و حرص یبا اخم نگاهش کرد و لبخند سرهنگ
 !کرد؟یدرد نمستوان شما مگه دندونتون  -

 هول گفت: هومن
که  شهی! نمگهید میباهاش بساز یجورهی دی! باالخره باه؟یکه خب چاره چ نهی. آم... منظورم استین ینه نه، مشکل -

 زد! نیدستور مافوق رو زم
 باال انداخت. ییابرو

 !شه؟یم -
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 پوکر نگاهش کرد. سرهنگ
 !هیواهلل واسه شما که عاد -

اعتراض سرهنگ را باال ببرد!نگاهش را به هومن  یاش صداانش گرفت تا مبادا خندهده یدستش را جلو نیفرز
ها با اخم رو به هومن از سرهنگ، نگار احترام گذاشت و زودتر از آن یها. بعد از اتمام صحبتدیخند زیدوخت و ر

زد و سرش را به  یکج شدند. سرهنگ لبخند ارجهم احترام گذاشتند و از اتاق خ نیرفت. هومن و فرز رونیاتاق ب
 چپ و راست تکان داد. لب زد:

 جوونا! نیامان از دست ا -
و  لیموبا عیسر ،یشدن از اتمام ساعت کارها و مطمئنانداختن به عقربهزده وارد اتاق شد و بعد از نگاهذوق هومن

 گفت: نیرا برداشت و رو به فرز اشیباران
 !میبر -

 زد. یاش را برداشت و لبخند کجپالتو نیشد. فرز اشیباران دنیپوش مشغول
 !خونهیکه کبکت خروس م نمیبیم -

 و سرحال گفت: زدهجانیو ه دیسمتش چرخبه هومن
 ! هان؟ چرا نخونه؟!ن؟یآخه چرا نخونه فرز -

 .دیرا از هم باز کرد و چند قدم عقب رفت و خند شیهادست
 خروس بخونه! جورنیبذار تا فردا صبح هم -

 شد. کینزد نیفرز به دوباره
 واسه جلب توجه نگاره! تیموقع نیبهتر نیباور کن ا نیفرز -

 باال انداخت. ییابرو نیفرز
تو رو  نیریش یگول حرفا ایراحت نیبه ا دونمیم دیچند وقت شناختم... بع نیکه من تو ا ینگار ی! ولطورنیکه ا -

 بخوره!
 زد و لبش را به دندان گرفت. یچشمک هومن

 وجود نداره که گول زبون هومن رو نخوره! یکسچیه ایدن نیتو ا -
 اش زد.شانه یرو یدست

 فراموش نکن! وقتچیرو ه نیا -
 .دیخند نیفرز

 !یعوض -
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 در را باز کرد و هردو از اتاق خارج شدند. د،یهم خند هومن
*** 

 حرفم هستم! یمن هنوز هم رو یول -
 :دیسمتش برگشت و متعجب پرسبه هومن

 ف مادر؟!کدوم حر -
 من و پدرت حق توئه! راثیتمام ارث و م نکهیا -

 یرهیزانو زد. خ شیرونشسته بود، روبه یصندل یکه رو رزنیقد شدن با پهم یفرستاد و برا رونینفسش را ب هومن
 زد. یچشمان مهربانش شد و لبخند

که  یزیآخه؟! تنها چ خورهیدردم م همه پول به چه نی. جدا از اون، استیپول حق من ن نیقبالً هم گفتم مادر، ا -
 .خوامینم یچیمن ه نیشماست. باور کن یحالآرامش و خوش نیهم خوامیمن م

 .دیسرش کش یزد و دست رو یلبخند رزنیپ
 شد؟! ی! پس چنینفر بدهکار هیبه  یادیز یلیکه خودت و دوستت پول خ یگفت بارهی ادمهی یپسرم؛ ول دونمیم -

 .دیخند هومن
 طلبش شد! الیخیب گهیازدواج کرد و اونم د میکه بهش بدهکار بود یکارن با دختر ،یچیه -

 گفت: زدهجانیبرق زد و ه رزنیپ چشمان
 !نم؟یآقا داماد و عروس خانوم رو بب تونمیم ی! حاال من کزمیعز -

 .زد و از جا بلند شد یلبخند هومن
 !نینیرو بب گهید یکی دیاون هم به وقتش، اما فعالً با-
 اشاره کرد. یدر خروج به
 !م؟یبر -
 کرد. زیچشمانش را ر رزنیپ
 ! از چشمات معلومه!یختیواسه من ر یانقشه هی دهیورپر یتو -

 .دیخند هومن
 خوب! ینقشه هیدرسته،  -

*** 
ت. انداخت و ابرو باال انداخ یو مراقبش بود، نگاه کردیم یچند وقت کنارش زندگ نیکه ا یمرد یبه سرتاپا نیفرز

 .دیکش یسوت بلند
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 !نیشد ترپیواو! از من هم خوشت -
 :دیآمد و نگران پرس کینزد رمردیپ
 حاضره؟! ینیریگل و ش نمیبب -

 زد. یو چشمک دیخند نیفرز
 م؟یبر نه،یتو ماش نی! نگران نباشنیعجله دار یلیانگار خ -
 زد. یلبخند رمردیپ
 بودن!مثل تو  ذرههیانسان؟! کاش پسرام  ای یاتو فرشته-

 .دیخند نیفرز
 نشده. ریتا د میپدرجان! حاال بر ستمین میاتحفه نیمن همچ -
 برگشت. رمردیسمت پرا باز کرد که ناگهان نگران شد و به در
 داروهاتون رو دادم که؟! نمیبب -
 پرت!حواس یآره، پسره -

 و از خانه خارج شد. دیخند نیفرز
 !ستین یشب عاد هیب که کنم؟! حق دارم هول بشم؛ امش کاریخب چ -
 .دیخند رمردیپ
 !؟یزیتو سرت بر یچه خاک یخوایپس سر داماد شدن خودت م ،یتو که انقدر هول -

 سوار شد. استارت زد و با خنده گفت: رمردیزمان با پرا زد و هم نیقفل ماش نیفرز
 آخه؟! دهیبه ما زن م یک -
 زد. یلبخند مهربان رمردیپ
 !یشاءاهلل هرچه زودتر داماد بش! انیخوب نیسر به ااز خداشون هم باشه! پ -

 گاز داد. نیفرز
دستمون  ادیب نیزنیکه ازش حرف م یهم واسه خرج و مخارج اون زن یزیچ یپول هیخدا از دهنتون بشنوه! منتهت  -
 حله! گهید

*** 
 :دینگاه کرد و پرس شانینگران هردو یمتعجب به چهره وایش
 !ن؟یکشوند نجایمن رو ا بدونم چرا شهیها مبچه -

 :دیتوپ واینگران به هم انداختند که ش ینگاه نیو فرز هومن
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 چتونه شماها؟! -
 گفت: دهیبردهیزده و برکرد و بعد از چند لحظه وحشت یمکث

 ...ییبال هی... ینکنه  نمیب... بب -
 .دیوسط حرفش پر هومن

 !یخواستگار -
 درشت شد. وایش یچشمها

 !؟یخوا... خواستگار -
 دستپاچه گفت: نیفرز

 !هیخواستگار هیآره، قض -
 کرد. یاخم وایش
 !؟یک ی! خواستگارنمیبب نیبابا، درست حرف بزن یا -

 را به هومن دوخت و با چشمان درشت شده گفت: نگاهش
 ! هومن تو...نمیبب سایوا -

 کرد. یکالفه نچ هومن
 خب! میتا ما حرفمون رو بزن ریبگ*ـگر ـیدندون به ج ذرههیمن باشه!  یخدا نکنه خواستگار -
 :دیتوپ وایش
 !رم؟ی*ـگر بگـیدندون به ج -
 :دیاشاره کرد و غر اشیساعت مچ به
 کنمیو دارم التماستون م ستادمیشما وا یروکه وسط پارک روبه ستهیهفت ثانوو چهل قهیدق یس قاًیمن االن دق -

 !ن؟یبگ یزیچ هی دیبا گهید نیکنی! فکر نمهیل ثان! شد چهامیب نجایا نیاز من خواست یواسه چ نیبهم بگ
 کرد بر خود مسلط شود. یقورت داد و سع یسختآب دهانش را به هومن

 بخت...دوتا جوون دم میگرفت میتصم گهیبا هم د نیکه... که من و فرز نهیا هیقض نیخب، بب -
 کرد که هومن حرفش را عوض کرد. یسرفهاتک نیفرز

 خسته...عاشق دل دوتا نهیمنظورم ا -
 :دیبار هومن توپ نیدوباره سرفه کرد و ا نیفرز

 بابا، اصالً خودت بگو! یا -
 گفت: وایفرستاد و رو به ش رونینفسش را ب نیفرز
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 مشون؛یآورد نجایتا ا میبرسون گهیو به هم د میاریدرب ییخورده رو از تنهاخانوم، ما قراره دو تا آدم سال وایش دینیبب -
 دونهیعروس نم یول دونه؛یداماد ماجرا رو م یعنی... یعنی! میروشون کنچطور با هم روبه می. حاال واقعاً موندحاال.. یول

 !مشیآورد نجایا یواسه چ
 تکان داد. ینگاهشان کرد و سر زشدهیبا چشمان ر وایش
 !ریتو کار خ نی! زدنهیا هی... پس قضطورنیکه ا-

 .دیرا باز کرد و خند شیهااخم
 بابا! خب االن کجان؟! لویا -

 سمت راستش اشاره کرد.به هومن
 ورتر.اون کمهی -
 :وایش
 !ن؟یهست یپس معطل چ -
 شانه انداخت. یرا رو فشیک
 !میبر -
 نگران اطراف را نگاه کرد و لب زد: نیسرش. فرزهم پشت نیجلوتر رفت و هومن و فرز وایش
 بابا پس کجا رفت؟! یا -

 دهانش گذاشت و داد زد: یانداخت و دو دستش را جلو به اطراف یهم نگاه هومن
 !؟یمامان جون کجا رفت -
 :وایش
 بودن؟! نجایا نیمطمئن -

که همراه با شخص  رزنیپ دنیاطراف شدند. هومن از دور با د دزدنیزندند و دوباره مشغول د رهیپشت به هم دا هرسه
 .ستادیا شانیرونفس روبهو نفس دیطرفشان دوبه آمدیسمتشان مبه یگرید
 مادر؟! یبابا، کجا بود یا -

 :دینال نیسمتشان آمدند و فرزهم با دو به وایو ش نیفرز
 !مردمیم یآقا جون؟! داشتم از نگران یکجا رفته بود -

 :دیتوپ رمردیرو به پ رزنیدوخت. پ نیو فرز رمردینگاه متعجبش را به پ هومن
 !یمجسمه بود نی! شما که کالً عاومدیسرش م ییلوم نبود چه بالخدا رو شکر که به موقع گرفتمش! وگرنه مع -
 اعتراض کرد: رمردیپ
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 حواسش به بچه باشه مادر پدرشه، نه مردم! دیکه با یبابا خب به من چه؟! کس یا -
 را تکان داد و با حرص ادامه داد: سرش

شه  شونیحال فکرشیتا مادرپدر ب تشکسیم شییجا هیو  نیزم خوردیبا مخ م دی! بچه باه؟یچ یدونیاصالً م -
 ولش کنن به امون خدا! دینبا یجورنیهم

 :دیتوپ یشد و عصب رهیخ شیهادر چشم رزنیپ
 !؟یو افتادنش رو نگاه کن یسیمثل احمقا وا شهیم لیاونا دل یفکریب -

ها کردن آنجدا ید و برادعوا بودند، باالخره به خود آمدن یمحو تماشا ریکه تا آن لحظه، متح وایو ش نیفرز هومن،
 .دیجلو رفتند. هومن وسط دعوا پر

 !نیزیاعصابتون رو بهم نر ال،یخیمادر جون ب -
 را گرفت و نگران گفت: رمردیهم دست پ نیفرز

 !اد؟یخوشتون م یکوفت ی!نکنه از اون قرصاستیواسه قلبتون اصالً خوب ن تیعصبان همهنیا -
 تکان داد. یبه دندان گرفت. دست به پهلو سربه عقب برداشت و لبش را  یقدم وایش
 !نیدو نفر رو به هم برسون نیا نیخوای... پس محیصح -

 باال انداخت و دو دستش را باال آورد. ییابرو
 جنگ راه بندازم! خوامینم ن؛یرو من اصالً حساب نکن -
از آن ها نداشتند و  یکه دست کم نیمتعجب به هم نگاه کردند و سپس نگاهشان را به هومن و فرز رمردیو پ رزنیپ
 هم بودند، دوختند. یرهیخ
 :دیتوپ وایش
هر  ،ییعشق و محبت و رفع تنها جادیا یکه به جا یجورنی! ان؟یدو نفر جور کن نینبود واسه ا یبهتر سیواقعاً ک -

 !میوسط معرکه از هم جداشون کن میبر دیروز با
 کرد. یاخندهوجورکردن اوضاع، تکعجم یانداخت و برا وایبه ش یچپنگاه چپ هومن

 ن؟یش رفته بودشد؟! واسه رسوندنش به خونواده یاون بچه چ یا... راست -
 .دیکش یپوف رزنیپ
 آره. -
 با اکراه گفت: کردینگاهش م یرچشمیز کهیاشاره کرد و درحال رمردیپ به
 .گشتمیدنبالشون م دیها بانبود حاالحاال شونیالبته اگه کمک ا -
 کرد به هومن: رو
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 !کردیم یاهیچه گر چارهیب یبچه ینیبب ینبود -
 فرستاد. رونینفسش را ب رمردیپ
 شانس آورد مادرت گرفتش! -

 تأسف تکان داد. یاز رو یسر
 شدن! الیخیو ب تیمسئولیزمونه بدوره نیا یواقعاً که! چقدر پدرمادرا -
 :دیغر یعصب رزنیپ
 نبود! یطورنیآره واهلل! زمون ما که ا -
 زد و آهسته لب زد: یجمع شد. لبش را به دندان گرفت، چشمک نیکرد که حواس هومن و فرز یسیآهسته پ وایش
 .نیایب -

 زد و به آن دو اشاره کرد. یکنارش رفتند، لبخند نیهومن و فرز یوقت
 !میبر کنن،یرو حل م یچهمه گهید یقهیخودشون تا چند دق م؛یکن یما کار ستیالزم ن -
 زد: یلبخند ومنه
 !هی! عالهایگیراست م -

 بلندتر کرد و گفت: یرا کم شیصدا
 مادر جون! -
 و نگاهشان کرد. دیزدن دست کشاز حرف رزنیپ
 !گه؟ید نیهست جانیهم م،یواسه خودمون بخر یزیچ یبستن هی میریما م -

 گفت:حال زد و خوش نیفرز یشانه یرو یها باشد، دستمنتظر جواب آن نکهیا بدون
 !میبر -

*** 
ها و راجع به آن داشتندیراه شده بود، کنار هم قدم برمروبه زیچدر عرض دوساعت همه نکهیحال از اخوش هرسه

 یزورک یبه ساعتش نگاه کرد. لبخند عیاش را خورد و سرخنده ،یموضوع یادآوردیبا  وایش نکهی. تا اکردندیصحبت م
 زد و هول گفت: یو ساختگ

 برم. دیها من باا... بچه -
 متعجب نگاهش کرد. هومن

 از شب نگذشته! یلیهنوز که خ -
 به پدرم سر بزنم. دی... بادی. باستین نیموضوع ا -
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 نرو. ییتنها ام،یخب پس منم همراهت م -
 زد. یلبخند

 . فعالً.ستیالزم ن -
 ها دور شد که هومن داد زد:تکان داد و با عجله از آن یدست

 !؟یمطمئن -
 عقب رفت.و عقب دیسمتس چرخبه د،یدویطور که مهمان وایش
 آره، ممنون! -

. از دیشد و داخل کوچه دو ادهیسرعت پکردن، بهرا داد. بعد از حساب اشیپدر یگرفت و آدرس خانه یتاکس عیسر
ساختمان  یسمت ورودانداخت و به دیمشخص بود حدسش درست است! کل د،یرسیکه به گوش م ییسروصداها

بود انداخت  ستادهیا مایسر ش یدست، باال بهزده به پدرش که کمربند آلود و وحشتغضب ی. در را باز کرد، نگاهدیود
 .دیو کمربند را با خشم از دستش کش ستادیا شیروروبه د،یسمتش دوو به

 چه خبره؟هان؟ نجایا -
 :دیزنان غرنفسو نفس دیکش اشینیبه ب یدست پدرش

 دراز رو برسم!زبون یدختره نیحساب ا امخویبرو کنار! م -
 :دیدوباره پسش زد و توپ وایش
 !؟یواسه چ -

 زد. یحرص یپوزخند
 !ده؟یچون موادت به موقع نرس -

 زد: داد
روز  نیکه به ا ریهمونا رو بگ یبرو پاچه یکنیم یقاط یهان؟ صد بار بهت گفتم وقت ه؟یچ مایآخه گـ ـناه ش -

 نبود؟ هان؟! حاال نوبت اونه؟! یکاف یرو تباه کرد مونیو زندگ یو زجر دادانداختنت! هر چقدر ما ر
 ادامه داد: تیآورد و با قاطع نییرا پا شیصدا یکم
ساله که دارم  نیچند ت،یرحمیخاطر بتو، به ماتیخاطر تصمبابا! من به گمیم یچ نیخوب گوشات رو وا کن بب -

هم  مایسر ش یکه سر ما آورد ییبالها ذارمینم کشم،یتم و نفس مزنده هس ی... تا وقتذارمی. نمکشمیعذاب م
تا  ادیم رونیولرز از خونه بماهه با ترس نیچند حاالزد و  یکار وحشتناک نیخاطر تو دست به همچبه بارهی! یاریب

ون آدم مرده باشه مبادا ا نکهیکه از اون اتفاق گذشته با عذاب وجدان ا یراهش سبز بشن! تموم مدت یجلو سایمبادا پل
 .یعذابش بد نیاز ا شتریب ذارمی! من نمهیکاف جانیبسه! تا هم گهید یشبِ آروم نداشته؛ ول هیگذرونده و 



 

 

715 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 شیهااشک ینشست و با مهربان شیرورفت، روبه دیلرزیاتاق کز کرده بود و به خود م یگوشه انیکه گر مایش سمتبه
 انداخت. اشیشانیپ یرو یبه کبود ینینار زد و نگاه غمگو بورش را ک شانیپر یرا پاک کرد. موها

 ! پاشو.گذرهیم نایا یناراحت نباش! همه -
 را گرفت و بلندش کرد. دستش

 .میبر اطیپاشو تو ح -
 رخمیباغچه نشاند و کنارش نشست. به ن یبه پدرش از خانه خارج شد. او را لبه توجهیکرد و ب تیرا به جلو هدا مایش

 اش انداخت.انداخت و دست دور شانه یاش نگاهبغ کرده
 کتکت زد؟! یلیخ -

 زد. یرنگلبخند کم وایتکان داد که ش نینه به طرف یرا به نشانه سرش
 !؟یبه خودت گرفت هیها چمادر مرده یافهیق نیخب پس ا -
 نگاهش کرد و با ترس گفت: مایش
 !رفتمیدرم دیکردم! نبا کیمن... من به اون آدم شل -

 دستانش گرفت و هق زد. انیرا م سرش
 که حقم بود برسم! یکردم تا به مجازات یم میخودم رو تسل دیبا -
 معترض گفت: یمهربان، اما کم یفرستاد و با لحن رونینفسش را ب وایش
 مجرم هیترس بوده، نه عمد! بعدش هم، اون آدم  یفقط از رو یکه تو اون شب کرد ی! هرکارزم؟یعز یچه مجازات -

 !دیرسیاعمالش م یبه سزا دیزود با ای ریرو بدبخت کرده بود؛ پس د یادیز یبود! دخترا
 :دیسرش را باال آورد و نال مایش
 شده! یمعنیو ب اهیواسم س زیچ! همهیآبج کشهیعذاب وجدان داره من رو م نی... انیمن! ا یلهینه به وس یآره، ول -
 :دیشد و غر رهیدر چشمانش خ وایش
 دینبا یمرتکب بشه؛ ول یادیز یهااشتباه شیممکنه تو زندگ ی! هرکسسالته جدهی! تو فقط هما؟یش هیحرفا چ نیا -

 شد که! دیناام کردنیاز زندگ
 زد. ینیلبخند تلخ و غمگ مایش
 !یلیاشتباهه... خ هیاز  شتریب یلیخ نیا -
 تکان داد. یسر هیکردو بعد از چند ثان یپس مکث ماست،یبا خود فکر کرد حق با ش وایش
! یکن یو با عذاب وجدان زندگ فیبالتکل یجورنیتا آخر عمرت ا یتونی! تو نم؟یآخرش که چ یحق باتوئه؛ ول -

 .کنمیبرگشت راجع بهت باهاش صحبت م تیکارن از مأمور یمن... من وقت
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 ن داد.زده سرش را به چپ و راست تکارا گرفت. وحشت وایدست ش عیدرشت شد و سر مایش یهاچشم
 بهش نگو! یزیچ کنمی! خواهش مینه آبج -
 زد. یبخشنانیفشرد و لبخند اطم شیهادست انیرا م مایدست ش وایش
رو  یکه تو توش قرار داشت یطی! اگه کارن شرامیبود که تا االن ساکت موند نی! اشتباه انهینترس! کار درست هم -

. بعدش هم، اصالً از کجا معلوم که اون مرد مرده یاگهیکس د! نه تنها اون، بلکه هرکنهیبفهمه، مسلماً درکت م
 کهیدرحال ،یکن یتا آخر عمر با ترس زندگ یخوایم ؟یچ وقتفکر کن که زنده باشه، اون نیدرصد به ا هیباشه؟ فقط 

 !؟یمرتکب نشد یجرم چیه
نگاه کرد و باالخره زبان باز  وایش دوباره به یطوالن یگرفت و به آسمان دوخت. بعد از سکوت واینگاهش را از ش مایش

 کرد:
 !خوامیرو نم نی! من اشهیخراب م تونیموضوع رو بفهمه، زندگ نی! اگه شوهرت ا؟یآبج ی... پس تو چیول -
 زد. یلبخند تلخ وایش
 رو راجع به من بفهمه... قتیکارن حق یاالنش هم خراب شده! وقت نیمن هم یزندگ -

 فرستاد. رونینفسش را ب نیانداخت و غمگ نییرا پا سرش
 !شهیم یتصور کنم که بعدش چ تونمینم یحت -

*** 
رو  وایکه جهان ش یکه کارن شب عقدش، همون شب ی!)همون مهموندیکه همه منتظرش بودند فرا رس یشب باالخره

بود،  مهم اریهرسه طرف بس یکه در واقع برا یبزرگ یو وحشت داشت.( قرار بود معامله زدیازش حرف م د،یدزد
 انجام شود.

اش دست که در معامله یقدر هم اگر محموله و اشخاصدو طرف معامله مهم بود، همان یکه سودش برا قدرهمان
 یعنی نجایکه وارد شدن به ا دانستندیخوب م ی! همگشدیبه نفع کارن و افرادش م رفتندیلو م یپارت نیداشتند در ا

ها ساخته شده بود و کامالً کنندهمعامله نیهم یهیچون هتل با سرما دشمن! یبه النه یو مجلس کیش یلیورود خ
 یزیراز قبل برنامه زیچحل شده بود. همه باًیپرونده تقر نیا رفت،یم شیخوب پ زیچاگر امشب همه یها بود؛ ولقرق آن

 لیلارن آماده بود و دوحشتناک سراغ ک یهاحال باز هم آن کابوس نیوجود نداشت، با ا یاینگران چیشده بود و ه
 یول د؛یترسیماجرا م نیچرا؟! او فقط از بودن هومن در ا کردی! مدام با خود فکر مدانستیرا نم یهمه نگران نیا

 حاال که نبود، پس چرا هنوز هم وحشت داشت؟!
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 هایرانکرد ذهنش را از تمام نگ یرا بست و سع شی. پلک هادیکش یقیدر گذاشت و نفس عم یلرزانش را رو دست
 یوپادست شدند،یمتوجه وحشتش م هی. اگر بقآمدیم شیپ یاشتباه دیمهم بود؛ پس نبا یلیپرونده خ نیکند. ا یخال

 !شدیوقت هرچه رشته بودند، پنبه مو آن کردندیخود را گم م
 وارد اتاق شد. یاسرفهمحکم کرد و بعد از تک رهیدستگ یرا رو دستش

که همه دورتادورش  یشکل و متوسط لیمستط زیسمت مه منتظرش بودند،کرد و بهک یکوتاه رو به افراد یسالم
گذرا  یشب در آن اقامت کرده بودند، گشود. نگاه یرا که برا یهتل یو نقشه ستادیا زیبودند، رفت. پشت م ستادهیا

 .تک افرادش انداختبه تک
 بشه. برگذار نجایقراره امشب و ا یکه مهمون نیدونیتون مخب، همه -
 و ادامه داد: دیآن کش یرو یاش را به صورت عمودنقشه چشم دوخت، انگشت اشاره به
 ست...هتل دوازده طبقه -

 دوم زد. یطرح طبقه یرا دوبار رو انگشتش
 دوم برگذار بشه. یسالن طبقه یقراره تو یکه مهمون -

 دو دستش را دو طرف نقشه گذاشت و سرش را باال آورد. کف
نشه؛ پس جلسشون  رهیکه قراره صورت بگ یامتوجه معامله یتا کس هیو شولوغ باز یرد گم کن جورهی ینمهمو نیا -

 از اتاقاست. یکیو تو  یمهمون یجدا از فضا
 چند در که نقشه مشخص کرده بود، اشاره کرد. به
جز خروج  یراه اد،یب شیپبراشون  یمشکل ایاحساس کنن که در خطرن  اناًی. اگه احنیخروج اضطرار یدرا نا،یو ا -

ساختمان هم که از راه دور کنترل  یدرا باشن. در اصل نیمراقب ا دیاز افرادمون با ییدرا ندارن؛ پس چندتا نیاز ا
 .شهیم
 .دیحرف کارن پر انیسرعت مخود را نشان دهد، به ییتازه وارد که قصد داشت هوش و توانا یهااز ستوان یکی
 جناب سروان! دیببخش -

 نگاهش کرد. نکار
 بله؟ -

 گفت: هول
 داشته باشن! یواسه فرارشون در مخف دی! پس شاست؟یهتل مال خودشون ن نیمگه ا -

 اش را بخورد.کرد خنده یآن ستوان جوان شده بودند، انداخت و سع یرهیپوکر خ یاافهیکه با ق هیبه بق ینگاه کارن
 پنهانش کند، گفت: توانستیکه نم یبا لبخند کجموفق نبود! نگاهش را به پسر جوان دوخت و  یلیخ اما
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 ستوان؟! میسادیوا نجایراحت ا الیاز قبل چک شده که ما االن با خ نایا یهمه نیکنیفکر نم -
 دوخت. هینگفت. کارن نگاهش را از او گرفت و به بق یزیانداخت و چ نییجوان سرش را پا پسر

که  ازدهیکه تا ساعت  میدار یمشکل هیست. فقط شدهکنترل زیچو االن هم گفتم، همه نیدونیطور که مهمون -
بسته نباشه و بتونه  هیوپاش مثل ما و بقکه دست یکس م؛یدار اجیرابط احت هیحل بشه! ما به  دیحتماً با هیشروع مهمون

 .بدهسرک بکشه و بعدش به ما آمار  ییآزادانه به هر جا
 :دیاز افراد پرس یکی
 !قربان؟ یمثالً ک -

 نگاهش را به او دوخت. کارن
 خدمتکار! هیمثالً  -
 پرهام همه نگاهش کردند. یصدا با
 کمکمون کنه. تونهیکه م شناسمینفر رو م هیمن  -

 :دیبه پرهام انداخت و در دلش غر ینگاه یچشم ریز اریمه
 !اریرو به زبون ن کنمیکه فکر م یزیچنه... نه پرهام! خواهشاً اون -

 .ستادیبرداشت و صاف ا زیم یرا از رو شیهادست کارن
 ستوان؟! یک -
 پودر شد. اریمه دیپاسخ پرهام تمام ام با
 !هیبه نظرم آدم مناسب و مطمئن م،یباهاش آشنا شد میکه رفت ییهایمهمون یدختر! تو هی -

 باال انداخت. ییابرو کارن
 بهش ستوان؟! یوقت از چه لحاظ انقدر مطمئناون -

 نداشت! پرهام گفت: ی.ادهیاما باز هم فا د؛ینگو یزیدر دلش به پرهام التماس کرد که چ رگیبار د اریمه
 اون... -

 انداخت و ادامه داد: نییرا پا سرش
 !دونهیرو راجع بهمون م یچتعداد از مجرما کمکمون کرد و حاال... حاال همه هی یریراستش اون سر دستگ -

 شیروبهرو یسمت پرهام قدم برداشت و وقتشلوارش فرو برد، به بیاخل جباال انداخت و دستش را د ییابرو کارن
 فرستاد و لبش را به دندان گرفت. رونینفسش را پرحرص ب ستاد،یا

!مسئول پرونده هم نیدیدلتون خواست انجام م یو بدون توجه به عواقبش هر کار هیاز بق خبری... پس بطورنیکه ا -
 که کالً شلغمه! هوم؟!
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 تأسف تکان داد. یبه معنا را سرش
 اقعاً توقع نداشتم!وسر زبون کل اداره افتاده،  فشونیکه تعر ییایواقعاً که! از نفوذ -

 به جلو برداشت. یقدم اریمه
 ...یقربان من بهش هشدار دادم؛ ول -

 به کارن گفت: رهیحرفش را خورد. پرهام سرش را باال آورد و خ یادامه
کمتر هم  میو نگرانش نباش ریگیاز شما پ شتریپس مسلماً اگه ب م؛یپرونده هست نیا یماهه که نفوذ نیما چند -
کار رو  نیما رو لو بده تا حاال ا خواستیازم سر نزده. اون اگه م یکه کار اشتباه دمیم نانی! من بهتون اطممیستین

 کرده بود.
 کرد. زیتکان داد و چشمانش را ر یسر کارن

 !ونهیدر م یاگهیموضوع د یپا مکنیمن فکر م ی! ول؟یجد -
 انداخت و دوباره رو به پرهام گفت: اریبه مه ینگاه

 ه،یبدونم اون چ دیمطمئن کرده. با جورنیمثل شما رو ا یمحتاط یباشه که آدما یاگهید زیچ هیقض دیمسلماً با -
 حاال! نیهم

 نگفت. یزیانداخت و چ نییسرش را پا پرهام
 گفت: عیسر د،یدکارن را  تیکه عصبان اریمه
 باهاتون صحبت کنم قربان؟! یچند کلمه خصوص تونمیآ... من... من م -

مشغول گفتن  یو با نگران دیکش یاکارن را گوشه ار،یاز اتاق خارج شدند. مه اریتکان داد و همراه مه یسر کارن
 ماجرا شد.

 بگم... که... که... یجورراستش قربان... قربان خب من چه -
 .دیکش یپوف یعصب کارن

 ستوان! میوقت ندار یلیما خ -
 سرهم گفت:زودتر خالص شدن تند و پشت ینگاهش را به کارن دوخت، برا اریمه
دختره شده؟!اون هم کجا آخه؟!  نیآدم قحط بود که اومده عاشق ا دونمیشده! من نم وانهیپرهام رسماً د نیقربان ا -

نشد!  یکنم؛ ول رونیدختره رو از سرش ب نیکردن به افکر کمک کردم یسع یلی! من خیمهم نیبه ا تیوسط مأمور
 ...نیا

 کرد و ابرو باال انداخت. یاخم کارن
 ! کمک؟!سایوا سایوا -
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 کرد. زیرا ر چشمانش
 !؟یچه کمک -

 کرد. ینچ اریمه
 !الدهیدختره دنبال م نیدختره... ا نیخدا از دست تو پرهام! قربان ا یوا -

 کارن درشت شد. یهاچشم
 !؟یچ ی! واسهالد؟یم -
سرش  ییبد بال الدیفکر کنم م یول دونم؛ینم قیدخترست، دق نیخانوم، منظورم هم هیسا نی. گمونم ادونمیچه م -

 دایتر پراحت میدنبالش باش یسه نفر ی! پرهام هم بهش گفته که وقترهیدر دنبالشه که ازش انتقام بگآورده! دربه
بعدش...  یبود؛ ول یشدنشون بهمون برامون عاد کینزد. اولش میدید یمهمون هی و دوستش رو تو هی! ما ساشهیم

موضوع از چه قراره! اونا فکر  میازمون کردن، متوجه شد دنپرسی الٔ  موقع رقـ*ـص شروع به سو یبعدش وقت
 ینتونستم جلو م،یداون رو قانع کر نکهیبعد از ا یول مو؛یخبر دار الدیم یو حتماً از جا میباند یما از اعضا کردنیم

! درسته که دیفهم یول د؛یفهمیم یزیچ دینبا هیافتاد! سا دمیترسیکه ازش م یاون اتفاق تیو در نها رمیپرهام رو بگ
 نگرانم! یلیمن هنوزم... هنوزم خ یما نکرد؛ ول هیعل یکار چیبعد از اون ه

 یشجاع و نترس بود! ول یخته بود، شخصدر ذهنش سا اریکه از مه یریشده بود. تصو اریمه یرهیمتعجب خ کارن
 یهااو باعث شده بود دوباره فکر آن کابوس ی! نگراندیدیحد آشفته م نیبار بود که او را تا ا نیاول یحاال، برا

 اریمه یکاهش نگران یداشت برا یکه سع ییصدااش گذاشت و با شانه یوحشتناک به مغرش حمله کنند! دست رو
 کند، گفت: قیآرامش به آن تزر یکم
 هم بد نشد! یلیخ دیکه افتاده! شا هیاتفاق گهینگران نباش. د -

 زد. یرنگمتعجب نگاهش کرد که کارن لبخند کم اریمه
 نجاست؟ی. امیانتخابش کن میتونیکه م هیشخص نیباز هم اون بهتر م،یهر چقدر هم که بهش اعتماد نداشته باش -
 !بتهیمص تیجمع نیا ونیکردنش م دایپ یول مش؛یدید میاومد یآ... آره، وقت -

 .دیخند کارن
 !یاریب رشیزودتر گ دیتره، پس بااعتماداز همه قابل تیجمع نیا ونیم یول -
 راستش قربان من... -

 زده ادامه داد:انداخت و خجالت نییرا پا سرش
 باهاش صحبت کنه!همون پرهام  نیکه بهتره بگ نهی... منظورم ایعنی! ستمیباهاش جور ن یلیراستش من خ -

 فرستاد. رونینفسش را ب کارن
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 نکات هم بگم. یهینشده بق ریکه تا د می... باشه. حاال فعالً برگردطورنیکه ا -
 سر کارن افتاد.اطاعت کرد و پشت اریمه

*** 
ه کند، از شرح دهد و او را آماد هیسا یبرا ینقشه را به خوب نیا تیاهم زانیم دیکارن که با یبعد از تذکرها پرهام

کشاند. به داخل  یسمت اتاقبه سروصدایکرد و ب دایزود او را پ یلیپله رفت. خوشبختانه خسمت راهاتاق خارج شد و به
 :دیو متعجب و آهسته پرس دیخچر هیکرد و سپس خودش هم وارد شد. سا تشیهدا

 شده؟! یچ -
کالفه بود و  شد،یدستپاچه و هول م هیسا ید جلوح نیتا ا نکهیزد. از ا هیسرش بست و به آن تکدر را پشت پرهام

 را فوت کرد. قشیزمان بازدمِ نفس عمرا باز و بسته کرد و هم شیها! چشمکردیم یخودخور
 !هیسا یکمکمون کن دیبا -

 درشت شد و به خودش اشاره کرد. هیسا یچشمها
 من؟! به شما؟! -

 :دیپرس یتیم و نارضابا اخ هیتکان داد. سا دییتأ یسرش را به معنا پرهام
 نرفته؟! شیتون خوب پشده مگه؟! نقشه یچ -

 را از در برداشت. اشهیکرد و تک زیمتعجب و مشکوک چشمانش را ر پرهام
 !ه؟چی الٔ  اخم و سو نیا ی! معنهو؟یشد  یچ -

 باال انداخت. ییابرو
 ! آره؟!ادیموضوع بدت نم نیهم از ا یلیانگار خ -

 :دیپکرد و با اخم تو ینچ هیسا
 فقط... اد؟یشما بدم ب تیاز موفق دیپرهام! آخه چرا با ستین نیمسئله اصالً ا -

 برداشت. هیسمت سابه یکرد و قدم یاخم پرهام
 ؟یفقط چ -

 به چشمان پرهام گفت: رهینگاهش را باال آورد و خ هیسا
من هنوز  یکار مشترک باشه؛ ول هی نی! قرار بود ا؟ی... خب پس من چیول ن؛یرسیبه هدفتون م نیپرهام شما دار -

 کنم! دایهم از اون آدم پ کیکوچ ینشونه هی ینتونستم حت
 فرستاد. رونیابرو باال انداخت و نفسش را ب پرهام

 باز هم... طمیمن با وجود شرا کهیدرحال ،ی! تو هنوز هم به من اعتماد ندارنهیاوم... پس مسئله ا -
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 به تأسف تکان داد. یسر
 واقعاً که! -

 و هول گفت: یکالفه نچ هیسا
 خوامیکه م یزیزودتر به چ خوادی! من فقط... فقط دلم مستین نیپرهام از دست تو! منظورم اصالً ا ینه نه نه، وا -

 زودرنج شدم! یلی... خمیعصب یلیروزا خ نیبرسم! ا
 دو دستش گرفت. انیرا م سرش

! م پرهامخسته طیشرا نی... من... من از اخورهیم مپتک مدام تو سر هیچند وقت، مثل  نیاتفاقات ا یهمه -
تو وجودم جمع نشده بود!  جاهی یو نفرت و درموندگ یحجم از نگران نیسال ا ودوستیب نیتو ا وقتچی... هوقتچیه

 !دونستمیاتفاقات قدرش رو نم نیکه قبل از ا میمن فقط دنبال اون آرامش
 اشیهم قرار داشت. رو به چشمان مشک یسانت ستیدر ب شانیهاکه صورت یرشد، جو ترکینزد هیبه سا یقدم پرهام

 زد. یلبخند مهربان
 گهید خردههیفقط  ،یبرس یکه قبالً داشت یبه قول خودت به همون آرامش یخوا ی... اگه میپس اگه اعتماد دار -

! یشیم ترکیبه هدفت نزدهم خودت  ،یهم به ما کمک کرد ،یرو انجام بد گمیکه بهت م یتحمل کن! اگه کار
و  شهیپرونده حل م نیتمام مشکالت ا باًیوقت تقربره، اون شیخوب پ زیچامشب همه هی نیاگه فقط هم ،هیسا نیبب

ختم  زیچو به مجازات رسوندنش، همه الدیم یریست که با دستگموقع!اونمیافتیجلوتر م یلیخ میکه هست یزیاز چ
 هم ما! ،یشی! هم تو آروم مشهیم ریبه خ

 پرهام شد. یرهیدوباره خ د،یکش یقینگاهش را از پرهام گرفت، نگران و کالفه نفس عم هیسا
 کنم؟! کاریچ دیمن با ی... ولیباشه؛ ول -
 با ترس ادامه داد: اریمه یهاحرف یادآوری با
 ازم سر بزنه. یاشتباه ترسمیم یکمک کنم! ول خوادیمن... من دلم م -

 .زد یلبخند پرهام
 .ادینم شیپ یاشتباه چیوقت مطمئن باش هاون م،یخوایکه ازت م یرو انجام بد یهمون کار قیاگه دق -
 کنم؟! کاریخب... خب چ -
 !ایهمراهم ب -

*** 
که حاال با لباس مخصوص خدمتکاران هتل پوشانده شده بود، انداخت و سرش را  شینگران به سرتاپا ینگاه هیسا

 باال آورد.
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 !افته؟یو شنود نم نی! اگه تکون بخورم دورباد؟ینم شیپ یمشکل یمطمئنتو  نمیبب -
 کرد. یاخندهتک پرهام

 .رهیبگ لمیبتونه ازشون ف نیکه دورب یسیوا یجور دینه، فقط با -
تشخص شده بود و قابل یمخف نشیاست یلبه یهاگل انیکه م یکوچک نیبه دورب یدستش را باال آورد و نگاه هیسا

 اخت.نبود، اند
 !؟یاگه متوجهش بشن چ -

 .کرد ینچ پرهام
 یتونیخودت هم نم یوقت نم،یبینم یچیو ه سادمیوا تیسانت ی! بابا من که تو س؟یترسیچرا انقدر م هیسا -
 چطور اونا متوجهش بشن؟! شینیبب

 فرستاد. رونیبا اضطراب و لرزان نفسش را ب هیسا
 !! باهوشنگهید نی! خب قاچاقچدونم؟یچه م -

 زد. یو چشمک دیخند پرهام
 ؟ی! حاضرمیترما باهوش -

 متوقف شد. رهیدستگ یپرهام دستش رو یسمت در رفت که با صداسرش را تکان داد و به هیسا
 !هیسا -

 زد. یرا چرخاند و منتظر به پرهام چشم دوخت. پرهام لبخند سرش
 !یلیحواست به خودت باشه... خ -

گرفت  دهیناد ،یگرید زیچ ایاز ترس است  دانستیزد. تپش قلبش را که نم یرنگتکان داد و لبخند کم یسر هیسا
 رفت. رونیسرعت بو بعد از بازکردن در، به

*** 
ها به آن یرچشمیانداخت. ز نییعقب رفت و سرش را پاخدمتکارها عقب یهیمثل بق ز،یم یها رواز گذاشتن جام پس

 یزن دگانیرا مقابل د یسامسونت چرم فیاز مردها ک یکینشسته بودند.  زینگاه کرد؛ چهار مرد و دو زن دورتادور م
. کردندیم ییشده بودند و خودنما دهیدالر مرتب کنار هم چ یاهنشسته بود، قرار داد و بازش کرد. دسته شیروکه روبه

 اشاره کرد. اشیبه بغـ*ـل دست یها گرفت، خشک و جدزن نگاهش را از اسکناس
 درسته؟! نیبب -

 هر دسته شد و بعد گفت: یهاو تعداد اسکناس بودنیکردن واقعمشغول چک قهیدو دق-یکی مرد
 درسته. -
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 ها دوخت و گفت:نگاهش را به آن زن

- Well, tonight, one o'clock.be on time! 

 جا بلند شد. از

- see you later. 

از مردها رفتند.  یکیند لحظه بعد هم آن دو زن به همراه رفتند. چ هیزودتر از بق یاز جا بلند شدند و دو مرد خارج همه
سمتش و به ستادیا د،یرس هیکنار سا یسمت در رفت؛ اما وقتها بهسر آنکه داخل اتاق مانده بود، پشت یمرد نیآخر
 انداخت. نییکرد خود را آرام نشان دهد و سرش را پا یسع ماا زد؛یهزار م یاز وحشت رو هی. قلب سادیچرخ

 :دیسرش در هم گره کرد و مشکوک پرسدو دستش را پشت دمر
 ؟یدیتو خدمتکار جد -

 چشمان مرد شد. یرهیسرش را باال آورد و خ هیسا
 نه آقا. -

 باال انداخت. ییابرو مرد
 بودمت؟! دهی! پس چرا من تا حاال ند؟یجد -

 جور کرد. یابهانه عیکرد بر ترسش غلبه کند و سر یسع هیسا
 دوستم اومدم. حالش بد شد و واسه امروز کارش رو به من داد. ی.. من به جاراستش آقا. -

 فرستاد. رونینفسش را ب یعصب مرد
 کنن! یکار نیهمچ دی... بهشون گفته بودم نباطورنیکه ا -
. استرس داشت یلیباشه و خ یدهسیموقع سرو دیحتماً با ه،یمهم یشد! اون گفت چون جلسه یاتفاق یلیآقا خ -

 هم من جاش اومدم. نیه همواس
 تکان داد. یسر مرد

 یدونیکنه، م دایدرز پ ییبه جا دینبا یدیو شن یدید نجایکه ا ییزای! چگمیم یچ نیاوم... پس خوب گوش کن بب -
 که؟!

 آورد و به آن اشاره کرد. رونیب بشیراه از ج مهیرا تا ن یچکآهسته سرش را تکان داد. مرد دسته هیسا
 !؟یخوایم شتریسه بستن دهنت بوا ای هیکاف -

دستش  هیکه سا نیهم یگرفت؛ ول هیسمت ساچک را بهنگفت. دسته یزیبه مرد انداخت و چ ینگاه یرچشمیز هیسا
 و کنار گوشش زمزمه کرد: دیرا کش شیرا جلو آورد، بازو

 !کنمیگوله حرومت م هیدنبال دردسر نباش، وگرنه  -
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 اشدهیپرزده و رنگوحشت یرا رها کرد و رو به چهره دیلرزیشوکه شده بود و م اشیکه از حرکت ناگهان هیسا دست
 زد. یطانیش یلبخند

 انتخابه! نیبهتر شهیپول هم -
و ترسانش او را بدرقه کرد. بعد از رفتن مرد، دست  یرچشمیبا نگاه ز هیسمت در رفت. سارا از او گرفت و به نگاهش

رفت  رونی. بالفاصله از اتاق بدیکش یگذاشت و نفس راحت د،یکوبیم اشنهیسـ*ـ یبه قفسه انهیقلبش که وحش یرو
پله سمت راهبه کهیدرحال زد،ینم یحرف یاتاق بود؛ ول خلکه دا یهمان زن دنیاما با د د؛یسمت آسانسور دوو به

سرش راه افتاد. پشت سروصدایشدن به آسانسور منصرف شد. مشکوک و بدر هم رفت و از وارد شیابروها رفت،یم
 شتپ هیرفت. سا آمدیکه به نظر شوفاژخانه م یسمت اتاقکشد، از آنجا به نگیرفت و وارد پارک نییها پازن از پله

خارج شد، متعجب از جا بلند  درسشیشد و داخل را نگاه کرد؛ اما بعد از چند لحظه که زن از د میقا هانیاز ماش یکی
بود،  بازمهیکه ن یدر کوچک تیاز زن نبود! متعجب به اطراف نگاه کرد و در نها یسمت اتاقک رفت؛ اثرشد و به

کند، سرش را جلو  نجایبا باز کردنش سروصدا ا نکهیسمت در رفت و بدون اتوجهش را به خود جلب کرد. آهسته به
مع کرد و آهسته در را باز آنجا بود! تمام جرئتش را ج کیبار یپلهراه کیدر به پشت آن نگاه کرد؛  یآورد و از ال

 چند نفر شد. یرفت که متوجه سروصدا نییکرد. چند پله پا
 زود باش! -
 االن! -

 یسروصدا برا همهنیچه خبر است و ا نیزم ریاز تعجب درشت شده بود. کنجکاو بود بداند دو طبقه ز چشمانش
بزرگ مواجه شد. خدمتکارها در حال  یلیخ یانبار کیرفت و در کمال تعجب با  نییپله.ها را پا یهی! بقست؟یچ

 آمد و گفت: هیسا سمتها کارتون به دست بهناز آ یکیبودند.  لیو بردن وسا ییجاجابه
 !؟یبشقابا رو ببر یاومد -

 را به دستش داد. کارتون
 زود باش! -

طمئن شد، کارتون را ها برگشت؛ اما چند لحظه بعد که از رفتن خدمتکار مسمت پلهسرش را تکان داد و به هیسا
 یآن زن شد؛ ول داکردنیپ یاطراف برا دزدنیمشغول د کرد،یکردن تظاهر مطور که به کارگذاشت و همان یاگوشه

سمت آن رفت. توجهش را به خود جلب کرد و به یارتر انبدر قسمت به نسبت خلوت یکیبار یهم نبود!راهرو نجایا
آسانسور  چیه یچون انبار نجاست؛یو قرار داشت. مطمئن بود که زن اراهر یقفل مخصوص انتها کیبا  یدر کوچک

و زن از اتاق خارج شد. کف  افتی انی. باالخره بعد از چند لحظه، انتظارش پاستادیا وارینداشت. پشت د یگریدر د ای
تر رفت وغسرعت به قسمت شلبه هیکه کنار در قرار داشت، گذاشت و از در فاصله گرفت. سا یحسگر یرودستش را 
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به سمت آسانسور  عیهتل رساند، سر یها را به آشپرخانهبقشاب یخارج شد. وقت یو بعد از برداشتن کارتون از انبار
چهارم را زد. از آسانسور که  یطبقه یدکمه رعتسمنتظر گذاشته؛ پس به ازحدشیرا ب هیپرهام و بق دانستیرفت. م

 کرد. تیرا به داخل هدا هیدر را باز کرد و سا عیهام سرو در زد. پر دیسمت اتاق دوخارج شد به
 ؟یکرد ریچرا انقدر د ؟یکجا بود -

 جلو آمد. کارن
 ؟یدیفهم یزیشد؟ چ یچ -

 زنان گفت:نفسقلبش گذاشت و آب دهانش را قورت داد. نفس یدست رو هیسا
 کجاست. دمیاما نفهم ک،یسا... ساعت  -

 سمتش آمد.به پرهام
 !؟یزنینفس منفس شده؟! چرا یچ -

 :دیدرشت شد و نگران پرس شیهاچشم ناگهان
 بهت که شک نکردن؟! نمیبب -

 سرش را به چپ و راست تکان داد. هیسا
 کردم. شیماست مال یجورهیکه گفتم نه و  یدیخدمتکار جد دینه، فقط ازم پرس -

 آورد و به آن اشاره کرد. رونیب بشیاسکناس را از ج یدسته
 !کشتمیبگم، م یشون به کسراجع به جلسه یزیکرد که اگه چ دمیرو داد و تهد نیبعدش هم ا -

 :کارن
 افتاد؟ یخب، اونجا چه اتفاق -

 نگاهش را به کارن داد. هیسا
ازخانما دادن و اون هم گفت که  یکیشون بود. اون رو به پر از دالر هم همراه فیک هیبودن که  یدوتا مرد خارج -

 تر هست!موضوع مهم هیا حاضر باشن؛ اما اونج کیامشب ساعت 
 کرد. یاخم کارن

 !؟یچه موضوع -
 داره! یمخف یجا هیهتل  نیا -

 باال انداخت. شیابرو یتا کی اریمه
 !؟یاتاق مخف -

 .دوخت ارینگاهش را به مه هیسا
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فت. کنجکاو شدم که چرا از ها رپلهاومد، طرف راه رونیاز اونجا ب یجلسه بود، وقت یکه تو ییاز زنا گهید یکیآره،  -
 هم دنبالش رفتم. نیواسه هم کنه؛یآسانسور استفاده نم

 را به کارن دوخت. نگاهش
راهرو که  هیراهرو شدم،  هیمتوجه  ،یرفتم داخل انبار یهتل. وقت یخونه و از اونجا هم انبارشوفاژ یاون رفت تو -

حسگر  یازش خارج شد، کف دستش رو رو ی! وقتشدینوع قفل مخصوص ختم م هیاون هم با  کیدر کوچ هیبه 
 !هییخبرا هیکنار در گذاشت. مطمئنم پشت اون در 

 .فرستاد رونیتکان داد و نفسش را ب یسر کارن
 بود! ممنون. یخب، کارتون عال اریبس -

 یهااهنگ نیا یحت ش،یچشم دوخت. چرا جدا از نگران کرد،ینگاهش م تیزد و به پرهام که با رضا یلبخند هیسا
از گرفتارشدن به  دیترسیم د،یترسیاما م دانست؛یرا خوب م لشیبود؟! دل نیریش هیسا یهم برا اشیمهربان و راض

را به  قتیروز اول بود و قلبش فرار از حق یتازگ بههنوز هم  شیهابود! زخم دهید بیاز آن آس بارکیکه  یزیچ
 ،یواقع گفتیطور که خودش مآن ای یه که بود، مثل سپهر تقلب! احساس پرهام هرچدادیم حیکردن آن ترجفراموش

 آن را نداشت! رشیپذ یفعالً آمادگ
 کارن به خود آمد. یصدا با
 .دیمراقب خودتون باش یتمومه. فقط تا آخر مهمون گهیکار شما د -

 دوخت و ادامه داد: اریتکان داد که کارن نگاهش را به مه یسر هیسا
 .یکن دایپ یاتاق دسترس نیو هرجور شده به ا یاریب ریزن رو گ اون دیستوان شما با -

ضبط  هیسا یهاو شنود متصل به لباس نیکه دورب ییو صدا لمیف یاطاعت کرد و بعد از آن، کارن مشغول بررس اریمه
 اشاره کرد و گفت: کرد،یکه صحبت نم یبه زن هیکرده بود، شد. سا

 رفت. یاون بود که داخل انبار -
 چشم دوخت. اریاش زوم کرد و به مهچهره یور کارن

 !یکن داشیپ دیهرجور شده با -
. دیبه آن در رس یمنته یرفت و به راهرو نییها پااز پله هیکه سا ییجلوتر زد تا جا یاطاعت کرد. کارن کم اریمه

 گفت: اریاستپ کرد و دوباره رو به مه
 ؟یمتوجه شد قیرو دق ریمس -

 گفت: هیبرداشت. کارن از جا بلند شد و رو به بق زیم یستش را از لبهو دتکان داد  یسر اریمه
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 یتا وقت یول م؛یبرس یمهم ییزایامشب قراره به چ یکه تو مهمون نهیکه مسلمه ا یزی! چیکیدنبال اون  رمیمنم م -
 .ادیدستمون بهم  یاگهید یزایاز اون وسطا چ دی. شانیپخش ش تیجمع نیمهمونا ب یهیکه خبرتون نکردم، مثل بق

 پرهام چشم دوخت. به
 که گفتم. ییجاهمون دیهم بر هیبق ا،یستوان شما دنبال من ب -

 نیدرعوض ا ینبود؛ ول یپرهام و کارن کار چندان سخت یزن برا کردندایسر کارن رفت. پاطاعت کرد و پشت پرهام
 یکسچیه نکهیبرود. از ا یگرفت به انبار میشده بود؛ پس تصم دیکه دنبالش بود، ناام یشخص افتنیبود که از  اریمه

 واریدو نفر متوقفش کرد. پشت د یوگوگفت فیضع یاسمت راهرو رفت که صدآنجا نبود، خدا را شکر کرد و به
بود، صحبت  شیکه روبهرو یبود و با مرد ستادهیبه راهرو انداخت؛ همان زن بود! کنار در ا ینگاه یواشکیو  ستادیا
گوش سپرد. منتظر بود دختر تنها شود و  صشانیتشخرقابلیپچ آرام و غپچ یو به صدا دیدزد . نگاهش راکردیم

شد. از رفتن  میها قاسرعت پشت جعبهبه اریبعد قصد رفتن کرد و مه قهیدو دق-یکیشد! مرد جوان  نیباالخره هم هم
کرد و بعد از برداشتنش پوکر نگاهش  ادیمالقه پ کیاطراف انداخت. باالخره به یاو که مطمئن شد، بلند شد و نگاه

 کرد.
 کرد؟! شهی! چه میهع -

آمد.  اریسمت مهگفته بود، در را قفل کرد و به هیطور که سازد. همان دیدختر را د یواشکیرفت و  واریپشت د دوباره
 انداخت. یچوب یبه مالقه ی. نگاهدیایب رونیو صبر کرد تا کامل از راهرو ب دیسرش را دزد اریمه
 !هاینکن دمیناام -
و بعد از  دیکش ی! دختر داددیسرش کوبآمد، محکم با مالقه بر پشت رونیکه زن از راهرو ب نیرا گفت و هم نیا

آن  یرو یااش چشم دوخت. بـ..وسـ..ـهزد و به مالقه یبخشتیلبخند رضا اریشد. مه نیگرفتن سرش، پخش زم
 زد.
 دمت گرم! -

 .دیرا در هم کش شیبروهارا به دختر دوخت و ا نگاهش
 کمتر از گلدون درد داره! یلیقبول کن مالقه خ یکه دوباره زدمت؛ ول دیببخش -

*** 
 متشیگران ق یکت گشاد، ول یکردن لبهجا کرد و بعد از صافصورتش جابه یرا رو اشیاستکانته نکیع پرهام

 یااش را خورد و سرفهخنده عیخنده، اما سر ریززد  ی. کارن نتوانست خودش را کنترل کند و پقدیسمت کارن چرخبه
 کرد.

 احمقِ پولدار! هی م؛یخوایکه م یشد یزیواقعاً همون چ پیلباسا و ت نیدست خودم نبود! آخه با ا د،یببخش دیببخش -
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 کرد. ینچ پرهام
 به خدا! ستعیضا یلیجناب سروان؟! خ نیکردیم میشکل نیا دیحاال حتماً با -

 .کرد یاخم کارن
گور وبه راهه و اون دختر گم ی! حاال برو! برو زودتر تا مهمونکنهیمطمئنم که شک نم یجورنی! اهیهم عال یلیخ -

 نشده!
 یکه شد، نگاهش را چرخاند و باالخره رو تیسمت آسانسور رفت. وارد جمعفرستاد و به رونینفسش را ب پرهام
 پر خجالت گفت: یسمتش رفت و با لحنها بود، متوقف شد. بهانبه مهم ییگوزن که با خنده مشغول خوشامد یچهره

 سالم! یعنی... دیببخش -
 خنده. ریزد ز اشافهیق دنی. با ددیسمت پرهام چرخلبخندش را خورد و به زن
 ؟یخوایم ی! چه؟یچ -

 زد. یخودش را به دستپاچگ پرهام
 رفت.سمت زن گو به دیکش رونیاش بتراول را از کوله یدسته عیسر
 شهی! مهییایهتلتون رو به مناظر سبز و رو یاز اتاقا ییچندتا دمیکنم!شن داتونیبه زحمت تونستم پ تیجمع نیا نیب -

 !نمیقبلش بب دیمرتب و آروم باشه لطفاً! با یلیخ ن؟یبلند رزور کن یاتاق رو به آسمون و درختا هیلطفاً واسه من 
 بود با خنده گفت: ستادهیکه کنارشان ا یمرد

 !نه؟یچرا همچ نیا -
 گفت: یگرید مرد

 تختش کمه! هی -
 خنده. ریبعد همه زدند ز و

 گفت: زن
 !الیخیب -

 زد. یچشمک
 که پول داره! نهیمهم ا -

کرد؛ اما وارد شدنش به راهرو  تیهدا خواستیکه م ییهاسمت اتاقبابت رفتنش پرهام را به یاز معذرت خواه بعد
را که آماده  یهوشیسرعت دستش را دور گردن زن حلقه کرد و آمپول بانا! کارن بهدستش هم شدندهیهمانا و کش

از هوش رفت. کارن سرش را باال آورد و رو به  کاملشد و  حالیکه ب دیطول نکش یلیزد. خ شیکرده بود، به بازو
 :دیتوپ کرد،ینگاهش م رهیپرهام که خ
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 !ه؟یچ -
 گفت: عیسر پرهام

 تو سرش کوبونده بود! یزیچ هیبود االن  اریمه ! فقط اگهیچی... هیه -
 عجب... -

 باال انداخت. ییابرو
! بجنب؛ میازش حرف بکش میتونستینم گهیو د مردیخاطر ضربه مبه نیوگرنه ا ستم،ین اریپس خوبه که من مه -
 .میوقت ندار شتریب گهیدو ساعت د یکی

 ان بردند.سرش را تکان داد و با کمک هم، زن را به اتاقش پرهام
ارتباط برقرار کند. حاال  یرا برداشت تا بعد از به هوش آمدن، نتواند با کس لشیتخت نشاندند و پرهام موبا یرا رو او
 .ماندندیشدنش منتظر م اریتا هوش دیبا

*** 
 :دیطرف در کشاند. با تمام توان بلندش کرد و غردختر را گرفت و به زحمت تنش را به یهادست اریمه
 ماشاهلل! ینیسنگ چه -

جا ول کرد و وارد اتاق شد؛ اما وارد شدنش حسگر گذاشت. بعد از باز شدن در، دختر را همان یرا گرفت و رو دستش
 همانا! ریدزدگ یهمانا و بلند شدن صدا

 لب غرولند کرد: ریز
 پرهام! یوا -
 دایورقه، پوشه و پرونده پ یادیعداد زو با عجله مشغول بازکردن و گشتنشان شد. ت دیداخل اتاق دو یکمدها سمتبه

 یاخندهزده تکبود! شگفت شانیهامعامله یهاکه قرارداد هانیها را برداشت و چند خطش را خواند. ااز آن یکیکرد. 
فکر  چیبود! ه شتریب یانداختنشان از کاف ریگ یمدارک برا نی! اشدیبرداشت. باورش نم گرید یچندتا عیکرد و سر

را  ریشده بود که به کل دزدگ یحالقدر غرق در تعجب و خوشو انقدر زود، به هدفشان برسند! آن جانیمه کردینم
 برد! ادیاز 
 :دیغر داشت،یطور که هول و دستپاچه مدارک را برمآن به خود آمد و همان کیدر  اما
االن  ،یدادیبه کارت م یو حسابو حواست رو درست  یشدیدر مدربه یهیسا نیا الیخیپرهام! اگه ب یبترک یا -

 رو مخ من نبود! نیا یصدا
 سرش ساکت شد.از پشت ییکه با صدا کردیلب غرولند م ریز طورهمان

 همکار جونت نبوده! ریتقص -
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پشت سرش را ماساژ داد و  یسمت صدا برگشت. دختر کمبا چشمان درشت شده آب دهانش را قورت داد و به اریمه
 زد: ینگشتش چرخاند. پوزخنداش را دور ااسلحه

 !جاستنیاتاق، هم نیا ریکنترل دزدگ -
 زد. یباال انداخت و لبخند محو ابرو

 !ستیباشه مهم ن رکیکنه! هرچقدر هم که باهوش و ز رفعالشیغ گهید یاز جا تونهینم یپس کس -
. رفتیرژه م اریمخ مه یرو ر،یخراش دزدگگوش ریهمراه با آژ شیهاوتولوق کفشتلق یکرد و جلوتر آمد. صدا یاخم

 فرستاد. رونیچشمانش شد و نفسش را ب یرهیرا از نظر گذراند. خ اریصورت مه یو خوب اجزا ستادیا
 !دیکه دوبار تو سر من کوب یهست یازادهتو همون حروم دونمیخوب م یسر بود؛ ولهردو بار ناغافل و از پشت -

 اند. دختر ادامه داد:م اشرهیبزند، خ یحرف نکهیبدون ا اریمه
 !یباهوش یلیکنه، خ دایراه پ نجایکه تونسته به ا یهست یابهیغر نیتو اول -

 زد. یپوزخند اریمه
 !هیاگهیهوشش از کس د -

 باال انداخت. ییابرو
 من فقط شهامتش رو داشتم! -

 نشانه گرفت. یمتر یده سانت یرا به فاصله اریمه یشانیکرد و پ یاخندهتک دختر
 یقهیکه تو دستته تا هشت دق یو مسافرا و مدارک قاتیرف یکل هتل با همه پس خوب گوش کن پسر شجاع! -
 !رهیرو هوا م گهید

 هزار رفت. یو ضربان قلبش رو دیپر اریاز سر مه برق
 زد. یکرد و لبخند کج یراندازیت یاسلحه را آماده دختر

 تو ببندم، بعدش... یو در رو روبرم  رونیجا ب نیاز ا تونمیاگه من بخوام، م -
 نگاهش را به باال سوق داد. یسوت دنیزمان با کشو هم دیخند

 !لیسالم عزرائ -
 .دیکش یآه
که  یجورنیبهت بکنم! ا یکمک هی تونمیم ستم،یتو آشغال ن یکه من به اندازه یی! از اونجاه؟یچ یدونیم ،یول -

 !یو جوون مرگ نش یبر رونیدر ب نیاز ا ذارمیممنم عوضش  ،یگیدستات رو به من متو اسم هم
 کرد. یاخندهتک

 خوشگل حرومت کنن! یگوله هیمنتظرت نباشن تا  رونیاون ب کنمینم نیالبته تضم -
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 زد. قهقهه
 رو هوا! هوم؟ نظرت؟ یبر یدر بشکه پو نهیبهتر از ا یلیمونه! خ یموقع الاقل جسدت باقاون یول -

 زد. یپوزخند اریمه
سوختن که سهله، اگه  بارهی! دم؟یبهت م یخوایرو که م یزیچو اون ترسمیم دتیمن از تهد یتو واقعاً فکر کرد -

 که سگ تو و امثال تو باشم! نهیصدبار هم بسوزم بهتر از ا
 گذاشت. اریمه یشانیپ یکرد، جلوتر آمد و اسلحه را رو یاخندهتک

 ...ستیپسر شجاع! جون خودت برات مهم ن یه -
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی
 !ست؟یهتلن! جون اونام برات مهم ن نینفر تو ا صدیاز س شتریاالنش هم ب نی! هم؟یچ هیبق -

 گفت: اریمه شیکرد و در جواب سکوت پر از دلهره و تشو یمکث
 !هریبگ شیآت نیبنز یاون بشکه ذارمیوقت منم نماون ،یرو بهم بگ خوامیکه م ییاگه تو اسما -

 غلبه کند. اشیکرد بر ترس و نگران یسع یقینفس عم دنیبا کش اریمه
*** 
او را از محل  شیاقهیگرفتن چند دقبود و اعتراف دهیاش به هدف خود رسهوشمندانه یهاکه باالخره با کلک کارن

 رفت و رو به همکارش گفت: رونیآن با خبر کرده بود، از اتاق ب یمعامله طیمحموله و شرا
 !ادیبرم یهر کار دمیکه من د یمارموز نیاز ا یست؛ ولمراقبش باش! درسته دستاش بسته -

 یها آنجا بودند، رفت. نگاهبچه یهیکه بق یسمت اتاقاطاعت کرد. کارن نگاهش را از او گرفت و به عیجوان سر پسر
 تکشان انداخت.به تک

 م.... میاونجا باش دیبا گهی! تا دو ساعت دنیآماده ش یهمگ -
 کرد. یحرفش را خورد و اخم هیبق انیم ارینکردن مه دایپ با
 کجاست؟! یزدانیپس ستوان  -

 گفت: یبا استرس و نگران پرهام
 !ومدهیبره هنوز ن نیکه گفت یموقعراستش قربان، از اون -

 :دیغر یمتعجب و عصب کارن
 نگاه به اتاق بندازه! هیبود ! اون فقط قرار ن؟ی! چرا زودتر بهم نگفتومده؟یکه ن یچ یعنی! ؟یچ -

 درشت شد. چشمانش
 اومده؟! شیبراش پ ینکنه مشکل -
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 سرش را به چپ و راست تکان داد. پرهام
 چرا انقدر نگرانشم! دونمینم ی... ولیقربان، ول کنمینه، فکر نم -

 .دیکش یپوف کارن
 ها برو دنبالش، زود!سه تا از بچه-با دو -

 رفت. گریچند نفر د با عیاطاعت کرد و سر پرهام
 گفت: هیو رو به بق فرستاد رونیکالفه نفسش را ب کارن

 .میبر -
 متوقف شد. هیسا یها رفت که با صداسمت پلهسرعت بهشده بود، به یکه از باز نشدن آسانسور عصب پرهام

 پرهام! -
 .دیسمتش چرخمتعجب به پرهام

 !؟یکنیم کاریچ نجایا !هیسا -
 ا قورت داد و نگران گفت:آب دهانش ر هیسا
 ه؟یمن چ فیشده؟! ت... تکل یزیچ نمیبب -

 کند. یرا مخف اشیکرد نگران یفرستاد و سع رونیب قینفسش را عم پرهام
 خب؟ ام،یمنتظرمون بمون. زود م جانیهم ه؛ینه، گوش کن سا -

 تکان داد. یسر هیسا
 مراقب خودت باش! -

 .دییدو نییها پاسرعت از پلهانداخت و بعد از گرفتن آن، به هیبه سا ینگاه معنادار و نگران پرهام
*** 
 با همان پوزخند مزخرفش گفت: دختر

 ها! تازه...مونده گهید یقهیدق شیفقط ش -
 باال انداخت. ییابرو

 !ستمیقدرا صبور ن! منم اونستین یاز مالقه هم خبر گهید -
و پشت  چاندیدستش را پ د،یاسلحه را از دست دختر قاپ ،یگهانحرکت نا کیچشمانش را باز و بسته کرد و در  اریمه

حصار دستانش گرفته بود،  انیبود و او را م ستادهیسرش اطور که پشتکمرش گذاشت که دادش به هوا رفت. همان
 کنار گوشش زمزمه کرد:

 !افتهیکار من بدون اون هم راه م یبود؛ ول یخوب یمالقه -
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 کرد. یشد، نچ هوشیافتاد و ب نکهی. بعد از ادیاسلحه پشت گردنش کوب را هل داد و محکم با دختر
 ببرم؟! نجایرو چطور از ا نی! حاال ایوا -

که در مواجهه با چند مرد  دیدو رونیب هیبه دختر انداخت و بعد از برداشتن مدارک، به قصد خبرکردن بق یگرید نگاه
 شدند. ریسر غافلگاز پشت ییها هم با صداکه خود آن دینکش یزده متوقف شد! اما طولدست، شوکبهاسلحه

 !حرکتی! دستا باال، بنیهاتون رو بندازاسلحه -
اش را شدند. پرهام اسلحه میرا انداختند و تسل شانیهاناچار اسلحهها بود، بهاز آن شتریسرشان بتعداد افراد پشت چون

 د.و نگران براندازش کر دیدو اریسمت مهآورد، به نییپا
 !؟یخوب -

 انگشتانش فشرد و مضطرب گفت: انیپرهام را م یاما بازو اریمه
 !رهیگیم شیکل ساختمون آت گهید یقهیپرهام! بجنب! تا پنج دق ستیحرفا ن نیاالن وقت ا -

 پرهام درشت شد. یهاچشم
 !؟یچ -
هتل رو  گهید یقهیتا پنج دق دی! فقط بامیدنبالش بگرد میکجاست و وقت ندار نیبنز یاون بشکه میدونیما نم -

 ! زود باش!میکن هیتخل
هم سراغ  گریو چند نفر د اری. مهدیپله دوسمت راهدوان بهتندتند سرش را تکان داد و به همراه چند نفر دوان پرهام

مع شدند. ج یهمه در الب ه،یکردن بقو خبر هایتمام قاچاقچ یریبود، رفتند و باالخره بعد از دستگ جانمهیدختر که ن
 :دیپرس رهامبه اطراف انداخت و نگران از پ ینگاه اریمه
 کجان؟! هیپس کارن و بق -
 ...ینگران نباش، اونا رفتن دنبال محموله؛ ول -

 :دیچرخاند و پرس تیجمع انینگاهش را م نگران
! پس ستیهم که ن جانیاونجا نبود! ا یدوم منتظرم بمونه؛ ول یطبقه. یپلهکجاست؟! بهش گفتم تو راه هیپس سا -

 کجاست؟!
 باال انداخت. یابه اطراف کرد و شانه ینگاه اریمه
 رفته. رونیزودتر ب دیمن چه بدونم، شا -

 دستپاچه گفت: پرهام
 ! من بهش گفتم منتظرم بمونه!رممکنهینه نه، غ -
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سمت به دند،یدویم رونیکه مخالف جهت حرکت او از هتل ب یتیجمع انیباشد، از م اریمنتظر واکنش مه نکهیا بدون
 سرش داد زد:از پشت اریکه مه دیپله دوراه
 کجا؟! -

 .دیها باال دواز پله سرشپشت
 رو هوا! برگرد! رهیم نجایا گهید یقهیدق هیپرهام؟! تا  یشد وونهید -

 شیپاطور که پابهمانسرعتش را باال برد و خود را به او رساند. ه اریرا ادامه داد. مه رشیمس اریبه مه توجهیب پرهام
 زنان گفت:نفسنفس د،یدویها باال ماز پله

 !میبر ای! ب؟یکنیم کاریپرهام معلوم هست چ -
 کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. شتریسرعتش را ب پرهام

 .ذارمینم رونیهتل ب نینکنم پام رو از در ا دایرو پ هینه، تا سا -
 و داد زد: دیدستش را کش اریمه
 !یکنیغلط م -

 :دیدوخت و توپ اریرا به چشمان قرمز مه اشینگاه عصب پرهام
 !ره؟یول کنم تا بم نجایرو ا هیکنم؟! سا کاریچ یخوایپس م -
 رفته باشه. رونیقبل از ما ب دیشا -

 :دیتوپ پرهام
 ؟یاگه نرفته باشه چ -

 زد: داد
 هان؟ -

 کرد. یمضطرب نچ اریمه
رو کنار  ی!لجبازمیرفته باش رونیب نجایاز ا دیبا گهید یهیثان یکه تا س دونمی... فقط مونمدیپرهام! نم دونمینم -

 بذار!
 :دیغر پرهام

 !وقتچیه ای امیم هیهمراه سا ایتو برو! من  -
 دستش را کنار دهانش گذاشت و بلند داد زد: دو
 !هی! ساهیسا -

 .دیتر دستش را کشبار محکم نیا اریمه
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 !ستیبراش ن یراه نجات گهیمونده باشه... د نجایگرفتنش؛ اگر هم ا دی! شامیبر دی! بابس کن پرهام -
 :دینال اشیچشمان اشک یرهیخ اری. مهدیچشمش چک یاز گوشه یاشک یسکوت کرد و قطره پرهام

 !کنمیخواهش م -
شدن از آن خارج از بستهو قبل  دیدو ی. به.سمت در خروجدی.جانش را دنبال خود کشیپرهام را گرفت و تن ب دست

آن آتش  کیقرار داشت، در  شانیمتر یکه در س یکریپو صفر! ساختمان غول کیچهار، سه، دو،  ه،یشدند. پنج ثان
 و با تمام توان داد زد: انیگرفت!پرهام گر

 ! نه!ـهیسا -
قابل چشمانش که م رنگینارنج یهااز شعله یاسرد زانو زد. نگاهش لحظه نیزم یسست شد و رو شیپاها

اما باد  شدند؛یم یاش جارزدهچشمان بهت یآهسته از گوشهاشک آهسته یها. قطرهشدیگرفته نم دند،یرقصیم
 یکمرش گذاشت. حرف یو دست رو ستکنارش نش اری!مهکردیها را خشک و مهار مسرعت آنبه دیوزیکه م یسرد

 ینیبغض سنگ انیاز م یسختآتش دوخت و آب دهانش را به یهارا به شعله نشیگفتن نداشت. نگاه سبز و غمگ یبرا
 را بسته بود، قورت داد. شیکه راه گلو

*** 
 یها و نهادهانشاناز آن نمانده بود؛ اما آتش یزیچ باًیساختمان که تقر یرهیپرهام هنوز هم خ فروغیزده و ببهت نگاه

اش به خود آمد و سرش شانه یرو یدست یا احساس گرماهمچنان اطرافش مشغول تکاپو بودند، مانده بود که ب گر،ید
 را چرخاند.

 پرهام! -
از احساس پرهام چشم دوخت؛ خوب  یآرام و خال ینگران به چهره اریدوخت. مه اریرا به مه اشیو ته رهیخ نگاه

 قورت داد و آهسته گفت: یسختآرامش قبل از طوفان است! آب دهانش را به نیکه ا دانستیم
 .میبر دیبا گهید ا،یب -

 ها دوخت.نشانگرفت و دوباره به آتش ارینگاهش را از مه پرهام
 چقدر تلفات داشته؟ -
و  دنیترس کمهی ای. فقط بعضومدهین شیپ یاز مهمونا و مسافرا مشکل خاص کدومچیه یخدا رو شکر برا ،یچیه -

 کم آروم شدن.هول کردن که کم
 زد. یلبخند اریمهتکان داد و رو به  یآهسته سر پرهام

 ! به دلم افتاده بود!ومدهین هیسر سا ییبال دونستمیم -
 انداخت. نییچشمانش ماند و سپس سرش را پا یرهیخ هیچند ثان اریمه



 

 

737 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 مسافرا بود، نه مهمونا. ستیل ینبود! اسمش نه تو کدومچیجزو ه هیمن... من گفتم از مهمونا و مسافرا! سا -
 فرستاد. رونیب قینفسش را عم پرهام

 ست!من مطمئنم که زنده یول -
دستانش را مشت  تیشده بود، با عصبان رهیخ ینامعلوم یبه نقطه کهی. درحالدییگرا یاش به قرمزکرد و چهره یاخم

 :دیاش غرشدهقفل یهادندان انیکرد و از م
 رو با خودشون بردن! هی! مطمئنم اونا ساالدهیم یکار آدما -

 اش را به پرهام دوخت و سرش را به چپ و راست تکان داد.زدهنگاه غم اریمه
 !میدیفهمیهمراهشون بود، مسلماً م هی. اگه سامیشون رو موقع فرار گرفتنه پرهام... ما همه -

 کرد. یادندان قروچه اریبه حرف مه توجهیب پرهام
 نوک انگشتشون بهش خورده باشه... یاگه حت -

 سرش رفت و داد زد:پشت عیسر اری. مهدیدو نیسمت ماشنماند و به اریواکنش مه منتظر
 !؟یریم یپرهام! کجا دار سایوا -

 سوار شدو استارت زد. پرهام
 بازداشتگاه! -

 باال برد! یآورطرز جنوندرنگ، راه افتاد و سرعتش را به یادرشت شد؛ اما پرهام بدون لحظه اریمه یهاچشم
*** 
 یباز و بسته کرد و کالفه و عصبان یالحظه یبرا سوخت،یم یو خستگ یابخویرا که از شدت ب شیچشمها کارن

 .دیکوب زیم یعکس رو یاش چند بار رومرد شد و با انگشت اشاره یرهیفرستاد. دوباره خ رونینفسش را ب
 هان؟! ؟یستیمگه تو ن نیا -

 ادامه داد: یعصبشد. کارن  رهینگران به کارن خ یکم دیشا یسرش را باال آورد و با چشمان مرد
واقعاً به  م،یازتون دار لمیمدرک و عکس و ف یکل م؛یکرد ریبردار! ما شما رو موقع معامله دستگ یدست از لجباز -
 !گمیم یچ نی!خوب گوش کن بب؟یساکت نشست یو چ یک دیام
 دستبند دور دستش اشاره کرد. به
رفتن از با طفره نکهیا یالصتون کنه؛ پس به نفعته به جاخ تونهینم ادیامروز بنده خدا که سهله، اگه خود خدا هم ب -

 !یو از مجازاتت کم کن یبگ ستیرو راجع به رئ یچهمه ،یخودت رو تو دردسر بنداز شتریب سیدادن به پلجواب
 نگفت. یزیانداخت و چ نییسرش را پا مرد

 زد: ادیاز سمج بودن او خونش به جوش آمده بود، از جا بلند شد و فر گریکه د کارن
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 پاتوقتون کجاست؟ ه؟یک ستیازت خواستم؟! بگو رئ یچ یدینشن -
توجه خودش و کارن به  یادیداد و فر ینگفته بود که با صدا یاسرش را باال آورد و دهان گشود؛ اما هنوز کلمه مرد

 جمع شد. یدر ورود
 !نیداخل بر نیتونیستوان! شما نم نیصبر کن -

سمت پرهام کرد و به یشدت باز کرد. کارن اخمگذاشته بود، به بازمهیرا که ن یو در سرباز را کنار زد یعصب پرهام
 .دیچرخ

 چه خبره؟! نجایستوان! ا -
لباسش را گرفت و  یقهی رفت، سمتشبه زناننفسنفس و دوخت مرد به را نگاهش کارن الٔ  به سو توجهیب پرهام
 زد: ادیاش شد و فرزدهدر نگاه وحشت رهیخون گرفته خ یبلندش کرد. با چشمان یصندل یاز رو

 هان؟! بگو اون دختر کجاست؟! ن؟یسرش آورد ییچه بال -
 :دیرو به پرهام توپ تیلباس مرد پس زد. با عصبان یپرهام را از رو یهاو دست دیها دوسمت آنبه کارن

 داره؟! یکارا چه معن نیولش کن! ستوان ا -
 زنان گفت:نفسآب دهانش را قورت داد و نفس پرهام

! رمیگیکثافت نکشم، آروم نم یکهیمرت نیزبون ا ریرو از ز خوامیکه م یجواب یمن تا وقت یقربان، ول دیببخش -
 !نیلطفاً دخالت نکن

با مافوقش حرف بزند. پرهام دوباره  حانهیوق طورنیکارن از شدت تعجب درشت شد. سابقه نداشت پرهام ا یهاچشم
 زد: ادیربه مرد حمله کرد و ف

 کجاست؟! هیبگو سا یلعنت -
 پرهام شد. ینگاه عصب یرهیزده خوحشت مرد

 !ن؟یزنیح... حرف م ی! ا... از که؟یک هیس... سا -
 :دیتوپ تیتکانش داد و با عصبان پرهام

 !ن؟یسرش آورد ییکجاست؟! چه بال هیخودت رو به اون راه نزن! بگو سا یعوض -
 :دیشد و نگران پرس اشرهیامش پرهام را از مرد جدا کرد. خبار با آر نیجلو رفت و ا کارن

 !ه؟یچ هیسا یهیشده؟ قض یلطفاً آروم باش! چ -
 :دیزنان غرنفسبه مرد انداخت و با اشاره به او نفس یگرینگاه د یعصب پرهام

 !نیبپرس نیاز ا -
 به شکمش زد. یسمتش حمله کرد و لگدبه دوباره
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 ! بگو کجاست؟!یعوض -
 شیصدا کهیو درحال دیکوبیبار قادر نبود او را کنترل کند! پرهام با ضرب به بدن مرد م نیسمتش رفت؛ اما ابه کارن

سمت پرهام زده وارد اتاق شد و بهوحشت اری. همان لحظه مهدیپرسیم هیرا در سرش انداخته بود، مدام درمورد سا
 و ملتمس گفت: دیرا کش شیبازو د،یدو
 روم باش!پرهام بس کن! آ -

 :دیغر د،یکشیرا م گرشیدست د کهیهم درحال کارن
 ستوان! تمومش کن! -

 واریرا به د اشهیدر بدنش نمانده بود، جدا کردند. مرد تک یجان گریبود، پرهام را از مرد که د یبا هر زور باالخره
آب دهانش را  یسختهرا بست و ب شیهاسر خورد. از شدت درد پلک نیزم یزنان رونفسسرش زد و نفسپشت

 دوخت. مبه پرها تیقورت داد. کارن نگاهش را از او گرفت و با عصبان
 چه خبره؟! نجایا یبگ شهیستوان م -

 داشت آرام باشد، رو به پرهام گفت: یکه سع ییآب دهانش را قورت داد و با صدا اریمه
 !؟یفهمیاونا نبود؛ م نیب هیسا. میشون رو گرفت! بهت که گفتم، ما همه؟یکنیم کاریمعلوم هست چ -

 عقب رفت. سرش را به چپ و راست تکان داد.عقب رانیشد و ح یآن قطره اشک لجوج از چشم پرهام جار باالخره
 ست!نمرده! اون... اون زنده هی! ساکنمینه، باور نم -

 ت.دوخ اریرا از پرهام گرفت و به مه نشیبود، نگاه غمگ دهیکه خودش ماجرا را فهم کارن
 .نیهم خبر بد هیسا یبه خانواده دیهوا بخوره. با کمیببرش؛ بهتره  رونیستوان ب -

 یمقاومت چیهیانداخت و ب اریبه مه یجیپرهام حلقه کرد. پرهام نگاه گ یتکان داد و دستش را دور شانه یسر اریمه
 دنبالش راه افتاد.

 .دیکش یآه کرد،یبا نگاهش او را بدرقه م کهیدرحال کارن
*** 

و عالوه بر آن، خبر  کردینم شیرها یاپرهام به جانش افتاده بود، لحظه دنیخاطر نگران دکه به یبیعج یدلشوره
طاقتش تمام شد و  تی. در نهاکردیم اشیو عصبان جیگ شتریب گذشتندیکه اطرافش م یینداشتن از ماجرا ها

. پشت همان دیدو نگیسمت پارکپله بهو از راه تانداخرا پشت گوشش  شیپا گذاشت! موها ریپرهام را ز یخواسته
اطراف تمام حواسش را به به توجهیاالن آنجا چه خبر بود؟ ب یعنیو به شوفاژخانه چشم دوخت.  ستادیا یقبل نیماش

 شد. خکوبیسرش ماز پشت ییآنجا داده بود که با صدا
 !نمیتو! برگرد بب یه -
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 یبه فاصله نهیسـ*ـبههشت ساله دست-وهفتستیحدوداً ب ی. مرددیاد و چرخزده آب دهانش را قورت دوحشت هیسا
بود که باالخره صبرش تمام  اشرهیخ رانیطور حهم همان هی! ساکردیبود و طلبکار نگاهش م ستادهیا اشیدو متر

 :دیشد و توپ
 !؟یخوایم یچ ؟یکردیم کاریچ نجای! گفتم ا؟یمگه کر -

 هزار رفته بود. دستپاچه گفت: یکه ضربان قبلش رو هیسا
 من... من... -

 .لبش نشاند یرو یپوزخند پسر
 صبح شده! یتا تو حرف بزن -

 حال گفت:کرد به جلو آمدن و درهمان شروع
 بذار من بگم!-

زد که باعث  یحرف هیاز سا یمتر مین یشد و به فاصله ترکیعقب رفت. پسر نزدنگاهش کرد و عقب ریمتح هیسا
 و توقف او شد. شتریتعجب ب

نداره؛ چون دستت بهش  یادهیفا ،یبگرد الدیاز م یادنبال رد و نشونه یو اون پارت یپارت نیهر چقدر هم که تو ا -
 !رسهینم

 قورت داد. یسختحد ممکن درشت شد و آب دهانش را به نیشتریتا ب هیسا چشمان
 تو... تو از کجا... -

 رونیب یگاریمانده بود، س هیسا یزدهرتیح یچهره یرهیخ الشیخیسرد و بنگاه  کهیزد و درحال یپوزخند پسر
 آورد و با فندک روشن کرد.

 یدنبال چ دمیکه اون دوتا پسر به کنار، منم فهم یکردیرفتار م عیقدر ضاداشتم! اون رنظرتیچند وقته مدام ز نیا -
 !یهست
 گفت: یفوت کرد و با لبخند کج هیرا در صورت سا گارشیس دود

 خانوم! هیسا -
 گفت: هیبه سا رهی. دوباره نگاهش را باال آورد و خدیآن کش یانداخت و کفشش را محکم رو نیزم یرا رو گاریس
از دست خودش هم در  گهید دهیشدنشون رو کش یبه شخصه زحمت عمل الدیکه م ییتایشمار قتال و جرم و جنا -

 رفته!
 باال انداخت و ادامه داد: ییابرو
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که  ی! بلکه اون دخترستین الدی... مقصرش فقط میریازش انتقام بگ یخواچ یخاطرش مکه تو به یجرم یلو -
 بوده! هیطرف قض هیهم  یزنیم نهیسنگش و به سـ*ـ

راجع به او را نداشت، دندان  ییبدگو دنیبزرگ پگاه در حقش هنوز هم تحمل شن انـتیکه با وجود خــ ـ هیسا
 :دیم رو به پسر توپکرد و با اخ یاقروچه

چند وقته گذروندم  نیکه ا یآشغال یانتقام روزا خوامی!من فقط مستیمن مهم ن ینه برا ایپگاه مقصر بوده  نکهیا -
 !رمیبگ اشیرو از اون کثافت ع گذرونمیو دارم م

 باال انداخت. ییفرستاد و ابرو رونینفسش را ب پسر
 !؟یریازش انتقام بگ یخواستیم یجورچه قاًیدستت بود، خب، دق آها!حاال بر فرض محال هم که اون االن دم -

 با خشم گفت: هیسا
موقع هم انتقام من گرفته ! اوندمشیقانون م لیتحو یحساب یمالگوش هیو بعد از  ندازمیم رشیمن هرجور شده گ -
 غلطا بکنه! نیاز تونهینم گهیهم اون کثافت د شه،یم

 زد. سرش را آهسته تکان داد. یوزخندلبش را به دندان گرفت و پ پسر
 نیبه ا ،یکه تو دنبالش یشو؛ چون آدم هیقض الیخیاالن ب نیهم نهیبهت بگم اگه هدفت ا دی! پس باطورنیکه ا -

 !افتهیبه دست قانون نم ایراحت
 یتونیو نه م یو دار! نه جرئتش رهیجور آدماون چه یدونیدار رفته بود!تو نم یچوبه یکه تا حاال هزار بار پا وگرنه

 !یاون رو تو دام بنداز
 کرد. یاخم هیسا
 !؟یکنیفکر م طورنیچرا ا -

 حاضرجواب گفت: پسر
به  یآدم فیحر یتونیم یکنیباعث شده فکر م ی! چ؟یریگیاول تو بگو! چرا انقدر خودت رو دست باال م -

 !؟یاون بش هیگندگکله
پسر،  یبه چشمان مشک رهیفرستاد. نگاهش را باال آورد و خ رونیب نیانداخت و نفسش را غمگ نییسرش را پا هیسا

 .زد یرنگ و تلخلبخند کم
 جلودارش بشه! توجهینم یچیه گهیداشته باشه، د زهیآدم هدف و انگ ی! وقتزهیانگ -

دارد و  ینظر داشت، مطمئن شده بود که هدف خاص ریرا ز هیسا ی! از وقتخواستیرا م نیزد. هم یلبخند محو پسر
 تا چه حد؟! دانستینم یاست؛ ول یدر کارش جد



 

 

742 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

بود که البته از نظر او مشکل  یوپا چلفتهول و دست یفرستاد. کم رونیانداخت و بازدمش را ب شیبه سرتاپا ینگاه
هدف مشترک با خود همراه  نیبه ا دنیاو را در رس دیچطور با دانستی. فقط نمشدیزود حل م یلینداشت و خ یخاص
موضوع  نیشود و هم شتریاز آنچه بود، ب هیسا نفسدبهرفتار کند که اعتما یجور خواستینشود! نم ریکه جوگ کند

 و نگاه سردش گفت: رکنندهیکار دستشان بدهد. پس با همان لحن تحق
عالمه  هیا ست بآدم مارموز و کار کشته هیچرا؟! چون اون  یدونی!میتونیباز هم نم یمهمه؛ ول یلیخ زهیدرسته، انگ -

 !یاعرضهیدختر تنها و ب هیو محافظ و تو فقط  گاردیباد
 :دیتوپ یبا اخم وحشتناک هیسا
 نباشه اونا پل... ی! هر چتوننیو پرهام که م اریمن نتونم؛ اما مه دی! دوماً، شاستمین عرضهیاوالً، من ب -
به خود فرستاد،  یاشت. در دلش لعنتدهانش گذ یزمان با گرد شدن چشمانش، کف دستش را روو هم دیکش ینیه

را  اشینگران دیداشت تعجب و شا یرا باال انداخته بود، شد. پسر که سع شیبه پسر که ابروها رهیدر همان حالت خ
 زد. یتکان داد. لبخند کج یپنهان کند، دستش را به پهلو زد و سر

 ...سیپل نه؛یا ونیآقا یواقع تی... پس هوحیصح -
 جلو آورد. دیتهد یکرد و انگشتش را به نشانه یزده بود، اخمو از عواقبش وحشت مانیخود پشکه از حرف  هیسا
چون اونا کارشون رو  ؛یافتیکه تو دردسر م یوگرنه فقط خودت ،ینگ یچیه کسچیتو! حواست باشه به ه یه -

 خوب بلدن!
 پرهام به گوشش خورد. یصدا ،یانبار یهاآمدن چند نفر از پلهتند باال یهازمان با قدمزد که هم یپوزخند پسر

 !نیزود باش -
 یجلو عیسمتش برداشت و خواست اسمش را صدا بزند که پسر سربه یقدم هیخارج شد. سا یلحظه از انبار همان

شد؛  دنیزدن و دادکشوپازده مشغول دستو وحشت یعصب هی. سادیعقب کش نیدهانش را گرفت و او را تا پشت ماش
 رونیب یو نامفهموم فیضع یهانداشت! از پشتِ دست پسر که محکم صورتش را پوشانده بود، فقط آوا یادهیفا یول
دستش را از  عیسر هیبود، کمتر کرد. سا هی. پرهام و افرادش که رفتند، پسر فشار دستش را که دور کمر ساآمدیم

 :دیو با خشم توپ دیصورتش پس زد، چرخ یرو
 !؟یکنیم یدار یچه غلط -

 به چشمانش گفت: رهیمرموز بود، خ هیکه از نظر سا یبا نگاه پسر
 شیو به مجازات قانون رنیطرف رو بگ خوانیفقط دنبال هدف خودشونن! م سای! پلافتهیکار تو با اونا راه نم -

 !؟یتو چ یول شه؛یمشکل اونا حل م یجورنیبرسوننش. ا
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی
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 !؟یشیآروم م یجورنیا یکنیفکر م -
 شده گفت: زیکرد و با چشمان ر یشده بود، اخم جیکه از حرف پسر گ هیسا
 !ه؟یمنظورت چ -

دست  ،یحرکت ناگهان کیبه خود گرفت و در  یخطر هتل، رنگ نگران ریآژ یصدا دنیمرموز و سرد پسر با شن نگاه
 :دیزده پرسوحشت شد،یم هدیدنبالش کش کهیدرحال هیکرد. سا دنیو شروع به دو دیرا کش هیسا
 !زنن؟یم ریآژ ی! واسه چدفعه؟هیشد  یچ -

 و در همان حالت گفت: دیدو یسمت در خروجبه پسر
 ! بدو!دونمینم -

*** 
که  شدندیکرده بود، دورتر م رشانیدستگ سیکه پل ییهاسرشان آتش گرفته و آدمکه پشت یاز ساختمان هرلحظه

 :دیزنان توپنفسخسته شد و نفس دنیاز دو هیسا یباغکوچه یبه ابتدا دنیباالخره با رس
 جون ندارم! گهیبسه! د -
بود و نگاهش  ستادهیا اشیبه پسر که در دو متر رهیگذاشت. سرش را باال آورد و خ شیزانوها یو دست رو ستادیا
 :دیتوپ کرد،یم
 !م؟یچرا انقدر از ساختمون فاصله گرفت -

زنان نفسکمرش را صاف کرد و نفس هینگفت. سا یزیقرمز شده بود، ماند و چ دنیز دوکه ا هیصورت سا یرهیخ پسر
 باال انداخت. ییابرو

 !رنت؟یبگ یترسیو م ی! نکنه خالفکاره؟یچ -
 از او فاصله گرفت. یکرد و قدم یاخم هیانداخت. سا نییفرستاد و سرش را پا رونیب قینفسش را عم پسر

 س من را... راجع بهت...حد یعنی... ی! نمیبب سایوا -
کرد،  دایغم را در آن پ شدیقبل سرد نبود؛ اما به زحمت م یکه هرچند به اندازه یسرش را باال آورد و با نگاه پسر

 گفت:
 درسته! -

 به عقب برداشت. یزده قدمدرشت شد و وحشت هیسا چشمان
 !؟یتو... تو با اون کثافت ه... همکار یعنیپس...  -

دو دل بود؛ اما حاال  شیهاگفتن حرف ی. برادیدزد هیلب پسر نشست و نگاهش را از سا یگوشه یتلخمحو و  پوزخند
 دلش باز شد. یکرده بود، ناخواسته سفره دایپ دنیشن یبرا یکه گوش
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 همکار نبود! هیاون فقط  -
 کرد. سرش را آرام تکان داد. رانیح یاخندهو تک دیرا در هم کش شیابروها هیسا
 . پس دوستته!پس.. -

برد و محو  شیهابی. دست داخل جدیدزدیم هیبودنش از سا نیخاطر غمگکه به یهم پوزخند تلخ پسر و نگاه باز
 کوچه باغ شد. یانتها

 دوست؟! -
 قورت داد. یسخترا بسته بود، به شیکه راه گلو یتکان داد و بغض نیرا به طرف سرش

 دوست بود! هیاز  شتریاون برام ب -
 ب دهانش را قورت داد و جلو رفت.آ هیسا
 شد. رهیاش خزدهغم یو به چهره ستادیا اشیقدم کی در
 !ه؟ی! منظورت چست؟ین گهید یعنیبود؟!  -

 الٔ  به سو توجهیچشمش جمع شده بود را با پشت دست پاک کرد و ب یکه گوشه یقطره اشک سمج یعصب پسر
 .دیدنبالش دو هیسا کوچه رفت. یسمت خروجبلند به ییهابا قدم هسای
 بهم بگو! یدونیم یزیچ الدی! اگه از مسای! وایه -

 سرعتش را باالتر برد و داد زد: پسر
 !دونمینم -

به  رهیزنان خود را به او رساند و ملتمس خنفسنفس هی. ساستادیا د،یگرفتن شد و به سر کوچه که رسشماره مشغول
 در همش گفت: رخمین

 ؛یدونیازش م ییزایچ هی! مطمئنم ه؟یچ یکاریمخف نیپس ا ؛یندار یمه که ازش دل خوش! معلوکنمیخواهش م -
 !یبگ یخواینم یول

 فرستاد. رونیب قینفسش را عم ده،یفایالتماس ب قهیاز چند دق بعد
 !دمیبهت م یبگو، منم هر چقدر پول بخوا یدونیم ی!باشه، تو هر چیزنیحرف نم یمتوجه شدم واسه چ خب،لهیخ -

با  یمتوقف شد و مرد شانیپا یجلو یایبلند مشک یشاسنیانداخت که همان لحظه ماش هیبه سا یچپنگاه چپ پسر
و  ستادیها آمد. در عقب را که باز کرد، کنار اسمت آنرا دور زد و به نیشد، ماش ادهیپ ده،یوشلوار مرتب و اتو کشکت

 رو به پسر گفت:
 !ام؟یز دنبالتون نامرو نیسالم آقا. شما که گفت -

 گفت: یعاد یلیخ پسر
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 قراره بره رو هوا! نمیماش دونستمینم -
سرش را  هیسوار شد و راننده متعجب از حرفش در را بست. سا یانداخت و بعد از زدن پوزخند هیبه سا ینگاه مین

 :دیلب غر ریپوکر ز یاافهیخاراند و با ق
 کرد! شیبا پول راض شهی! پس نمیاهه! لعنت -
زد. پسر  اشیدود یشهیآرام به ش یو چند ضربه دیدو نیسمت ماشبه عیسر هیسوار شد و استارت زد که سا انندهر

 :دیداد و غر نییرا پا شهیکالفه ش
 !ه؟یچ -

 و با عشـ*ـوه گفت: ختیدر نگاهش ر تیمظلوم یکم هیسا
 واسه من مهمه! یلیموضوع خ نی! اکنمیخواهش م -

 زد. یپوزخند پسر
 !یهم به هدفت برس هیبدون کمک بق یتونیانقدر برات مهمه، پس حتماً به قول خودت م اگه -

 را به راننده داد و گفت: نگاهش
 !فتیراه ب -

 حرکت کرد. نیرا باال فرستاد و ماش شهیبزند، ش یبتواند حرف هیکه سا نیاز ا قبل
سمتش که به یشیوشستیدو دنیت. با دکه در حال دور شدن بود، گرف نیو نگاهش را از ماش دیکش یپوف هیسا
 یداد و با لبخند چندش نییرا پا شهیزد. راننده ش یلبخند نیماش ستادنیدستش را در هوا تکان داد و با ا عیسر آمد،یم

 نگاه کرد. هیبه سا
 خوشگله؟! یریکجا م -

 گفت: یساختگ یو با لبخند حد ممکن پنهان کند، نشست و به پسر رو کرد نیشتریرا تا ب تشیکرد عصبان یسع هیسا
 .یکن بیرو تعق نیبفهمن اون ماش ناشیسرنش نکهیبدون ا خوامیم -

 را گرفت و گفت: هیرد نگاه سا پسر
 به چشم! یا -

 سرشان رفت.افتاد و با فاصله از پشت راه
*** 
نشسته  نیزم یرو بود، دست و پا بسته دهیبه هم چسب شانیکمرها کهیو درحال یمثلث یپشت به هم به حالت هرسه

که از پشت،  ییهاسمت طنابو به دیکش رونیشلوارش ب بیهومن که را از ج یبیج یبودند. نگار به زحمت چاقو
 :دیرا بسته بود برد. هومن غر شانیهادست
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 !؟یکنیم یدار کاری! معلوم هست چهار ساعته چگهیبجنب د -
 :دیتوپ یعصب نگار

اون هم درحالت نشسته،  ،یشلوارِ تنگ جنابعال بیچاقو از ج نیآوردن ا رونیب! بخ ری*ـگر بگـیدندون به ج ذرههی -
 نیانگار خودش بود که ما رو تو انهثبت بشه! بعدش هم، انگار نسیالعاده تو گکار خارق هیبه عنوان  دیخودش با

 دردسر انداخت! حاال طلبکارم هست!
 :دیغر هومن

 .دادمیهنگ بهم سپرده بود رو انجام مکه سر یافهیبه من چه؟! من داشتم وظ -
 اعتراضش باال رفت. یها کالفه شده بود، باالخره صداآن یکه از بگومگو نیفرز

 !هاگهیبه ما م ییهاتموریٔ  سرهنگ هم چه ما نی! ادیبه فکر راه فرار باش ذرههیدعوا  ی! به جاگهیبسه د -
 :دیسمت هومن کج کرد و غرسرش را به یکم
 تیاون کنجکاو یجلو ذرههی! اگه یکردیم یفوضول یداشت ،یدادیانجام نم فهی، هومن جان شما وظهم بعدش -

 ...ریدخمه گ نیتو ا نکهینه ا م،یاالن با مدارک اداره بود ،یگرفتیرو م
 داد هومن حرفش نصفه ماند. یصدا با
 !یدی! دستم رو برواشی یهو -

 و هول گفت: عیسر نگار
 !نمیسرم رو ببپشت تونمین که نمخب! م دی! ببخشسیه -

 زده گفت:هومن درشت شد و ذوق چشمان
 !دار؟یب ای! خوابم ؟یجد -

 :دیمتعجب پرس نگار
 !ه؟یمنظورت چ -

 زد. یلبخند محو هومن
 !دعوا؟ی! دعوابم؟یبا هم دوست گهید یعنی نی... انیاون هم از من؟!ا ،یکنیم یعذرخواه یتو دار -

 زد: یفرستاد. پوزخند رونیدر حدقه چرخاند و کالفه نفسش را بمردمک چشمانش را  نگار
 !میتمرکز کن نجایرو خالص شدن از ا دیحال نشو! فعالً باخوش یادیحاال ز -

چشمانش گرفت و  یرا باال آورد، جلو شیهازده دسترا گفت، طناب دست هومن پاره شد و ذوق نیکه ا نیهم
 نگاهشان کرد.

 ممنون! آخ جون! م... ایگرفتارم! خدا شهیاز االن واسه هم گهید کردمیآزاد شدم! فکر م من! باالخره یخدا یوا -
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 گفتند: صداکیکالفه و  نیو فرز نگار
 ما رو باز کن! ای! بالیخیهومن، ب -

د و را هم باز کر نینگار و فرز یهارا باز کرد و از جا بلند شد. طناب شیها افتاده بود، پاهاآن ادیکه تازه  هومن
 راهرو گفت: بودنیشدن از خالدر را باز کرد و بعد از مطمئن یآهسته ال نیسمت در رفتند. فرزبه
 .نیایب -

مدارک آنجا بودند، رفتند. هومن رو به  یآورجمع یکه قبالً برا یسمت همان اتاقبه اطیخارج شدند و با احت هرسه
 گفت: نیفرز

 بده! ینگهبان جانیتو از هم -
مدارک شدند که  یدوباره یآورسرعت مشغول جمعتکان داد و نگار و هومن وارد اتاق شدند. هردو به یسر نیفرز

 ناگهان با برخورد به هم و پخش شدن مدارک، نگاهشان در هم گره خورد.
نگاه از چشمان هومن گرفت و  هیمتفاوت به خود گرفت. نگار بعد از چند ثان یزد و نگاهش احساس یلبخند هومن

 کرد. یاخم
 !میو بر میجمع کن ومدنیتا ن دیو عشق آغاز شد! بجنب، با ختیها رجزوه میکه بگ ستیبابا! دانشگاه ن الیخیب -

نشستند و مشغول  نیزم یو سرپا رو عیسر شانیرا از نگار گرفت. هردو جشیکرد و نگاه گ یاخندهتک هومن
 کی یپا یصدا دنیوارد راهرو شدند. با شن نیهمراه فرز و دندیسمت در دوها شدند. بعد از آن، بهبرگه یآورجمع

کنار نگار  کهیستون پناه گرفتند. هومن درحال تپش نیو فرز واریپشت د عیهومن سر ینفر، هومن و نگار، با اشاره
 از او نداشت دوخت و آهسته گفت: ینگار که دست کم رخمینگاهش را به ن زد،ینفس مبود و نفس دهیچسب واریبه د

 تو! دوستت دارم! یه -
 هومن شد و هومن در جوابش لبخند زد. یرهیشده ختند سرش را به راست چرخاند و با چشمان درشت نگار
 با همان حالت، آهسته گفت: نگار

 !؟یرو واسه گفتنش انتخاب کرد یزمان افتضاح یکنیفکر نم -
 دشید یهینگار در زاو داشتیبرم گریقدم د کیو اگر  آمدیکه به طرفشان م یشخص دنیلحظه هومن با د همان
که ناخوداگاه در آغوشش افتاد. نگار که حاال بازوانش در حصار  دیسمت خود کشنگار را به عیسر گرفت،یقرار م

شد.  رهیصورتش قرار داشتند، خ یکه در پنج سانت اواش را باال آورد و به چشمان زدهانگشتان هومن بود، نگاه شوک
 :دیپرس هومن آهسته

 !؟یکنیبا من ازدواج م -
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خود قرار  گاههینگار را تک آمد،یسمتشان مبود و اسلحه به دست به دهیها را دکه آن یشخص دنیهمان لحظه با د اما
آمدند و  رونیب واریاز پشت د عیشد. سر نیبه شکم مرد زد که دادش به هوا رفت و پخش زم یداد و لگد محکم

 اشاره کرد. اطیح یگوشه ی. هومن به انباردندیدرخت خانه دو بزرگ و پر اطیسمت حبه
 اونجا! -

. آمدیم یبه اطراف انداختند؛ به نظر کارگاه کوچک نجار یرا باز کردند و وارد شدند. هرسه نگاه یدر انبار عیسر
در باز شد و که  نیبرداشتند و پشت در پنهان شدند. هم لیوسا انیاز م یهرسه چوب محکم نیهومن، نگار و فرز

 نیکرد که نگار هم هم نشیو پخش زم دیکوبنکرد و با چوب محکم پشت سرش  یداخل آمد، هومن نامرد یمرد
سرش را گرفت. دست پشت کیهومن در هم شد و با  یکرد!چهره ادهیخودش پ یتر رودلسوزانه یعمل را منتها کم

 :دیپتو داد،یسرش را ماساژ م کهیحالو در دیسمت نگار چرخبه
 !؟یزنیچرا تو سر من م -

 :دیبا اخم غر نگار
 !یکنیهم م یخواستگار یمکافات نیو تازه وسط همچ یکه ما رو تو دردسر انداخت نیخاطر ابه -

 :دیبود، درشت شد و رو به هومن پرس ستادهیسر نگار اکه پشت نیفرز یهاچشم
 !؟یخواستگار -

 .دیپوکر هومن آرام خند یرا باز کرد و رو به چهره شیهااخم نگار
 قبوله! -

 هومن درشت شد. یهاچشم
 هان؟! -

کرد.  دنیزده شروع به خندکم از بهت در آمد و ذوقانداخت. هومن هم کم نییزده سرش را پاو خجالت دیخند نگار
 :دیانداخت و دست به پهلو غر شانیبه هردو یچپنگاه چپ نیفرز

 !میبش فشونیحر میتونینم دفعهنیا م،ینر نجایاگه زودتر از ا که نی! بجنبنایآورد ریشما هم وقت گ -
 یاجور کردند. هومن سرفهواز هم شدند و خودشان را جمع شانیبه گرفتن نگاه عاشقانه یو نگار باالخره راض هومن

 تکان داد. یکرد و سر یمصلحت
 بهتره! نیآ...آره! گمونم هم -

 و تندتند سرش را تکان داد. یلبش چرخاند. عصبنگاهش کرد و زبانش را دور  یحرص نیفرز
 !یدیچه خوب که فهم -
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مردمک چشمانش را در حدقه  نیانداخت که فرز نیبه فرز یجیکه هنوز در شوک جواب نگار بود، نگاه گ هومن
به هم انداختند و  یرفت! هومن و نگار هم نگاه رونیاز در ب اش،یفرستادن نفس حرص رونیچرخاند و بعد از ب

 خارج شدند. یسرش از انبارشتپ
*** 
 زد. یچشمک هیبه قصر نبود، متوقف شد و رو به سا شباهتیکه ب یاو دو طبقه ییالیو یخانه یجلو پسر

 بفرما! -
 ادامه داد: یشوخ با
 !شه؟یم یما چ یهیحاال کرا -

 تکان داد. یفرستاد و سر رونیب سمت پسر برگرداند، نفسش رانگاهش را به یکرده بود، حرص بازمهیکه در را ن هیسا
 ... هوم؟!هیکرا -
 :دیو با خشم توپ دیصورت پسر کوب یرا محکم رو فشیحرکت ک کی در
 ! هه!؟یخوایهم م هیتازه کرا ،یکنیم یچرونچش یساعته دار مین -
 .دیشد و را به هم کوب ادهیپ نیماش از
 گمشو بابا! -
اش انداخت و نگاهش را به خانه دوخت. شانه یرا رو فشیبه در زد، ک یپسر، لگد محکم یشوکه یافهیمقابل ق در

که البته  یبود و با لبخند ژکوند ستادهیا وانیپسر که در ا دنیشد. با د رهیدوم خ یسرش را باال برد و به طبقه
ز آب ولرچشمانش درشت شد و با ترس داد،یم کاندست ت شیرا پنهان کند برا تشیپشت آن عصبان توانستینم

 داد پسر راننده به خود آمد. یدهانش را قورت داد. با صدا
 !کنمیولت نم یشد، منم تا پولم رو ند یجورنیتو! حاال که ا یه -

سمت راننده رفت، آمد و به رونینفر از خانه ب کیشد که ناگهان  دهیسمت پسر کشبه هیسا یزدهو شوک جیگ نگاه
 درآمد. هیسااعتراض  یبه طرفش گرفت که صدا یپول
 !! بهش پول ندهیه -

راه خود را  ه،یبه سا یچپداد. پسر هم بعد از نگاه چپ لیانداخت و سپس پول را تحو هیبه سا ینگاه معنا دار مرد
 گفت: هیگرفت و رفت. مرد رو به سا

 لطفاً! دییکنم! بفرما تونی! ازم خواستن تا خونه همراهننتونیخوان بب یآقا م -
دوم انداخت؛ پسر آنجا نبود. در دلش  یبه تراس طبقه یگریسرش راه افتاد و نگاه دپشت یحرصو  یناراض هیسا

 نثار او کرد و با خود گفت: یفحش
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 دنبالشم؟! دیمارموز از کجا فهم یپسره نیو برم! ا امیب یدزدک خواستمی! میلعنت -
 اشاره کرد و گفت: یسمتمانند خانه شدند که مرد بهباغ اطیح وارد

 طرف لطفاً. نیاز ا -
به استخر بزرگ و مجلل  ینگاهمیزد. ن مهیننصفه یخانه انداخت و لبخند یتا در ورود یبه راه سنگفرش ینگاه هیسا

 سمت چپش انداخت و رو به مرد گفت:
 من اونجا منتظر بمونم؟ شهیم -
 طعنه ادامه داد: با
 !انیب نجایتا ا ستین یآقاتون مشکل یالبته اگه برا -
 زد. مهیننصفه یلبخند دمر
 البته! -
 ممنون. -
 یبه آب شفاف و آرامش که البته گاه یسمت استخر قدم برداشت. نگاهکرد و سپس به بینگاهش رفتن مرد را تعق با

اما  دانست؛ینامش را نم یکه حت یپسر شیرو شدن دستش پ یادآوریانداخت و با  شدیدر اثر وزش باد متالطم م
 آب پرتاب کرد. خلبرداشت و با حرص دا نیزم یاز رو یبود، سنگ اشاالن در خانه

درشت شد و نگاه  هیتر چشمان ساو مخرب ترعیسر یلیداخل آب، منتها خ یگرید ءیکه با پرتاب ش دینکش هیثان به
 رانیو ح عیسرش سرپسر از پشت یبود! با صدا ریت هیشب یزیماند؛ چ یسوراخ کفِ استخر باق یاش روزدهوحشت

 .دیسمتش چرخبه
 !نهیدرستش ا -

به  یزده قدموحشت هی. ساکردیلب نگاهش م یرو یبود و با لبخند کج ستادهیا اشیمتر کیبه دست در  اسلحه
حرکت، دستش را دور  کیسمتش برداشت و در به یقدم عیشد. پسر سر یخال شیپا ریعقب برداشت که ناگهان ز

و  دیپسر را محکم چسب یدر استخر، بازو ننجات از افتاد یکه داشت، برا یتبا وجود وحش هیحلقه کرد. سا هیکمر سا
 زد. یصورتش قرار داشت، شد. پسر چشمک یچشمانش که در پنج سانت یرهیشوکه خ

 !یشیآروم نم یجورنیبه حالت نداره!ا یفرق چیمطمئن باش ه ،یفتیآب، چه خودت ب یتو یچه اون سنگ رو بنداز -
 در چشمانش گفت: رهیو کمرش را رها کرد. با همان نگاه مرموز و سرد، خ دیرا باال کش هیسا
 !؟یبرس یخوایم یمن به چ بیاز تعق -

 :دیپرس یجد یکرد و با لحن یاخم هیسا
 !یدیفهمیم دی! هان؟! اَه! نباکنم؟یم بتیمن دارم تعق یدیفهم یاول تو بگو؛ واسه چ -
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 را لبش بود، شده اشمسخره الٔ  که خودش تازه متوجه سو هیازد. س یپسر از تعجب درشت شد و پوزخند چشمان
 به خود فرستاد! لعنتی دل در و گرفت دندان به

 درآورش گفت:با همان پوزخند حرص پسر
 !یدنبالش دیفهمیمن بود، م یم جاده ساله یبچه هیاگه  یعنی! ییانقدر تابلو یم که جنابعالشرمنده یلی! خدیببخش -

لبش نشاند و دست  یرو یفرستاد. پسر لبخند مرموز رونیو نفسش را پر حرص ب دییهم سا یرا رو شیهادندان هیسا
 باال انداخت. ییبه پهلو ابرو

دادم  حیهم به خودم زحمت ندادم و ترج نیدنبالم؛ واسه هم ییایب یخوایم دونستمیگرچه... من از قبلش هم م -
 حرفام رو بزنم! یدیدرو  تیخودت واقع یو خودت با چشما یاومد یوقت

 کرد. یاخندهتک
 دختر؟! یخودت فکر کرد شیپ یتو واقعاً چ -

 باال انداخت. ییابرو
 هوم؟! نجاست؟یا الدیکه م -

را  شیباال انداخت و ابروها یاماند! پسر شانه تفاوتشیب یچهره یرهیفکرش را خوانده بود، خ نکهیمتعجب از ا هیسا
 .دیدر هم کش

 م پنهان کنم؟! مگه مرض دارم؟!مثل اون رو تو خونه یداره من آدم یلیآخه چه دل -
 کرد. زیدستانش را به پهلو زد، سرش را تکان داد و چشمانش را ر هیسا
 نه! ای یدار میفهمیحاال م -
سمت و سرش به کردیم بیسمت عمارت رفت. پسر که با نگاهش او را تعقتند از کنار او رد شد و به یهاقدم با
که هر  هیو نگاهش را به سا دیشلوارش فرو برد. چرخ بیزد و دستانش را در ج یشده بود، پوزخند لیست متمارا

را گرفتند و نگاهشان را به اربابشان دوختند که چشمانش  هیورود سا یجلو گاردهایدوخت. باد شد،یلحظه از او دورتر م
بعد  هیدر کنار رفتند و سا یاز جلو گاردهایرا تکان داد. باد بست و بعد از باز کردنشان آهسته سرش دییتأ یرا به معنا

و سپس  گذراندشد. با دقت سالن را از نظر  شیروروبه یجوابشان را داد، وارد عمارت شاهانه یچپبا نگاه چپ نکهیاز ا
عمارت باال  یچیمارپ یهاکرد، از پله یرا بررس نییپا یتمام گوشه و کنار طبقه نکهیسمت آشپزخانه رفت. بعد از ابه

بست. وارد اتاق  جهیو بدون نت یحرص د،یها را باز کرد و ناامتک اتاقدوم رساند. در تک یرفت و خودش را به طبقه
 یاسم یتوجه او را جلب کرد. نگاهش را چرخاند و سرانجام رو رشیگو دل رهیت اآخر شد که دکور خاص و مدرن، ام

نوشته شده بود،  وارید یرو نیو با حروف بزرگ الت نییاز باال به پا یرت عمودبه صو یوانیکه به نظر با پوست ح
 ثابت ماند. شروع به خواندن کرد.
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 !یب ،یاچ، اِ ،یاس، اچ، اِ -
 لب زمزمه کرد: ریز
 !نهیشهاب... پس اسم جناب ا -
 شهاب به خود آمد. یصدا با
 ست کردن! چطوره؟!که خودم شکار کردم برام در ییسفارش دادم با پوست آهو -

 باال انداخت. ییابرو نهیسـ*ـبهو دست دیسمت شهاب چرخبه هیسا
 به افتخاراتتون اضافه شد! واناتمینبود، شکار ح ی! شکار آدم کافهیواو! عال -

سمتش به یدوخت و قدم هیانداخت. دوباره نگاهش را به سا نییپا یالحظه یزد و سرش را برا یپوزخند تلخ شهاب
 .برداشت

 !؟یدیحاال فهم -
 زد و با طعنه گفت: یپوزخند هیسا
 !؟یکنیتر از اون، بهش افتخار مو مهم یهست یرحمیچقدر آدم ب نکهیرو؟ ا یچ -

 شهاب رنگ غم گرفت. نگاه
بود! مطمئن  الدینشدم، که حاال بخوام بهش افتخار کنم! در ضمن... منظورم م رحمیخودم ب یمن به خواسته -

 !ست؟ین جانیکه ا یشد
 زد. یدر چشمانش پوزخند رهیسمتش برداشت و خبه یقدم هیسا
 !ییحرفا نیهنوز نه! چون تو مرموزتر از ا -

 کرد. یاخندهتک شهاب
 !یتو که کل ساختمون رو گشت یول -

 باال انداخت. ییشلوارش انداخت و دوباره سرش را باال آورد. متعجب ابرو بیبه ج ینگاه
 گذاشتم؟! بمیرو تو ج الدیم یکنی! نکنه فکر مه؟یچ -

 .دیخند
 !گهید ایبگردش! ب ای! ب؟یهست یپس منتظر چ -

 زد. یدر چشمان شهاب شد و لبخند کج رهیبه جلو برداشت، خ یقدم هیسا
! ستین تونیگذاشته که خودتون هم حال بشیتون رو تو جهمه یجورهی یول ست؛ین بتیج یتو الدی! میگیدرست م -

 !نیکلمه هم راجع بهش بگ کی یحت نیستیکه حاضر ن نیست آموزش شدقدر سگ داون
 :دیاش غرقفل شده یهادندان انیقرمز شد. از م تیشهاب وحشتناک در هم رفت و صورتش از شدت عصبان یاخمها
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 !؟یگفت یچ -
 اشقهید. هجوم بر هیسمت سابه زد،ینفس منفس تیاز شدت عصبان کهیگردنش متورم شده بود و درحال یهارگ

 زد: ادیاش فرزدهدر چشمان وحشت رهیو خ دیرا چسب
 مثل اون بشم! یایسمیو ساد یغالم آدم روان ستمیحاضر ن رممیخفه شو! من بم -

 زد: ادیکرد ترسش را پنهان کند و فر یسع هیسا
 !؟یگیپس چرا راجع بهش برام نم ست؛یاون کثافت کجاست؟! هان؟! اگه برات مهم ن یگیپس چرا نم -

 زد: ادیتر فشرد و فررا محکم اشقهی شهاب
 !یستی! تو آماده نستیچون فعالً وقتش ن -

 .رنگ تعجب گرفت هیسا نگاه
 !ه؟یم... منظورت چ -

 یبه موها یچنگ گرشیگذاشت و با دست د شیدستش را به پهلو کی. ستادیرا ول کرد و پشت به او ا اشقهی شهاب
موفق  یتر کند و وقتخود را آرام یپدریو پ قیعم یهانفس دنیکرد با کش یعزد. چشمانش را بست، س اشیمشک
 شد، آرام چشمانش را باز کرد. یکار نیبه چن

 پس... گرده،یبرم گهی! چند ماه دکاستیآمر الدیم -
 در چشمانس گفت: رهیخ یقبل تیاما بدون آن عصبان ،یو جد دیچرخ هیسا سمتبه
 !یشتا اون موقع آماده ب دیبا -

 تکان داد. یسر هیسا
 دارن! فیتشر کای... پس آمرطورنیکه ا -
 :دیپرس جیکرد و گ یشهاب اخم یهاادامه حرف یادآوریبا  اما
 !فهممیحرفات مرموزه! من نم ی! همهه؟ی... منظورت از آماده شدن چیول -

 زد. یلبخند کج شهاب
 !یشدیمتوجه منظورم م ،یکردیگوش مبا دقت به حرفام  یدیکه من رو د یااگه از همون لحظه -

 برداشت. هیسمت سابه یقدم
 !؟یگانگستر بش هی فیحر یخوایچطور م ؛یهست یدختر عاد هیتو  -

 کج کرد. یرا کم سرش
 !؟یاصالً تا حاال راجع بهش فکر کرد -

 شالش شد. یکردن با پره یانداخت و مشغول باز نییسرش را پا هیسا
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 کنم؟! کاریچ دیخب... خب من با -
 زد. یسمتش برداشت و پوزخندبه یگریقدم د شهاب

 !یانقدر زود وا ند ،یریبگ ادی دیاول از همه با -
باال انداخت و با طعنه ادامه  ییچشمان شهاب شد. شهاب ابرو یرهیسرش را باال آورد و با اخم و پرسشگر خ هیسا

 داد:
 یدونیو نم یدونیرو که م یتمام هرچ یعقلیفت ساله و با به یبچه هی نیع یاین ،یشیم یکه عصبان یمثالً وقت -

 !؟یدی! اونا به تو اعتماد کردن؛ بعد تو انقدر راحت لوشون میبذار بهیغر هیکف دست 
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی
باند  نیهمچ ونیمدت م همهنیمثل اونا، که ا یباهوش یچطور آدما نکهیتعجبه! ا یگرچه، هنوزم واسه من جا -

 نداره، رازشون رو گفتن! یبستوچفت چیمثل تو که زبونش ه ینفوذ داشتن و لو نرفتن، به آدم یامجهز و خبره
 گفت: یزد و با لبخند کج یچشمک

 ...میتو فاش کردن! بگذر شیرو پ تشونیبوده که هو ونیدر م یچ یحدس بزنم پا تونمیگرچه، م -
 و گفت: دنیچرخ هیآهسته دور سا یکرد با قدم.ها شروع

 !یرو شدن با مشکالتت رو ندار! اصالً جرئت و قدرت روبهفیو ضع ییترسو یلیکه، تو خ نهیا بتیع نیدوم -
 زد. یچشمانش پوزخند یرهینگاهش را باال آورد و خ د،یسمتش چرخبه نهیسـ*ـبهدست هیسا
 !؟یکنیم یفکر نیچرا همچ -
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی
 کیـناه شل گـیب یآب، به آدما یسنگ انداختن تو یکردن حرصم به جا یخال ی! براستم؟یل تو نچون مث -
 !کنم؟ینم

 زد. یقبل در نگاهش نبود، پوزخند یتفاوتیو ب یکه انگار آن سرد شهاب
روزه، سه -دو تاًینها هیمعنیاحساس ب هیخاطر که چه عرض کنم، بهتره بگم به یشکست عشق هیخاطر نه، چون به -

 !یکردیخفه م یدنیخودت رو با نوش یداشت
 شده بود! اشهینظر نگرفته بود، بلکه رسماً سا رینگاهش کرد. شهاب او را ز ده،یباال پر یمتعجب و با ابروها هیسا

 تکان داد. نیرا باال فرستاد و سرش را به طرف شیابروها شهاب
 !اومد؟یسرت م ییه بالچ دونمیاگه پرهام جلوت رو نگرفته بود، واقعاً نم -

 و جلوتر آمد. دیکش یقیعم نفس
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بدتره  یخودش از هر ترس ،ینیرو بب قتیحق ینتون نکهی! استیاز اون گذشته، ترس فقط فرار کردن از مشکالت ن -
 یو باورکردن عشق واقع دنیجرئت د ،یت با سپهر داشتکه تو رابـ ـطه یتلخ یخاطر سابقهبه یعنی ش؛ینیبیو تو نم

 !یرهام رو ندارپ
 گفت: زدهرتیدوباره درشت شد و ح هیسا چشمان

 ت... تو... -
 زد. یرنگلبخند کم شهاب

کرده  دایکه نسبت به تو پ یکردم احساس ی! سعستمیفترت نباشم؛ اما خودخواه و پست رحمیبه قول تو ب دیمن شا -
 !نمیو قراره تو رو خوشبخت کنه بب خوادتیته دل م که واقعاً و از یببرم، تا بتونم بودنت رو با کس نیبودم رو از ب

شده  انشانیم نیزدن، نداشت. شهاب که متوجه جو سنگقدرت حرف یشده بود که حت جیو گ ریمتح یبه قدر هیسا
 بحث را عوض کرد. عیو سر دیدزد هیسا یشدهبود، نگاهش را از چشمان درشت

و  نهیک شیبا روش خودش آت تونهیباشه، باز هم نم ینقصیب کامل و سیتو ک یاما پرهام هر چقدر هم که برا -
 ور شده رو خاموش کنه!که تو قلبت شعله ینفرت

 دوخت. هیشده بود را به چشمان سا روحیکه دوباره سرد و ب نگاهش
عملش  یبه سزا دیکه با یابه اندازه یکنیهم احساس م الدیبعد از مجازات م یچون حت ؛یشیتو آروم نم یجورنیا -

 !یکوچولو عوض کن هیت رو ! بهتره نقشهدهینرس
 :دیپرس جیگ هیسا
 ع... عوض کنم؟! -

 تکان داد. یسر شهاب
به  یازیچه ن گهیکنن و از هم بپاشونن؛ پس د ریکل باند رو دستگ توننیاونا م دم،یکه من امروز د یطیشرا نیبا ا -
 خودش آدم جمع کنه. یکنن و نذارن دوباره برا رشیه دستگک نیخاطر افقط به خوان،یرو م الدی! اونا مالده؟یم

 باال انداخت. ییابرو
 کردن؟! ریبه دستگ ازیچه ن گهیاگه مرده باشه، د یول -

 و وحشت گرفت. یباال رفت و نگاهش رنگ نگران هیقلب سا ضربان
 !ش؟ی... ب... بکشیخوای... میم یعنی! ه؟یم... منظورت چ -
 !میبکشم نه... بکش -

 تکان داد. نیدهانش گرفت و سرش را به طرف یعقب رفت، دست لرزانش را جلو یو قدم دیکش ینیه هیسا
 ...تونمی! نمتونمیم... من نم -
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 زد. یپوزخند شهاب
 !بتیع نیخاطر سومبه ،یتونیمعلومه که نم -

 زد. یباال انداخت و چشمک ییابرو
 !یفیضع یلیتو خ -
 رفت و محکم فشرد.را گ هیحرکت دست لرزان سا کی در
 !فنیچون دستات ضع -

انگشتان شهاب آزاد کردن.  انیدر هم رفت و با تمام قدرت دستش را از م تیاز شدت درد و عصبان هیسا یابروها
 دیشهاب با تهد تفاوتیبه چشمان ب رهیو خ دییهم سا یرا رو شیهاگردنش را گرفت و محکم فشرد! دندان عیسر

 گفت:
 بفرستنت! ایاون دن هیدر عرض ده ثان توننیم فیضع یدستا نیحواست باشه، هم -

 و گفت: دیخند کرد،یاحساس نم یدرد چیکه انگار ه شهاب
 !تررحمیتر! بتالش کن! محکم شتریحاال شد! ب -

 متعجب نگاهش کرد که ادامه داد: هیسا
 !یدار اجیاحت یزنیرو گردن من م یکه االن دار یبه ده برابر زور الدیواسه کشتن م -

به دست  کهیعقب رفت و درحالزده دستش را از دور گردن شهاب برداشت که به سرفه افتاد. شوکه عقبوحشت هیسا
 لب زد: کرد،ینگاه م فشردیانسان را م کیگردن  یرحمیبا ب شیکه چند لحظه پ یلرزانش، همان دست

 من... من چم شده؟! -
 صورت قرمزش شد. یرهیو نگران خ دیسمت شهاب دوبه عیسر
 ! حالت خوبه؟خوامیم... معذرت م -

 گرفته گفت: ییبا صدا یدرپیپ یسرهم سرش را تکان داد و بعد از چند سرفهپشت شهاب
 نترس؛ فقط خواستم امتحانت کنم! -

 عقب رفت.زد و عقب یکه وحشتش کمتر شده بود، پوزخند هیسا
 !؟یامتحان چ -

 لرزان گفت: ییباال انداخت و با صدا ییابرو
 نه؟! ایبا دستام آدم بکشم  تونمیم نکهیا -

 تکان داد. نیرا آهسته به طرف سرش
 !تونمینه... من نم -
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 با اخم گفت: ه،یسا یدر چشمان اشک رهیجلو رفت و خ شهاب
 آورده فکر کن! تیکه اون سر زندگ یی! فقط به بالیتونیم -

شد، دستانش  ترکیرا تار کرد. شهاب به او نزد دشیجوشش اشک ددوباره سرش را به چپ و راست تکان داد و  هیسا
 در چشمانش گفت: رهیلرزانش گذاشت و خ یهاشانه یرا رو

 ! تو...یخاطر مرگش اشکات رو حروم کنکه به ستین نیا قیبه من اعتماد کن! اون آدم ال -
 فرو برد. دادن آب دهانشرا با قورت کردیم ینیسنگ شیکه در گلو یکرد و بغض یمکث

 من... یول ؛یدیرو د دشیچشمه از ذات پل هیتو فقط  -
کردن غم چشمانش بود، بدون پنهان هی. حاال که پشتش به سادیبرداشت و چرخ هیسا یشانه یرا از رو دستانش

 صحبت کند. توانستیم
خاطر به ،دمیکشیرو م که انتظارش یاندهیمن، واسه آ یو آرزوها اهایبا اون بزرگ شدم! تمام رو یمن از بچگ -

دوباره به خودم  یاستفاده کرد و وقتکه من داشتم سوء یطیاون آدم تباه شد! اون از شرا یفطرتو پست یخودخواه
و رنگارنگش نبودم!  کیکوچ یاهایساده و معصوم، با رو وناون نوجو گهی! من ددمیاون آدم سابق رو ند گهیاومدم، د

برام ساخته بود، فرو  الدیکه م یذره داشتم تو منجالب! ذرهشناختمشیخودم هم نم یکه حت یشده بودم به آدم لیتبد
نردبون واسه باال رفتن خودش ساخت  هیمن رو نابود کرد! از من  یزندگ الدیازش فرار کنم! م تونستمیو نم رفتمیم

انداخت! حاال اون  رونیب شیآشغال از زندگ هیوقت من رو درست مثل اون د،یرس خواستیکه م یزیبه چ یو وقت
بگم!  سیرو به پل یچگرفتم برم و همه میبرام مهم نبود، تصم یچیه گهیدستش! منم که د ریشده بود و من ز سیرئ

مثل االن تو شده  قاًیعملشون برسن! دق یآدما به سزا اون خواستمیفقط م اد،یسر خودم م ییبرام مهم نبود چه بال
 الدیپدر م رفتیسراغش م سیکه پل یکس نی! اولده؟یومدم، با خودم فکر کردم چه فالحظه به خودم ا هی یبودم؛ ول

 تنه تنها ناراح الدیاون، م یریازش متنفر بود! با دستگ شونیخون یاز دشمنا شتریب یحت الدیکه م یکس یعنیبود؛ 
 یاخالفکار حرفه هی به لیخودش فکر کردم، درسته تبد یریو بعد به دستگ شدیحالم مخوش یبلکه حت شد،ینم

من آروم  یجورنی! اده؟یچه فا یول د؛یکشیانتظارش رو م ینیکردنش حتماً مجازات سنگ ریشده بود و با دستگ
 !شدم؟یم

 تکان داد. نیزد و سرش را به طرف یپوزخند
 بدتر! یمثل تو بود و حت قاًیمن دق طینه، چون شرا -
ها که تا آن لحظه مثل بچه هیبگذارند. سا شیغم درونش را به نما چشمانش یو اجازه داد سرخ دیچرخ هیسا سمتبه

 یهاحرف یشد و در ادامه نیغمگ شتریاش بزدهغم یچهره دنیبا د داد،یگوش م شیهابود و به حرف ستادهیساکت ا
 شهاب گفت:
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 !؟ی! خب، پس چرا نگرفتالدیاون هم با کشتن م ،یریکه خودت انتقام بگ یگرفت میو تو تصم -
 دوخت. هینگاهش را به چشمان سا شهاب

که  ی. اومدن شخصدمیکشیباورت نشه؛ اما هر روز و هر شب، انتظار اومدنت رو م دیچون منتظر تو بودم. شا -
 باشه. یکیهدفش با من 

 :دیمتعجب پرس هیسا
 .یایبرب الدیاز پس م یتونیهم م یی! من مطمئنم تو تنها؟یخوایهمراه م یچرا؟! واسه چ -

 زد و با طعنه ادامه داد: یرنگکم لبخند
داشته  ازین یاگهید زیانتقام گرفتن از اون آدم به چ یواسه کنمیشجاع و نترس! فکر نم ،یو با نفوذ هست یتو قو -

 .یباش
 باال انداخت. ییابرو

 خودت! یالبته طبق حرفا -
 انداخت. نییزد و سرش را پا یلبخند تلخ شهاب

 داره! ینقطه ضعف هی یدمهر آ یدرسته... ول -
 را باال آورد. سرش

 !رهیگیمشکل جلوم رو م نیو نترس باشم، ا یتنهام! هر چقدرم که قو یلیو من خ -
 زد. یپوزخند

لو  اریرو راجع به تو، پرهام و مه یمنم همه چ ،یکار رو بکن نیچون اگه ا ؛یازش سوءاستفاده کن یتونیاما تو نم -
 وقت...و اون دمیم

 باال انداخت. ییابرو
 سرمن!باند خالفکار پشت هی! ستمیانداختنتون تنها ن ریواسه گ -

 زد. یپوزخند هیسا
! بعدش هم، ستمیگر نسوءاستفاده گهید یباشم؛ ول یایوپا چلفتلق و دستآدم دهن دی! شایکن دیتهد ستیالزم ن -

 من از تو آتو دارم، تو هم از من!
 کرد. یاخندهتک

 پس نگران نباش! ؛میو مات شیع هردومون کدر واق یعنی -
 زد. یمرموز و کج لبخند

 هدف مشترک رو از دست بده!مگه نه؟! هیهمراه خوب، با  هیباشه که  عقلیب یلیخ دیدر ضمن، آدم با -
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 زد و دستش را جلو آورد. یلبخند شهاب
 !م؟یپس... همکار -

 نگاهش را باال آورد. به دست شهاب انداخت، دستش را محکم گرفت و ینگاه هیسا
 ...یول م؛یهمکار -

 گفت: هیحرفش شد. سا یپرسشگر نگاهش کرد و منتظر ادامه شهاب
داستان  یهمه دیکردن بهت من بااعتماد یگذاشت؛ اما... برا ریکرد و روم تأث یمن رو احساسات یلیحرفات خ نیبب -

 و شفاف! واضح ؛یکردیم فیتعر یکه داشت یجوررو بدونم، اونم نه اون
 باال انداخت. ییابرو

من، اونقدرا هم  یچون ماجرا ؛یکل داستانم و بدون دیمگه نه؟! پس با ،یدنبال من بود هیچند وقت مثل سا نیتو ا -
پرهام راجع به خودش  یوقت یشدم!حت جیحد کنجکاو و گ نیباره که تا ا نیاول یاما درمورد تو... من برا ست؛ین دهیچیپ

 نشدم! یجورنیا بهم گفت، اریو مه
بود،  دهیرا فهم زیچکه همه هیفرستاد. با خود فکر کرد، سا رونیب نیانداخت و نفسش را غمگ نییسرش را پا شهاب

 یداشت؟! پس رو یدلش مانده بود، چه وحشت یتکشان روکه حسرت تک زیانگغم یآن روزها دادنحیتوض گرید
 .نشست و شروع به گفتن کرد یصندل

 میدونستیکه ما نم یاافسانه یثروتمند بودن؛ ثروت یلیزن و شوهر خ هی یاشراف یم هردو خدمتکار خونهپدر و مادر -
ما هم  یخواهرم مرد، من فقط پنج سالم بود! از اون روز پدرم برا مانیمادرم سر زا ی! وقتادیبه دست م یاز چه راه

چقدر وحشتناکه! خواهرم سرطان داشت... قابل  ییتنها دمیاون هم مرد، من تازه فهم یاز وقت یپدر بود، هم مادر؛ ول
 ،یجوون االتیبودم که تا به امروز جز آرزوها و خ میتیپسر هفده ساله و  هیبا کدوم پول؟! من فقط  یدرمان بود؛ ول

 ینر! تنها هرارهاوضاع از چه ق دمیقدر هوامون رو داشت، که تازه بعد از رفتنش فهمنداشت!پدرم اون یادغدغه چیه
با  تونستمیم یتا ک یول ،یسرگرم هیکه من داشتم، شکار کردن بود، اون هم نه به عنوان منبع درآمد، فقط در حد 

 ترفیچشمام ضع یذره جلوکه هر روز ذره یخواهر گهیو از طرف د یپولیطرف ب هیانداز پدرم سر کنم؟! از پس
به نگه داشتن ما تو  یپولدار راض یباعث شده بود اون آدما مرگ پدرم، ازکه بعد  یلی. تنها دلدادیعذابم م شدیم

ما نشده بود،  یمانع از دوست ،یتر بود! اختالف طبقاتبشن، پسرشون بود که چند سال از من بزرگ شونیاشراف یخونه
 الد،یم یهایودخواهتا گرفتار خ کردنیپرتم م رونیب شدهنینفر یکاش زودتر از اون خونه  یا شد،یکاش م یکه ا

 هیوپا چلفتدست گفتیاون رو قبول نداشت. م نکهیخاطر ا! از پدرش متنفر بود؛ بهشدمیاون دشمنِ به ظاهر دوست نم
روز که من  هی. دادیو عذابش م کردیش مباهاش همکار بشه، بلکه مدام مسخره ذاشتیخاطر نه تنها نم نیو به هم

به سرم زد و  م،یپدرش به جنگل رفته بود یهاهیکناص شدن از گوشهخال یالد برایو م الیفرار از فکر و خ یبرا
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چند لحظه ماتش  یبرا د،یرو د یاندازریو مهارتم تو ت ینیبزیدقت و ت یوقت الدیشکار کنم. م وونیح هیگرفتم  میتصم
 یبحران خواهرم تیوضعکه  دینکش ی! اون روز گذشت و طولکردنفیوشوق شروع کرد به تعربرد و بعدش با ذوق
برق زدن  لیروز دل کنه! اون یپدرش رو راض دیاون در جوابم گفت که با یکمک بخوام؛ ول الدیشد. ناچار شدم از م

که بعدش بهم داد، شوکم کرد. ازم خواست  یبیعج شنهادیهم ندادم؛ اما پ یتیو اهم دمیچشماش رو نفهم یناگهان
رو راجع  قتیخواهرم رو پرداخت کنه! اون روز بود که حق یهمعالج ینهیزپدرش کار کنم تا اونم درعوضش ه یبرا

گرفتم هر  میمخالفت کردم و تصم عیپدرش آدم بکشم! سر یازم خواست که برا الدیچون م دم؛یبه شغل پدرش فهم
بود  شدهنفر گذاشته  هیگرفتن جون  متیکه هر آجرش به ق شدهنینفر یجور شده خودم و خواهرم رو از اون خونه

 خواستنیکار گرفت! م نیبه ا میتصم الدیـناه ساخته بودنش، خالص کنم؛ اما قبل از اون، پدر م گـیب یخون آدما و از
بحث رو تموم شده فرض کنه، از  نیازش خواسته بودم ا نکهیو با وجود ا دیوسط ماجرا پر الدیبندازن که م رونمونیب

شد  یجورنیهستم! ا یماهر راندازیرش ثابت کنم چقدر تکرد به پد ورپدرش گفت و من رو مجب یمن جلو ییتوانا
هم باهامون  الدیمثل من رو کشف کرده بود، م یپسرش آدم نکهیخاطر ازمان بهکه پدرش من رو وارد باند کرد و هم

من  بوده تا از الدیم یانداختن ما از خونه نقشه رونیب یماجراها و حت نیتموم ا دمیکه فهم دینکش یهمراه شد و طول
زمان متنفرتر و هم الدیروز از ممن بودم که روزبه نیبسازه و ا خواستیکه خودش م یزیبه چ دنیواسه رس یپل

دست اون شدم!  ریکاره شد و من زهمه الیکه م دینکش ی! طولشدیم شتریب کردمیکه م ییعذاب وجدانمم از کارا
 یها سعسال نیا یط یاز باندش بودم؛ ول ی. منم جزئپدرش نبود بهو وابسته  کردیخودش کار م یبرا گهیحاال د
رو  میکه زندگ هیگرفتن از کسباندم، انتقام نیکه هنوز هم عضو ا یلی. تنها دلرمیازش فاصله بگ شتریشتروبیکردم ب

 خودش رو بسازه! یخراب کرد تا زندگ
 در چشمانش حلقه زد. اشک

خالص شده بود، تصادف کرد و مرد... من  یون سرطان کوفتکه تازه از شر ا یوقت یعنی ش،یخواهرم چند سال پ -
من اون رو ازم گرفت؛ اما  یخاطر اشتباهات و گناهاخاطر مرگش ناراحتم و عذاب وجدان دارم! خدا بههنوز هم به

 یترس ازش فتهیکه برام ب یگرفتم، هر اتفاق الدیکه انتقامم رو از م یواسه از دست دادن ندارم... وقت یچیه گهیحاال د
 ندارم!

 .دییهم سا یرا رو شیهابود، دوخت و دندان زیم یاش که رورا به اسلحه نگاهش
 !کنمیم یشمارواسه انتقامم از اون آدم دارم لحظه -

 شهاب گذاشت و نگاهش را به اسلحه دوخت. یشانه یدستش را رو هیسا
 !میکنیم یارشملحظه الدیگرفتن از ماز امروز، هردومون باهم، واسه انتقام -

 در هم رفت و نگاهش را به شهاب دوخت. شیابروها یموضوع یادآوریبا  هیحالت بودند که سا نیدر هم هیثان چند
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 !یآ...راست -
سخت بود، آب  شیکردن راجع به آن براو صحبت اهیآن روز س یادآوریکه  هیدوخت. سا هینگاهش به سا شهاب

 گفت: دهیبردهیبود، بر شیاز بغض گلو یناشدورگه که  ییدهانش را قورت دادو با صدا
نبود که  یبار نیاول رم،یگیو... ق... قسم خوردم ازش انتقام م دمیرو ه... همراه پگاه د الدیکه... که م یوقت -
 ...دمشیدیم

 انداخت و ادامه داد: نییسرش را پا هیدر هم شد. سا یشهاب از تعجب و کنجکاو یچهره
 به اجبار پ... -

 شد. ترنیغمگ نگاهش
از سالن  م،یدیرس نکهیهم به محض ا نیهم یبرا اد؛یخوشم نم ایمهمون جورنیرو رفتم. اصالً از ا یپگاه اون مهمون -
 یزیدادم؛ ا... اما چ حیترج یقیموس یاون آدما و کر شدن با صدا ونیرو به بودن م اطیتو ح دنیرفتم؛ چرخ رونیب

آروم. کنجکاو شدم و با وجود  یلیاونم خ کنن؛یدرختا دارن با هم صحبت م نگذشته بود که متوجه شدم دو نفر پشت
 از اون دو نفر بود... یکی الدی. مسادمیکه داشتم فالگوش وا یترس

 شد. رهیدر چشمان شهاب خ یرا باال آوردن و با نگران سرش
 !وحشتناک بود یلیخ زدن؛ینفر حرف م هیگرفتن از اونا... اونا راجع به انتقام -

 گفت: هیدر چشمان سا رهیفرستاد. خ رونیزد و کالفه نفسش را ب یپلک شهاب
آدم حرف  هیراجع به کشتن  الدیم نکهی! ازنم؟یزر م همهنیا یدختر پس من از اون موقع تا حاال دارم واسه ک -

 رحمیب خوامیزت مکه ا نهیکارشه؛ واسه هم نیورتره؛ چون اهم اون یبلکه از عاد ست،یبزنه، نه تنها وحشتناک ن
 !یریازشون انتقام بگ یتا بتون یمثل خودشون بش دیچون با ؛یباش
 :دینگران توپ هیسا
... یخ زدنیکه م ییحرفا نی... ایا یول ه؛یوونیجور حچه الدیکه م دونمی! مهیاگهید زیشهاب بحث ما االن چ -
زجرکشش  خواستنیکنن! او... اونا رسماً م با اسلحه طرف رو خالص خواستنیکاش فقط م یوحشناک بود! ا یلیخ

 !میریجلوش رو بگ دیاومد. ما بایبه نظر م یجد یلیاون دوستش خ یمخالف بود؛ ول الدیکنن! م
 :دیپرس د،یرا د هیسا یکه نگران شهاب

 بود؟! یالشش کنن چوآش خواستنیکه م یخب، اسم اون -
 چند لحظه به فکر فرو رفت و سپس گفت: هیسا
... سایبکشنش! وا خواستنیکه م یرفت چه برسه به اسم کس ادمیخود اونا رو  یروز اونقدر نحس بود که... حت اون -
 .ادیم ادمیداره  ییزایچ هی سایوا
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 برق زد. چشمانش
 آره! -

 را به شهاب دوخت. نگاهش
 !رنیبا کشتن پسرش ازش انتقام بگ خواستنی! اونا موانیک -

 فرستاد. رونیشد و نفسش را کالفه ب رهیخ هیبه سا دیناامپوکر و  یاافهیبا ق شهاب
چند هزار  ستی! معلوم نم؟یرسیم ییاسم به جا دونههیبا دونستن  یکنیبگم دختر؟! واقعاً فکر م یآخه من به تو چ -

 بعد تو... وانهیکشور اسمشون ک نینفر تو ا
 .دیکش یپوف
دو -یکیتا  دی! بامیخودمون برس یبه بدبخت دی! فعالً بایعا کند یتونیفراموشش کن! واسه نجات اون آدم فقط م -

 !یریبگ ادی زایچ یلیخ گهیماه د
 .دیرا کش هیسا دست

 !ایدنبالم ب -
 و هول گفت: دیخودش را عقب کش عیپرهام سر یادآوریبا  هیسا
 !شهینم -

 داد:ادامه  هیسمتش برگشت که سامتعجب به شهاب
 گرانم شده!ن یلیپرهام... اون حتماً خ -

 نگران گفت: هیدستش را از دور مچش باز کرد. سا یآرام حلقهو آرام دیچرخ هیسمت ساکامل به چ شهاب
 ازم خواسته بود! یرفت پرهام چ ادمیتو شدم که اصالً  بیحرفا و تعق ریقدر درگمن... من اون -

 :دیانداخت و غر نییرا پا سرش
 تلف شده! یاون پرهامِ بدبخت حتماً تا حاال از نگران دختر؟! یاه! آخه تو چقدر فراموش کار -

 و مشغول گرفتن شماره شد. دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج لشیموبا
 بهش زنگ بزنم. دیبا -

سرش را باال آورد و متعجب به  هی. سادیکش هیرا از دست سا لیلب شهاب نقش بست و موبا یگوشه یرنگکم لبخند
 شد. رهیشهاب خ

 !؟یکنیم کاریچ -
 تر شد.شهاب پررنگ لبخند

 !ششیبرو پ ؛یبهش زنگ بزن ستیالزم ن -
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 درشت شد که شهاب با همان لبخند ادامه داد: هیسا یهاچشم
 !؟یکنیپس چرا از حرفم تعجب م ؛یتو دوسش دار -

 کرد و خودش را به آن راه زد. یاسرفهتک د،یهول نگاهش را از شهاب دزد هیسا
 خب، پس من برم! -
 ماند. رهیدستگ یشهاب دستش رو یسمت در رفت که با صدابه عیو سر دیچرخ هی. سادیخند زیر هابش
 !یریاز دستش نده! نذار انتقامت باعث بشه ازش فاصله بگ -

در را باز کرد  عیبود، آرام سرش را تکان داد. سر ستادهیطور که پشت به شهاب اآب دهانش را قورت داد و همان هیسا
 یعاد یهابه ساعتش انداخت. در روز یپرهام رفت. نگاه یگرفت و به طرف اداره ی. تاکسدیدو یروجسمت خو به

کرده  ریکه دستگ یاز افراد دیبود و با یشب مهم شانیبراچون امشب  یساعت اداره بمانند؛ ول نیامکان نداشت تا ا
 دنیبرود و به محض رس ترعیز راننده خواست سرهنوز هم اداره بودند. ا ادیپس به احتمال ز کردند،یم ییبودند بازجو

 شد. ادهیکردن، پو حساب
ده متر از هم فاصله داشتند.  دیبرخورد کرد. شا آمد،یم یسمت خروجکه از در وارد شد، با کارن که مخالف او به نیهم

 هیماند. چند ثان رهیخ هیسا یچهره یاش رو. نگاه شوکهستادیچشمانش درشت شد و ا د،یرا د هیکه سا نیکارن هم
 کیسمت او قدم برداشت. در هم به هیرفت. سا هیسمت سابه ندت یهاتا باالخره از بهت درآمد و با قدم دیطول کش

 در چشمانش گفت: رهیرا از نظر گذراند و خ هیسا یسرتاپا زدهرتیو کارن ح ستادندیهم ا یقدم
 !ن؟یا رفته بودخانوم! ش... شما حالتون خوبه؟! معلوم هست کج هیسا -

 تکان داد و هول گفت: یسر هیسا
 .نمشونیبب دیستوان کجا هستن؟ با نیبگ شهی. مهیطوالن شهیخوبم سروان، ممنون. قض -

وارد شدند.  اریمه یکرد. آهسته در زد و بعد از اجازه یبه اتاق پرهام همراه دنیرا تا رس هیتکان داد و سا یسر کارن
اش گذاشته شانه یهم کنارش دست رو اریدستانش گرفته بود و مه انیو سرش را م نشسته بود یپرهام پشت صندل

 گفت: ریچشمانش درشت شد و متح هیدن سایکه سرش را باال آورد با د نی. همدادیم اشیو دلدار
 !هیسا -

لب  ریشد و متح رهیخ هیصورتش برداشت و سرش را باال آورد. با چشمان سرخش به سا یدست از رو عیسر پرهام
 زد:
 !هیس... سا -

سمتش قدم برداشت. لرزان به ییبلند شد و با پاها زیمانده بود، آهسته از پشت م هیسا یکه نگاهش رو طورهمان
 شد. یجار شیهاو اشک اوردیطاقت ن د،یکه حال خراب پرهام را د هیسا
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 شد! ییهوی یچنگرانت کنم. همه خواستمی... نمخوامیمعذرت م -
 .دیچشمش چک یاز گوشه یرا از نظر گذراند. قطره اشک شوق شیو سرتاپا ستادیا هیسا یروروبه پرهام

 !ستیمهم ن یچیه گهید ،یتو خوب ی! وقتستیمهم ن -
 زیطور که رکرد و همان یاسرفهو او را محکم بغـ*ـل کرد. کارن تک دیرا کش هیدست سا یحرکت ناگهان در
 زد و خودش را با تلفن همراهش مشغول کرد. هیتک واریهم به د اریدوخت. مه وارینگاهش را به در و د د،یخندیم

 پرهام کنار گوشش توجهش جلب شد. یکه با صدا کردیرا نگاه م شیجلو وارید زدهرتیشکه و ح هیسا
 !ذارمی... نمیازم جدا بش خوامینم گهید -

 گفت: یبلندتر یشد و با صدا رهیخ رشیرا گرفت، در چشمان متح شیهارا از خود جدا کرد و شانه هیسا
 !یباهام ازدواج کن دیبا -

 کرد. یاخندهرا به آن دو دوخت و تک اشزدهرتی. کارن نگاه حشدیتر نمدرشت نیاز ا هیسا چشمان
 !؟یچ -

از افتاد و با چشمان  نیزم یبود، رو ستادهیا واریزده به د هیکه تک یدر همان حالت اریاز دست مه یگوش زمان،هم
 لب زد: رونیحدقه ب

 جان؟! -
 گفت: هیوجور کرد، آب دهانش را قورت داد و رو به ساخودش را جمع یبه آن دو انداخت و کم ینگاه پرهام

مدام من و از حالت با  دیچند روز با نیا نکهیدوتا شرط داره! اول ا یول ؛یفکر کن یچند روز یتونیخب... خب م -
 بله باشه! دیماً باجوابت حت نکهیدومم ا ،یخبر کن
 خور گفت:دل یاما بغض کرد و با لحن با نمک اریانداخت. مه نییزده سرش را پاخجالت هیو سا دیخند کارن

 نو که اومد به بازار... آره؟! گهیآقا پرهام؟! د استیجورنیاِ... ا -
 :دیتوپ یو عصب فرستاد رونینفسش را پرحرص ب اری. مهدیدوخت و آرام خند ارینگاهش را به مه پرهام

 !رحمیب ی! ا؟یو من رو ول کن یریزن بگ یخوایواقعاً م یعنی! ؟یخندیم -
 سمت پرهام گرفت.اش را بهاشاره انگشت

 تو... -
 و داد هومن حرفش نصفه ماند. غیج یبا صدا اما
 کنار! من اومدم! دیکنار بر دیبر -
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وارد اداره شده بود، وسط  نیدستش همراه نگار و فرزدر  ینیریبزرگ ش یجعبه کیهومن که با  یاز سروصدا همه
جعبه را باز کرد و دو  د،یبود رس ستادهیدر ا یکه جلو یسرباز یعنینفر،  نیبه اول یراهرو جمع شدند! هومن وقت

 گفت: شیهابه سرفه توجهیها را محکم در حلق سرباز چپاند و ببرداشت. آن ینیریش
 !شهیه داماد مبخور! بخور که ستوان جونت دار -

 هم از اتاقش خارج شد. یدیزمان سرهنگ جمشآمدند که هم رونیهم از اتاق ب هیو بق کارن
 چه خبره؟! نجایا -

 در دهان سرهنگ گذاشت و مدارک را به دستش داد. ینیریش کی یوشوق فراوانبا ذوق هومن
 مدارک! نمیبفرما سرهنگ، ا -

 یگرید ینیریشد. هومن ش رهیحال هومن خخوش یا تعجب به چهرهبه مدارک انداخت و دوباره ب ینگاه سرهنگ
 به دست سرهنگ داد و با خنده گفت:

 .ارمیامشب برات م نیده تا، صدتا؟ بگو من هم ،یکیسرهنگ؟  یخوایمدرک م گهیچند تا د -
 سمتش رفت.کارن چشمانش برق زد و به دنیرا به راهرو دوخت که با د نگاهش

 م!خود یبه داداشبه -
کرد و به زحمت مشغول خوردن شد! بعد از  یداخل دهانش چپاند! کارن اخم ینیریو سه تا ش ستادیکارن ا یروروبه

 :دیاما آرام توپ ،یداخل دهانش را قورت بدهد و حرف بزند. عصب اتیباالخره توانست محتو قهیدق کی
 !؟یکنیم کاریمعلوم هست چ -
 هومن شد. یرهیره خاشاره کرد و دوبا هیچشمانش به بق با
 ها!ستاداره نجایا -

 .دیکش یمردمک چشمانش را در حدقه چرخاند و پوف هومن
اخمارو،  نینگاهم نکن باز کن ا یجوراون قانونمند بودنت شو! بابا اون الیخیامشب رو ب هیپسرعمو!  گهیغر نزن د -

 !هاشهیپسرعموت داره داماد م یناسالمت
 ت شد.کارن از تعجب درش یچشمها

 !؟یچ -
 تر شد و به نگار چشم دوخت.هومن بزرگ لبخند

 کردم. یمن از نگار خواستگار -
در چشمانش زمزمه  رهیو خ دیسمت خود کشدست هومن را به شد،یجا مآن دو جابه نیکه نگاه متعجبش ب کارن
 کرد:
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 ؟ی! به بابا گفت؟ییهویواقعاً الزم بود انقدر  -
 .دیخند هومن

 !گمینترس بابا م -
 کرد. یاخم

 د؟یبابات فهم یکرد یبعدش هم، مگه تو خواستگار -
 .دیداخل دهان کارن چپاند و لپش را محکم کش یگرید ینیریرا باز کرد، ش شیهااخم

 پسر خوب! نیبخور و کمتر حرف بزن! آفر -
 ینیریها هم شبه آن رفت، هیپرهام و سا ار،یسمت مهکارن گرفت و به یعصب یافهیرا از چشمان متعجب و ق نگاهش

 کرد. یاخندهو پرهام انداخت و رو به هومن تک هیبه سا ینگاه مین اریداد که مه
 چه هماهنگ! -

 زد. یطانیش یو پرهام دوخت و لبخند هینگاهش را به سا هومن
 بابا! پرهام تو هم؟! ولیا -

 کرد. یو اخم ستادیا شیروروبه
 کجاست؟! تینیریپس ش -

 کرد. یاخندهتک پرهام
موقع  نیا ی! جدخرمیجا ماز همون رمیمنم حتماً م ،یآورد ریگ ینیریموقع شب از کجا ش نیا یاگه بفهمم جنابعال -

 ها بستن!مغازه ی! همه؟یآورد ینیریشب از کجا ش
 زد. یو چشمک دیخند هومن

از در  ذارمینم نم،یزرگ دستت نبب یجعبه هی. اگه یاریحتماً ب دیتو هم فردا با یکه نرفته؟! ول ادتیمن هومنم!  -
 تو! یایاداره ب
 باال انداخت ییو ابرو دیخند پرهام

 !؟یاز پنجره چ -
 جلو آمد و بلند گفت: اریکه مه دندیخند همه

 !میافتاد ی! امشب دوتا عروسالیخیحرفا رو ب نیا -
 کرد و رو به پرهام گفت: یاخم

 ماده کنم...گردش رفتن آ ییخودم رو واسه تنها دیگرچه با -
 را باز کرد. شیهااخم
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 !میخوش بگذرون یمهم االنه! قراره کل یول -
 را به هومن دوخت. نگاهش

 ...ای یریگیم یخب آقا هومن، اول شما عروس -
 حرفش نصفه ماند. ،یسرهنگ احمد یصدا با
 !ه؟یک هی! عروسه؟یچ یسروصدا برا همهنیا -

 یبه جعبه یو با انداختن نگاه ستادی. ادیچیپینگ بود که در فضا مسره یهاقدم یساکت ماندند و فقط صدا همه
هومن ثابت  یچهره یخور روزد و نگاهش را باال آورد. دل یدستان هومن، متوجه ماجرا شد. پوزخند انیم یِنیریش

 اما آرام گفت: عیو سر دیلب هومن ماس یماند. لبخند رو
 ...خواستمیعمو من... من م -
انداخت.  نییسکوت باال آورد، نگاهش را از هومن گرفت و به نگار دوخت که سرش را پا یا به معنادستش ر وانیک

و  دانستیامروز هومن م یگریاغی یوباناو را باعث یشد. ازدواج خودسرانه رهیعقب رفت و در آخر به کارن خعقب
کند،  دایکارن فرصت حرف زدن پ نکهیوان قبل از ایک یول د؛یبگو یزی. خواست چدیرا از نگاهش فهم نیکارن ا

 سمت اتاقش رفت.بود، به تشیتند و محکم که نشان از شدت عصبان یهاو با قدم دیچرخ
رو به  یکوتاه ریخبه و شب یبه هومن انداخت. خداحافظ یحرص ینگاهمیفرستاد و ن رونیکالفه نفسش را ب کارن

 :دیو پرس دیسرش دورفت که هومن پشت یسمت خروجهمه گفت و به
 !رمیجشن بگ خواستمیتازه م ؟یریکجا م -

 :دیسمتش برگشت و توپکالفه به کارن
سر برم خونه و  هی م،یآورد ریوقت اضافه که گ ذرههی نیتو ا خوامیهومن جان! م ستمیمن که مثل تو عالف ن -

 باشم. وایش شیامشب رو پ
 گفت: عیسر هومن

 !خونه؟ پس چند لحظه صبر کن یریاِ، م -
 به نگار کرد. یرفت، آن را برداشت و نگاه ینیریش یسمت جعبهبه عیسر
 !رمیبرو، من دنبال کارن م نایتو با پرهام ا-

 .دیسمت کارن دوکرد و به یایسرسر ی. هومن خداحافظدندیخند زیر هینگار درشت شد و بق چشمان
 !میبر -

 :دیمتعجب پرس کارن
 تو کجا؟! -
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 اشاره کرد. ینیریش یبا چشمانش به جعبه هومن
 !گهیبدم د ینیریبه زن داداشمم ش دیبا -

 و کالفه گفت: دیکش یپوف ست،یبردار ندست دانستیچون م یچپ نگاهش کرد؛ ولابتدا چپ کارن
 !ایب خبلهیخ -

با  . کارن سرش رادیسمت آسانسور دوو به دیپر نییپا نیشد، توقف کرد. هومن از ماش نگیکه کارن وارد پارک نیهم
به طرف هومن رفت و هر دو وارد آسانسور  ن،یکردن ماششد. بعد از قفل ادهیتأسف به چپ و راست تکان داد و پ

 زد. یبا تعجب به کارن نگاه کرد. کارن لبخند ودر را باز کرد، چشمانش درشت شد  نکهیبه محض ا وایشدند. ش
 سالم، اجازه هست؟ -
کنار  عیسر ستاده،یا یورود یودتر از موعد کارن اصالً حواسش نبود جلوخاطر برگشتن زکه از شدت تعجب به وایش

 زد. یساختگ یرفت و لبخند
 آقا هومن. دییتو، بفرما نیای. ب... بخوامیمعذرت م -

 ینیریبه تک ش رهیمتعجب خ وایرا باز کرد. ش شیاافسانه ینیریش یزده جعبهجلوتر از کارن وارد شد و ذوق هومن
 اشاره کرد. ینیریو با چشمانش به ش دیو بعد از چند لحظه سرش را باال آورد. هومن خندداخل جعبه شد 

 !کنهیدوستتون ازدواج م نیبرادرشوهرتون داره با بهتر ی! ناسالمتگهید نیبردار -
 جیمانده بود را برداشت و گ یکه باق ینیریعدد ش کیو نگاهش را به جعبه دوخت؛ همان  دیباال پر وایش یابروها
 زد. یلبخند

 بهم نگفت. یچی! نگار هییهویمبارکه.چقدر  -
 گفت: یحالبا خوش هومن

 کردم! حتماً وقت نکرده. یازش خواستگار ستیآخه هنوز دو ساعت ن -
 گفت: رفت،یم وایسمت اتاق کارن و شبه کهیگذاشت و درحال یعسل یرا رو یخال یجعبه

 حموم. رمیکارن من م -
 .دیکارن باال پر یابروها

 !؟یچ -
 :دیدر چشمان پرسشگرش شد و آهسته غر رهیو خ دیسر کشسمت هومن رفت، دستش را از پشتبه عیسر
 !ستیعموت ن یخونه گهید نجای! من ازدواج کردم؛ ا؟یکشیهومن تو واقعا خجالت نم -

 :دیکرد و غر یاخم هومن
 آخه؟! یبابا! چرا انقدر رو مخ الیخیب -
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 فرستاد. رونیکرد. چشمانش را باز کرد و نفسش را کالفه ب یو نچرا بست  شیهاپلک کارن
 استفاده کن! نجایخب الاقل از حموم ا -

 لب هومن نشست و لبش را به دندان گرفت. یرو یطانیش یلبخند
 از حمام شما استفاده کنم! خوامی! مریخنه -

! هومن آمدیخونش در نم یزدیم هومن زوم کرد. کارد یوحشتناک رو یکارن درشت شد و با نگاه یهاچشم
 :دینگاه کرد و پرس وایبه او، به ش توجهیب

 نداره؟! یداداش از نظر شما که اشکالزن -
صحبت کردن با کارن بود، سرش را باال  یبرا یها نبود و نگران نداشتن آمادگکه اصالً حواسش به بحث آن وایش

 :دیآورد و پرس
 ؟یچ -

 پرروتر از قبل گفت: هومن
 !گهیاز حمام اتاقتون استفاده کنم د نکهیا -

 زد. یلبخند جیدرشت شد و گ وایش چشمان
 .دیا... البته که نه! راحت باش -

 زد. یلبخند هومن
 ممنون. -

 گفت: دیو با تهد یزد. کارن آرام سرش را تکان داد و حرص یرا به کارن دوخت و چشمک نگاهش
 باشه آقا هومن... دارم برات! -

کشوها و بازکردن در کمد بلند  دنیکش یکارن، وارد اتاق شد. صدا یبرا ییهوا یو بعد از فرستادن بوس دیخند هومن
 نگذشته بود که هومن داد زد: شتریب هیشد و چند ثان

 کنم. دایت رو پحوله تونمیکارن، نم یه -
 گفت: تیمردمک چشمانش را در حدقه چرخاند و با عصبان کارن

 !ینییپا یکمد سمت راست، کشو -
دو  یهنوز قلپ اول را قورت نداده بود که با صدا یول خت؛یخودش آب ر یسمت آشپزخانه رفت. براو به دیکش یپوف
 .دیسرش چرخاز پشت وایش یرگه

 باهات حرف بزنم! دیکارن... با -
 زد. یچشم دوخت و لبخند وایاپن گذاشت، به ش یرا رو وانیل
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 ...یزودتر از موعد اومدم تعجب کرد کهنیاز ا ،یبگ یخوایم یچ دونمیم -
 نگفت. کارن با همان لبخند تلخ گفت: یزیانداخت و چ نییسرش را پا وایش
 !یشیحال متو اومدم؛ فکر کردم خوش دنیفردا صبح دوباره برم. فقط واسه د دیبا یول -
 به کارن گفت: رهیشده خسرش را باال آورد و با چشمان درشت وایش
 رن؟!کا هیمنظورت چ -
 زد. یلبخند جیگ
 حال شدم! فقط...خب... خب معلومه که خوش -

 انداخت. نییرا پا سرش
 !ستمیبزنم آماده ن خوامیکه م یفقط هنوز واسه حرف -

 :دیدر چشمانش پرس رهیرا گرفت. سرش را باال آورد و خ وایش یجلوتر رفت و آرام چانه کارن
 ؟یبگ یخوایم یشده؟ چ یچ -
 که داشت، باالخره لب باز کرد: یدیردبا وجود ت وایش
 کارن من... -
 لرزان هومن حرفش نصفه ماند. یبا صدا اما
 !؟یدستبند رو از کجا آورد نی... ایکارن، ا -

*** 
 یکردنش به انتها ریکه خواست آن را بردارد، متوجه گ نیلبش آمد؛ اما هم یرو یتیحوله لبخند رضا دنیبا د هومن

 یو سرد فیظر یکردن حوله، دستش را تا ته کشو برد که با برخورد پوستش به شجدا یاکرد و بر یکشو شد. نچ
آورد و باز کرد.  رونیاش را ب. دست مشت شدهاشتگره خورد و آن را برد شیدستبند! ابروها هیشب یزیمتوقف شد؛ چ

ضربان قلبش  درشت شد و شیهاحک شده بود. چشم شیکه رو یمخصوص یهارنگ، با نوشته ییطال یدستبند
 یرو یلرزانش را بست. عرق سرد یهاو پلک دیچیخراش در گوشش پزجرآلود و دل یادهایوفرداد یباال رفت. صدا

زد و چند بار سرفه کرد.  شیبه گلو یراه نفسش را بست. با دست لرزانش چنگ یکس نگارنشسته بود و ا اشیشانیپ
شد، چشمانش را باز کرد. دوباره نگاهش را به دستبند دوخت و  ترکه آرام یقورت داد و کم یسختآب دهانش را به

! چرا راجع به آن کند؟یمکار کارن چه ی.شده در کشونیدستبند نفر نیافتاد. با خود گفت ا نیچ شیابروها انیم
 به او نگفته بود؟! یزیچ
 یعصبان کهیو درحال ستادین اوسط سال د،یکارن را در آشپزخانه د یبرخواست و از اتاق خارج شد. وقت تیعصبان با

 گفت: یلرزان یبا صدا کردینگاهش م
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 ؟یدستبند رو از کجا آورد نی... ایکارن، ا -
 وخت.به دستان لرزان هومن دگرفت و متعجب  واینگاهش را از ش کارن

 زده لب زد:درشت شد و وحشت چشمانش
 کرده؟! دایرو پ نی! چطور ایوا -
 :دیکارن دوخت و پرس رخمینگاهش را به ن جیگ وایش
 !ن؟یزنی! از کدوم دستبند حرف مه؟یموضوع چ -

 رونیکرد و با اضطراب نفسش را ب یرا داخل کشو گذاشته بود، نچ یخودش آن دستبند لعنت نکهیا یادآوریبا  کارن
 .دیاز ترس به خود لرز وایزد که ش یادیو فر ترشدظیفرستاد. اخم هومن غل

 با توام کارن! -
 تکان داد و بلندتر داد زد:را  دستش

 !ش؟یاز کجا آورد کنه؟یم کاریتو چ شیپ یدستبند لعنت نیا گمیم -
 را گرفت. شیهاو شانه ستادیا شیروسمت هومن رفت. روبهلرزان از آشپزخانه خارج شد و به ییبا پاها کارن

 آروم باش... -
 :دیدستان کارن را پس زد و توپ یعصب هومن

 ه؟یدستبند چ نیا یهیآروم باشم؟! زود بگو قض یتوقع دار یچطور -
 دستپاچه و نگران گفت: کارن

 بهت بگم... خواستمی... میم -
 داد زد: هومن

 هان؟ ؟یک گهی! د؟یجد -
 شباهته! هیفقط  دیشا نیهومن آروم باش، ا -

 .تکان داد یسر یرا باال انداخت و عصب شیابروها
 ؟یش داشتمه که تو کشوت نگهشباهت، آره؟! پس چرا انقدر برات مه -

 :دیتوپ یشد و حرص یهم عصب کارن
ش داشتم، چون آره، من نگه ؟یدیکنم. فهم دایسال عذاب و دردم رو پ ستیمقصر ب خواستمینگه داشتم، چون م -

بشونم!  اهیرو کرده به خاک س شیها کابوس من راحت زندگسال الیخیکه ب یکس خواستمیبرام مهم بود، چون م
چشمات نابود کردن؟! مگه  یتو رو هم جلو یبچگ نیریش یاهایو رو ی! مگه زندگه؟یتو چ تیعصبان لیدل ؟یچ تو
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 یرحمیو با ب شیبود دهیبارم ند هی یکه هنوز حت یهم خواهر دیشا ایکردن؟!  کهیتکهیت تیتو رو تو دو قدم یفرشته
 ...یو روز من؟! تو چ از حال یدار ی! چه درک؟یدار یازت گرفتن؟! هان؟! تو چه درد

 !یلی. بد حرف زده بود، خلیرا با خود تحل شیهالحظه مکث کرد و حرف کی
مخلوط از  ی. با نگاهدییگرا یشد و غم چشمانش به قرمز لیتبد تیها و لحن کارن به عصبانهومن از حرف تعجب

 چشمان کارن شده و جلوتر آمد. یرهیخ تیبغض و عصبان
کردن ساده و قطع یریگگروگان هیبودم!  ترالیخیروز از همه ب! من اونیگیآره، تو راست م !؟یادامه بده... من چ -

 دنیزجرکش یصدا یلعنت یاون دخمه یکیتو تار یکه فقط بتون یچشت، جور یـناه جلو گـینفر آدم ب ستیب-سر ده
 کردنی! حق با توئه! بسترستین یزیکه چ ینیجونشون رو ببیو جوشش خون از بدن ب یهاشون رو بشنوو ناله غیو ج

 !ستین یزیدوستاش و فرار کردنشون ازش که چ یو ترس همه یروان مارستانیب یساله تو شیش یبچه هی
و  فیکلمات لط شهیتا به امروز سرخوش که فقط م یبچه هیلغات  رهیرو با دا یدیکه کش یدرد و رنج ینتون نکهیا

 کسچی! هستیکه مهم ن یکن فیکرده رو توص یتا به حال تو آرامش زندگکه  یاکرد، بچه دایقشنگ رو داخلش پ
که  ییکنار اومد! فقط تو شهیم نایا ینداره! با همه یتیبزنن اصالً اهم وونهیبغضات رو نفهمه و همه بهت انگ د لیدل
راجع به من اشتباه فکر  یهم... تو دار دیشا ایمن از سنگم  دیشا دونم،یآره؟! چه م ؟یایبا دردات کنار ب یتونینم
 !یکنیم

 شیروطرف کارن رفت و روبهمبل برداشت، دوباره به یاش را از روزد و سرش را به تأسف تکان داد. پالتو یپوزخند
 .ستادیا

روح  شدنیکه خودت شاهد متالش یقبل از قضاوت کردن راجع به کس یدیفهمیکارن! م یدیفهمیکاش م یا -
 !یفکر کن ذرههی دیبا ،یو روانش بود

 .دیسرش دوسمت در رفت که کارن هم پشتبه سرعتبه
 دست خودم نبود! خوام،یهومن! معذرت م سایوا -
 ها گفت:پله یجلوتر رفت و از باال یسرش بست. کارن در را باز کرد، کمخانه خارج شد و در را محکم پشت از
 !میزنیمن اشتباه کردم! برگرد با هم حرف م دونم،ی! مسایوا -

. دیسمت کارن چرخفرستاد و به رونیبست، نفس پرحرصش را ب یالحظه یرا برا شیهاپلک ستاد،یپاگرد ا یرو هومن
 سمتش گرفت. دیاش را به تهدباال را نگاه کرد و انگشت اشاره

 !یشیخور مکارن؛ وگرنه خودت دل ایدنبالم ن -
 دشید دانیکه هومن در م یرفت. کارن تا زمان نییها پاپله سرعت ازکارن گرفت و به ریمتح یرا از چهره نگاهش

سمت فرو برد. به شیدستش را داخل موها یو کالفه و عصب دیکش یماند. بعد از رفتنش پوف اشرهیخ یبود، با ناراحت
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کت، که تا آن لحظه سا وایزد. ش هیو به آن تک دیکوب همسرش به واحد خودشان رفت و پس از وارد شدن در را پشت
 سمتش آمد.گر بحثشان بود، نگران بهمتعجب و وحشت.زده نظاره

 ...نیزدیکه م ییحرفا نیبود؟ ا یچرا هومن انقدر... انقدر عصب ه؟یکارن، موضوع چ -
 گفت: واینگاهش را باال آورد و با التماس رو به ش کارن

 !زمیعز کنمیاالن نه! خواهش م -
 زد. یرنگرا از در برداشت و لبخند کم اشهیتک تکان داد. کارن یسکوت کرد و سر وایش
 ممنون... -
از  دیفکر کرد که چطور با نیدستانش گرفت و به ا انیآن انداخت. سرش را م یکاناپه رفت و خودش را رو سمتبه

ماده آ تشیمأمور یادامه یفردا صبح اول وقت برا دی. او بادینرس یی! اما هر چه فکر کرد به جااورد؟یدل هومن درب
! دیترسیکند که با هم حرف بزنند. م یو هومن را راض اوردیربیوقت آزاد گ تواندیم یچه زمان دانستینم ی. حتشدیم

 نیخاطر ا نی! اصالً به همردیسرخود بگ یمیتصم یحت ایانجام دهد  یهومن به سرش بزند و کار وحشتناک نکهیاز ا
 حاال... یول فکر،یساس است و بکه ح دانستیکرده بود. م یموضوع را از او مخف

سمت انگشتان لرزانش فشرد و آهسته به انیآب را م وانیل وایفرستاد. ش رونیتکان داد و نفسش را ب یسر کالفه
و  رفتیم نییمدام باال و پا تیکه از شدت عصبان اشنهیسـ*ـ یو مضطرب به قفسه ستادیا شیروکارن آمد. روبه

 یعصب یکاف یکه داشت نبود؛ او به اندازه ییهاحرف نگفت یبرا یمناسب طیماً االن شراشد. مسل رهیدستان لرزانش خ
 وانیل دنیصورتش برداشت. با د یاش زد که کارن دستانش را از روشانه یرو دیکرد و سپس با ترد یبود! مکث جیو گ

 زد. یلبخند واین شدر چشمان مهربا رهیچشمانش قرار گرفته بود، سرش را باال آورد و خ یکه جلو یآب
 ممنون! -
گرد کرد زد و به قصد برگشتن به اتاق، عقب یلبخند وای. شدیاز آب داخلش نوش یگرفت و قلپ وایرا از دست ش وانیل

 .ستادیشدن دستش توسط کارن ا دهیکه با کش
 لحظه! هی -

 شد. اشرهیو مهربان خ دیچرخ
 جانم؟ -

 قفل کرد. واینگاهش را باال آورد و در چشمان ش کارن
 ازت داشتم! یخواهش هی -
 زمان کنارش نشست.زد و هم یلبخند وایش
 که باشه! یهر چ -
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 کرد و با اضطراب گفت: لیسمت او متماخودش را به یرا هم گرفت. کم وایش گریزد و دست د یلبخند متشکر کارن
باهاش حرف بزنم؛ اون  دی. باششیپبرم بذاره من ای... ایبرگرده...  یکن شیو راض یبه هومن زنگ بزن خوامیم -
 !دونهینم یچیه
 تکان داد و لبخند زد. یسر وایش
 .زنمیاالن زنگش م -
 .دیقصد تلفن زدن بلند شد که کارن دوباره دستش را کش به
 !وایآم... ش -
 چشمانش شد. یرهیمتعجب برگشت و پرسشگر خ وایش
 بله؟! -

 بود، گفت:افتاده  شیابروها انیکه م یباهمان اخم کارن
 !یبهم بگ یزیچ هی یخواستیمن و هومن م یتو... تو قبل از دعوا -

 را بست. شیهاکرد و پلک ی. کارن نچنگفت یزیو چ دیپر وایش رنگ
 من... خوامیمعذرت م -

 گفت: وایرو به ش یرا باز کرد و با شرمندگ چشمانش
 .شنومیاالن بگو، م یبگ یخواستیم یرفت! هر چ ادمیهومن شد که به کل  ریقدر ذهنم درگمن اون -
 و با استرس گفت: دینگاهش را از کارن دزد وایش
 تره.مهم یلیهومن خ یهیمهم نبود! فعالً قض ادیز یعنی... ی! خوادیخب... راستش... نم -

 کارن داد. لیتحو یامهیننصفه لبخند
 م... من برم به هومن زنگ بزنم! -

 یهومن بود که رو ریدرگ یصورتش قرار داد. ذهنش به قدر یدستانش را روتکان داد و دوباره  یسر کارن
 سمت تلفن رفت.و به دیکش یاز سر آسودگ یهم نفس واینکند! ش دیکل وایاز ش دنیکشحرف
*** 
. آب دهانش از آشپزخانه دوخت ینامعلوم ینشست و نگاهش را به نقطه شیروبه کارن نگاه کند، روبه نکهیا بدون
 بغض قورت داد.را با 

 خب، منتظرم! -
 فرستاد و لب گشود: رونینفسش را ب کارن

 هومن! یممنون که اومد -
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 گفت: یخشک و جد هومن
 !یاز زنت تشکر کن دیبا -

 آرام کرد و ادامه داد: یاخندهتک کارن
 ! موضوع اصالً...یمن گوش کن یبه حرفا دیهومن تو... تو با -

 .دیحرفش پر انیم تیا عصبانسمتش برگشت و بهومن به ناگهان
 ستمیساله ن شیش-پنج یاون بچه گهینه؟! تو رو خدا بس کن کارن! من د کنم؟یکه من فکر م ستین یزیاون چ -

 ستمین کاریمن هم ب ،یدار یکارو همچنان قصد پنهان یراستش رو بگ یخوای! اگه نمدیمال رهیکه بشه سرش رو ش
 !نمیور دلت بش نجایکه ا

 .دیکش یپوف کارن
 !یدونیو تو هم م دونمیکه من م یزیکردن ندارم هومن! تمام چ یمخف یبرا یزیمن چ -

 زد. یدر چشمان کارن پوزخند رهیخور خدل یبا نگاه هومن
! یو هست یپرونده بود نیا ریگیکه تو چقدر پ میدونی! هردومون خوب م؟یکنیمقاومت م یبسه کارن! آخه چرا الک -

 شتریهفده سالت ب-شونزده یقبل از اون! از وقت یامروز و حت نیتا هم ،یگذاشت سیپل یو تو ادارهکه پات ر یاز روز
 نبود!
 یرا برا شیهاسمت هومن چرخاند. پلکانداخت و دوباره سرش را به وایش جیمتعجب و گ یبه چهره ینگاهمین کارن

 به هومن گفت: رهیو خرا باز کرد  شیهازمان چشم. همدیکش یقیبست و نفس عم هیثان کی
 یاز اون آدما گشتم، حت یرد و نشون هیدنبال  یلی! خارمیکردم از اون پرونده سر در ب یسع یلیآره، درسته! من خ -
 یشدم؛ ول دواریام یلیکردنش خ دای!حق با توئه! اون دستبند رو نگه داشتم؛ چون با پیکه فکرش رو بکناز اون شتریب

دور باطل  هی یعنیاولم!  ی! دوباره برگشتم به همون جادم؟یرس جابه ک یبازکاراگاه مههنی! هان؟ از ا؟یتهش که چ
 هومن...

 قورت داد. یسختدر چشمانش حلقه زد و آب دهانش را به اشک
داشت  یکوفت یتو اون پرونده یـناه من چه نقش گـیبفهمم مادر ب نکهیا یرو گذاشتم پا میده سال از عمر و جوون -

 بدونم چرا؟! خواستمیم شهی سرش اومد؟! همبال نیکه ا
 سر خورد. اشزدهخی یگونه یرو یاو سرانجام قطره ردیرا بگ شیهاشدن اشک یجار یجلو توانستینم گرید
به صبح رسوندم که  دیام نیرو با ا یپر از کابوس و نحس یاون شبا یکشتنش؟! همه رحمانهیب طورنیا یواسه چ -
کنم؟! چطور  کاریچ دیکردم با داشیپ یوقت دمیپرسیاز خودم م شهیکنم... هم دایاز قاتلش پ کیکوچ ینشونه هی

خاطر کدوم گـ ـناه برسونمش ازش بپرسم چرا؟! به شاعمال یبه سزا نکهیخودم رو کنترل کنم تا بتونم قبل از ا
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 یتو یکشته شدن خودش و بچهبا  دیخطا کرده بود که با شیزندگ ی! کجاخت؟یخون مادر جوون من رو ر یانکرده
 مقصر دنبال االمٔ  کردن جواب سو دایها واسه پسال نی! تو تموم اداد؟یشدن من تاوانش رو پس م میتیشکمش و 

 حاال... یگشتم؛ ول لدلی و
 فرستاد. رونیب قیرا عم نفسش

که پدرم  دمیرس یهمون حرفبه  تاًیشد؟! نها بمینص یدل خوردن چسال خون همهنیهومن؟! بعد از ا دمیبه کجا رس -
بودن  یو جان یمشت قاچاقچ هیچشمام بهم زد؛ اونا  یجلو یکوفت یهفده سالم بود بعد از انداختن اون پرونده یوقت

! کننینم غیدر یتیجرم و جنا چیشومشون از انجام ه یفابه هد دنیکه واسه حفظ منافعشون و رس ییهومن... آدما
رو از دست دادن... درست  تشونینداره هومن... اونا انسان یتیاهم چیاونا ه یبرا ونشیقتل آدما و نابود کردن زندگ

احساس کنن کار و جونشون در خطره،  یاونا هم وقت کنن،یم یکه موقع احساس خطر هر کار یوحش یوونایح نیع
طور !همونکننیم و نابود ستیکه سد راهشون باشه رو ن یهر کس ،ینداره ک یشون فرق! واسهشنیو درنده م یوحش

 !میایو باهاش کنار ب میقبول کن دیپدرم بود هومن... ما هم با یحرفا نای! اکردن یکه من، تو، مادر و خواهرم رو قربان
 باال رفت. شیزد و ابروها یتلخ پوزخند

با  دی! باشهیمختم ن یانشدهحل یمعما چیماجرا به ه نی... امیهست اهیس یپرونده نیا یآره هومن! ما فقط قربان -
 !کنمیم یطور که من دارم سع... همونیایکنار ب قتیحق

 شیو غرورش پ ندیاش را نبغصه نکهیا ینه برا یول د؛یرا از هومن دزد نشیزد و نگاه غمگ یرنگ و تلخکم لبخند
 هومن رو کند! شیلرزش نگاهش، دست او را پ خواستینم نکهیخاطر ااو حفظ شود، به

 گفت: یآرام و لرزان، اما مطمئن یزد و با صدا یخپوزخند تل هومن
 نداره! یادهیفا ینگاهت رو از من بدزد یدوروغه کارن! هر چقدر هم که بخوا -

 هومن قفل شد. نیکارن درشت شد و سرش را باال آورد. نگاهش در نگاه غمگ یهاچشم
 و گفت:قورت داد  کرد،یم ینیسنگ شیکه در گلو یآب دهانش را همراه بغض هومن

 کردیم یسال با تو زندگ ستیاز ب شتریمن بود و ب یهم جا یاگهیاما هر کس د ستم؛یقدرا باهوش ندرسته که اون -
کارن! چه اون زمان که هفده سالت بود، چه االن  یپدرت رو قبول کن یکه حرفا ینخواست وقتچی! تو هدیفهمیم

 یدونیکه خودت هم خوب م یقتیبه کنار اومدن با حق یکنیهر متظا ی. تو فقط دارگذرهیکه ده سال از اون موقع م
پشت  قت،ی! حقمیخبریهست که من و تو ازش ب یراز ،یلعنت یاون پرونده یهاتک صفحهتک ونینداره! م قتیحق

رو خودت هم خوب  نی! اکارن هییجنا یپرونده هیماجرا فراتر از  نیپنهان شده! ا نشیدوروغ یهاکلمات و جمله
 !یدونیم
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ما  وانیک»:دیچیپیلرزان مادرش مدام در گوشش م یچون صدا دانست؛یخوب م یلی! کارن خگفتیراست م هومن
اومد و ماجرا  ادمی زیچهمه دم،ید وانیک یهانفرشون رو تو پرونده هیعکس  ی! وقتمیتا در امان باش نجایرو فرستاده ا

اگر  دیشا« !شناسمشونیمتوجه موضوع بشن که من م دیاآزادن و شکردم. اونا هنوز تو شهر  فیتعر وانیک یرو برا
 د؛یدیم جهینتیرا ب شتریب یو کنجکاو کردیپدرش را باور م یهاحرف شیبود، همان ده سال پ دهیجمالت را نشن نیا

از گشتن  گریود که دب نیا تیها به مادرش هم ربط دارد؛ اما واقعماجرا نیکه ا دانستی! مکردیاما نه! او هرگز باور نم
 خسته و درمانده شده بود! دنینرس جهیو به نت

 ییهاو با اندوه از سال ندیبنش شیروروبه نجا،یا گریده سال د خواستی.خواست هومن هم مثل خودش شود... نمینم
سلط کرد به خودش م یصحبت کند؛ پس سع دینرس جهیگشت، اما به نت یپنهان قتیدنبال حق یواه دیام کیکه با 

 گفت: تیشود و با جد
که من  یبه حرف یرسیم تاًی! نهایکنیمرتکب شدم رو تکرار م شیکه من ده سال پ یاشتباه ینه هومن، تو دار -

 یبوده که پرونده نیخاطر امون آوردن بهسر خانواده ییبابا بودن... هر بال یوفقط دشمناامروز بهت گفتم! اونا فقط
 باشم! هیقض نیا ریگیپ خوامینم گهیبا بوده. من اشتباه کردم هومن... ددست با هاشونتیجناوجرم

 دوخت. وایرا به ش نگاهش
 آروم داشته باشم... یزندگ هیکنار همسرم  خوامیم -

 در چشمان هومن گفت: رهیرا چرخاند و خ سرش
 !یانتقام! تو هم بهتره که به فکر خودت و خواهرت و نگار باش یبدون دغدغه -

 تکان داد. نیسرش را آهسته به طرف هومن
طور که همون ؛یاز خون مادر و خواهرت بگذر یتونی! نمیپا پس بکش ایراحت نیکه به ا یستین ینه کارن... تو آدم -

بالها  نیکه ا ییو تباه کرد بگذرم! اونا اهیرو س میقشنگ و رنگارنگ بچگ یکه روزا یوونیاز ح تونمی! نمتونمیمن نم
 رشونیکه بودن باالخره گ ییفرار کرده باشن؛ چون هر جا سیپل ستاز د ایراحت نیبه ا توننیردن، نمرو سرمون آو

 هیخودش  ،یدنبالش بود قتیحق دنیها واسه فهمکه سال یاحرفاست... اون پرونده نیاز ا تردهیچیپ هی! قضاوردنیم
پس  ،ینکمکم ک یستیو اگه تو حاضر ن خوامیرو م نی. منم همدیکش رونیرو ازش ب قتیحق شهیدوروغ بزرگه؛ اما م

 با من! شهیبق ،ی! ده سال تو دنبالش بودکنمیکار رو م نیا ییخودم تنها
 برداشت و برخواست. زیم یرا از رو دستبند

 دستبند خاصه کارن! هی نیا -
 زد و با طنعه ادامه داد: یپوزخند
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 یسال تونست ستیشباهته! حاال که بعد از ب هیفقط  میه بگازش داشته باشه ک دونههیبخواد بتونه  یهر کس شهینم -
پدرت راسته  یحرفا میدرصد احتمال بد هیدوروبراست! اگه  نیپس حتماً صاحبش هم هم ؛یکن داشیشهر پ نیتو هم

 نیکه اون دوباره برگشته و هم دیفهم شهیم ینشون نیکردن ا دایفرار کرده، پس با پ سیاز دست پل یو اون جان
را  اشیهم من!باران ،یربگی رو االتٔ  جواب سو یتونیموقع هم تو مکارن! اون کنمیم داشی... و من پاطرافه

 .دیطرف کارن چرخسمت در رفت و بعد از باز کردنش دوباره بهبه د،یبرداشت، پوش
 یین کنم؛ حرفابتونم فراموششو دی! شامیبه وجود اومده رو برطرف کن نمونیکه ب یکدورت میاون روز بتون دیو شا -

 که اصالً انتظارش رو نداشتم از زبون تو بشنوم...
 دوخت. وایرا از کارن گرفت و به ش نگاهش

 خانوم. وایخداحافظ ش -
پر حسرت به  یکارن بود که با نگاه نیو ا دیرفت و در خانه را بهم کوب رونیکند، ب یاز کارن خداحافظ نکهیا بدون

 !ماند رهیخ اشیخال یدر بسته و جا
*** 
 سال قبل ۲۷بک به  فلش

 یزوزه ی. صداشدیتر ملحظه مخوفبهو جنگل، با آن درختان بلند و تنومندش لحظه رفتیم یکیرو به تار هوا
بود، از هر سو به گوش  یزییباد پا انیم شانیهاخوردن برگ تابوجیمرموز درختان که حاصل پ یها و زمزمهگرگ

 دنیتوان دو گرید جانشیلرزان و ب یسوزاند و پاهایرا م شیهاا تا عمق استخوان. زن جوان که سوز سرمدیرسیم
 یالحظه یبرا شد،یم دهیرا بداند، دنبالش کش زیوگربیتعق نیا لیاصالً دل نکهینداشتند؛ اما به اجبار همسرش و بدون ا

 زنان گفت:نفسو نفس ستادیا
 !تونمینم گهی... دیص... صبر کن! م... من د -

نه چندان گرم و نرم را دور تن  یتکان داد. زن پتو یزنان سرنفسسمت همسرش چرخاند و نفسنگاهش را به مرد
 در آن مشهود بود، به اطراف نگاه کرد. یبه خوب یکه وحشت و نگران یتر کرد و با نگاهو لرزانش محکم فیظر
 !م؟ین... نکنه گم بش -

 کرد،یم ییوبرگ درختان خودنماشاخ انیماه که از م یسودر نور کم شیبایرا باال آورد. حاال چشمان ز سرش
 گفت: خوردند،یهم م یکه از سرما رو ییهادندان انیتر کرد و از م ی. لبانش را کمدیدرخشیم
 !ترسمیبودن م نجای... ای... م... من از اشهیدا... داره شب م -

 یانداخت و اخم شناسدیاو را نم یحت گرید کردیاحساس م ریچند روز اخ نیرا به همسرش که با اتفاقات ا نگاهش
 کرد.
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 !؟ی! تو ه... هنوز بهم نگفتم؟یینجای... ایا یچ یا... اصالً ما برا -
 .دیفرستاد و دست همسرش را کش رونیب قینفسش را عم مرد

 .کننیم دامونیوگرنه پ م،یبر ایب -
 و اعتراض کرد: دیدستش را پس کش زن
 یدار ی! چند روزه که... که کارمون ترس و فراره! آخه چرا؟! وا... واسه چامینم جاچیه یرو ن... نگ هیت... تا قض -

 !ینکرد ی! تو... تو که کار اش... اشتباه؟یکنیفرار م سایا... از پل
د که بار بو نیاول یبرا دیچشمان همسرش شد. شا یرهیزده خو خجالت نیجوان آب دهانش را قورت داد و غمگ مرد

 خبریاش از آن بانجام داده بود که همسر ساده یادیز یرحمانهیوحشناک و ب یهاتی!جناکردیم یاحساس شرمندگ
مرد جوان را  شتریموضوع ب نیهمسرش بود و هم انکه داشت، قدرد یآرام و مرفه یخاطر زندگبه شهیبود! او هم

 نیا دیشده بود! هرگز نبا رید یلینداشت! خ یسود یمانیپش گریبود که د نیا تیواقع یول کرد؛یم مانیشرمنده و پش
 نیانتظار چن دیاش اجازه نداد! شامسخره یاما خودخواه کرد؛یبارش منکبت یدختر ساده و مهربان را وارد زندگ

او را  تیهمسرش واقع یکه سرانجام روز دانستیم شهیبخش وجودش، هم نیترقیرا نداشت؛ اما در عم یتیموقع
را بفهمد، از شوهرش  هیقبول کند؛ چون مطمئن بود اگر او قض خواستیو نم کردیقبول نم وجهچیهبه یول مد؛فهیم

 !شودیمتنفر م
 کیهضم کند که همسر  توانستیشده بود، پس چطور م نیو کمک به مردم اج یدختر معصوم با مهربان نیا یزندگ
 است؟! زیانگو نفرت رحمیب تکاریجنا
 :دیشد و توپ روزیپ اشیواههم خودخ باز
 ...یستی! اگه نگران جون خودت نایو چرا همراهم ب چونینگو و ب یچی! تو رو خدا هستیحرفا ن نیاالن وقت ا -
 ادامه داد: یترچشمش به شکم زن اشاره کرد و با لحن آرام با
 فت...تا عمر داره سرکو ستیـناه باش! حقش ن گـیب یبه فکر اون بچه ذرههیالاقل  -

 .دیاشکش جوش یدر چشمانش شد و چشمه رهیرا خورد. زن خ حرفش
 سیپل بیتحت تعق دونستیمادرش هم نم یکه حت یلیپدرش به دل نکهیرو بخوره؟! ا یادامه بده... سرکوفت چ -

 بود؟!
 اشییایدر چشمان در رهیدستانش فشرد. خ انیلرزان و سرد همسرش را م یهابه جلو برداشت و دست یقدم مرد

 گفت:
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من  یکه برا قتهیحق هیاالن فقط  یم؛ ولشرمنده یلیبهت گفتم که... که بابتش خ یادیز ی... من دوروغانیبب -
شده شما دوتا رو از مرز  یمتیبه هر ق دی. باادیسرتون ب ییبال خوامیمم! نمکه عاشق زن و بچه نهیمهمه! اون هم ا
 !کننیلتون نمو سایهم پل رمیاگه من بم یرد کنم وگرنه حت

که گفته بود از او گله داشته  ییهابابت دوروغ دیبا دانستیهمسرش را فشرد. نم یهازن شدت گرفت و دست یهیگر
 و سرش را به چپ و راست تکان داد. دیرا باال کش شینیبر سر جانش نگران؟!ب ایباشد 

 ...دیبا سی! چ... چرا پل؟یزنیحرف م یورجنیکه... که ا یکرد کارینگو! آ... آخه مگه چ یجورنینه... ا -
 زده درشت شد.سرشان حرفش را خورد و چشمانش وحشتدور و پشت یاز فاصله  یمحکم و بلند مرد یصدا با
 !نیهست سیپل یدستا باال! شما تحت محاصره -

زده وحشتخواست سرش را برگرداند که شوهرش بالفاصله مانعش شد و دستش را دو طرف سرش قرار داد.  زن
 به چشمانش گفت: رهیخ
که  یاحرکت اضافه چیاونا حواسشون بهمون هست؛ پس ه یول م؛ینیبینکن! ما اونا رو نم یحرکت چینه! ه -

 توانت بدو! نیشتریگفتم با ب یکنه انجام نده. فقط وقت کشونیتحر
تندتند  زد،ینفس مو نفس کوباندیم اشنهیسـ*ـ یکه قلبش از شدت وحشت پر سروصدا خودش را به قفسه زن

 به چشمانش ماند. مرد آهسته گفت: رهیسرش را تکان داد و خ
 حاال! -
سرشان و اسلحه به دست، پشت عیسر سیکردند. مأموران پل دنیزمان هردو دست در دست هم شروع به دوهم و

 یان جوان و سرکش سرانجام وقتو سرو شدندیها دورتر مکردند؛ اما هر لحظه از آن ستیبار اعالم ا نیرفتند و چند
زده که کنارش بود، وحشت یمرد کرد! ستوان یمچ پا یلهحوا یریو از دورادور ت اوردیطاقت ن د،یها را دآن ییاعتنایب

 سمت او چرخاند.شده نگاهش را بهبا چشمان درشت
 قربان... -
 یهمسرش که افتاده رو یرهیو ترسان خ دیکش یغیسروان به اجبار ساکت شد. زن ج یو عصب یبا نگاه ناگهان اما
 :دیشد. مرد نگاه پر دردش را باال آورد و غر دیچیپیاز درد به خود م نیزم
 ! فرار کن!؟یسادیچرا وا -

 سرش را به چپ و راست تکان داد و لرزان گفت: زن
 !رمینم جاچین... نه! من بدون تو ه -

مرد که به زحمت و با کمک  یجلوتر آمد و بازو یبود، کم هیقب یجوان که در حال حاضر مافوق و سردسته سروان
 زد: ادیهمسرش در حال بلند شدن بود، نشانه گرفت و فر
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 !شمیم کی! وگرنه مجبور به شلستیا -
جا را فرا گرفت. و سکوت همه ستادیگلوله ا کیکه با شل دیو دو دیهمان لحظه بلند شد، دست همسرش را کش مرد
همسرش  غیج یبا صدا نیزم یبرد. افتادنش رو اشنهیسمت سـ*ـو سپس دستش را به ستادیاثابت  یالحظه یبرا

همسرش گذاشت، آب  یهاگونه یزده کنارش نشست. مرد دست آزادش را باال آورد و لرزان روهمراه شد و وحشت
 دردمند گفت: باز،مهین یدهانش را قورت داد و با چشمان

و از... از م... منم م... متنفر!  یشیرو ب... بگن شو... شوکه م... م قتیاونا بهت ح... حق او.. یو... وقت دونمیم... م -
 ...شهیب... بدون ک... که... ه... هم یو...ول

 شیهاو اشک دیکش ینیه راهنشیپ یخون رو دنیزمان همسرش با دبرداشت که هم اشنهیسـ*ـ یرا از رو دستش
 زد. یرنگشکم همسرش گذاشت و لبخند کم یدردش دستش روبه  توجهیشدند. مرد اما ب ریسراز

 عا... عاشقتونم! -
او ثابت  یهمسرش که رو یرهیبه نگاه خ ریافتاد. زن جوان مات و متح نیزم یدستش رها شد و سرش رو زمانهم

 شیهاکتار شد، پل دشیرفت و د جیکه سرش گ دینکش ی! طولدیکشینفس هم نم یشده بود و حت رهیمانده بود، خ
 همسرش از هوش رفت. جانیهم افتاد و کنار جسم ب یآرام روآرام

 شانشیپر یموها انیم یو غرق در خون مرد شد. دست جانیبه جسم ب رهیو خ دیزده جلو دوکار وحشتتازه ستوان
 و لب زد: دیکش
 من! نه! یخدا -
 سروان شد. رحمیشمان بدر چ رهیو خ دیاش قرار گرفت، چرخشانه یکه رو یاحساس کردن دست با
 !یاریدرب یبازیهوچ یلیخ ستی! الزم نهیکاف -

 :دیجوان کنترلش را از دست داد و با اخم توپ ستوان
 !ن؟ی! متوجهنیآدم رو کشت هی نیمن زد یچشما ی! شما جلو؟یبازیهوچ -

در چشمان  رهیخشد.  ترکیبه او نزد یحرکت با دست راستش پشت گردن ستوان را گرفت و قدم کیدر  سروان
 :دیاش غرزدهشوک

کار تازه سیپل هی! تو ادیو صدات درن یمن خوب متوجه کارام هستم! تو هم بهتره که متوجه حدوحدود خودت باش -
 رمینداشتت رو ازت بگ یهاکلمه تمام اون درجه هیفقط با گفتن  تونمیو من مافوقتم، درسته؟! پس م یاتجربهیو ب

 نی... پس خوب گوش کن ببیریدستت بگ ییگدا یکاسه ابونیتو خ دیوقت با! مفهومه؟! اونکنم کارتیو از کار ب
 تیوزغ یبا اون چشما نکهیا ی! االن هم به جا؟ی! اُکیمن یحرفا عیو فقط مط یگینم یچیه کسچی! به هگمیم یچ

 دوتا رو ببرن! نیا انیرو خبر کن تا ب هیبرو بق ،یبه من زل بزن
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زده چند بار حاضر به از دست دادنش نبود، وحشت وجهچیهدوست داشت و به یلیراً کارش را خجوان که ظاه ستوان
 تکان داد و گردنش را رها کرد. یگفت. سروان سر یاسرش را تکان داد و بله

 خوبه! زود باش! -
*** 

و رو به پرستار  اوردینطاقت  شهینظر داشت. مثل هم ریبود و مشکوک حرکات پرستار را ز ستادهیسر زن جوان ا یباال
 :دیخانم غر

 الزم داشته باشه! یدگیساده انقدر رس یهوشیب هی کنمیفکر نم -
 گفت: تیسرش را باال آورد و با جد زن
 حاملن! شونیبله درسته، اما ا -

بود،  شیدو ساعت پ نیمرگ پدرش که هم یصحنه یالحظه یبه عقب برداشت و برا یزده قدمجوان شوک سروان
 چشمانش آمد. یجلو

 حا... حامله؟! -
 کردن سرم رو به سروان گفت:تکان داد و بعد از چک یسر پرستار

 ن؛یاریبهش فشار ن ادیحواستون باشه که ز یول ن؛یکن ییازش بازجو نیتونیو م ادیبه هوش م گهیساعت د میتا ن -
 .ستیش خوب نواسه بچه

از  یکی یو خودش را رو دیکش شیموها انیم یرفت. دست نرویو درمانده از اتاق ب جیتکان داد و گ یسر سروان
سرش وحشت داشت.  یباال یآن بچه بدون پدر یندهیانداخت. بدجور عذاب وجدان گرفته بود و از تصور آ هایصندل

 کی نکهیپدر باشد تا ا یب یبچه کی اهیس سالداشت بهتر است صد دهیو عق دادیم یبه خود دلدار یگرچه هرازگاه
 پرستار به خود آمد. یبود که باالخره با صدا ریدر افکارش درگ یمدت یکند! برا یپدر شیبرا کارتیجنا
 جناب سروان! جناب سروان! -

 چشمان پرستار شد. یرهیخ جیرا باال آورد و گ سرش
 هوم؟! -

 مشکوک گفت: یتر رفت و متعجب از رفتار و طرز صحبت او با نگاهعقب یجوان کم زن
 ...یحاضرن، اما از نظر روح ییبازجو یاالن برا یهوش اومدن. از نظر جسم اون خانم به -
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی
!مدام اسم همسرش رو ستیخوب ن طشیاما... اون واقعاً شرا ن؛یدیرو انجام م فتونیوظ نیکه شما دار دونمیم -

 سر شوهرش اومده؟! یی... چه بالزدیصدا م
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سمت اتاق زن استوار به ییهااب پرستار را بدهد، نگاهش را از او گرفت و از جا بلند شد. با قدمجو نکهیبدون ا سروان
 رهینامعلوم خ یاقرمز به نقطه یرا بغـ*ـل گرفته بود و با چشمان شیرفت و بعد از در زدن وارد شد. زن جوان زانوها

ماند. زن  اشدهیپررنگ رخمین یرهینشست و خ رفت، کنار او سمتشهفرستاد، ب رونیمانده بود. سروان نفسش را ب
 در نگاهش لب زد: رییتغ یاجوان بدون ذره

 ...شمیاگه بفهمم ازش متنفر م گفتیکرد! م یرو ازم مخف یزیچ هیاون  -
 لرزان گفت: ییو با صدا دیچشمش چک یاز گوشه یاشک

 م بود...من عاشقش بودم! اون پدر بچه یول -
 قورت داد.آب دهانش را  سروان

 ! اونجا بهتره.نیایب یاگاه یاداره من همراه بهشون راجع الٔ  چند تا سو یبرا دیبا ...فهممیم -
 :دیسمتش برگشت و با اخم توپجوان به زن
 نکرده! من مطمئنم! یکار اشتباه چی! او... اون ه؟یچ یواسه  -

 انداخت. نییسرش را پا سروان
 شما رو ببرم. دبای! معذور و مورمٔ  منم ما یقدر سخته... ولکه درکش براتون چ دونمی... میم -

 نگفت. یزینگاهش کرد و چ رانیزده و حجوان غم زن
*** 

فقط  انیو زن جوان درمانده و گر کردمی تکرار را الٔ  سو کیگر بجثشان بود. مأمور بازجو مدام نظاره شهیپشت ش از
 زد: ادیشد و فر را در جوابش داشت. باالخره عاجز دانمینم یواژه

کرده که من اگه بدونم ازش  ییکارا هی! اون فقط بهم گفت دونم؟یبگم نم دی! آخه چند بار بادونمی! نمدونمینم -
 شمام! االیٔ  من خودمم دنبال جواب سو !دونمیم نم... به جون بچهدونمی! به خدا نم؟یچ دونمیاما نم شم؛یمتنفر م
 سمت اتاق رفت، در را باز کرد و رو به بازجو گفت:گوشش برداشت، بهرا از  یگوش د،یکش یپوف سروان

. فعاًل خوادیکه م ییازش مراقبت کنن و برسوننش به هر جا انیب نیخانم بگ مورایٔ  نفر از ما هی! به گهید هیکاف -
 تا بعد. نیریبگ رنظرشیفقط ز
 بتیشد که همان لحظه مص دیرسیاتاقش م که به ییرفت. وارد راهرو رونیاطاعت کرد و سروان از اتاق ب مأمور

 .دیبه زور در آغوشش کش ینیریبزرگ ش یچشمانش ظاهر شد و با آن جعبه یجلو
 گل خودم! تولدت مبارک! یداداش یوا -

مثل برادر  شوند؛یهرگز عوض نم زهایچ یو خودش را از او جدا کرد. اعتقاد داشت بعض دیکش یکالفه پوف سروان
 انداخت و گفت: شیبه سرتاپا ی! با تأسف نگاهشدیآدم نم وقتچیکه ه اشوانهید
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 !یاومدیبرسم خونه بعد م یکردی! خب صبر م؟یو مزاحم کارم شد یاومد نجایتا ا یدیدوتا کلمه کوب نیواسه هم -
 گفت: یکرد و با لبخند گشاد یترش نچکوچک برادر

 !میکن تا بعدش هم به کادو برس نیریدهنت رو ش ایاخالق نباش! ببابا انقدر سگ الیخیب -
 یعصب د،یکش یاز سر آسودگ یبودن راهرو نفس یخاطر خالبه نکهیاطراف انداخت و بعد از ابه ینگاه عیسر سروان

 :دیاما آرام توپ
 نبود! یابرو دارم! شانس آوردم کس نجایاز دهنت در اومد به من نگو! من ا یصدبار بهت گفتم تو اداره هر چ -

 زد. یپهنودر دهانش گذاشت و لبخند پت یبزرگ ینیریبه او ش توجهیب برادرش
 !ستایت خوب نانقدر حرص خوردن اصالً واسه رمرد،یجناب سروان! بابا پ یشد رتریسال پ هیبخور که  -
 طرفشان امد و گفت:هول به ی! همان لحظه سربازدیرا گفت و خودش خند نیا

 بد شد!ق...قربان، حال اون دختره دوباره  -
 کرد. یاخم سروان

 !ن؟ی! مگه بهتون نسپردم مراقبش باش؟یچ یعنی -
 سرش رفت.دوان پشتسمت اتاق رفت که برادرش هم دوانتند به یهاقدم با
 داداشم روشن!کدوم دختر ناقال؟! چشم زن نم،یبب سایوا -

 :دیتوپ یکالفه و عصب سروان
 ن نپلک و برو خونه!م یوپاتو دست نیاز ا شتریخفه شو کامران! ب -

 :دیها غرمثل بچه کامران
 !رهیم سر مخونه؟! بابا اونجا حوصله -

 گفت: رفت،یم ییسمت اتاق بازجوطور که بههمان سروان
 !؟یستیدلتنگش ن ش،یدیست ندنامزدت. دو هفته دنیخب برو د -
لـ*ـذت  میمجرد یموندهیماه باق هیاز ! بذار میهم شیر خیو تا آخر عمر ب مونهیعروس گهیماه د هیبابا،  الیخیب-

 ببرم!
 .ستادیکه او هم ا دیسمتش چرخو به ستادیا یعصب سروان

 !یکه لـ*ـذت ببر ستین یپارت نجایا -
 جوان لبش را به دندان گرفت. پسر

 خوبه! یهم واسه سرگرم یلیخ نجای! بعدش هم ا؟ی! من و پارتریزبونت رو گاز بگ -
 زد. یچشمک طنتیا شباال انداخت و ب ییابرو
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 !یمخصوصاً حاال که اون دخترم هست و تو نگرانش -
 .دیکش یپوف سروان

 نگرانشم! نهیست... واسه هماون حامله -
 .سرش راه افتادرفت که برادرش پشت ییسمت اتاق بازجوو به دیچرخ دوباره

 داداش تو هم؟! -
 .دیسمت برادرش چرخبود، به دهیودش رسحد خ نیشتریکه به ب یتیسروان درشت شد و با عصبان چشمان

 کامران! -
 .دیخند کامران

 داره؟! کاریچ نجایا طیشرا نیتو ا نمش،یجداً کنجکاو شدم بب یکردم! ول یبابا شوخ خبلهیخ -
 .دیو دوباره چرخ دیکش یپوف برادرش

 !ایب خبلهیخ -
 یچهره دنیگاهش را به زن جوان دوخت که از د. نستادیا یاشدند و کامران کنجکاو گوشه ییوارد اتاق بازجو هردو
 و نگران گفت: دیسمتش دواو هم ناراحت شد. برادرش به نشیو غمگ دهیپررنگ

 حالتون خوبه؟! -
 کردن، گفت:تکان داد و بدون نگاه یسر زن
! م... من دهی.. عذابم م... ع.ی! حضورتون امن برم نیبذار ای... ی نیکرد. ل... لطفاً ب... بر تمیاذ کمهیآره، بچه  -
 گفتن ن... ندارم! یبرا یچی... هیه

تکان داد و همراه کامران از اتاق خارج  ی. سردادینفر حق م کیبار به  نیاول یبا وجود غرور مزخرفش، برا سروان
 نشاند و خودش هم کنارش نشست. یصندل یشد. کامران بالفاصله او را رو

 دختره چ... چرا انقدر ناراحت بود؟! نی! اه؟یچ انی... جرنمیبب سایوا -
 گفت: یزد و عاد هیتک یبه صندل سروان

 کشته شد! سیبا پل یریشوهرش تو درگ -
 گفت: نیسوق داد و غمگ ییسمت اتاق بازجودهانش گذاشت. نگاهش را به یو دستش را رو دیکش ینیه کامران

 ...نهیو غمگ جیگ یلی! حتماً ختنها بزرگ کنه؟بچه رو دست خوادیم یجور... حاالچهچارهیب -
 گفت: یو جد دیبرادرش چرخ سمتبه
 خاطر جرم پدرش...ـناه به گـیب یبچه هیکه  ستی! عادالنه نیبراش بکن یکار هی دیتو... تو با -

 .دیوسط حرفش پر یکالفه و عصب سروان
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 ش باشم؟!باهاش ازدواج کنم و پدر بچه یها؟! نکنه توقع دارکنم کاریچ -
 چشمانش گفت: یرهیخ مرانکا
 نیدر کنارش ا شهیم یچ ،یخودت رو دار یانجام بدم! تو زندگ یکار نیتو بودم حاضر بودم همچ یمن اگه جا -

نباشه  یدر حقشون انجام داد! بعدش هم، هر چ شهیکه م هیریکار خ نیتربزرگ نیش هم باشن؟! او بچه چارهیزن ب
 !یپرونده بود نیتو مسئول ا

 باال انداخت. ییکرد و ابرو یاخندهتک سروان
 !؟یدیرو انجام نم ریکار خ نیاگه انقدر خوبه، پس چرا خودت ا نمی! بب؟یاِ جد -

 کامران درشت شد. چشمان
 !کنمیم یداداش؟! من تازه دارم عروس یشد وونهیم...من؟! د -

 :دیبا اخم و طعنه توپ سروان
 منم که زن و بچه ندارم... نه؟! -
 هی! حاال یاگهید زیچچیتو باشه، نه ه یهیسا ری!اون... اون فقط قراره زیکن یزنت رو راض یتونیب تو مخب... خ -

 ش هم به مشکل نخورن!بسته شه و اون زن و بچه هیتا دهن بق نیکنیعقدم م
 زد. یپوزخند سروان

 داداش! ایو دوخت یدیخوب واسه خودت بر -
 طعنه گفت: با
تو  دمیمجرم پل هی فیکه از قضا خون کث کنهیم دایپ یبازهم هیداره؟! پسرم  یبی! چه عتسیهم ن یبد یلیفکر خ -

 ،یکن یخودش هزاران بچه رو اواره کرده!توام که قراره عروس یرفاه بچه یکه برا یداره!خون کس انیرگاش جر
 یکه از بابا یخصوصاً اگه اون ژندخترعمو پسر عمو داشته باشن، بهتره! م شتریب یها هرچبچه یدونیمچه بهتر! گهید

 یبا دستا دیخودمون با دیبا گهیوقت چند سال دهات به اشتراک بذاره! اونرو کنه و با بچه دیزادش به ارث رسحروم
 مگه نه؟! ؛ی! چقدرم عالمیکن ریهامون رو دستگخودمون بچه

 را مرتب کرد. اشقهیاز جا بلند شد و  کامران
حرومزاده  یگیکه م یابچه نیهم دی! شادونه؟یچه م یروش فکر کن! کس شتریبه نظر من ب نظر توئه! باز هم نیا -

 یتونیفکرشم نم یدر انتظارش باشه که حت یروشن یندهیمثل تو بزرگ بشه چنان آ یدست پدر ریو نحسه اگه ز
رگ پدر اون بچه هم مسئول م ییجورا هی؛ پس یپرونده بود نینره تو مسئول ا ادتی!گمی! در ضمن،بازم میبکن

 !یهست
 کرد. یاخندهتک برادرش
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 !یدوست دار ی! برو... برو تو رو جون هر که؟یبازبچه یآخه مگه زندگ کامران! یاوونهیتو د -
 .شدیاو در ذهنش تکرار م یکه رفت او هم غرق در افکارش شد و مدام جمله کامران

... مسئول مرگ پدر اون یمسئول مرگ پدر اون بچه هم هست ییجوراهیپس  ؛یپرونده بود نینره تو مسئول ا ادتی-
 بچه... مسئول...

 به خود فرستاد! یکه داشت، در ذهنش لعنت یااحمقانه میدستانش پنهان کرد و از تصم انیرا م سرش
*** 

تمام  دنی! بعد از چند ماه باالخره زن جوان هم با فهمگفتیاما باالخره همان شد که بردارش م شد؛ینم باورش
ازدواج  نیفرزندش حاضر به قبول کردن ا تیو امن یخاطر زندگکه عاشقش بود و به یو متنفر شدن از مرد قتیحق

ازدواج  نیکه سروان گذاشته بود، به عقد او درآمد؛ اما انگار بخت او طلسم شده بود! مسلماً در ا یطیشد و با شرا
 !ختیبه هم ر زیچامدن پسرش نمانده بود که همه ایبه دن یزیچ اما گشت؛ینم یاعشق و عالقه چیدنبال ه یاجبار
*** 
 حال زمان

 :دیغر گشت،یها مپرونده انیم یبا حرص و کالفگ کهیدرحال هومن
 اهه، پس کجاست؟! -

 .دیسرش شنمتعجب نگار را از پشت یلحظه صدا همان
 !؟یکنیم کاریچ نجایهومن، ا -

 . هول گفت:دیچرخسمتش جلوتر آمد و هومن به نگار
 !؟یکنیم کاریچ نجای! تو ایچی... هیه -

 مشکوک نگاهش کرد. نگار
 .خواستیها رو ماز پرونده یکیسرهنگ  -

 کرد. یبه جلو برداشت و اخم یقدم
 !؟یداشت کاریچ نجای... اینگفت -

از  یکه پنهان ییهابچه نیانداخت و مظلوم، ع نییسرش را پا د،یبه نگار دروغ بگو توانستیکه نم هومن
 اند، گفت:انجام داده یکار اشتباه شانیترهابزرگ

 بخونمش! یشتریدوباره و با دقت ب دیبا گردم؛یم یمیقد یپرونده هیدنبال  -
 باال انداخت. ییابرو نگار

 !خوره؟یبه چه دردت م قاًیو مختومه... دق یمیقد یپرونده هی... طورنیکه ا -
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 سرش را باال آورد. هومن
 مختومه... ی... ولهیمیقد -

 گفت: دیباال انداخت. با شک و ترد ییرا به چپ و راست تکان داد و ابرو سرش
 ست!مختومه یپرونده هی هی! فقط ظاهرش شبدونمیم دیبع -

 در چشمان هومن شد. رهیجلو آمد و نگران، خ یگریقدم د نگار
رو ازم  یزیچ هی یدار کنمی! حس مهایکنینگرانم م ی... داری! دار؟یزنیحرف م یجورنی! چرا ا؟یچ یعنی -

 !یکنیم یمخف
 نگار آشکار شد. یفرستاد و غم چشمانش برا رونینفسش را ب هومن

 ... مربوط به... به خودمونه.ستین یمعمول یپرونده هی نیا -
 نگار درشت شد. یهاچشم

 !ه؟یمنظورت چ -
که در  یبغض انیاز م یسختها شد و آب دهانش را بهپرونده انی. دوباره مشغول گشتن مدیو چرخ دیکش یپوف هومن

 قورت داد. کرد،یم ینیسنگ شیگلو
کنم،  دایهم از اون کثافتا پ کیسرنخ کوچ هی یبدم؛ چون سخته! فقط بدون اگه بتونم حت حیازم نخواه برات توض -

 !ذارمیتا عمر دارن راحتشون نم
و با  دیرا باال کش شینیدر مشتش فشرد. ب کرد،یبا خشم نگاهش م کهیلآورد و درحا رونیب بشیرا از ج دستبند

 گفت: یادو رگه یصدا
 بره! نییآب خوش از گلوشون پا هی ذارمیتک گناهاشون رو پس بدن! نمتقاص تک دیبا -

 .اش گذاشت و آرام کنارش زانو زدشانه یبود، دست رو ستادهیسرش ا یباال شدیم یاقهیکه چند دق نگار
 ...کنمیدرکت م -

 را به دستبند دوخت و ادامه داد: نگاهش
 ... اما من تا آخرش باهاتم!ستیمهم ن ادینه ز ایبوده؛ چون من بدونم  یماجرا چ یبد حیبرام توض ستیالزم ن -

ر نگا نانیهومن دوخت. هومن سرش را چرخاند و نگاهش در نگاه پر اطم یگرفته رخمیرا باال آورد و به ن نگاهش
 هومن را فشرد. یزد و شانه یرنگگره خورد. نگار لبخند کم

زود دوباره بتونم اون  یلیخ خوادیلحظه! دلم م هیواسه  یهومن... حت نمیوروز ببحال نیتو رو تو ا تونمیمن نم -
 کنارتم! که به هدفم برسم، یحرص بخورم؛ پس تا اون موقع اتیبازو دلقک ایو از شوخ نمیمهربونت رو بب یلبخندا
 :دیبه چشمان عاشق نگار ماند. نگار اما زودتر به خود آمد و با عجله غر رهیطور خزد و همان یرنگلبخند کم هومن
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 !م؟یبگرد دیبا یاجور پروندهکمکت کنم؟! دنبال چه دیبا یجورپس بجنب! بگو چه -
 .دیکش یپوف هومن

 .نیزم ریکردم! انگار آب شده رفته ز رورویزجا رو نداره! خودم همه یادهیگشتنت فا یممنون، ول -
 زد. یلبخند نگار

 هم باشه... یگیکه م یجورنیاگه ا ینگران نباش! حت -
 زد. یچشمک

 من دربره! زیت یچشما یاز جلو تونهیباز هم نم -
 کرد. یاخندهتک هومن

! دررفته سیدست پل ریختلف از زم یکه هر بار به روشا هیاحرفه یقاچاقچ هیباشه، پس بگرد! پرونده راجع به  -
 !ستیدر واقع ن یست؛ ولمختومه
 تر ادامه داد:دوباره رنگ غم گرفت و آرام نگاهش

کرده بود  یزندگ یتو سخت سیپل بیخاطر تعقکه به یی... انتقام ساالختیبار زهر خودش رو ر نیتفاوت که ا نیبا ا -
 ... شدم!یبشم؛ ول تاشونیجنا یمن قاطش گرفت... قرار نبود و بدجور از عموم و خانواده

 زد. یپوزخند
اونا  یتوزنهیو ک یانگریعص یقربان دیبودم!من، کارن و مادرش، نبا مچارهیب یپسرعمو یبازهم نکهیبه جرم ا -
 ...میشدیم

 آهسته تکرار کرد: نگار
 باشه! نیهم دی... پس بایتوزنهیو... ک یانگریعص -

 را باال انداخت. شیابرو یتا کیو  طرف هومن گرفترا به پرونده
 !توزنهیک انگرانیعص -

 نگاهش را به پرونده دوخت و چشمانش برق زد. هومن
 خودشه! ممنون. -

 کردنش شد. یآن را از دست نگار گرفت و مشغول بررس عیسر
 من مطمئنم... -

 صفحه زد و ادامه داد: یرا رو انگشتش
... ییجوراهی! ستیهم ن قتیحق یدوروغه، ول گمینم !ستیشته شده، کل ماجرا نپرونده نو نیکه تو ا ییزایمطمئنم چ -

 !هیلیواقعاً تخ گهیاما آخرش د ست؛یبه نظرم کامل ن
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 شد و گفت: ترقیها دقنوشته یرو یکم نگار
 !؟یکنیم ییفکرا نیچرا همچ -

 اشاره کرد و گفت: خیتار نیبا انگشت به آخر هومن
بعد  م،یهفت ساله بود-شیما ش یسال قبل از تولد من و کارن شروع شده و وقت نیده چندپرون نیا یماجرا ن،یبب -

موقع ! اونشیسال پ ستیحدودا ب یعنیقبل بهت گفتم، تموم شد.  قهیکه چند دق ییزایو چ یبدبخت بت،یمص یاز کل
 یا باالخره تونست کل اعضابود؛ ام تجربهیو ب جوون نکهیپرونده بود، با ا نیمسئول ا ،یسرهنگ احمد یعنیعموم، 

 کنه و گروهشون رو از هم بپاشونه. ریدستگ رفتنیدرم سیدست پل ریاز ز رکانهیز یوقت بود با روشا یلیباند رو که خ
 :دیرو به هومن پرس جیباال انداخت و گ یاشانه نگار

 کجاش مشکوکه؟ نیخب؟! االن ا -
 نگاهش را به چشمان نگار دوخت. هومن

 آخرش! -
 ونده اشاره کرد و ادامه داد:پر به
 داشته باشه! یانیپا نیکه همچ بهیداشته، واقعاً عج دیبوده و روش تأک رشیحدود ده سال درگ سیکه پل یاپرونده -

 نجایبره؛ اما ا شیپ تونستیپرونده نم نیبود، هرگز ا طورنیفرار کرده باشه؛ چون اگه ا رممکنهیباند، غ نیا یسردسته
موضوع نه  نینشده. ا دایازش پ یرد چیاز کشور فرار کرده و ه رجاون به خا دهیهست که نشون م یشواهد و مدارک

رو باخته...  زشیچکه همه یآدم هیهم مسخره و مزخرفه! خودت فکرش رو بکن نگار،  یلیبلکه خ به،یو عج دیتنها بع
 ی! حت؟فرار کرده باشه تونهیچطور م آدم نی! خب، ایکه فکرش رو کن یهاش و ... هر چشغل، پول، افرادش، خونه

 پرونده اعتماد ندارم! من... نیا یهامن به گفته نیهم یداره؛ برا نهیو هز طیشرا یسرهیاز مرز هم  یرقانونیفرار غ
 فشرد. نشییباال و پا یهادندان انیاش را ماشاره انگشت

 ال نوبت منه!ماجرا رو بفهمم! ده سال کارن دنبالش بود... حا قتیحق دیمن با -
 .دیکش یپوف نگار

 درست باشه... یگیکه تو م یهر چ میتصور کن ایقبول! ب -
 :دیحرفش پر انیم یعصب هومن

 !م؟یتصور کن -
 زد. یپوزخند

 !؟یتو فقط در حد تصور من رو قبول دار یعنیواقعاً!  یمرس -
 :دیاش غرقفل شده یهادندان انیهم فشرد و از م یرا رو شیهاپلک یحرص نگار
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 نبود هومن! نیمنظور من ا -
 گفت: یرا باز کرد و جد چشمانش

 تصور... ای! بم؟یمزخرفات رو کارت تمرکز کن نیا یبه جا ستیبهتر ن -
 کرد. یچشمانش را بازوبسته و نچ کالفه

 !؟یاریسر در ب قتیاز حق یخوایتو درسته! خب، حاال چطور م یحرفا میمطمئن باش -
 باال انداخت. ییابرو

 ؟یپرونده دار نیجز ا یاگهیمدرک د -
 دوخت و سرش را به چپ و راست تکان داد. ینامعلوم ینگاهش را به نقطه هومن

 !ارمیب ریگ تونمیم ینه، ول -
 !؟یجورچه -
 با دقت! مشون،ینیبه اون اتفاقات و از اول بب میسال قبل، برگرد ستیبه ب میکه برگرد نهیتنها راهش ا -

 کرد. یادهخنتک ریمتح نگار
 زمان وجود داره؟! نیواقعاً ماش یفکر کرد یدید یلیتخ لمی! چندتا کارتون و ف؟یشد وونهیهومن نکنه د نمیبب -

و پرسشگر و کنجکاو به او  دینگاهش کرد که نگار لبانش را برچ یسمتش برگشت و جددرهم به یبا ابروها هومن
 چشم دوخت. هومن در همان حالت گفت:

و مجبورشون  میکن دایکه شاهد ماجرا بودن رو پ ییکسا هیزمان نداره. فقط کاف نیبه ماش یازیه نگذشت دنیفهم -
 !میدیبدن که انگار خودمون د حیرو توض یچقدر شفاف همهاون میکن

 فرستاد. رونینفسش را ب نگار
 نیبوده، چن قتیقح دنیخودت ده سال دنبال فهم یکه به گفته یبه نظرت کارن یتو درست هومن، ول یحرفا -

داده بود،  جهیانجام داده و اگه نت شیده سال پ یانجام بد یخوایرو که تو م یبه سرش نزده؟! اون حتماً کار ییفکرا
 !مینبود نجایمن و تو االن ا

 دوخت و آهسته سرش را به چپ و راست تکان داد. نینگاهش را به زم هومن
قلبم... از عمق وجودم داره بهم  یهامهاز اون ته ییندا هی دونم،ی... چه میاحساس هی یول دونم؛ینگار... م دونمیم -
نتونسته  یلیهم دال دیشا ای لیدل هیکه کارن با وجود تمام هوش و ذکاوتش، به  یو بفهم یتو قراره موضوع گهیم

 دیشا زاده،یاون هم آدم باالخره یتمام تالشش رو کرده درست، ول ارننباشم... دست نکشم! ک دیناام گهیبفهمه! بهم م
هفده ساله بوده قادر به درکش  یپسر بچه هیباشه که  ونیدر م یموضوع دی... شادیدستش دررفته... شا ریاز ز یزیچ

 !رمیگب دهیقلبم هم ناد یندا تونمی... نمیدارم؛ ول مانی! من به اون اهیبه چ یچ دونهینبوده؛ پس نم
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 شد. رهیخ رنگییرا باز کردو به دستبند طال مشتش
 خوامیشده! حاال خودم م رشیگیکه کارن پ هیزیفراتر از اون چ هیحس کردم قض دم،یرو د یلعنت نیا یاز وقت -

آشکار شد  قتیاگه حق یتا حت شدیم میباشم که پشت کارن قا ییترسو یاون پسربچه خوامینم گهیدنبالش برم... د
که حاضرم تموم  یبهم داده! طور یاالعادهفوق قدرتکه  دونمیط م... فقدونمی... نمهیچه حس دونمی! نمنتشینب

 راه رو به جون بخرم! نیا یدردسرا
 اش گذاشت.شانه یبه جلو برداشت و دست رو یقدم نگار

 !مینه... بخر یبه جون بخر -
 زده و متعجب نگاهش کرد.ذوق هومن

 !؟یتو حرف... حرفام رو باور دار یعنی... ی -
 زد. یبخشنانیطملبخند ا نگار

 داشتم! شهیهم -
 .دیخند

 !ه؟ی! خب، حاال نقشه چامیتا بتونم باهاشون کنار ب برهیفقط زمان م -
 صفحه نوشته شده بود، اشاره کرد. نییکه پا یزد و به اسم یلبخند کج هومن

 بدونه! یادیز یزایچ دی... پس باکردهیبوده که به پرونده و کار عموم نظارت م ی! اون کسییسرهنگ عطا -
 تکان داد. یسر نگار

 باشه! دهیاوم... البته اگه تا حاال جنازش نپوس -
 .دیکش یپوف هومن

 منه! دینباشه! اون فعالً تمام ام طورنیشاءاهلل که اان -
 :دیپرس نهیسـ*ـبهدست نگار

 تا حاال بازنشست شده و ! اگه عمرش رو به من و تو نداده باشه هم حتماً؟یکن داشیاز کجا پ یخوایخب، حاال م -
 کرده! دایعمرش، بدون دغدغه و استرس پ یدنج و آروم واسه گذروندن باق یگوشه هی

 فرستاد. رونینغسش را ب هومن
 آره. -

 زد. یچشمک
 سخت باشه! یلیخ دیکردنش نبا دایحساب پ نیپس با ا -

 را باال انداخت. شیابرو یتا کی نگار
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 باشه! طورنیهم دیبا... پس یگیم طورنیاگه تو ا -
 زد. یلبخند کج هومن

 ممنون! -
 کرد. یاخم نگار

 بابته؟! -
 ...یدونیاعتماد و کمکت! م -
 در چشمانش نگاه کند! دیگویاش را مجمله یوقت خواستی. نمستادیو پشت به نگار ا دیکش یآه
! من... کنمیول بزرگ تصورش مغ هیباشه؛ در هر صورت من مثل  یچ قتینداره حق یمن جرئتش رو ندارم! فرق -

 !ارهیکه قراره من رو از پا درب هیاون دشمن قت،ی... حققتیحق دی! شاامیش برباز عهده تونمینم ییمن تنها
 زد. یو لبخند دینگار چرخ سمتبه
 ندارم! یترس گهی... دیتو باش یوقت یول -

زمان هومن چسباند و هردو هم یشانیاش را به پ یشانیزد، صورت هومن را با دستانش قاب کرد، پ یهم لبخند نگار
 و آرام چشمانشان را بستند.

 ازت جدا شم! تونمیاز تو شدم! بخوام هم نم یجرئ گهیکنارتم... چون من د شهیمن هم -
 زد. یدستانش را دو طرف صورت نگار گذاشت، آب دهانش را قورت داد و لبخند هومن

 !کنهیم رو م! کارن کله؟یچ رهیبگ یشیپ وایکارن و ش مراقب باش! اگه عشقمون از عشق ،یه -
 زد. یلبخند کج نگار

 !قیدرد عم هیاحساس مشترک...  هیندارن؛  وایکه کارن و ش میرو دار یزیچون من و تو چ ره؛یگیم -
 ور شد.غوطه اشندهیدر هم رفت و افکارش در گذشته و آ شیابروها

 دی... بادهیاز قبل آزارت م شتریو ب کنهیزخم که هربار سر باز م هیر! مثل آوعذاب یول ه،یمیو کهنه... قد قیعم -
هر چقدرم  وایش !هینفر کنارت باشه... درکت کنه... بدونه دردت از جنس چ هی دی! باستیآسون ن نیا یول ؛یبد امشیالت

 !میتونیمن و تو... م یلمورد با کارن همراه باشه و بفهمتش؛ و هی نیتو ا تونهیباشه، نم نقصیو ب یکه عال
 شد. رهیو قرمز نگار خ سیو متعجب به چشمان خ دیعقب کش یکرد، چشمانش را باز، سرش را کم یاخم هومن

 !؟یکرد هی! تو... تو گره؟یمنظورت چ -
 زد. یساختگ یرا پاک کرد و لبخند شیهااشک عیسر نگار

 !ریبگ دهیفراموشش کن! حرفام رو نشن -
 .دیلبش ماس یرو لبخند
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باالخره به وقتش فاش  ،یهردومون بهتره! در ضمن، هر راز یبرا یطورنیبمونه! ا یبذار مثل راز تو، راز منم مخف -
 !شهیم

*** 
 یهاها و آدمخودشان که از صبح تا شب در اداره با پرونده یبرا دیگرفته بودند؛ شا یوجورکوچک و جمع یدورهم

که به  هیسا یبود؛ اما برا یبه منظور رفع خستگ یاکنندههکار جالب و سرگرمرا کردند،یوپنجه نرم مجورواجور دست
 نیشده و ا وتاررهیت زیچهمه شیکه در زندگ شدیم ی!چند ماهاشتد یبا پرهام نامزد کرده بود، جو تازه و جذاب یتازگ
بود  ستادهیه کنارش اک یحاال نگاه سرشار از عشقش را به مرد یکوچک را فراموش کرده بود؛ ول یهایخوشدل

 اتاحساس کرده بود یاز زندگ یدیجد یاو را وارد مرحله ه،یکه همراه با ابراز عشقش به سا یدوخت. پرهام؛ شخص
بازگشته بود؛ اما  یها نداشت! انگار که دوباره به زندگآن یبرا یفیکه توص آمدندیبه سراغش م یرنگارنگ و مختلف

نحس و شوم گذشته،  یهیسا کردیداشت. احساس م یدیجد یهادوستان و مشغله پرشورتر از قبل! حاال خانواده،
 ز؛یچ کیسپرده بود جز  یرا به فراموش زیچشد. همهیآن م نیگزیبود که جا ییهرلحظه محوتر و در عوض روشنا

مرد  نیرا که ا یظلم توانستینم آمد،یبه نظر م بایرنگارنگ و ز شیروروبه یندهی! هر چقدر هم که آالدیانتقام از م
 الدیبود. اگر م هیچشمان سا یجلو زشیانگنفرت شخندینحس و ن یدر حقش کرده بود، فراموش کند! هنوز هم چهره

 یخود کند و سپس با رها کردنش و بدتر از آن، فرار به همراه کثافت ینبود که او را وابسته یهم سپهر وقتچینبود، ه
آمد و سرش  رونیکارن از افکارش ب یاش بزند! با صدابر قلب کوچک و ساده یریود، تب ترکیکه از خواهر به او نزد

 .را باال آورد
 ها!. خوب جمعتون جمعهیسالم به همگ -

 سمتش رفت و با هم دست دادند.به عیسر نیفرز
 !میوقته منتظرت یلی! ما خ؟یرکردیچرا انقدر د -

 .دیکش یقیماش را بازوبسته کرد و نفس عچشمان خسته کارن
 ...دونمیم -

 زد. یدوخت و لبخند هیرا به بق نگاهش
 .کردمیرو تموم م تموممهین یکارا یسرهیقبل از رفتن  دیبا ن؛یشرمنده که منتظر موند -

 .دیخند
 !نیخودتون خواست یول ن؛یبهتون که گفتم منتظر من نمون-

 باال انداخت. ییو ابرو دیخند اریمه
 !میشد قی! بعدش هم، ما تازه رفشه؟یسروان! مگه بدون شما هم مجناب  ایزنیحرفا م -
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 .دیخند پرهام
هم  رهیشون تو خونه سر نمحوصله ییهم تنها یجورنی! اان؟یکه ب نیزنی. آم... به خانمتون زنگ نمگهیراست م -
 ...نکهیا

 دوخت و ادامه داد: هیرا به سا نگاهش
 .ستیتنها ن گهید هیسا -

 زد. یلبخند کارن
 چرا، زنگش زدم اون هم تو راهه. -

به کارن نگاه  یچشم ریز کهیبود و درحال ستادهیا یانگاهش را از کارن گرفت و به هومن که با اخم گوشه هیسا
 شیبرا یگریهومن را جور د ه،یبود. پرهام و بق بیعج شیگر بحثشان بود، دوخت. براتنها شنونده و نظاره کرد،یم

 طبع و وراج!آدم شوخ کیکرده بودند؛  فیتوص
 پرهام زد. یآرام به پهلو یاسقلمه

 پرهام! یه -
 چشمانش به هومن اشاره کرد. با
 !هیآدم پرشور و شر یچشه؟! تو که گفت قتونیرف نیا -

 نگاهش را به هومن دوخت و با خنده گفت: پرهام
 رو رو کن! تیواقع یستوان، خجالت نکش اون چهره یه -

 رو به پرهام گفت: نشان،یب نیکردن جو سنگعوض یبرا نیپرهام انداخت که همان لحظه فرز به یچپنگاه چپ هومن
 شما دوتا شترمرغ عاشق که مشخص شده! هیعروس خیخب تار -

 را به هومن دوخت و ادامه داد: نگاهش
 !ن؟یبر تونیسر خونه زندگ یو به سالمت نیریقراره دست زنتون رو بگ یشما ک -

زد  نیفرز یشانه یآمد و دستش را دور گردنش حلقه کرد. چند بار آهسته رو نیکنار فرز اریه مهنداد ک یجواب هومن
 .دیکش یو آه

 یاز من و تو ریغ شن،ی! مهم اصل کاره که جور شده! همه دارن مزدوج من؟یداره آقا فرز یتیزمانش چه اهم -
 بدبخت!

که مشخص بود حرفش کامالً برعکس است،  یو با لحن حلقه کرد اریکرد، دستش را دور گردن مه یاخندهتک نیفرز
 گفت:

 رو عشقه. یداداش، مجرد الیخیب -
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 یاسم رو دنیها به او جلب شد. هومن با دهومن، ساکت شدند و توجه لیزنگ موبا یکه با صدا دندیخند همه
 تماس را برقرار کرد. عیصفحه، سر

 ؟یالو نگار، حاضر -
- ... 
 .پس من اومدم خب،لهیخ -

 گفت: هیرا قطع کرد و رو به بق تماس
 برم! دیها، من بابچه دیببخش -

انداخت و بعد از  کرد،یبه او نگاه م رهیو متعجب از تماس کوتاهش خ جیجز کارن که گبه همه به یسرسر ینگاه
کارن شده نسبت به  اشیتفاوتیو پرهام که از ابتدا متوجه ب اریپارک رفت. مه یسمت خروجبه عیسر یخداحافظ

نامحسوس  اورد،یتحمل ن نیماندند؛ اما فرز اکتس شانیپرسشگر به هم انداختند و با وجود کنجکاو یبودند، نگاه
 کارن زد و آهسته گفت: یبه پهلو یاسقلمه

 کجا گذاشت رفت؟! هویبود؟! اصالً... اصالً  یامروز انقدر عصبان یچش بود؟! واسه چ نیا -
 فرستاد و لب زد: رونینفسش را پرحرص ب کارن

 مفصله... شهیقض -
 اشاره کرد. اریپرهام و مه به
 .ستنین کیتو به من و هومن نزد ی! اونا به اندازهستیجاش ن نجایا -

 اشیقرارش افتاده بود، نگاهش را به ساعت مچ ادیکه انگار تازه  هینگفت. سا یزیچ گریتکان داد و د یسر نیفرز
 گفت: هیدوخت و هول رو به بق

 بود! یخوب یلیخ یتون. دورهمبرم! ممنون از دعوتتون... ممنون از همه دیبا گهی... منم دد،میاِ... ببخش -
 گفت: عیسر پرهام

 خونه؟ بذار برسونمت. یریم -
 لشیکه قرار بود تحو یاز دروغ یرو به پرهام زد. احساس بد یساختگ یدوشش انداخت و لبخند یرا رو فشیک هیسا

 گفت: یعیطب یرا پنهان کند و با لحن شیکرد لرزش صدا ینداشت! سع یگرید یارهبدهد داشت؛ اما چ
 !میتو برسون ستی، اما الزم نآره -

 باال انداخت. ییچشمان پرهام تکان داد و ابرو یآورد، جلو رونیرا ب نشیماش چییسو
 رفقات بمون. شیتو پ رم؛یخودم م -

 :دیشده پرسبا چشمان درشت پرهام
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 !؟یمطمئن -
 زد و سر تکان داد. یلبخند هیسا

 .دیخند پرهام
 !یشینم یشوهرت وقتش رو با دوستش بگذرونه عصب نکهیکه از ا یهست یزن نیفکر کنم تو اول -

 .دیخند هیسا
 ! خوش بگذره.زم؟یبشم عز یعصب دیآخه چرا با -
 گریشده و از طرف د ریگدل رفت. کارن هم که از رفتار هومن یسمت خروجکرد و با سرعت به یبه همه خداحافظ رو

 زد. یساختگ یانداخت و لبخند هیبه بق یبه استراحت داشت، نگاه ازیفردا ن یقبل از آماده شدن برا
 برم! دیبا گهیمنم د یها شرمنده؛ ولبچه -

 اعتراض کرد. نیفرز
 !یدیچرا؟! االن رس گهیاِ، کارن! تو د -

 .دیخند کارن
 رفته؟! ادتی ه،یهم اضافه شد!فردا روز مهم که اون یرو کم داشت مریفقط الزا -

 :دیغر نیفرز
! بابا یمسلح بش یبر یخوایکه از االن م یفردا شاخ غول بشکن ستی. حاال قرار نادمهیهم خوب  یلیخ ر،یخنه -

 !گهیبمون د
 اش زد.شانه یرو یو دست دیدوباره خند کارن

 .میار هم جمع شکه همه باشن و کل روز رو کن گهیروز د هیباشه واسه  -
 و پرهام دوخت. اریرا به مه نگاهش

 مگه نه؟! -
قرار  درسشیدر د وایرفت که ش یسمت خروجها دور شد و بهاز آن یسر تکان دادند. کارن هم بعد از خداحافظ هردو

 .ستادیا شیروسمتش آمد و روبهشده بهگرفت. با چشمان درشت
 !؟یریم یبعد خودت دار یکنیکجا؟! معلوم هست چته کارن؟! دعوتم م -

 زد. یزورک یدستانش فشرد و لبخند انیرا م وایکرد، دستان ش ینچ یکالفه و عصب کارن
 !یاینبود خبرت کردم ب ادمیاصالً  زم،یشرمنده عز -

دستانش  انیدستش را از م کیکارن شد.  نیچشمان خسته و غمگ یرهیبه خود گرفت و خ یرنگ نگران وایش نگاه
 سرد کارن قرار داد. یگونه یو رو دیکش رونیب
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 !؟یاانقدر آشفته و کالفه یشده کارن؟! واسه چ یچ -
 .دیکش یپوف کارن

 نگرانشم! یلیکنه... من خ کاریچ خوادیم ستی! معلوم نوایهومن... کالفم کرده ش -
 کرد. یفرستاد و نچ رونینفسش را آهسته ب وایش
 االن کجاست؟! -

 سرش را به چپ و راست تکان داد. زد و شیرا به پهلو دستانش
 ... با نگار قرار داشت.دونمینم -
 نگار؟ -
 آورد و گفت: رونیب فشیرا از ک لشیموبا عیسر وایش
 .هیچ هیقض پرسمیازش م زنمی! من االن به نگار زنگ مزمینداره عز یکه نگران نیخب ا -

 گذاشت. کریاسپ یگرفت و رو شماره
 الو! -
 گفت: عیسر وایش
 ؟یبا هومن ؟یی... الو نگار، کجاا -

 به خود گرفت. ینگار رنگ نگران یصدا
 افتاده؟! ی. چطور مگه؟! ا... اتفاقدهیاما هنوز نرس اد؛یخونه، نه هومن قرار بود ب -
با هم قرار  یشما واسه چ م؟یهست که ما ندون یزیهومن امروز با تو حرف زده؟ چ نمینه... نه نگران نباش. بب -

 !ن؟یگذاشت
 یمیقد یپرونده هی... داشت دنبال دمید یگانیبا ی! هومن رو امروز تودونمینم قیراستش هنوز خودم هم دق -
 !گشتیم

 کارن درشت شد. چشمان
 نشو! وونهی... نه، نه، نه! هومن دیوا -

 دهانش گرفت. یو جلو دیکش وایرا از دست ش یگوش
 شت؟یپ ادیداره م یگفت؟ واسه چ ینگار اون بهت چ -

 با تعجب گفت: نگار
 دیاسم نشونه هم داد. گ... گفت با هیکرد و  دایپ یمیقد یپرودنده هی! گ... گفتم که دونمیوا... واهلل خودم هم نم -

 !میسراغش بر
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 نبود؟! ییاون اسم... سرهنگ عطا -
 فکر کرد و سپس گفت: یکم نگار

 !کنمینه، گمون نم -
 کرد. ینچ کارن

 ن؟یبرقراره کجا  خب،لهیخ -
 هومن فقط بهم گفت آماده بشم. البته خودم ازش خواستم باهاش برم که تنها نباشه. دونم،ینم -

 .دیکش یپوف کارن
... هیعصب یلیانجام بده نگار! اون االن خ یحتماً ازش بپرس و خبرم بده. نذار کار اشتباه دیرس یپس وقت خب،لهیخ -
 !کنهیداره م کاریچ دونهینم

رفتند و سوار شدند. کارن  نیسمت ماشبه وایقطع کرد. همراه ش یفت و کارن بعد از تشکر و خداحافظگ یچشم نگار
 :دیدست کارن گذاشت و ناراحت پرس یدستش را رو وایو استارت زد. ش دیکش شیموها انیم یدست

 !؟یهست ین چنگارم دنبالشه؛ پس نگرا میدیفهم گهیآخه؟! حرص نخور کارن! حاال که د یچرا انقدر نگران -
مانده بود، سرش را به چپ و  رهیخ ابانیاز خ یانقطه ینگاهش رو کهیدستانش فشرد و درحال انیفرمان را م کارن

 راست تکان داد.
... به هم هی! اون عصببودم شیکه من ده سال پ سادهیوا یی! هومن... اون تازه جادی... نباوایش شدیم طورنیا دینبا -
ازش سر بزنه! اصالً... اصالً نسبت به  یهر آن ممکنه که کار اشتباه طیشرا نیتو ا شناسمش؛ی... من مستختهیر
 خوامیاون پرونده گذاشتم... نم یرو رو میسال از عمر و جوون هندارم! من د یکه شروع کرده احساس خوب یکار نیا

 بکنه! *** دیهومن هم اشتباه من رو تکرار کنه! نبا
 یو محو تماشا ستادهیعمارت بزرگ و شاهانه ا نیا یروبار روبه نیدوم یقفل را زد. حاال براشد و  ادهیپ نیماش از

و زنگ  دیکش یقیرفت، نفس عم یسمت در ورودکارش تمرکز کند و به یکرد رو یشده بود! سع شیبایز یمعمار
مبل  یبعد رو قهیندادند و چند دق یالک ریپس گ شناختند؛یاو را م گریو خدمتکارها د گاردهایرا به صدا در آورد. باد

شهاب  یسرحال و رسا یآورد که همان لحظه با صدا یگرم یدنینوش شینشسته بود. خدمتکار برا ییرایداخل پذ
 شد. دهیدوم کش یبه طبقه یمنته یپلهسمت راهنگاهش، به

 !کردمیوگرنه تو رو همکار خودم نم ،یانقدر بدقول دونستمیخانوم! نم هیبه سابه -
 بلند شد. شیقرار داد و از جا یعسل یرا رو یدنینوش وانیل هیسا
 زمان از دستم در رفت! نیهم یپرهام و دوستاش بودم؛ برا شی! پدی، ببخشسالم -
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 یروآمد، روبه نییها پادستانش را پشت کمرش در هم قفل کرده بود، با وقار از پله کهیتکان داد و درحال یسر شهاب
 با اخم نگاهش کرد و سپس نگاهش را به خدمتکار دوخت و گفت: یاد لحظهچن ستاد،یا هیسا
 !یبر یتونیتو م -

 دوخت. هیخارج شد. شهاب نگاهش را از زن گرفت و به سا ییرایسرعت از پذگفت و به یجوان چشم زن
دور  دیبا ،یموفق بش یخوایتو رو از هدفت دور کنن! اگه م هینذار بق وقتچیدرست! ه نیاول شهیاشتباهت، م نیاول -

 یبازخاله میانجام بد میخوایکه م ی! کاریخط قرمز بکش هیو رفقات  لیوفامبا فک یو وقت کش یگذرونخوش
 پس لطفاً خوب روش تمرکز کن! ست؛ین

 زد. یرنگدوخت و سرش را تکان داد. شهاب لبخند کم نینگاهش را به زم هیسا
 خوبه. -
 مبل اشاره کرد. به
 هات حرف دارم!با ن،یبش -

 دوخته بود، منتظر ماند تا شهاب لب باز کند. نینگاهش را به زم کهینشست و درحال عیسر هیسا
 !؟یچقدر دوستش دار -

 زد. یشد. شهاب لبخند رهیشهاب خ تفاوتیب یشده به چهرهسرش را باال آورد و با چشمان گرد ریمتح هیسا
 نه؟! ،یابهش وابسته یلیخ -

 .کرد یاخم هیسا
 داشته باشه! یبه شما ربط زایچ نیا کنمی! فکر نمه؟یمنظورت چ -

 شد. هیسا یبه چشمان عصب رهیقرار داد و دوباره خ یعسل یرا رو اشیدنینوش وانیزد، ل یپوزخند شهاب
 هم ربط داره! یلیاتفاقاً ربط داره! خ -

 را باال انداخت. شهاب ادامه داد: شیابرو یتا کی هیسا
و عالقه...  یوابستگ نیتو! ا طیبا شرا یدختر ینه برا یقشنگه... ول یکه عاشقش یبه شخص یوابستگ عشق خوبه... -

 حد و اندازش رو بدونم. خوامیم نیهم یممکنه کار دستت بده؛ برا
 باال انداخت. ابرو

 !ستمین سکیاهل ر ادیآخه ز -
 فرستاد. رونیتکان داد و نفسش را ب یسر هیسا
من و اهدافم از هم  یعاشقانه یجالب نباشه؛ اما زندگ یلیخ دی!شایباش یزینگران چ ستیزم نفهمم... اما ال یم -

 رو کردم! زایچ نیفکر ا نم،یروت بشو روبه نجایا امیب نکهیجداست و مطمئن باش قبل از ا
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 تکان داد. یسر شهاب
 !؟یستیاحت ننارموضوع بدونه...  نیراجع به ا یزیشوهرت چ ستیقرار ن نکهیاز ا یعنیهوم...  -
 یداره ناراحت باشم؟! کار ی! پس چه لزومیاگهید زیچچیدوست و نه ه هی... نه یمعلومه که نه! تو فقط همکارم -

هاشون رو با پرونده اتیو جزئ یکار پرهام و تمام همکاراشه! مگه اونا همکار هیدرست شب دمیکه من دارم انجام م
که قراره  یاپرونده ته،یپر از جنا یپرونده هیمن مثل  یبرا قاً یموضوع هم دق نیا! نه... ذارن؟یم ونیخانوادشون در م

 یاگه اون موضوع رو بفهمه، مسلماً سع گه،ینداره که پرهام بدونه! از طرف د یبسته بشه... پس لزوم الدیبا مردن م
شده  هرجور کنمیم یره، سعب یخطرناک تیهمون طور که من اگه بفهمم اون قراره مأمور ره،یجلوم رو بگ کنهیم

 مانع هدفم بشه! کسچیبذارم ه دیکه نبا ی! خودت االن گفتخوامیرو نم نیمن ا یمانعش بشم؛ ول
 زد. یپوزخند شهاب

 هم خرما رو! ،یخوایجالبه... پس تو هم خدا رو م -
 دوخت. هاکیفرستاد و نگاهش را به سرام رونینفسش را ب هیسا
 کردم! اما من... میبوده که پرهام رو وارد زندگ میاز خودخواه دیتوئه! شا حق با دی... شادونمینم -

 را به چشمان شهاب دوخت. شیپر معنا نگاه
 اون رو از خودم برونم! تونستمیمن نم -

 کرد. یاخندهتک
... اون دمیاون حرفا رو از زبونش شن یرو خودم احساس کردم... وقت بشیبار نگاه عج نیاول یبرا ی... وقتیدونیم -

... نی! اارهیلب من م یو لبخندش... لبخند رو زننیابراز احساسات... اون با همه فرق داره! چشماش... با من حرف م
 نسبت به سپهر نداشتم! یسح نیهمچ وقتچی... هوقتچی! من هبهیعج یلیخ نیا

 زد و سر تکان داد. یرنگلبخند کم شهاب
 !طورنیکه ا -
 شلوارش فرو برد. بیانش را داخل ججا بلند شد و دست از
 !ایقانع شدم، همراهم ب -

خانه خارج شد و وارد باغ بزرگ ساختمان  یسر شهاب راه افتاد. شهاب از در پشتبلند شد و متعجب پشت شیاز جا هیسا
وسط آن  یاکه فواره یمانده بودند، همراه با استخر بزرگ بایهوا هنوز هم سبز و ز یکه با وجود سرما یشد. درختان

نبود.  نجایبا ا سهیبود؛ اما اصالً قابل مقا بایز ییجلو اطیداد. حیآنجا م عیوس طیبه مح یخاص ینصب شده بود، جلوه 
 شهاب به خود آمد. یانگشت به دهان مانده بود، با صدا ییبایز همهنیا دنیکه از د هیسا
 !؟یسیتا شب اونجا وا یخوایتو! م یه -
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قبل  هیرا باز کرد. سا یجلوتر رفت و سپس در انبار گری. شهاب چند قدم ددیسمت شهاب دوبه تکان داد و یسر هیسا
 :دیکرد و پرس یوارد شود، اخم نکهیاز ا
 !م؟یبریم یتو انبار یدار یواسه چ -

 ظاهر شد. هیچشمان سا یجلو یداخل انبار یدر کنار رفت که تازه فضا یاز جلو شهاب
 و تو خونه نگه داشت!ر زاتیتجه نیا شهیچون نم -

 زد. یپوزخند
 رو به فنا بده! هیسراغشون و خودش و بق ادیترسو مثل تو ب هیممکنه  -

 زده شده بود، لب زد.وحشت نیو هم چن ریمختلف، متح یهاها و اندازههمه اسلحه، با طرحآن دنیکه از د هیسا
 !؟یکنیم کاریچ نای! با... با اادیچ... چقدر ز -

و لبخند  دیکش یشکار یهااز تفنگ یکی یرو یکرد و خودش هم وارد شد. دست تیرا به داخل هدا هیسا شهاب
 زد. هیرو به سا یکج

 نما!انسان یوونایانسان و ح وون،یشکار ح -
و عقب  دیکش یبلند غی. جدیصورتش د یمتر یلیچند م یرا در فاصله یادور خود زد که ناگهان اسلحه یچرخ هیسا
 .دیزنان توپنفسگذاشت و نفس زد،یقبلش که هزار م یدست رو هیآورد. سا نییب اسلحه را پاکه شها دیپر
 بود سکته کنم! کی! نزد؟یکنیم کاریمعلوم هست چ -

 اسلحه را کنار گذاشت. شهاب
 !یبا نابود یلحظه غفلت، مساو کیدرس دوم،  -

 :دیخور غرتر شده بود، دلآرام یکه کم هیسا
 !یتر آموزش بدمهربون ذرههی یتونستیم -

. شهاب دیزده عقب پرگرفت که دوباره وحشت هیطرف سابرداشت، آن را به یگرید یزد و اسلحه یپوزخند شهاب
 انداخت اشدهیپررنگ یبه چهره یبا همان حالت، نگاه معنادار

 ؟یاآماده -
 تر گرفت.تکان داد. شهاب اسلحه را جلو یبا شک به اسلحه نگاه کرد و سر هیسا
 !رشیپس بگ -

 :دیفشرد. شهاب توپ اشزدهخیانگشتان  انیسرد اسلحه را م یدست لرزانش را جلو آورد و بدنه هیسا
 !رشیدرست بگ -
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را گرفت و باال آورد، باال و باالتر، تا  هیبه حرف شهاب گوش کرد و اسلحه را درست گرفت. شهاب دست سا عیسر
 با چشمان گردشده لب زد: هیفت! ساسرانجام خودش را نشانه گر نکهیا

 !؟یکنیم کاری... چیچ -
 چشمانش شد. یرهیخ یجد شهاب

 من رو بزن! -
 :دیتوپ هیسا
 !؟یچ -

 گفت: یتربلند یتر گرفت و با صدادستش را محکم شهاب
 !رحمی! محکم باش... بلرزن؟یچرا دستات م -
 زد: ادیفر
 کن! کیشل -

 شد. یجار شیهابود، چشمانش را بست و اشک که از داد شهاب جا خورده هیسا
 نکن... تمیشهاب! اذ کنمیخواهش م -

 زد: ادیبلندتر فر شهاب
 کن! کی... پس شلرهیگینم الدیانتقام تو و پگاه رو از م هی! گرکنهیرو دوا نم یدرد هیگر -

 انجام نداد. شهاب بلندتر داد زد: یاما کار د؛یبه خود لرز هیسا
 رو روش بذار! تتیگفتم؟! بزن! تمام عصبان یچ یدیمگه نشن -

 سرش را تکان داد و هق زد هیسا
 !تونمیشهاب... نم تونمینم -
 !یبتون دیبا -

 زد. غیزده جچشمانش را باز کرد و وحشت هیخود قرار داد. سا یشانیپ یاسلحه را رو یو لوله دیرا کش هیسا دست
 !؟یکنیم کاریچ -

 :دیتوپ شهاب
 گفتم بزن! -

 زد: ادیممکن فر یصدا نیسرش را به چپ و راست تکان داد. شهاب با بلندتر هیسا
 بزن! -
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 هیماشه را فشرد؛ اما همان لحظه شهاب محکم دستش را همراه با دست سا دیچشمانش را بست و با شک و ترد هیسا
شهاب با لحن  زد و چشمانش را باز کرد. یغیج هیگلوله، سا کیشل یو سقف را هدف گرفت. با صدا دیکش

 :دیغر یزیآمتمسخر
 کوچولو! ینکن کیشازده! مواظب باش به خودت شل یه -

 :دیپرس دهیبردهیبود، انداخت و بر ستادهیا شیروو سالم روبه حیرا به شهاب که صح سشیزده و خنگاه وحشت هیسا
 !؟یت... تو خوب -

 .دیکش یپوف شهاب
هم باشه، نه تنها سالم  تیمتر یچند سانت یاگه مثل من، تو فاصله یحت الدیم ،یکه تو دار یعملسرعت نیبا ا -
 !شهیهم ازت دور م یهفتاد متر-شصت هیبلکه راحت  مونه،یم

 زد. یرا پاک کرد. شهاب لبخند شیهاو اشک دیکش ینفس راحت هیسا
 !ستیمرحم دردت ن کسچی... هیخودت رو پاک کن یاشکا دیدرسته! خودت با نیا -

را همراه  هیبا دو دست دستانش را گرفت و انگشت سا ستاده،یداد، پشت سرش ا هیاسلحه را به دست سا آمد و جلوتر
 را هدف گرفت و کنار گوشش زمزمه کرد: رونیب یماشه قرار داد، فضا یانگشت خودش رو

 ادشیگلوله فر نیا کیجمع کن و با شل جاهی! همه رو زیخودت نر یو تو کدومچی... هتتیها و عصباندردات... غصه -
 ادیوجودت رو فر یتوئه؛ بذار باهات هم صدا بشه... بذار غما هیو همدم واقع قیسالح، تنها رف نینکن... ا دیبزن! ترد

 من... یبزنه! حاال، با من تکرار کن! زندگ
 :دیهمچنان سکوت کرده بود. شهاب توپ هیسا
 تکرار کن! -

 گفت: یلرزان یبا صدا هیسا
 . من...م.. یز... زندگ -

 :دیغر شهاب
 نه، کامل و واضح! دهیبردهیبر -

 آب دهانش را قورت داد. هیسا
 من... یزندگ -
 شد... دهیبه کثافت کش شرفیخاطر اون بمن، به یزندگ -

 تکرار کرد: یسختدشوار کرده بود. به شیحرف زدن را برا ش،یگلو بغض
 شد... دهیبه کثافت کش شرفیخاطر اون ببه -
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 جهنم بسوزه! شیتو آت یحت ست،ین قیال که یکس -
 .دیچیپ یکوچک انبار یدر فضا ش،یدورگه، اما رسا یو صدا دیرا باال کش اشینیب هیسا
 جهنم بسوزه! شیتو آت یحت ست،ین قیکه ال یکس -
 من رو ازم گرفت... یایمن و خوش یاون خانواده -

زد و منتظر ماند  یتمندیحرکتش لبخند رضا نیب از اماشه فشرد. شها یبغضش را قورت داد و انگشتش را رو هیسا
 اش را تکرار کند.تا جمله

 رو ازم گرفت... امیمن و خوش یخانواده -
 عمرم رو اون برام رقم زد... زیانگو نفرت اهیس یتمام روزا -

 کرد. یظیو اخم غل ندیتر ببرا واضح شیرا باز و بسته کرد تا جلو شیهاپلک هیسا
 عمرم رو اون برام رقم زد... ریانگو نفرت اهیس یتمام روزا -
 !ستین یعیمرگ طب هی قیال یآشغاله، که حت هیاون  -
 ...ستین یعیمرگ طب قیال یآشغال... که حت هی -
 به دست من کشته بشه! دیپس با -
 به دست من کشته بشه... دیبا -
ذهنت بشه...  یقدر تکرار کن تا ملکهکرار کردم! اونخوبه، تکرار کن! مثل من که بارها و بارها، هر روز و هر شب ت -
 لبا و افکارت نقش ببنده! تکرار کن و ماشه رو بکش! یرو دینبا نیاز ا ریغ یاجمله چیه
 به دست من کشته بشه... دیبا -
 چند بار؛ ده بار، صد بار، هزار بار... ده هزار بار! ستیباز هم بگو... مهم ن بگو، دوباره بگو! -
 کشته بشه! دی! بادیکشته بشه! کشته بشه... با دیکشته بشه... به دست من! کشته... با دیاب -
 یتمندیگلوله لبخند رضا کیشل یماشه را فشرد. صدا آنکی. چشمانش را بست و در زدینفس منفس تیعصبان از
عقب رفت، شروع کرد، عقب را رها هیموثر واقع شده، دست سا سشیتدر نکهیحال از اشهاب آورد. خوش یهالب یرو

 بلند گفت: یزدن و با صداکرد به دست
 !نیخوب بود... آفر یلیخ -

چشمانش شد و  یرهیسمت شهاب برگشت، خصورتش خشک شده بود، به یرو شیهااشک گریکه حاال د هیسا
 آهسته لب زد:

 ممنون... -
 شد. یلبخندش را خورد و جد شهاب
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تفنگت  ادیهمراه با فر دیبا ،یگیکه م یا! هر جملهی... بارها تکرار کنیکن کیا شلباره دی! باستین یکاف نیاما ا -
 تکرار کن! ر،ی! دوباره هدف بگشتریب یلیخ یلی... خیکن نیتمر شتریب یلیخ دیباشه! با

که همراه شهاب گفته بود،  یماشه گذاشت، چشمانش را بست و جمالت یسرش را تکان داد، دوباره دست رو هیسا
 ر،یت کی.شدیها در ذهنش تکرار مجمله نیکند، ا کیشل خواستیلبش تکرار کرد؛ بارها و بارها و هر بار که م ریز

 شده بود! یخال اشهبه خود آمد که خشاب اسلح یوقت تیسه تا... و در نها ر،یدو ت
*** 
 سال قبل ستیبک: ب فلش

 شت.به جلو بردا یشلوارش برد و قدم یسمت کمرپشت دستش را به از
 شیپ ،ینیریخاطر خودشبه کردمیفکرش رو نم چی... هی! تو مثالً دوست من بودیلی... خیکرد یبزرگ یلیاشتباه خ -

 !یبابا جونت انقدر راحت من رو بفروش
 روزیکه تا د یکس رحمیشده از اشک و پر نفرتش را به نگاه بو نگاه سرخ دیچشمان بهادر لرز رنگیطوس مردمک

 پر تأسف زد. یود، دوخت. پوزخنددوستش ب نیبهتر
مثل تو بودم! من  یزیانگسال دوست و همدم آدم پست و نفرت همهنیاز خودم متنفرم که ا ،یدونیدوست؟! م -

 آدم شرور و بد ذات رو کردم! هی یجرما نیترکه الزم بود رو انجام دادم! دوتا از بزرگ ینکردم، فقط کار ینیریخودش
 .شد یجار شیهاگونه یاشک رو یهاقطره

 یکنیهم م رشونیکه دستگ ییرو دست مجرما دی... شادونهیچه م یها؟! کس ؟یجرم رو نشده دار گهیچندتا د -
 !یزده باش

دوستش را نشانه  نیبهتر د،یکش رونیب اشیاش را از کمرحرکت، اسلحه کیچشمانش را گرفت و در  یجلو خون
 :دیگرفت و توپ

؛ بمونه یباق شهیمون مثل همتا رابـ ـطه یندیت مدارا کردم... بارها ازت خواستم دهنت رو ببباها یلیمن خ خفه شو! -
 یاگه رابـ ـطه کردمی! من فکر میامروزت رسماً گور خودت رو کند ی! هه! با لو دادن من و حرفا؟یاما تو چ

 جلودارت نشه... مونیدوست
 باال انداخت. ییابرو

 !یداریبرم یبازهم که شده، دست از لج تچارهینوعروست و دل پدر بنشدن  وهیخاطر بالاقل به -
 تأسف تکان داد. یبه نشانه یسر بهادر

 !؟یکه چ کردمیسکوت م -
 لرزان و دورگه گفت: ییباال انداخت و با صدا ییابرو
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 یودم دست به هر کارخاطر منافع خمنم مثل توام؟! به ینکنه فکر کرد ایکنم؟!  یعمر با عذاب وجدان زندگ هیکه  -
 !خوابم؟یرو بالشتم و م ذارمیراحت سرم رو م الیو آخر شب با خ زنمیم

 فرستاد. رونیو نفسش را پر حرص ب دیاش را کشخشاب اسلحه مرد
 مجبورم! یسخته، ول یلیکشتنت برام خ زمیعز قی! رفیکنیم یوراج یادیز یدار گهید -

 زد. یپوزخند بهادر
 چیخاطر منافع خودش حاضره جون تنها برادرش هم به خطر بندازه و مرگش هکه به یسهه! سخت؟! واسه ک -

 یپست یآدما ریحق یهابه خواسته دنیسخت، تو رس یوجود نداره! کلمه یتیمحدود چیبراش نداشته باشه، ه یتیاهم
 نداره؛ پس راحت باش! ییمثل تو معنا

 کرد. و شروع به قدم زدن دورتادور بهادر دیکش یپوف مرد
دو نشون  ریت هیبا  تونمیبد نشد! با کشتن تو م یلیمن خ ی! برایگیخب راست م یول ؛یباز بودلج شهیتو هم -
 که بخواد متهمم کنه! مونهینم یباق یکس گهیهم د فرستم،یم ایرو اون دن معرفتیزنک و بآدم خاله هی! هم زنمیم

 باال انداخت. ییو ابرو ستادیبهادر ا ی، جلوبود دهیاولش رس یو حاال که دوباره سر جا دیخند
 کنه؟! ها؟! یرو باور م یآدم روان هی یحرفا یآخه کدوم احمق -

 نگاهش کرد. مرد پوزخند زد. شیهااز حرف جیمتعجب و گ بهادر
 زحماتت به هدر رفت! یشرمنده، ول -
 دور بهادر شد. دنیو دوباره مشغول چرخ دیو سوزناک کش یساختگ یآه
ها منتظر که سال یخاطر مرگ هولناک تنها فرزندش، پسرپدر به هیشدن  یروان ی! از فردا ماجرازیانگغم چقدر -

 ...یول شه،یهم با مرگ تو نابود م شیجورنی! اون همافتهیش، سر زبونا ماز حد وابسته شیاومدنش بود و ب
 زد. یشخندیو ن ستادیبهادر ا یروروبه دوباره

همراه  یدنیجام نوش هیکار کمک کنم! راه حلش فقط  نیا دنینشون دادن و سرعت بخش تریعبه واق تونمیمن م -
 روان گردانه! کمهیبا 

 .دی. مرد مسـ*ـتانه خنددیبهادر درشت شد و به خود لرز چشمان
 دار و پر افتخار اداره، دچار اختالالت اعصاب و روان شده...بشه! سرهنگ اسم و رسم یلمیواو! عجب ف -

 کرد. ینچنچ
 اعتماد کنه... ماتشیبه حرفا و تصم تونهینم کسچی! هستیشغل مناسب ن نیاصالً واسه موندن تو ا گهید -

شکسته،  یشده و قلببا چشمان درشت توانستیو شرارت زبانش بند آمده بود، فقط م یهمه پست نیکه از ا بهادر
 نگاهش کند. مرد ادامه داد: رهیخ
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 یتو خونه خواستیدلم نم چیاما ه بره؛یرو همراه خودش به گور م یکه به وجود آورد یتمشکال یمرگ تو همه -
 !ی... تو مجبورم کردیول زم؛یخودت خونت رو بر

 آرام ماشه را فشرد و لب زد:آرام مرد
 ...قیخداحافظ رف -

 را شکست. نشانیگلوله سکوت ب کیشل یلرزانش را بست و صدا یهاآهسته پلک بهادر
*** 

را  میحریپر سروصدا و ب یهایمهمان جورنیا ینشده بود؛ اما اصالً حوصله ریپ یلیخ یو جوان حیتفر یبرا نوزه
و هنوز  شدیهمکارانش، مدام در ذهنش تکرار م نیاز بهتر یکیپسرش راجع به  یهانداشت. مخصوصاً حاال که حرف

خاطر خصومت که به ستین یبود از آن دسته افراد ن!مطمئشناختیهضمشان را نداشت! پسرش را خوب م ییهم توانا
 بیع نیاو، آن هم چن یگذاشتن رو رادیو ا بینسبت به خودش، به دنبال ع یحسادت به برتر بودن شخص ای یشخص

 تیخاطر مأموررا به یکوفت یمهمان نیا دیبا یبود و از طرف ختهیبه هم ر یباشد! فکرش حساب یبزرگ و وحشتناک
 که منتظرش بود به خود آمد و سرش را باال آورد. یپسر ی! با صداکردیتحمل م ،دکه داشتن یمهم

 ن؟یداشت یقربان با من کار -
 شد. اشرهیاخم خ با
 !گفت؟یم ییزایچ هیآره، باهات حرف دارم. بهادر... راجع بهت  -

 کرد. یاخم مرد
 !گفت؟یم یچ -
 زد. یبشکن آمد،یسمتشان مبه یدنیوشچند عدد جام ن یحاو ینیس کیکه با  یخدمتکار دنید با
 !نجایا ایب -

 نگاهش کرد. یچشم ریگرفت. مرد ز شانیرا جلو ینیسمتشان آمد و سسرعت بهبه خدمتکار
 !گه؟یبدون الکلن د -

 زد. یگفت و مرد هم لبخند یابله خدمتکار
 خوبه! -

 شیشده از قبل را به کنار نییو تع ماندهیخودش را که برداشت، نامحسوس به خدمتکار اشاره کرد که جام باق جام
رنگ شخص مقابلش به چشمان کم رهیو رد کردن خدمتکار، خ یدنیبعد از برداشتن نوش انسالیتعارف کند. مرد م

 :دیپرس
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... منتظر روز نکهیا ای یواسه حرفاش دار یحیراجع بهت، بهم گفته! توض ایبهادر چ یدونیکه م دونمیخب... م -
 !؟یونمیدادگاه م

 .دیکش یو آه دیقرمزرنگ را نوش عیاز ما یازد، جرعه یپوزخند مرد
که من رو ساخت و هر  یروز عمر من هست و... تا ابد خواهد بود؛ چون مشوق من... مرد نیامروز احتماالً بدتر -

باور  کردمینمفکرش رو  چیراحت من رو قضاوت کرد! اون پسرتونه، درست... اما ه یلیلحظه کنارم بود... امروز خ
که چند سال دست راستتون  یآدم یو روراست یرو مدرکش رو به باورکردن درستکا سندیکردن دو کالم حرف ب

 بد جور! ن؛یکار دل من رو شکست نی! سرهنگ... شما با انیبد حیبوده، ترج
و با چشمان  دیکوب زیم یرا رو وانشیل د،یرا سر کش اشیدنینفس نوش کیفرستاد،  رونیبا حرص نفسش را ب سرهنگ

 مرد شد. نینگاه غمگ یرهیخ یعصب
موضوع رو  نیپس خوب ا ؛یهست قشیرف نی! تو بهترستی... اصالً تو ذاتش نگـهیبه من دروغ نم وقتچیبهادر ه -
 !دهید یزیچ هیحتماً  زنه؛ینم یحرف لیدلی. اون بیدونیم

 .ختیر اشدهندهبیدر چشمان فر یشتریغم ب مرد
 ..قربان. -
 حرفش نصفه ماند. یستوان محمد یزدههول و وحشت یصدا با
 جناب سرهنگ! -

 .دیسمتش چرخبه عیبود، سر اریداشت؛ اما کامال هوش یدیو جد بیکه حالت عج سرهنگ
 شده؟! یچ -

 انداخت. نییو سرش را پا ستادیداشت، ا دیجوان که در گفتن حرفش ترد ستوان
 کرد. یاخم سرهنگ

 ها لو رفته؟!از بچه ی؟! کسشده یچ دمیپرس -
 سرش را باال آورد و لب زد: دیبا ترد ستوان

 پ... پسرتون... -
 سرهنگ درشت شد. چشمان

 !؟یپسرم چ -
 :دیتوپ یبا نگران مرد

 شده؟! یبهادر؟! چ -
 نگران لب زد: یلرزان و چشمان یبا دستان ستوان
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 !نیایه... همراه من ب -
 نامحسوس زد. یپوزخند داد،یقرار م زیم یجامش را رو کهیفتاد و مرد درحالسر جوان راه اسرعت پشتبه سرهنگ

 باش... جناب سرهنگ! تیشوک زندگ نیترمنتظر بزرگ -
 ها رفت.سر آنفرستاد و پشت رونیرا ب نفسش
*** 

 یرو هیبق ادیهق و فرهق یجور شکنجه! صدا کیفرسا بود؛ کننده و طاقتخسته شیها برامراسم جورنیا شهیهم
 ی! البته حق هم داشت! قلب سنگمیکن تیخودمان را اذ دینبا گریکه رفته د یکس یمخش بودند و اعتقاد داشت برا

را بهخاطر  اشیاشخاص زندگ نیترکیکه نزد یفترت! پستدیفهمیرا نم هایها و عزاداراشک نیا یاو معنا اهیو س
 نی! مخصوصاً که اشد؟یم نیاندوهگ ایدن نیها از اخاطر رفتن آدمبه  دیمنافع خودش به کام مرگ کشانده بود، چرا با

دوست سابقش! پس نه تنها اندوه نداشت، بلکه  نیحضور داشت؛ بهتر اشیزندگ دیتهد نیتربار، در مراسم ختم بزرگ
ر که به طوبود و همان ستادهیخود ا یبرا یااز جمع کناره گرفته بود! گوشه اشیحالپنهان کردن خوش خاطرهب

 نیآرام و دلنش یلبانش نقش بست؛ اما صدا یرو یماجرا، پوزخند یاز تصور ادامه ست،ینگریچشمان سرخ سرهنگ م
همسرش،  یدهیبه صورت کش رهیبه خود آورد. خ رانبود، او  اشیبر قلب سنگ یاو جز خراش یان زن، که البته برا

 شد و منتظر ماند تا حرفش را بزند. دیرسیمبه نظر  دتریسف رنگ،یآن چادر مشک انیکه حاال در م
 م؟یش سر رفته، برحوصله کمهیبچه  -

منتظر به پدرش  رنگیآب یهالهیمشتش گرفته بود و با ان ت انیبه پسربچه که چادر مادرش را م یچشم ریز مرد
 ت.فرستاد و دوباره نگاهش را به چشمان همسرش دوخ رونیشده بود، نگاه کرد. نفسش را ب رهیخ
 !نیایاز اول هم که بهتون گفتم ن -

 :دیکرد و غر یرنگجوان اخم کم زن
 !میایمنم گفتم که زشته ن -

 به او انداخت. یچپنگاه چپ مرد
که چقدر  یدونی. ممیبمونم... سرهنگ ازم خواسته منتظر بمونم که راجع به پرونده صحبت کن دی! من بانیشما بر -

 .نیمهمه نه؟! پس شما با آژانس بر
 اش دوخت.نگاهش را به پسربچه ،یتکان دادو بعد از خداحافظ یسر دیبا ترد همسرش

 .زمیعز میبر -
 دست مادرش را گرفت و رو به پدرش گفت: پسربچه

 .ای... زود خونه بییخدافظ بابا -
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به سرهنگ  رهیزخند، خها دوباره با همان پوتکان داد. بعد از رفتن آن یاجبار زد و سرش را به آرام یاز رو یلبخند مرد
. شدندیم شانیهاخانه یگفتن مجدد، راه تیپس از تسل یکییکیو مردم  رفتیم یکیکم هوا رو به تارمنتظر ماند. کم

سرهنگ گذاشت.  یشانه یبودند. مرد جلو رفت و آرام دست رو دهمان یباق کیدرجه  یهالیفقط فام گریحاال د
 گفت: دیبه مرد شد. مرد با ترد رهیاش خبه خون نشسته را برگرداند و با چشمان شیسرهنگ رو

 باهاتون صحبت کنم قربان. دیبا -
 بغضش قورت داد. انیاز م یسختآب دهانش را به سرهنگ

 االن نه... -
 کرد. یپافشار مرد

 یخوب طیکه االن تو شرا دونمی! مدیواسه اثبات خودم به من نداد یفرصت چیسرهنگ! شما ه کنمیخواهش م -
 ... پسرتون ک...نیستین

 انداخت و ادامه داد: نییرا پا سرش
چقدر  دونمیو کجاست؟! م هیک ستیو قاتلش هم که... که معلوم ن نیهضمش کن نیکشته شده و شما هنوز نتونست -
 اعتماد شما رو از دست بدم! خوامی! من نمنیلطفاً... لطفاً درکم کن یول ن؛یاو آشفته جیگ

 و از جا برخواست. اوردینتوانست در مقابل اصرارش نه ب دانست،یاش مرفتهل پسر از دستکه او را مث سرهنگ
 ... بگو!خبلهیخ -

 زد. یرنگلبخند کم مرد
 اتاقتون! مینه! لطفاً بر نجایا یممنون سرهنگ... ول -

اتاق را قفل کرد. سرش وارد اتاق شد و نامحسوس در سمت اتاقش راه افتاد. مرد پشتتکان داد و به یسر سرهنگ
 گفت: رفت،یم زشیسمت مطور که بهسرهنگ همان

 !نجا؟یا میایب یچرا خواست -
 باال انداخت. ییو ابرو برگشت

 سروان؟! یهمکارات ابروت نره؟! نکنه به خودت شک دار شیپ یخواست -
 دو دستش را پشتش گرفته بود، جلوتر آمد. کهیزد و درحال یلبخند کج مرد

 خواستم آخه... یجورنی. انه قربان.. -
 به چشمانش شد. رهیو خ ستادیسرهنگ ا یمتر کی
 هم... نیواسه هم ؛یعالمه بپا دار هیسرهنگ!  یکار درست یلیشما خ ،یدونیم -

 کرد. یمشکوک از لحنش اخم سرهنگ
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 سروان؟! هیمنظورت چ -
 زد. یشد و پوزخند ترکینزد مرد

 ه پسرت رو کشتم بکشمت!ک ایبه اون راحت شهی... نمنیواسه هم -
گردن سرهنگ را  گریبا دست د کهیدر آن نگه داشته بود جلو آورد، درحال یلحظه دستش را که سرنگ بزرگ همان

 محکم سوزن را در پوستش فرو برد. فشرد،یم
 !شیهم از دوم نیا -

اش، به و ناباور از کردهسروان شد  رحمیرنگ چشمان بکم یبه آب رهیاش خزدهبا چشمان گردشده و وحشت سرهنگ
 لب زد. یآرام

 ت... تو... -
 زد و با حرص گفت: یپوزخند سروان

 !یکردیم دیراجع بهش ترد دیکه نبا یآره من! همون -
 لب زد: شد،یسست م شیآرام پاهابود و آرام دهیکه رنگ از رخش پر سرهنگ

 بود؟! م... من به ت... تو اعتماد... یچ نی... ایا -
 و همراه با خم شدن سرهنگ، خم شد. دیخند سروان

استاد و مشوقم بدم! گوش  نیتربزرگ، به بزرگ یلیخ یلیدرس خ هی خوامیسرهنگ... اعتماد! م نهیمشکل هم -
 بود! ریواسه گفتنش د یلیخ گهی... گرچه دحتینص هیهم  نی! اکسچیاعتماد کرد... ه کسچیبه ه دیها؟! نبا ؟یدیم

 پرت کرد. یارا به گوشه رمردیاد و پسر د کیریستیه یاخنده
 !یبه بعد رو استراحت کن نیاز ا دیسرهنگ! با یکار کرد یلیخ گهید -

رفت. در  رونیرنجور سرهنگ گرفت. قفل در را باز کرد و از اتاق ب ینگاهش را از چهره یزد و با چشمک یپوزخند
 اند.منتظر م شینما یادامه یبرا گر،ید یاو گوشه دیرا به هم کوب

زده بودند و متعجب و وحشت ستادهیاقوام دورتادور سرهنگ ا یهمه د؛یساعت نشده بود که به مراد دلش رس مین هنوز
 !شدیخودش نبود و هرلحظه از لحظه قبل بدتر م گریدر آرام کردنش داشتند؛ اما او که انگار د یسع بش،یاز رفتار عج

 شمانش گفت:به چ رهیزده دستانش را گرفت و خوحشت همسرش
 !؟یشد وونهیبگو! نکنه د یزیچ هی! ؟یزنیتو... تو چت شده مرد؟! چرا حرف نم -

 زد. یگر ماجرا بود، پوزخندکه از دور نظاره سروان
 شده! از مرگ تنها پسرش! وونهیآره، د -
 لب زد: رفت،یم یسمت در خروجمحکم به یهابا قدم کهیبرداشت و درحال واریرا از د اشهیتک
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 که خوب بشه! ستیو هرگز قرار ن -
*** 

 کسچیه گر،یلبانش نقش بست! حاال د یرو یحیلبخند کر ز،یآمحقارت تیموفق نیموفق شده بود و از ا گرید بار
 شدیشده است؛ اما هنوز شرمشان م وانهید گفتندیهمه اسطوره بود، باور نداشت! همه م یها برارا که سال یمرد
انقدر « مرگ تنها پسرش مجنونش کرده! چارهی! بینروا»:کردندیپچ مد. کنار گوش هم پچبزنن یچشمانش حرف یجلو

 یروز افتاده، حت نیچه به ا یبرا دادینم صیتشخ کسچی! هرفتیدرزش نم یبا دقت کار کرده بود که مو ال
 ی! طولدانستندیرفته ماو را ازدست گریو د گذاشتندیحال خرابش م یاش به سروان جوان را پازدهوحشت یهانگاه
هم  نینبود؛ اما زم دیمردمانش زحمت کش تیامن یها براکه سال یحق مرد نیکه از کار مرخصش کردند و ا دینکش

 منتظر عواقب وحشتناک گناهانش بماند! دیکه با دانستیگرد بود و سروان جوان نم
*** 
 حال زمان
آشفته و  یرفت. چهره فونیسمت آانداخت و به شیروبهبه شخص رو یدر به صدا درآمد. نگار نگاه کوتاه زنگ
سرعت از را برداشت و بعد از دادن سالم، در را باز کرد. هومن به یچشمانش ظاهر شد، گوش یهومن جلو یعصب
 و در را گشود. دیها باال دوپله
 زود باش نگا... -
. نگاه متعجب و پرسشگرش را از مرد گرفت دستایآن مرد، حرفش نصفه ماند و همان جا ا یجد یچهره دنیبا د اما

 زد و جلوتر آمد. مهیننصفه یو به نگار دوخت. نگار لبخند
 تو. ای! ب؟یسادیدر وا ونیچرا م -
 مرد اشاره کرد و رو به هومن گفت: به
 پسرعموم. نه؛یمت نیا -

 دوخت. نیرا به مت نگاهش
 ا هومن.که راجع بهشون برات گفتم؛ آق ییهم همون آقا شونیو ا -
 به هومن شد و دستش را جلو برد. رهیزد و جلوتر آمد، خ یلبخند کج نیمت
 کرده! فیاز شما برام تعر یلی... نگار خدارتونیحالم از دخوش -

 زد. یزورک یدست داد و لبخند دیشده بود، با ترد نیمت ییچشمان آهو یاقهوه یرهیطور که خهمان هومن
 !طورنیمنم هم -

 کرد. دادنحیو منتظرش را به نگار دوخت که زود متوجه شد و شروع به توضپرسشگر  نگاه
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 نیو عالوه بر اون، ماش شناسهیآخه اون طرفا رو مثل کف دست م اد؛یرو خبر کردم که همراهمون ب نیراستش مت -
 .میبا اتوبوس بر ستیالزم ن گهیهم داره؛ پس د

 تکان داد. یانداخت و سر نیآلود به متاخم ینگاهمین هومن
 ... ممنونم!یاُک -
 زد و سرش را تکان داد. یلبخند کج نیمت
 .نیایرو چک کنم... زود ب نیماش رمیپس من م -

 رو به هومن گفت: نیتکان داد و بعد از رفتن مت یسر نگار
 زنگم زد، کارن هم همراهش بود. وایش -

 .کرد یاخم هومن
 !؟یکه بهشون نگفت یزیچ نمی! بب؟یواسه چ -

 سرش را به چپ و راست تکان داد. رنگا
 .کنمیاما من بهش گفتم گمون نم ؟ییسراغ عطا میریم دینه... کارن ازم پرس -

 تکان داد. یسر هومن
 !یکرد یخوب کار -

 چشمانش شد. یرهیهومن را فشرد و نگران خ یبازو نگار
! آخه چرا کارن ؟یکن یازش دور یورجنیا یخوایم یتا ک یتو بهش دوروغ گفتم هومن؛ ول یمن واسه خاطرجمع -
 !تهیشخص زندگ نیترکیبدونه؟! اون نزد یزیچ دینبا

 .دیکالفه غر هومن
کنم هر  کاریچ خوامیاگه بفهمه م یعنیدردسر؛  یعنی نیاز حد نگرانمه و ا شیماماناست! ب هیشب شهیچون اون هم -

 نگار؟! یفهمیدستورم بدن، م هیکه بق ستمیبچه ن گهی! من دخوامیرو نم نیمنم ا ره؛یکه جلوم رو بگ کنهیم یکار
 به خودشان آمدند. نیمت ینزد. با صدا یتکان داد و حرف یسر نگار

 !گهید نیایها؟ ببچه یه -
 زد. یزورک یفرستاد و لبخند رونیب قینفسش را عم د،یکش شیموها انیم یدست هومن

 م؟ی... بریکنیممنون که درک م -
 زد و سر تکان داد. یرنگلبخند کم نگار

 .میبر -
 :دیشدند که پرس نیمت نیسوار ماش هرسه
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 خب اقا هومن، مقصد کجاست؟ -
 کرد و رو به نگار گفت: لیعقب متما یسمت صندلسرش را به هومن

 زدنیکه راجع بهش م ییاما حرفا کنه؛یم یده کوره زندگ هیتو  دمیوجو کردم، فهمپرس یحدست درست بود! وقت -
 نبود! دوارکنندهیلب و اماصالً جا

 نگار درهم رفت. یابروها
 !ه؟یمنظورت چ -

 فرستاد. رونینفسش را پر سروصدا ب هومن
مثل سابق نشده! عذرش رو تو اداره خواستن و  گهیبوده؛ اما ظاهراً بعد از مرگ پسرش د یسرهنگ بنام و کاربلد -

 کنن! یزندگ اشیخورددادن دور از شهر و اعصاب حیش هم ترجخونواده
 تکان داد و ابرو باال انداخت. یسر نگار

 !میدار شیدر پ ی... پس راه سختطورنیکه ا -
 چشمانش را باز و بسته کرد. هومن

 !ارزهیم قتیحق دنیبه فهم یهوم... ول -
 زد. یلبخند نگار

 درسته! -
 شد. اشرهیخ یدستش فشرد و با مهربان انیهومن را م دست

 !میجا بزن میحق ندار کدومچی... هشتمیمن تا آخرش پ -
 چشمانش شد. یرهیدست نگار را فشرد و با عشق خ هومن

 !یخاطر همه چممنون... به -
*** 

 یراو
هومن فکرش  یکارو پنهان یبازلج گریمهم و خطرناک و از طرف د تیآن مأمور یآرام و قرار نداشت. از طرف کارن

را متمرکز کند. از  اشختهیافکار به هم ر توانستیو نم رفتیفش مسر سالن به آن طر نیرا مشغول کرده بود. از ا
شده بود شود، تمام بدنش  رشیگبانیگر شیسال پ نیکه خودش چند یبتیهومن هم گرفتار همان مص نکهیتصور ا

ن است. هومن که مثل آن زما موردیکه ترس و اضطرابش ب دادیم یخودش را دلدار یا! لحظهزدیم خیباره  کیبه 
 !دیایاز پس خودش برب توانستیهفده ساله نبود؛ م یبچه کیکارن، 
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 یهابعد دوباره آن صحنه ی! اما لحظهکندیحتماً کمکش م د،یایب شیپ ینگار هم که همراهش رفته؛ اگر مشکل تازه
 یآرامد و بهسمتش آمنگران به وای. شختندیریبه هم م شیاز پ شیو او را ب رفتندیچشمانش رژه م یوحشتناک جلو

آلودش شد. چشمان خسته و خواب یرهیو خ برگشتسمتش لرزانش گذاشت. کارن درمانده به یشانه یدست رو
 ناراحت و نگران گفت: وایش
الاقل نگران  یستی! اگه نگران خودت نیدیکار رو انجام م نیا یاز چهار ساعته که دار شتریکارن! االن ب گهیبسه د -

 یاستراحت کن دیبا شه،یکه نم یجورنی! ایدیهنوز نخواب یول ؛یبر دیاش! فردا صبح زود باب یکوفت تیاون مامور
 .زمیعز

 کرد و سر تکان داد. ینچ کارن
 نیمن بذار... بب یلحظه خودت رو جا هی! میمن تو چه حال یدونیخودت که م یول دونم؛یجان... م وایش دونمیم -
 !؟یبخواب یتونیم
 .دیکش یآه وایش
 !ستیبچه ن گهیاون که د یهومن چقدر برات مهمه؛ ول دونمیکارن... م فهممیم -

 :دینال کارن
 ...ی! ولدونمی... موایش دونمیم -
 آرومت کنم؟! تونمیم یجور! با من حرف بزن کارن، بگو چه؟یچ یول -

ش انداخت، محکم به خود او را در آغوش د،یرا کش وایحرکت دست ش کیمکث کرد، با  هیشد، چند ثان اشرهیخ کارن
 چسباندش و با چشمان بسته کنار گوشش زمزمه کرد:

ازش دور بمونه! اون  دیهومن با ی... ولیول ده؛یرس نجایچطور شده که به ا دونمی! نموایش هیآدم روان هی ییعطا -
خودش حرف  یشتهراجع به گذ نکهی! از اهیاز خودش هم فرار یکمکش کنه! اون حت ستی... قرار ندهیفقط عذابش م

برسه! تازه اگه اوضاع بدتر  ییبه جا ستیاون قرار ن دنیکه هومن با د دونمیرو م نیچشه... فقط هم دونمیبزنه! نم
 نشه، که اگه بشه...

 کارن را نوازش کرد و آهسته گفت: یموها وایش
مطمئن باش  یاقتش رو ندارم؛ ولهم بدونم؛ آخه ط خوامیبهت گذشته و نم یچ دونمی... نمشهی... نمزمیعز شهینم -

 سالشه کارن! وششستی... اون بافتهیواسه هومن نم یاتفاق نیکه همچ
 .دیکش یآه کارن

 ... متنفر!وایمتنفرم ش یکارپنهان نیدنده! از ا هیباز و لج یساله ششوستیب یبچه هی... وششستیآره، ب -
 .شدیکارن مدام در ذهنش اکو م یساکت ماند. صدا وایش
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 متنفرم! یکارپنهان نی... از ایکارپنهان -
را  یاو چه موضوع مهم دیفهمیهومن بود! اگرکارن م یکارمثل پنهان هایکارکاش تمام پنهان یخود گفت، ا با

 پنهان کرده... نه!
! دیترسید هم مرا بفهم زیچکه او قرار بود همه یاز تصور روز یتر به خود فشرد و چشمانش را بست. حترا محکم کارن

 !وجهچیهاز دستش بدهد... به خواستینم
*** 
 بعد دوماه

و مات. نگاه  شیکار طرف مقابلش را ک نیجا کرد و با امورد نظرش را جابه یاز چند لحظه تفکر، سرانجام مهره بعد
خاطر به تشیصبانشطرنج شده بود و شدت ع ی.اس که محو صفحهیپر رمزوراز و مغرورش را باال آورد و به صورت ج

 یمشهود بود، دوخت. پوزخند یدرهمش به خوب یچهرهگره خورده و  یجوانش، در ابروها ردستیشکست در مقابل ز
 زد.
 هم مات! ،یشی! حاال هم کسیتموم شد رئ -
 نیسسر داد و سرش را باال آورد، نگاه مملو از تح یادر آن واحد فروکش کرده بود، خنده تشیعصبان ای.اس که گویج

تخس و شرورش  یبه چهره یبیبه طرز عج شیوپالآشفته و پخش یجوان، که موها یرا به چهره اشیو خوش
 باال انداخت. ییدوخت و ابرو آمد،یم
 شکست بده! یجورنی.اس رو اینتونسته بود ج کسچیپسر! تا حاال ه هیعال تیواو! باز -

 انداخت. نییکرد و سرش را پا یاخندهتک پسر
 !ر لطفتونه قرباننظ -

 یهمتا نداشت! در همان حالت از رو یزبانپسر در چرب نیالحق که ا ترزیتر شد و چشمانش ر.اس پررنگیج لبخند
.اس شد. یبه ج رهیشد. پسر جوان سرش را باال آورد و خ کیاستوار به پسر نزد یهابلند شد و با قدم اشیصندل

ها دراز سمت مهرهداد، خم شد، دستش را به رارپسر ق یهاشانه یروو کف دو دستش را  ستادیسرش ا.اس پشتیج
 شاهش را لمس کرد و کنار گوش پسر زمزمه کرد: یکرد، مهره

 !نهیبیخودش نم انیشکست و پا وقتچیپادشاه، ه هی یول -
 سرباز طرف مقابل گذاشت. یمهره یشاه را ول کرد و دستش را رو یمهره

 باشه! ادتی شهیرو هم نای! امونهیسرباز م هی شهیسرباز، هم هیو  -
 تکان داد. یجوان سر پسر

 چشم قربان! -
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 پسر زد. یشانه یبار محکم رو نیدست چند کیو با  ستادیزد، صاف ا ی.اس در مقابل لبخند کجیج
 برسه. هیز ترکا دمونیبار جد قراره م؛یکار دار ی! امروز رو خوش بگذرون که فردا کلادیسرباز! ازت خوشم م نیآفر -
لبخند کج  رفت،یطور که با سرعت مفرو برد، از پسر فاصله گرفت و همان شیهابیرا گفت و دستانش را در ج نیا

به  ی! هر کسکردیبه خود افتخار م یازبده دستریز نیخاطر داشتن چنزد. در دلش به یو مغرورانه، اما نامحسوس
پسر، تنها در دو ماه توانسته بود اعتمادش را جلب کند!  نیاما ا گرفت؛یم.اس قرار نیدر مرکز توجه ج هایآسان نیا

سمت پرهام، که چند رحم و مرموز بود! درست مثل خودش! با رفتنش پسر جوان از جا بلند شد و به یب رک،یاو ز
. رفتشده بود،  اشهریداده و در همان حالت خ هیتک واریپا انداخته، به د یو پا رو نهیسـ*ـبهدست شدیم یاقهیدق

 گفت: ینسبتاً بلند یبا صدا رفتیسمتش مطور که بهزد و همان یلبخند کج
 !؟یموند مرهیخ طورنیکه ا یشده آقا پرهام؟! نکنه عاشقم شد یچ -

 .برداشت واریرا از د اشهیو تک دیخند پرهام
 پسر! یرینظیتو ب شد؛یم تیهم بود مثل من محو باز یاگهیهر کس د -

 .ستادیزد و کنار پرهام ا یلبخند کج پسر
 چه خبرا؟! -

خوردن با  ی*ندیها گرم صحبت و نوشدورتر از آن یلی.اس که خیبه ج شیفرستاد و با ابروها رونینفسش را ب پرهام
 خودش شده بود، اشاره کرد. هیدرست شب ،یاو جا افتاده یشلوارمرد کت

 شماست! شیخبرا که پ -
 خت.را به پسر دو نگاهش

 شده! تفتهیش ی.اس بدجوریکه ج نمیبیم -
 باال انداخت. ییرا باالتر برد و ابرو شیتن صدا د،یشلوارش فرو برد، چرخ بیرا در ج شیهازد، دست یلبخند کج پسر

 !شه؟یم تی! حسوده؟یچ -
 ال انداخت.را با شیابرو یتا کیبه پرهام  رهیو خ دی.اس برخورد کند، چرخینگاهش با نگاه ج نکهیاز ا قبل

 هوم؟! -
 .دیخند پرهام

 !؟یکنیفکر نم طورنیپسر جون!ا یگرفت لیخودت رو تحو یادیز گهید -
 کرد. یاخندهتکان داد و تک یسر پسر

 کار دارم! یلیبرم... فردا خ دیبا -
 تکان داد و با نگاهش، دور شدن او را تماشا کرد! یسر پرهام
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*** 
شکل نشسته بودند و  رهیدا یچوب زیم کیل اتاق شد؛ هر چهار نفرشان دورتادور گر داخدر نظاره انیو از م ستادیا

 دنیشن یرا برا شیهااز در فاصله گرفت و گوش یو ناراحت مشغول بحث و اعتراض بود. کم یعصب یپرهام با لحن
 کرد. زیپرهام ت یصدا

و  میما هم احمق کننیزه فکر م! تاکننیآشغالش دارن از ما سوءاستفاده م سیطلب و رئ.اس فرصتیاون ج -
 یبزرگ و خطرناک چقدر سود توشه؟! همه یهامعامله نیا نیشده با خودتون فکر کن وقتچی! تاحاال همیفهمینم

 نی! حق ما اکشنیپولش رو باال م یهمه سشی.اس و رئیوقت جاون م،یخریو خطرش رو ما به جون م یسخت
! چندرغاز پول، اون هم با هزار تا شه؟یم بمونینص یوقت چاون م،یذاریسط مما جونمون رو واسه کار اونا و ست،ین

 !شهینم یجورنیمنت! نه... ا
 :دیو غر دیکوب زیم یرو تیبلند شد، کف دو دستش را با عصبان یصندل یاز رو د،یرا برچ شیهالب
 !کنمیش کار نمهواس گهیبره... من د شیپ یجورنیاگه اوضاع بخواد هم م،یباهاش صحبت کن دیبا -

 دوخت و لب زد: هیرا به بق نگاهش
 !دونمیشما رو نم -
 داشت پرهام را آرام کند، گفت: یکه سع یو با لحن دیدستش را کش ایپو
 .نیآروم باش! بش -

 سرش را تکان داد. نادر
 واقعاً رو اعصابه! گهید تیوضع نی... امی.اس حرف بزنیبا ج دی! بایگیدرست م -

 و بدون در زدن، وارد اتاق شد. دیکش ستادنیالگوش ادست از ف پسر
 چرا حرف زدن؟! -
 زد. یو چشمک دیکش شانشیپر یبه موها یسمت او برگشت. دستبه دهیها شوکه و ترستمام نگاه شیصدا دنیشن با
 !؟یخودت وارد عمل بش یتونیم یوقت -

 کرد. یاخم پرهام
 !ه؟یمنظورت چ -

 گفت: یشد و جد کیها نزدبه آن استوار و آهسته یهابا قدم پسر
 اوضاع خسته شدم... نیمنظورم واضحه! منم مثل شماها از ا -

 کرد و ادامه داد: یاخندهتک
 ترم!که ازتون باهوش نهیتنها فرقم با شما ا -
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 کرد. ترظیاخمش را غل پرهام
 !یخر خودت -

 ا باال انداخت.ر شیابرو یتا کیو  ستادیا نهیسـ*ـبهسمتش آمد، دستقدم به چند
 بهش؟! انـتی.اس و خــ ـیدست راست ج -

 زد. پوزخند
 محاله! -

 فرستاد. رونینفسش را با حرص ب پسر
 !؟یبارم کن کهیتا تو ت موندمیمنتظر م نجای.اس وفادار بودم، ایاگه واقعاً به ج ی! فکر کردیواقعاً که احمق -

 .دیخند
 !ذاشتمیدستش محرفاتون رو کف  یهمه رفتمیمسلماً نه! م -

 ابرو باال انداخت. پرهام
 !نه؟یهم قصدت هم دیشا -

 .ستادیا اشنهی*ـسـبهنهیو سـ*ـ دیخند پسر
 حاال... یحتماً جوابت آره بود؛ ول ،یدیپرسیرو ازم م نیا شیماه پ کیاگه  -
 فرستاد. رونیها برگرداند و نفسش را کالفه برا از آن شیرو
 .اس...یوقت جاون کنم،یم فیهاش ردرو واسه معامله یچ.اس خسته شدم! من همهیسه جکردن وا ییاز پادو گهید -

 را به تأسف تکان داد. سرش
 !کنهیسگ باهام رفتار م هیمثل  -

 ادامه داد: نهیسـ*ـبهو دست دیچرخ
 ...یکه حقمه سود ببرم؛ ول یقدراون خوامی... از طرف اون بودن خسته شدم! منکهیخالصه ا -
 باال انداخت و پر توقع نگاهشان کرد. رواب
 !تونمینم ییتنها -

 :دیپرس جیگ پرهام
 !؟یدار تیتو اون سر کوفت یا! چه نقشهه؟یم... منظورت چ -
 اول... شه،ینم یجورنیا -

 به هر چهار نفرشان انداخت. ینگاه
 !نیکنیکمکم م نیبهم قول بد دیبا -
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مواقفت کردند. پرهام  د،یها هم با تکان دادن سرشان، البته با شک و تردبه آن سه نفر انداخت و آن ینگاه پرهام
 دوخت. رنگیمشتاق آب یلهیها گرفت و به آن دو تنگاهش را از آن

 !ه؟یت چقبوله، حاال... نقشه -
 پرهام نشست. یصندل یزد و رو یلبخند کج پسر

 ...یول ونه؛یلیتو قرار داد نوشته پونصد مکه  یامروز رو به من سپرده. مبلغ یمعامله تی.اس مسئولیج -
 تکشان انداخت.به تک ینگاه یچشم ریز
 که حاضره با ششصد تا معامله کنه، چطوره؟! شناسمیرو م یکس -

 باال انداخت. ییابرو پرهام
 جالبه! -

 با ترس گفت: صابر
 !؟ی.اس بفهمه چی! ا... اگه جاد؟ینم شیپ یمشکل -

 زد. یصابر دوخت و لبخند کج یدهینگاهش را به چشمان ترس پسر
 حرفا به من اعتماد داره! نیاز ا شتری.اس بینترس! ج -

 فرستاد. رونیب قیرا عم نفسش
 طبق قرار دادمون. م؛یدی.اس میج لیو پونصد تا رو تحو میدیمعامله رو انجام م -

 زد. یچشمک
 عشق و حال! میریو م میکنیم میخودمون تقس نیهم ب شهیبق -

 اعتراض کرد. امپره
محموله رو به  دنیکه خبر نرس کشهی! به ساعت نم؟ی.اس چیج یپس... پس طرف معامله نم؛یصبر کن بب -
 !دنی.اس میج

 زد. یطانیش یو پوزخند دیباال پر شیپا انداخت و ابروها یپا رو پسر
رو دکمه تماس، کارشون رو .اس دستشون بره یواسه خبر دادن به ج نکهیقبل از ا دی! پس بایبتیاوپس! چه مص -

 !میبساز
 تکان داد. یبعد پرهام به خود آمد و سر یبه پسر ماندند. کم رهیهر چهار نفرشان درشت شد و خ یهاچشم

 !م؟یکن کاریچ دی! خب، حاال ما باهیعال -
 ...فرستهیچندتا رو دنبالم م شهی.اس همی! جنیجلوه بد یرو عاد یهمه چ دی... فقط باستین یکار خاص -

 را کج کرد و ابرو باال انداخت. سرش
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 دفعه نوبت شماست! نیکه ظاهراً ا -
*** 
 سال قبل ودوستیبک: ب فلش

طور که دستانش را زد، همان یگذاشتند. لبخند پر غرور یو احترام نظام ستادندیکه در اتاق را باز کرد، همه ا نیهم
به  ینشستن داد. جلوتر آمد و نگاه یبه همکارانش اجازه کار نیتکان داد و با ا یپشتش در هم گره کرده بود، سر

 تکشان انداخت.تک
 !میکیبه هدفمون نزد یلیخ گهیبود! االن د یکارتون عال -

 ها گفت:از ستوان یکیسر تکان دادند و  یحالبا خوش همه
 ان!قرب گمیم کی! تبردهیدرجه م عیپرونده، مسلماً سرهنگ بهتون ترف نیبعد از تموم شدن ا -

 تکان داد و لبخند زد. یجوان سر سروان
 !میآماده بش مونیبعد یروزیپ یبرا دیزود با یلیاما خ ن؛یاستراحت کن نیتونیممنون! فعالً م -

که در  نیسمت اتاق خودش قدم برداشت و همتکان داد و از اتاق خارج شد. با غرور به یخداحافظ یرا به معنا سرش
 آمد. را باز کرد، تلفن به صدا در

 را برداشت. یرفت و گوش زشیم سمتبه
 الو؟ -

 ناآشنا از پشت تلفن به گوشش خورد. یاخنده یصدا
 عرض کنم جناب سروان! کیرو تبر تونیروزیپ نی! اجازه بدنیرو برداشت یو گوش نیبه! چه عجب افتخار دادبه -

 در هم رفت. شیهااخم
 ممنون، شما؟! -

 .دیدوباره خند مرد
 !؟یشناسیمن رو نم -

 کرد. ینچنچ
 حال همسر و پسرت چطوره؟! ،یمثل شما انتظار نداشتم! راست یبده! از آدم باهوش و موفق یلیبده... واقعاً خ -

 :دیجوان با خشم غر سروان
 کن! یگفتم... خودت رو معرف ه؟یمنظورت چ -

 .دیباز هم خند مرد
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 هویبعد  ،یآدم مشکوک باش هیدنبال  روهاتین با تمام ن! فکر کشهیم مزهیب یلیخ یباز یجورنی! اه؟یچه اصرار -
 مشخصاتش لو بره! یهمه
 کرد. یاخندهتک

 !چسبهیاصالً نم -
 ادامه داد: بلندتر

 مگه نه آقا کامران؟! -
 لب زد: یسختاز تعجب درشت شده بود، به شیهاجوان که چشم سروان

 ک... کامران... -
 گفت: یجد یبا لحن مرد

 تر شد جناب سروان... نه؟!بموضوع جال -
 توان حرف زدن هم نداشت؛ اما مرد ادامه داد: یجوان که بدجور رودست خورده بود، حت سروان

 !؟یباهوش و زرنگ ایفقط خودت تو کل دن ی! نکنه فکر کرد؟ی! چرا الل شده؟یچ -
 کرد. یاخندهتک

 ستن؛یهوششون صبور ن یاندازه به سفانه،ٔ  دن که متاتر از خودت به پستت خورباهوش ییبار آدما نیجناب! ا ریخنه -
با  شهیواسه هم یمجبور ،ینکش یموش و گربه باز نیو دست از ا ینش الشونیخیب ترعیاگه هر چه سر نیبنابرا

 نرسه... قامیرف یخبر آزاد گهیتا دو ساعت د اگهبا خودته!  می!تصمیکن یو زنش خداحافظ ترتکیبردارت کوچ
 .دیخند

 !یاحمد وانِ،یپس عجله کن! جناب سروان، ک شه؛یکه صبر منم تموم م یدونی. مخب.. -
را با  یمتورم، گوش شیهاقرمز شده بود و رگ تیرا گفت و با خنده قطع کرد! سروان جوان که از شدت عصبان نیا

با شتاب از اتاق ! از جا بلند شد و دیکوب زیم یپرت کرد و دو دست مشت شده و لرزانش را محکم رو یبه طرف ظیغ
باره خاموش  کیهمهمه و خنده به  یزمان، صدا. همکردرفت و در را با شدت باز  یسمت همان اتاق قبلزد، به رونیب

 سمت او برگشت.شد و نگاه ها به
 و چشمان به خون نشسته، بلند و رسا گفت: ظیهمان اخم غل با
 !میشیم یبعد یاالن وارد مرحله نی! همهیاستراحت کاف -

*** 
 زد و لب گشود: یاسلحه را حس کرد، پوزخند یلوله یکه سرد نیهم
 دست ماست! زاتیرفته جون عز ادتیسروان! انگار  یکرد یاشتباه بزرگ -
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 .دیچیسروان در گوشش پ یو جد رحمیب یصدا
 دستات رو باال ببر! -

کامران و همسرش را دنبال  جانمهیجسم ن هکیدرحال کریپزمان، دو نفر غولرا باال برد، هم شیهاو دست دیخند مرد
و  فیضع یبه ناله توجهیپر از خاک و کلوخ انداختند و ب نیزم یرو یرحمیها را با بجلو آمدند، آن دند،یکشیخود م

 شدند. رهیبه سروان خ شان،جهینتیب یتقال
لب  اشدهیو خشک نیخون یهالب نایسرش را باال آورد، نگاه سرخش را به برادرش دوخت و از م یسختبه کامران

 زد:
 !وانیک... ک -
 به کمرش زد. یانگاهش را از او گرفت، دوباره به مرد دوخت و ضربه وانیک
 زر بزن! بگو همدستات کجان؟ االی -

 کرد. یاخندهتک مرد
 !؟یتتموریٔ  برادرت و زنش تو دردسرن، بعد تو هنوز به فکر ما -
 :دیبه حرفش غر توجهیب وانیک
 !بده رو من الٔ  جواب سو -

 انداخت. نییفرستاد و سرش را پا رونینفسش را ب مرد
 !ستین یشتریمثل تو، توقع ب یاز آدم زدمیحدس م دیدرسته، با -

 زد. یپوزخند سروان
 ! حاال... زود بگو همدستات کجان!یدیخوبه که اشتباهت رو فهم -

شهر افتاد؛  رونیب یسرد و سخت خرابه نیزم یمحکم رو شد و هلش داد. یسر داد که سروان عصبان یاقهقهه مرد
 سمت مرد گرفت.آورد و به رونیاش را ب! سروان که خونش به جوش آمده بود، اسلحهزدیاما همچنان قهقهه م

 دارم؟! یمن باهات شوخ یتو فکر کرد -
سر کامران و  یدست، باال که اسلحه به شیهاگاردیچشم به باد یخسته نشده بود، با گوشه دنیکه از خند مرد

 بودند، اشاره کرد. ستادهیهمسرش ا
 مراقب رفتارت باش سروان! -

 کرد. یاندازریو اسلحه را آماده ت دیکش یپوف سروان
 !یم کردواقعاً خسته گهید -

 سه گلوله در فضا پخش شد. کیشل یماشه، صدا دنیزمان با کشرا بست و هم شیهاچشم
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*** 
 حال زمان

 سر داد. یحرص یاخندهتک زد،یرا جنگ م شیطور که موهاو همان دیدور خودش چرخ یعصب هومن
 !یچیبه ه یچیهنوز ه یول م؛یینجایست! دو ماهه امسخره -

 :دیزد و غر شیپا یمحکم به سنگ کوچک جلو یاضربه
 !میشیم جیگ شتریب میریم شیپ شتریب یست! هر چطلسم شده یکوفت یروستا نیا -

 سنگ بلند شد.تخته یفرستاد و از رو رونیرا کالفه بنفسش  نگار
 اش گذاشت.شانه یهومن رفت و دست رو سمتبه
 !کنه؟یم یزندگ نجایا ییعطا ی! اصالً تو مطمئنمیراه و اشتباه اومد دیآروم باش! شا... شا -

 اش را به چشمان او دوخت.و نگاه خسته دیسمت نگار چرخبه هومن
 یایمیزبون کل قد ریو از ز خواستمیم یکردم. هر چ قیتحق ینگار؟! آره، مطمئنم! من کل یگیم یمعلوم هست چ -

 ...یول دم؛یادارمون کش
 .دیچشمش چک یاز گوشه یاشک ناخودآگاه

 انقدر عذاب بکشم؟! دینشونه؛ آخه... آخه چرا با هیاسمم نگار...  هیمن... من فقط دنبال  -
 و کنار گوشش زمزمه کرد: دیلرزانش را به آغـ*ـوش کش تن یآرامنگاهش کرد، به نیغمگ نگار

 !شهیدرست م یچنگران نباش... همه -
 دهیبه ذهنش رس یزیو انگار که چ دیکش رونینگذشته بود که هومن خودش را از آغـ*ـوش نگار ب شتریلحظه ب چند

 باشد، رو به نگار گفت:
 !م؟یبرخورد کن تریجد ستیبه نظرت بهتر ن -

 ار در هم رفت.نگ یابروها
 !ه؟یمنظورت چ -
 یرو مخف تشیدارن هو یروستا سع یاهال دیبوده؛ پس... پس شا یاهیآدم پرحاش م،یدیکه ما فهم طورنیا ،ییعطا -

 !میمجبورشون کن دیوجو بسه، باپرس گهی. دمیبش تریبار جد نیا دینگه دارن. با
 :دیپرس جیگ نگار

 !ه؟یم... منظورت چ -
 ت:زده گفذوق هومن

 !م؟یچرا از قدرتمون استفاده نکن م،یسیمنظورم واضحه نگار؛ ما پل -
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 نگران گفت: نگار
 عمراً حرف بزنن! گهیبترسن و د دیممکنه اوضاع بدتر بشه! شا یطورنی... ایطورنیا یو... ول -

 فرستاد. رونینفسش را ب هومن
 نیآخر نی! اگهیبسه د م،یریم شیس و گشتن پو التما دنیبا پرس میبشه! دوماهه دار یچ ستیبرام مهم ن گهید -

 راهمونه.
 چسباند و لب زد: اشیشانینگار را به پ یشانیپ
 بهم اعتماد کن نگار! کمکم کن! -

. نگار کردندیآنجا بساط م شهیهم یمحل یهاکه فروشنده ییسمت مرکز روستا راه افتاد؛ جازد و به یلبخند
 و داد زد: دیسرش دوپشت

 !؟یریم ین! کجا دارهوم سایوا -
 زد. یرمردیپ یشانه یکه آنجا بودند، رفت و دست رو یاندک تیجمع انیبه نگار م توجهیب هومن

 !؟یشناسیم ییآقا، سرهنگ عطا دیببخش -
 یجواب منف ی. وقتدیهم پرس گریو از چند نفر د دیکش یپوف یسرش را به چپ و راست تکان داد. هومن عصب رمردیپ

 و داد زد: ستادیا تیجمع انیم د،یشان را شنهمه
 رو بشناسه؟! ییکه سرهنگ عطا ستیخراب شده ن نیتو ا کسچیه یعنی -

 تکان داد: یسر یسمت او برگشت و سکوت برقرار شد. هومن عصبها بهنگاه یهمه
 خب... اریبس -

نداشت و  یادهیع کند؛ اما فاسرش را به چپ و راست تکان داد تا هومن را من یرا به نگار دوخت که با نگران نگاهش
 و باال گرفت. دیکش رونیلباسش ب بیهومن کار خودش را کرد!کارتش را از ج

 یخاطر همکارکنه، به یرو ازم مخف یزیلحظه هرکس بخواد چ نی! از ایاگاه یهستم از اداره  یمن ستوان احمد-
 منتظر عواقبش هم باشه! دیبا سینکردن با پل

پرهمهمه و  تیداشت پشت جمع یکه سع یانسالیاو، مرد م یو در چند متر کردیم یرانبلند سخن یبا صدا هومن
! خوردیدور را م یهاو هنوز هم در دلش حسرت سال ستینگریترس به او م دیکوچک پنهان شود، با تعجب و شا

 گاهشیحفظ جا هوا و هوسش را خورد و یطانیش ینجواها بیکه فر یبه روز نی. نفردانستیپست م یلیخودش را خ
آنقدر غرق در گناهانش شده بود که جرئت بازگشت را  توانست؛ینم گریداد! حاال د حیترج قتیرا به افشا کردن حق

 دیها بود، تا شااش و کمک به آنو خانواده ییسر زدن به سرهنگ عطا آمدیکه از دستش برم ینداشت! تنها کار
 !دیبتواند اشتباهاتش را جبران کند؛ شا یکم
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 و وحشت زمزمه کرد: دیترد با
 !ی... ستوان احمدیاحمد -

 :دیکرد و آهسته پرس کینزد اشیرا به گوش مرد کنار سرش
 !ه؟یچه خبره؟! اون ک نجایا -

 فرستاد. رونیکالفه نفسش را ب مرد
 نجایکه ما ا کنهیباور نم گرده؛یم ییبه اسم عطا یکیدر دنبال بهو در نجایدوماهه که اومده ا هیپسر شهر نیا -

 و کنس! شیریس یلیخ م،یندار ییعطا
 نی! ادانستینم یزیچ کسچیهمه سال ه نیرا به مرد دوخت و آب دهانش را قورت داد. چه خوب بود که ا نگاهش

در حقشان  شیپرو روان صیکه آن سروان حر یبزرگ تیاش بهتر بود! بعد از جناو خانواده ییسرهنگ عطا یبرا
و  شیطاقت تشو گریها دآن یدهیپاش همداشتند! خانواده کوچک و از  اجیقط به آرامش احتف گریمرتکب شد، د

بزند و دوباره  یتا مبادا دست به کار آوردیدرم یستوان احمد نیهر طور که شده سر از کار ا دیاسترس را نداشت! با
 !زدیخانواده به هم بر نیآرامش ا

 کرد: زمزمه
 !ن؟یدار چارهیب یخانواده نیواسه ا یا... باز چه نقشهایلعنت -
 دی! نه، بانجاست؟یا ییبود سرهنگ عطا دهی. اصالً چطور فهمدیفهمیروستا م نیقصد و هدفش را از آمدن به ا دیبا

 خواستیمجال و فرصت داد. نم دیهرگز نبا ها،یاحمد ی! اعتقاد داشت به خانوادهگرفتیرا م شیجلو ترعیهر چه سر
 تکرار کند. رهمرتکبش شده بود، دوبا شیسال پ نیچندرا که  یاشتباه
*** 
 و رو به هر چهار نفرشان گفت: دیکش شانشیپر شهیهم یموها انیم یدست

 م،یرسی.اس و حسابشون رو میج یسراغ طرف معامله میریطور که قبالً گفتم، من و پرهام مخب، پس همون -
 حله؟! ن،یدیم دارایخر لیو محموله رو تحو نیریزمان شما سه تا هم مهم
 با استرس گفت: ایپو
 !ن؟یایاز... از پسشون برب نیتونیم ییح... حله. ف... فقط شما د... دوتا، تنها -

 گفت: ایبه پرهام انداخت و با اخم رو به پو ینگاه پسر
 !؟یواسه معامله بر یخوایو اوضاع م افهیق نیتو با ا نمینگران ما نباش... بب -

 با تأسف نگاهش کرد. کرد و ینچنچ
 .نیکنیرو خراب م یهمه چ ن،یبر شیپ یجورنیا نی! اگه بخواه؟یترس واسه چ همهنیجمع کن خودت رو بچه! ا -
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 و نگاهش را به پرهام دوخت. دیکش یقیعم نفس
 .میبر -
انگشتش را به  سمت آن سه نفر برگشت ونرفته بودند که پسر به شتریپرهام هم قدم شدند؛ اما هنوز چند قدم ب با

 باال رفت. دیتهد
 ...نیبه من کلک بزن نیباشه، اگه بخوا ادتونی! خوب گهید زیچ هیو  -

 زد. پوزخند
 که؟! نی! متوجهنیکنیفقط خودتون ضرر م -

 تکان داد. یسر ناصر
 پوله! ونیلی! بحث صد مم؟ینگران نباش پسر جون! امگه احمق -

 تکان داد. یسر پسر
 خوبه. -

 اشاره کرد. نیپرهام دوخت و به ماش را به نگاهش
 .میرسیم ریزودباش، وگرنه د -

*** 
به فربد و افرادش که دورتادور  یها نگاهبرگ انیشدند. از م ادهیها متوقف کرد و هر دو پرا پشت درخت نیماش
 شانیهااسلحه کهیحالانداختند. پسر به پرهام اشاره کرد و در دند،یکشیو انتظار م ستادهیا متشانیقگران یهانیماش

 یاسرفهآمدند و پسر با تک رونیها بآهسته از پشت درخت فتند،جلو ر اطیسرشان پنهان کرده بودند، با احترا پشت
 حواسشان را جمع کرد.

 !نیمتأسفم که منتظر موند -
اش که با آن اسلحه یتدس ستاد،یگروه ا یسردسته یروزد و جلوتر رفت، روبه یها برگشت، لبخندسمت آنبه هانگاه

 را جلو آورد. گرشیپشت سرش نگه داشت و دست د کرد،یرا حمل م
 سالم. -

 کرد. یو اخم ستیاطراف را نگر دیبه عقب برداشت و با ترد یکه مشکوک شده بود، قدم مرد
 محموله کجاست؟ -

زمان لبش کرد، هم یاخندهتک انداخت و نییفرستاد، سرش را پا رونیآورد و نفسش را ب نییدستش را آهسته پا پسر
 شد. رهیمرد خ یهارا به دندان گرفت، دوباره سرش را باال آورد و در چشم

 سالم کرد؟! دیبا یقبل از هر کار ینگرفت ادی -
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 :دیغر مرد
 چه خبره؟ نجای... محموله کجاست؟ ادمیپرس -

 تر گفت:دهانش را قورت داد و آهسته آب
 .اس زنگ بزنم.یبه ج دی! باه؟یایچه باز گهید نیا -

را  شانیراندازیآماده به ت یهابرد، پسر به پرهام اشاره کرد و هر دو اسلحه اشیباران بیبه سمت ج که دست نیهم
 باال آوردند. پسر داد زد:

 !یمرد یتو! دست از پا خطا کن یه -
کرد و  لیسمت افرادش متمابه یزد، سرش را کم یشد، پوزخند رهیآهسته سرش را باال آورد، در چشمان پسر خ مرد
در چشمان پسر  رهی. خرندیسمت آن دو نشانه بگو به اوردندیرا باال ب شانیهابود تا اسلحه یها کافآن یبرا نیهم
 فرستاد. رونیجلوتر آمد و نفسش را با حرص ب یقدم

 !؟یهست یبگو... ک -
 یروهایزده نگاه کرد. خودش و افرادش وحشتسرش را نپشت عیچشمانش درشت شد و سر ریآژ یصدا دنیبا شن اما
گرفت؛ همانند  نییاش را پارا انداختند. پسر اسلحه شانیهاها به اجبار اسلحهآن یرا از نظر گذراندند و با اشاره سیپل

 جلوتر آمد. یزد و قدم یخودش پوزخند
 اسمم کارنه... -

 زد. یچشمک
 !ادهیهم وقت ز شتریب ییواسه آشنا -

 ها اشاره کرد.با چشم به آنشد و  یجد
 !نشونیببر -

 زد. یرا به پرهام دوخت و لبخند نگاهش
 !شهیبود؛ مثل هم یکارت عال -

 کرد. یاخندهتک پرهام
 ممنون. در ضمن... -

 زد. یچشمک
 !هیتو هم شطرنجت عال -

 فرستاد. رونیلبخند زد و نفسش را ب کارن
 دادن و پولش رو گرفتن! اریمه لیتا هم محموله رو تحواحتماالً تا االن اون سه  م؛یبر دیبا گهید -
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 گفت: ینیداد و با لحن غمگ اشیشانیبه پ ینیچ رفت،یم نیسمت ماشطور که دنبال کارن بههمان پرهام
 دلم براش تنگ شد! ،یاسمش رو آورد یوا -

 اش زد.به شانه یاو ضربه دیخند کارن
 !؟یاز اون دوست دار ترشیرو ب اری! بهش بگم مه؟یواسه نامزدت چ -

 .دیخند پرهام
 !کشتمیم هینه تو رو خدا! سا -

 ابرو باال انداخت. کارن
 حق داره! -

 شدند. نیو سوار ماش دندیدو خند هر
*** 

 زد و نگاهش را به کارن دوخت. یلبخند کج ،یعال ی.اس بعد از آن ضربهیج
 !یکنیچه م نمینوبت توئه... بب -

داشته باشد و بعد از مطمئن شدن،  قیدق یریگهدف کیکرد تا  زیور زد، خم شد، چشمانش را ررا د اردیلیب زیم کارن
 جواب داد: عیآن، سر یرو یشماره دنی.اس زنگ خورد و با دیج یزمان، گوشسرانجام ضربه زد. هم

 الو؟ -
- ... 
 داد: باًیفرد پشت خط، چشمانش درشت شد و تقر یهاحرف دنیشن از
 ؟یآخه چطور ی؟! لعنت! لو رفته؟یچ -

 زد. اردیلیب زیبه م یمحکم مشت
 !ی... لعنتیلعنت -
نامحسوس زد و از  یتر مشغول بحث با فرد پشت خط شد. کارن پوزخندآن طرف یکارن فاصله گرفت و کم از

ش سمت کارن آمد، کنار.اس بهیبود، با رفتن ج یها مشغول بازبه آن کیگرفت. پرهام که نزد رنظرشیجا زهمان
 چوب کنار دستش را برداشت و آهسته گفت: ستاد،یا

 به هدف! یکه بدجور زد نمیبیم -
 نگاهش کند، گفت: نکهیبدون ا کارن

 ... مطمئنم!رانیمرموز مجبوره برگرده ا سیرئ گهیبار د نی! اشهیتازه داره شروع م یاصل ی! باز؟یدیحاال کجاش و د -
 تکان داد و خم شد. یسر پرهام
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 منتظرم! صبرانهیب -
.اس، یرو به کارن زدو از آنجا دور شد. کارن نگاهش را از پرهام گرفت و به ج یبه توپ، چشمک یااز زدن ضربه بعد

 مشغول بحث با فرد پشت خط بود، دوخت و لب زد: تیکه همچنان با عصبان
 کارتون تمومه! -

سمت کارن برگشت. کارن خودش را به و با خشم به دی.اس باالخره دست از بحث کردن کشیاز چند لحظه ج بعد
 :دیپرس عیزد و سر ینگران

 شده قربان؟ یچ -
 فرستاد. رونی.اس نفسش را پرحرص بیج
افتادن و محموله لو  سیپل ریفربد و افرادش هم گ روزمون،ید یاز انبارا لو رفته! در ضمن، بعد از معامله گهید یکی -

زودتر موضوع  دیبا یاز وجود ما خبر نداره؛ ول سیو هنوز پل میلشون ما بودطرف معام دنیرفته! البته... خوشبختانه نفهم
 بگم! سیرو به رئ

 کرد. زیسر تکان داد و چشمانش را ر کارن
 !؟ی... آخه چطوریول -
 شد. رهینامعلوم خ یاکرد و به نقطه یظی.اس اخم غلیج
 !میدار یمخفمأمور هیمسلماً تو گروهمون  ی... ولدونمینم -

 شلوارش فرو برد و لبش را با حرص به دندان گرفت. بیکتش داخل ج ریرا از ز شدستان
 آسمون به حالش زار بزنن! یکنم که مرغا ی... کارارمیب رشیفقط گ -

 ماند. اشرهیطور خنگفت و همان یزیچ کارن
 ن دوخت.فرستاد و نگاهش را به کار رونیب قیاش در آمد، نفسش را عمزده.اس ناگهان از حالت بهتیج
 ...رمیم گهیمن د -

 سر تکان داد. کارن
 فعالً. -

اش سر با پوزخند بدرقهبود، از پشت درسشیکه در د یکارن تا زمان رفت،یم یسمت در خروج.اس بهیکه ج طورهمان
ز لو رفتن تمام بود! بعد ا باًیتقر تیقرار داد و در فکر فرو رفت؛ مأمور زیم یکرد، بعد از رفتن او کف دو دستش را رو

کار  نیمجبور به ا تیالبته هنوز حاضر به اعتراف نشده بودند؛ اما در نها کهو چند نفر از افراد باند،  هایدوتا از انبار
 زیچکند! آن موقع بود که همه ییاش رونمابزرگ از چهره سیتا باالخره رئ نشستندیمنتظر م دیحاال فقط با شدند،یم
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سرنوشت،  نکهی... غافل از ادیکشیبودند را م هایکینزد نیکه در هم ییانتظار روزها برانهصیو کارن چه ب شدیتمام م
 او رقم زده بود! یرا برا یگرید زیچ

*** 
بار صدا زدن نامش،  نیشده بود که باالخره بعد از چند رهینامعلوم خ یابه نقطه هدفیرا بغـ*ـل گرفته و ب شیزانوها

 یکه در را باز کرد، چهره نیسمت در اتاق رفت و همشان بلند شد، بهتخت دو نفره یاز رو لیمیحواسش جمع شد. ب
 :دیکرد و توپ یظیشد. اخم غل انینما فروغشیشوهرش مقابل چشمان ب یعصبان

 !؟یدیجواب نم زنمیصدات م یچرا هر چ -
 گفت: آمدیم رونیز ته چاه بکه ا ییو با صدا دیاو جا خورده بود، نگاهش را دزد یناگهان ادیکه از فر دخترک

 ! خ... خواب بودم.دیب... ببخش -
که ازدواج  یمدت نیانداخت؛ در ا شیبه سرتاپا یتکان داد و نگاه یسر یعصب د،ییهم سا یرا رو شیهادندان مرد

س خواب باالتر رفت و بعد از گذشتن از لبا اشیاستخوان یشده بود! نگاهش از پاها جانیالغر و ب یلیکرده بودند خ
به  شیبلند و قهوه ا یصورتش ثابت ماند. موها یرو جامآمده بود، سران شیزانوها یکه تا رو یایگلو گل یصورت
 یهاشده بود، لب اهیگود افتاده و س هیکه به همان رنگ بودند، از زور گر شیبایچشمان ز ریشده و ز ختهیهم ر
سابق را نداشت و  یبود و پوستش، آن درخشش و سرزندگسرخ ن ی*ندیبه رنگ نوش گریمانندش، دو غنچه دهیخشک

 یمخصوص یفرستاد و دفترچه رونینفسش را با حرص ب نیهم یبرا دانست؛یم یرا به خوب هانیا یهمه لیمرد، دل
 سمت او گرفت.که داخل دستش بود را به

 !دتهیجد تیهو نی... ارشیبگ -
 :دیشناسنامه ثابت ماند. شوهرش شناسنامه را جلوتر گرفت و غر یسرش را باال آورد و نگاهش رو دیبا ترد دخترک

 !گهید رشی! بگ؟یکنینگاش م یجورنیچرا ا -
نوشته شده  نیکه به زبان الت اشیاسم جعل یاجبار شناسنامه را گرفت و آرام با دست لرزانش باز کرد. نگاهش رو به

 آرون! ایکتوریبود ثابت ماند؛ و
 !کرد؟یم یخداحافظ اشیقبل یبا زندگ شهیهم یبرا دیرا داشت و با دشیجد تیاز حاال به بعد هو یعنی

 یجار اشدهیپررنگ یگونه یبر رو یآرامچشمش جمع شده بود، با رو برگرداندن شوهرش، به یکه گوشه یاشک
 سیز دا یقرمز بیزمان، سآن لم داد. هم یرفت و رو ییرایو مجلل پذ یقرمز مخمل یهاسمت مبلشد. مرد به

 فرستاد. رونیب کالفهو  قیبرداشت و نفسش را عم یعسل یرنگارنگ رو یهاوهیبزرگ و پر از م
 !دیچرا جور کردنش انقدر طول کش دونمیپوف! نم -

 و قورت دادنش، نگاهش را به همسرش دوخت. دنیزد و بعد از جو بیبه س یبزرگ گاز
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سرد  نی! ا؟یباهام رفتار کن یجورنیوقت حقمه که ا! اونم؟کشیو زحمت م افتمیم یت تو سختچقدر واسه ن؛یبب -
 واقعاً رو اعصابمه. تیبودن و کم حرف

 .کردیتنها با نفرت نگاهش م ،یحرف چیهیبود و ب ستادهیدر ا یلوال انیجوان همان جا م دختر
 یدر چشمان رهیرنگ شبش، خ و با چشمان به ستادیا شیروسمتش آمد، روبهآرام به ییهااز جا برخواست و با قدم مرد

 شده بودند، گفت: داریپد اشیدیسف انیقرمز م یهاکه رگه
 بردار! یبازمسخره نیدست از ا -
 چشمان دختر گرفت و ادامه داد: یداخل دستش را جلو بیس
 بشه! بیس نیا یلبا و لپات، دوباره به قرمز خوامیم -

 ختر را گرفت.د یهاشانه گرش،یآورد و با دست د نییرا پا دستش
 ؟یدیفهم -

 یشماره دنیبزند که زنگ موبالش مانع شد. با د ینگفت. شوهرش خواست حرف یزیانداخت و چ نییسرش را پا دختر
 صفحه از دختر فاصله گرفت و جواب داد. یرو
 ؟یخوایم یچ -
- ... 

 :دیدرشت و قرمز شد و توپ چشمانش
 ؟ی! دوباره؟! کِ؟یلعنت -
- ... 
را باز کرد، چند دست لباس از خودش  یواریدر کنار زد. در کمد د یاز جلو تیفت و دخترک را با عصباناتاق ر سمتبه

 :دیزمان غرو هم ختیتخت ر یو همسرش رو
 یچو به نابود شدن همه یسیوا زاریمترسک سر شال نیفرستادمت که ع ؟یکنیم یاحمق! پس تو اونجا چه غلط -

 !؟ینگاه کن
 :دیتوپ ادیآورد و با فر رونیرا ب یها را باز کرد، از هر کدام لوازم ضروروکش تیحرص و عصبان با
تو اون  ریت هیاونجا بتونم خودم رو کنترل کنم و  دمیرس ی! فقط دعا کن وقتشهیدرست نم یزیچ یبا معذرت خواه -

 نکنم! یپوکت خال یکله
و نگاهش  ستادهیزده و متعجب ااو وحشت یهارفرا به دخترک، که از رفتار و ح اشیرا قطع کرد و نگاه عصب تلفن

 دوخت. کردیم
 !میبر دیرو جمع کن و حاضر شو! با لتیزود وسا -
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 :دیاو جا خورده بود، نگران پرس یکه از اضطراب و عجله دخترک
 ک... کجا؟! -

 کمد را باز کرد. نیدر آخر مرد
 !رانیا میگردیبرم -

 دخترک درشت شد. چشمان
 چ... چرا؟! -
 :دیدر چشمان دختر شد و غر رهیتخت گذاشت، خ یو رو دیکش رونیرا از کمد ب شانیهاچمدان وهرشش
 انجام بده! گمیرو که بهت م ینپرس! فقط کار یچیفعالً ه -
 رفت و مشغول شماره گرفتن شد. بعد از چند لحظه خطاب به فرد پشت خط گفت: رونیسرعت از اتاق ب با

- Two tickets to Iran, please urgently! 

 لطفاً!( یفور ران،یبه ا طی)دو تا بل
*** 
دست بردارد!  هایزود نیو انگار قصد نداشت به ا کردیخانه م نیزم یرو یدرشت و درخشان برف به آرام یهادانه

تش صور یرو یکییکیبرف،  یهاچشم دوخت. دانه رفت،یم یکیکه رو به تار یباال آورد و به آسمان یآرامسرش را به
که  یاشک یفرستاد و قطره رونیرا خسته و درمانده ب سش. نفشدندیسرعت آب مو از حرارت پوستش، به نشستندیم

اش به خود شانه یگرم رو یصورتش گم شد. با قرار گرفتن دست یسیخ انیسرعت مبه د،یچشمش چک یاز گوشه
 زد. یرنگدوخت. نگار لبخند کم د،یرسیبه نظر م تردیبرف سف یهادانه انیآمد و نگاهش را به نگار، که صورتش م

 !شهیناراحت نباش... درست م -
 زد و ابرو باال انداخت. یپوزخند

 !؟یک گهی! دشه؟یدرست م -
سرخ  یهارگه انیرا، در م اشیدینگار باز هم شکست و نام خواستیانداخت. نم نییو سرش را پا دیلرز اشچانه

 قورت داد و زمزمه کرد: یسخترا بسته بود به شیلوکه راه گ ی. بغضندیچشمانش بب
 نگار... خسته شدم. دمیبر گهید -

 اش را فشرد.شانه یآرامشده بود، به رهیخ نشیغمگ رخمیبه ن کهیتخته سنگ، نشست و درحال یکنارش، رو نگار
 !دمیت منفسم رو از دسبهمنم اعتماد ،یدیتو ناراحت و ناام یکار رو نکن هومن... وقت نیا -

 صورتش قرار داد. یچشمانش را بست و دستانش را رو هومن
 ...دونمیکنم... نم کاریچ دیبا دونمینم -
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گرشان بود، ثابت ماند و تر نظارهکه چند متر آن طرف ن،یصورت مت یو نگاهش را باال آورد. رو دیکش یآه نگار
 سر، توجه هر سه نفرشان را به خود جلب کرد.شتاز پ ییچشمانش را باز و بسته کرد که ناگهان صدا یآرامبه
 کارساز نبود، نه؟! داتیتهد -

 رهیسنگ را دور زد و خثابت ماند. تخته انسالیمرد م الیخیب یچهره یو نگاه متعجبش، رو دیسرعت چرخبه هومن
 در چشمان هومن شد.

 !؟یداریچرا دست برنمپس  شناسه؛یرو نم یخوایکه تو م یسرهنگ نجایا یکس نکهیخاطر ابه -
 کرد و با همان نگاه مشکوک گفت: زیکرد و آهسته از جا برخواست، چشمانش را ر یاخم هومن

 !نجاستیا یی! من مطمئنم که عطاستیبر نبودن ن لینشناختن... دل -
 فرستاد. رونیو نفسش را ب ستادیا نهیسـ*ـبهدست مرد

 !؟یاز کجا انقدر مطمئن -
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی هومن

 اون... یبه معروف یکردن مشخصات سرهنگ دایو پ شهیم دایپ یکه بخوا یهر چ سیپل یخب... تو اداره -
 باال انداخت. شانه

 نبود! یاصالً کار سخت -
 :دیو با اخم توپ اوردیخودش ن یکه جا خورده بود، به رو انسالیم مرد

 !؟یختیکردنش به هم ر دایخاطر پروستا رو به نی! چرا کل ا؟یدنبالش یواسه چ -
 :دیزد و خونسرد پرس یپوزخند هومن

 !؟یانقدر نگران یشما واسه چ -
 زد. یکرد و چشمک کیباال انداخت، صورتش را به صورت مرد نزد ابرو

 کنم؟! داشیپ یترسیم -
 :دیو توپ اوردیطاقت ن گریتند. د شیهانفس تمیشد و ر تریحرص مرد

 مگه نه؟! نه؛یشما هم ی! کار خانواده؟یکه عذابش بد یکن داشیپ یخوای! م؟یریگیانقدر پ یواسه چ -
 :دیغر تشیشده از حرص و عصبان دیکل یهادندان انیم از
 !یستوان... احمد -

حرفش  نیبا ا گریکاسه هست، حاال د مین ریز یامطمئن شده بود کاسه باًیو رفتارش، تقر یکه از حضور ناگهان هومن
 شده لب زد:و با چشمان درشت دیباال پر شینمانده بود. ابروها شیبرا یدیو تردشک  چیه یجا
 !؟یچ -
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 باال آورد. دیاش را به تهدانگشت اشاره رش،یدر چشمان متح رهیو خ ستادیا اشنهی*ـسـبهنهیسـ*ـ مرد
 !؟یدی! فهمیاریسرش ب ییبال یتونی... نمفتهیب یاتفاق نیهمچ ذارمینم -
 و نگار انداخت و سرش را با حرص تکان داد. نیبه مت یفرستاد. نگاه رونیگرفت و نفسش را ب هومن فاصله از
 !نیبکن نیتونینم یکار چیتون هست... هحواسم به همه -

و نگار متعجب بهم نگاه کردند؛ اما هومن،  نیسرعت از آنجا دور شد. متبه هومن انداخت و به یگریغضبناک د نگاه
 اد زد:و د دیسرعت چرخبه
 !میحرف بزن دیصبر کن! با -

 ها برگردد، گفت:سمت آنبه نکهیو بدون ا ستادیا مرد
 با تو ندارم! یمن حرف -

 .ستادیسرش اسمتش رفت و درست پشتبه هومن
 نجای! من واسه جواب سواالم اومدم ایشونهمه دکلی تو، و ذهنمه تو الٔ  عالمت سو یحرف دارم! کل یمن کل یول -
... به دی! بایو بر یولم کن یجورنیهم یتونی! حاال نمیگذاشت ایهم رو اون قبل گهید یچند تا معما هیتو،  یول

 !ه؟ی... چیماست... چ یخانواده ارک نی... انیا نکهی! منظورت از... از ابدی جواب االمٔ  سو
 .دیو رو به هومن توپ دیچرخ تیبا عصبان مرد

 !یرسینم ییبه جا یجورنیا یول ؛یکه از طرف پدرت اومد نمدویمسخره رو تمومش کن! م یباز نیا -
 درهم. شیهومن درشت شد و ابروها چشمان

 پ... پدرم؟! -
 زد: ادیفر جشیدر چشمان گ رهیانگشتان قدرتمندش فشرد و خ انیهومن را گرفت، م یبازو تیبا عصبان مرد

 ! ها؟! چقدر؟!ن؟یو دست از سرش بردار نیدب تیتا باالخره رضا نیعذابش بد نیخوایم گهیچقدر؟! چقدر د -
 زد: ادیعقب هلش داد و فر به
 ! بگو چقدر؟!یجواب بده لعنت -

 قورت داد. یسختدر چشمان هومن حلقه زد و آب دهانش را به اشک
.. من و ! بعد از رفتنش.یخانواده ما خبر داشته باش یاز همه چ دیتو، با کردمیفکر م وقته که مرده! یلیپدر من... خ -

 ...میدیعذاب کش یلیخواهرم خ
 شد و درمانده ادامه داد: یچشمش جار یاشک از گوشه یاقطره
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آب و غذا، جلوم سر و  یبه من گذشت! روزا به جا یچ کیتار یتو اون دخمه یتصور کن یتونینم یتو... تو حت -
که قرار بود فردا  ییپر درد آدما یناله مادرم، ییالال یو شب، به جا ذاشتنیـناه و م گـیب یگوشت و خون آدما

 ...دیچیپیگوشم م یبدنشون رو جلوم بذارن، تو یهاکهیصبح ت
 زنان ادامه داد:نفسشدت گرفت و نفس اشهیگر
 ذهنم بود؛ چرا؟! توی الٔ  سو هیسال فقط  ستیب نیو من، تو ا -
 خود گذاشت. ینهیسـ*ـ یبه چشمان مرد شد و دست لرزانش را رو رهیخ
 بود؟! ی! مگه گـ ـناه من چدم؟یکشیعموم با اون آدما عذاب م یریبابت درگ دیچرا من؟! چرا من با -

اش در چهره تیاز عصبان یانشانه گریهومن ماند! د یرهیخ ریحرف چشمانش درشت شد و متح نیا دنیبا شن مرد
تکان داد و  یسختن و سستش را بهلرزا ی. هومن پاهاشدیو فقط، جمالت هومن در سرش تکرار م شدینم دهید

فشرد و  فشیدستان ظر انیسردش را م یاهدست د،یسمتش دوتخته سنگ انداخت. نگار به یرا رو اشزدهخیبدن 
 :دیپرس یبا نگران

 ؟یهومن! هومن خوب -
 به مرد ادامه داد: رهخی او الٔ  به سو توجهیب هومن

 دونمی! نمرو عذاب بدم یدادن ندارم که... که بخوام بابتش کسواسه از دست  یزیرو باختم! چ زمیچمن... همه -
 ...هنوزم! االممٔ  من فقط دنبال جواب سو ی... ولیول ؛یزنیحرف م یشما راجع به چ

 لرزانش را باال آورد و به سرش اشاره کرد. دست
همه  نیبعد از گذشتن ا! هر روز، هر ساعت و هر لحظه! چهیپیگوشم م یهاشون، توداد و زجه یهنوزم... صدا -

چشامن! من...  یروز اول جلو نیکه با وحشت رو من ثابت مونده بودن، ع یی... اون نگاهارایسال... هنوزم اون تصو
 ی... اما صداکردمیم هیگر دم،یکشیم غیج زدم،یم ادیرگوشه کز کرده بودم و گوشام رو گرفته بودم... ف هیمن فقط 

و ترسو بودم و  فیضع یساله شیبچه ش هیچرا؟! چون من فقط  یدونیبود!م شتریاز من باونا  یهیو گر ادیو فر غیج
تو  قطهم ف ادمیفر نیمن؟! بلندتر یول رفت؛یهاشون، تا اسمون مناله یبود! صدا ادیز یلیاونا... اونا تعدادشون خ

! من و پسرش کردنیافتخار مکه همه به شجاعتش  یی! من تاوان پس دادم! تاوان داشتن عمودیچیپیگوش خودم م
 !بردیلـ*ـذت م شیروزیکه اون از پ ییهاتک لحظهبابت تک م،یدیعذاب کش

 .دیرا باال کش اشینیرا پاک کرد و ب شیهااشک
 نیخاطر حفظ خودش و قدرتش، انتخاب کرد همچبه یشرفیچون حق دارم بدونم چرا؟ کدوم ب نجا،یو من اومدم ا -

 نظر داشته. ریعموم رو ز ی! اون... اون کارادونهیرو م یکه همه چ هی... تنها کسییو عطا! اره؟یسر ما ب ییبال
 در چشمان هومن شد. رهیآمد و خ ترکینزد مرد



 

 

838 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 ! درسته؟! من... من متأسفم!؟یت... تو پسر کامران -
 هومن زانو زد و ادامه داد: یروروبه ن،یزم یرو
 !ونمین به پدرت مدبهت بکنم؟! من... م تونمیم یچه کمک -

 زد. یپوزخند هومن
 !نمش؟یمن بب یخوایکه نم نهی! واسه هم؟یونیمد ییطور که به عطاهمون -

 انداخت. نییزمان سرش را پافرستاد و هم رونیب قینفسش را عم مرد
 بران کنم!ج کمهیبا کمک به تو... بتونم  دیوفادار نبودم! شا مونیاز اون! من... من به دوست شتری... بیلیخ -

 .دیکش یقینفس عم هومن
 جالب شد! هی... قضطورنیکه ا -
 گفت: یدر چشمانش شد و جد رهی. هومن خستادیزمان، مرد هم سرش را باال آورد و اجا بلند شد که هم از
 ببر! ششیکجاست؟ من رو پ یی! پس بهم بگو عطا؟یکمکم کن یخوایواقعاً م -

 اد.و آب دهانش را قورت د دیکش یآه مرد
 !دونهیخبر ندارم... اون هم نم یزیمن از چ ی! وقتیرسینم ییاز اون، به جا دنیو پرس دنیبا د -

 را باال انداخت. شیابرو یتا کی هومن
 !؟یخبر ندار یزیتو از چ -

 زد. یرا به چپ و راست تکان داد و پوزخند سرش
 به شما! میرسیو بعدش، م نمیرو بب ییعطا دی! اما اول بادونمیم دیبع -
 طعنه ادامه داد: با
 دوستِـ.بابا! -

 زد. یرنگلبخند کم مرد
 ! تو...میت ندارواسه یجواب ،ییاما نه من، نه سرهنگ عطا ؛یکه بهم مشکوک باش دمیبهت حق م -
عذاب وجدان خالص کند؛ اما  نیوخودش را از ا هاستیبدبخت نیمقصر تمام ا یچه کس دی! بگودیبگو خواستیم

 یحرف نیرا با گفتن چن اشیزندگ گریبار د آمدیدلش نم کرد،یپسر جوان نگاه م نیا یهابه چشم ی! وقتستتوانینم
به پسر  دی! پس باکرد؟یباور م دیکند! اصالً چرا با ررا باو شیهاممکن نبود هومن حرف ن،ینابود کند! عالوه بر ا

که در  یخاطر ظلم بزرگاو را به شدیو باعث م کردیمحال کار کامران را هم خوش نیا دی! شاکردیکامران کمک م
 یلنکرد؛ و یکشته شود؛ اما کار رحمانهیب طورنیا دادیاجازه م دینبا ش،یسال پ ودوستیحقش کرده بود، ببخشد! ب
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ده ش رید یلی! خترعی! هر چه سرداشتیبرم یقدم دیاش را دوباره تکرار کند! باحاال، قصد نداشت اشتباهات گذشته
 از طرف کامران بود! یهشدار نجا،یآمدن هومن به ا دیبود! شا

 هومن به خود آمد. یصدا با
 !؟یمن چ -

 باال انداخت. ابرو
 ! چرا؟نم؟یرو بب ییعطا تونمینم -

 آب دهانش را قورت داد و گفت: مرد
 هم خودش... هم خودش اون! نداره االتٔ  واسه سو یجواب ش،ینیاگه بب ی! حتستین یچون... چون اون عاد -

 مثل تو! ه؛قربانی
 کرد. یحرف از قبل کنجکاوتر شده بود، پافشار نیکه با ا هومن

 !نمشیبب خوامیم اد؛یم شیپ یچ ستیمهم ن -
 و سرش را تکان داد. دیکش یآه مرد

 ! باشه.یبازدنده و لج هیپدرت  نیدرست ع -
 زد. یلبخند هومن

 م؟یبر نیبا ماش دیبا ه؟ینطوال یلی! راهش خ؟یهست یخوبه! پس معطل چ -
 نه به چپ و راست تکان داد. یفرستاد و سرش را به نشانه رونینفسش را ب مرد

 :دیکش یقینفس عم هومن
 !میپس بر -

 گفت: دیبه هومن انداخت و با ترد ی.نگاهمین مرد
 !ایدنبالم ب -

 کاپشنش جا داد و با او هم قدم شد. بیرا داخل ج شیهادست هومن
*** 
 نیبه ا یرا راض ییبودند نامش عماد است، همسر سرهنگ عطا دهیتا مرد که حاال فهم ستادندیو نگار منتظر ا هومن

دادن راه ی. برادیچرخیعماد و هومن و نگار م نیو نگرانش مدام ب جیبود و نگاه گ ستادهیدر ا انیمالقات کند. زن م
 قاًیهم دق شی. ده سال پدیترسیخاطر آن پسر م. بهداشت. نگران خودش و همسرش نبود دیها به خانه اش تردآن
را آمده بود  یادیز ریمس یسرد و برف یتر و تنها بود، افتاد. در آن هواتفاوت که آن پسر کوچک نیاتفاق، با ا نیهم

 اامشب هم مثل همان شب شود؛ ام دیترس ی. مکشدیانتظارش را م یزیچه چ دانستیاما نم ند؛یتا شوهرش را بب
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 یاش را به روشد و در خانه یسرانجام راض د،یچندسالشان را د نیها و اصرار تنها کمک حال اآن یپافشار یوقت
کوچک و  یبا زن، هر دو خانه یها باز کرد. ابتدا عماد، سپس هومن و نگار وارد شدند. بعد از سالم و احوالپرسآن
 ود آمدند.زن به خ یها را از نظر گذراندند که با صداآن یرانهیحق
 .نینیبش نییبفرما -

 زد و سر تکان داد. یلبخند هومن
 داخل. میایب نیممنون... که اجازه داد -

 :دیبه اطراف انداخت و سرانجام پرس یسه نشستند و زن کنارشان نشست. هومن نگاه هر
 کار دارم. شونیبپرسم شوهرتون کجاست؟ من با ا تونمیم د؟یببخش -

 گفت: یلیمیشد و با ب لب زن محو یاز رو لبخند
 .نیاز من بپرس نیتونیم نیدار ی. اگه سؤالگردهیبرم گهید کمهی. رونهیب -

 پته گفت:زد و با تته یساختگ یرا نداشت، لبخند یحرف نیکه انتظار چن هومن
 هستم. یکنم. من هومن احمد یآم... خب... فکر کنم بهتره اول از همه خودم رو معرف -

 باال انداخت. ییافذش را به عماد دوخت و ابرومشکوکش و ن نگاه
 واسه همه آشناست. میلیظاهراً فام -
 سمت او برگشت.زن به یصدا با
 .ارمتونیمتأسفم! اما به جا نم -

 آب دهانش را قورت داد و گفت: هومن
 یپرونده هی. و باهم همکار بودن و.. شیسال پ ستیمن و همسرتون، حدوداً ب یبگم. عمو یجورنیا نیخب... بذار -

 مشترک باهم داشتن که سؤالم راجع به اونه.
 هومن را از نظر گذراند. یکرد و با دقت چهره زیچشمانش را ر زن
 یچهرهته ی... ولیسال هم گذشته؛ ول همهنیا گهیشناختم. حاال که د ینم ادیشوهرم رو ز یراستش... من همکارا -

 .نیدار ییآشنا
 زده گفت:ذوق هومن

 اومد؟ ادتونی یعنی... یعنی ن؟یدیکه شما عموم رو د نهیظورتون امن -
آمده باشد، با چشمان  ادشی یزیشد و به فکر فرورفت. بعد از چند لحظه انگار که چ رهینامعلوم خ یابه نقطه زن

 شده به هومن نگاه کرد و گفت:درشت
 درسته! فکر کنم عموتون و... -
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 فرستاد. بغض کرد. رونیرنگ غم گرفت و نفسش را ب اشچهره
 .هشهیشب یلیتون خ. چهرهدمیبار تو مراسم ختم د هی -

 گفت: عیجا خورد و سر هومن
 ناراحتتون کنم. خواستمیمتأسفم خانوم! نم -

 قورت داد و سرش را باال آورد. یسختبغضش را به زن
 .کردمیتوجه نم هیبه بق یلیخ نمی. اون روز اصالً حواسم سر جاش نبود، واسه همستین یمشکل -

 زد. یرنگلبخند کم هومن
که  یابا شوهرتون و... و پرونده شیراجع به همکار ن؟یهست که راجع به عموم بدون یاگهید زیبله. متوجهم. چ -

 باهاش سروکار داشتن؟
 فرستاد و گفت: رونیب قینفسش را عم زن
 یتو یست؛ ولجوون و کم تجربه نکهیبا اگفت  ی. مکردیم ادیرو ز فشیشوهرم تعر ادمهی... یسروان احمد -

 .دونمینم یزی... من چیگیکه م یابهش اعتماد داشت؛ اما راجع به پرونده یلیمون تکه و... و خاداره
 .دیکش یسر تکان داد و پوف دیناام هومن

 ! بابت کمکتون ممنونم!طورنیکه ا -
 لرزان و بمش گفت: یداتا بغضش نشکند، با ص کردیخودش را کنترل م یسختکه به زن
 ی... ولیول مش؛یبشناس شتریفرصت مناسب دعوتش کنه تا ب هیتو  خواستیبود. بهادر م یمیصم یلیبا پسرم خ -

 نشد.
 :دیپرس عیهومن درشت شد و سر یها چشم

 بودن؟! چقدر؟ یمیباهم صم -
ازش  یادیز یزایو بهادرم... چ دونهیرو م شیزندگ یکه تمام رازا هیاون... اون تنها کس گفتی! پسرم مادیز یلیخ -
 .دونستیم

 گفت: یحالدر دلش روشن شده بود، با خوش یدیکه نور ام هومن
 نم؟یرو بب شونیا تونمی... متونمیبدونه؟ م یزیپسرتون ممکنه راجع به اون پرونده چ نکهیا یعنی... یعنی -

 انداخت. نییو سرش را پا دیکش یقینفس عم زن
 .ستین انجیپسرم... ا -
 م مهمه. اگه...واسه یلیخ نیخانوم! ا کنمی. خواهش منیپس... پس آدرسشون رو به من بد -
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را شکست  انشانیو قرمزش ساکت شد. عماد سکوت م سیچشمان خ دنیسرش را باال آورد و هومن با د یبه آرام زن
 گفت: یو به آرام

ازش نبود.  یاثر دن،یرس سایآمبوالنس و پل یوقت ی. ول..یکرده بود؛ ول کینفر بهش شل هیبهادر... فوت کرده.  -
 .هیمعلوم نشد قاتلش ک وقتچیه

 شد و لب زد: رهیبه عماد خ ریمتح هومن
 ؟یچ... چ -

 پته گفت:که بدجور شوکه شده بود، نگاهش را به زن دوخت و با تته هومن
 واقعاً... نی... انیمتأسفم! ا یلیمن... من خ -

 .دیحرف هومن پر انیو م دیکشرا باال  اشینیب زن
بهادرم تو اون پرونده  کنمی. فکر مکنهیم ی. همسرش... هنوز اونجا زندگدمیش رو بهت م. آدرس خونهستیمهم ن -

 .یکن دایپ یزیاونجا چ یبتون دیباهاشون بود. شا
 انداخت. نییآب دهانش را قورت داد و سرش را شرمنده پا هومن

 ممنون! -
که زن  ردیسمت هومن گرفت. هومن خم شد تا کاغذ را بگآن نوشت. آن را به یرو یورد و آدرسآ یکاغذ و قلم زن
 شد و آهسته گفت: اشرهیخ
 ؟یآره؟ مگه بهت نگفته بودم برنگرد ،یتو همون پسر -

 شد. رهیزن خ نیمتعجب سرش را باال آورد و به چشمان غمگ هومن
 ج... جان؟ -

 زد. یرنگ و تلخلبخند کم زن
اومدن رو  نجایبعد از ده سال دوباره خطر ا یخاطرش حاضر شدکه به هیاون چ اد؟یبازم اون بال سرت ب یدیرسنت -

 ؟یبه جون بخر
 که انگار تازه متوجه ماجرا شده بود، لب زد: هومن

 !دونستمیاومده. م نجایکارن... کارن قبالً ا -
 نشست و ادامه داد: صاف

 .نیم اشتباه گرفت... من رو با پسرعموکنمیفکر م -
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بدجور تنگ  کردند،یم تیرا اذ گریکدیو  آوردندیدر م یبازکه مسخره ییروزها یانداخت. دلش برا نییرا پا سرش
مثل  زیچدوباره همه خواستیو شرمنده بود. دلش م مانیبا او داشت، پش شیکه دوماه پ یخاطر رفتارشده بود. به

 :گفتیم که دیچیپیدر گوشش ممدام  زیانگنفرت ییقبل شود؛ اما صدا
 «ها هرگز تکرار نخواهند شد.روز آن»
 .دیکش یآه
سرش اومده  ییواسه کارن افتاده و چه بال یچه اتفاق شیده سال پ دونمینم ی! حتمیمعرفتیب یمن چه پسرعمو -

 وحشت داشت. نجایکه انقدر از اومدن من به ا
 انداخت. نیزن در گوشش طن یصدا

 ی. وقترمیکرد. من نتونستم جلوش رو بگ تشیاذ یلیون بود؛ اما پر از حس نفرت و انتقام. شوهرم... خجو یلیاون خ -
 .دادیداشت جون م چارهیکتکش زد. ب یشناختش، کل

 و ادامه داد: دیکش یقیسرش را باال آورد و نگاهش در نگاه زن قفل شد. زن نفس عم ریمتح هومن
. طورنیبود. منم هم دهیترس یلیدست شوهرم نجاتش دادم. خ ریبود از ز یجورو هر  نمشیحال بب نینتونستم تو ا -

 لی. دلنهیبیصدمه م نایاز ا شتریبرداره؛ وگرنه ب شیبازبرنگرده و دست از کاراگاه نجایا وقتچیه گهیبهش گفتم د
. ما... از شهر و کنهیار مبازم همون کار رو تکر نه،یرو بب تومطمئنم اگه  یول دونم؛یرفتار اون روز شوهرم رو نم

 ...یول م؛یتا آروم ش میآدماش فاصله گرفت
 زد. یپوزخند

 عوض بشه. مونیتیهو ستیقرار ن م،یرفته بود هرجا که بر ادمی -
 پاک کرد و از جا بلند شد. عیرا سر شیهااشک

طور که به پسرعموت ن.. همو.کنهی. اون کمکت نمیبر نجایزودتر از ا دیبا ،یدیرو فهم یخواستیم یحاال که هر چ -
 کمک نکرد.

 :دیپرس عیاز جا بلند شد و سر هومن
 ه؟یرفتارش چ نیا لیآخه... دل یول -
 شده بود. وونهیاون آدم سابق نشد. رفتارش دست خودش نبود. د گهیبعد از رفتن پسرمون د -

 به ساعت انداخت و با اضطراب گفت: ینگاه
 .نیدیرو شن نیخواستیم ی. هر چنیبر دیشما با -

 ملتمس گفت: هومن
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ماجرا برم. اون روز کارن تنها بود. بچه  نیحتماً تا ته ا دیبمونم. من... من با شتریذره ب هی نیبذار کنمیخواهش م -
 .دیترسیبود. از هدفش دور شد؛ چون م

 زد. یرا به نگار دوخت و لبخند نگاهش
 خانوم! کنمی. خواهش مستمیاما من تنها ن -

 گفت: هیگربا  زن
 .گهیبهت نم ،یخوایرو که م یزیبرو! اون چ نجایاز ا -
 ...یول -

 .دشیسمت در کشهومن را گرفت و به نیآست یلبه زن
 تحمل آشوب و دعوا رو ندارم. گهی! دکنمیخواهش م -

 در برد. یرهیگسمت دستو دستش را به دیکش یآه هومن
 کنم. تتونیاذ خوامیباشه. من نم -
 یروکه اسلحه به دست روبه یمرد دنیخشکش زد. نگار با د شیروروبه ریتصو دنیکه در را باز کرد، با د نیهم اما

 .دیهومن را کش یزد و بازو یغیبود، ج ستادهیهومن ا
 عقب هومن! ایب -

 .دیهومن غر ریبه چشمان متح رهیطور که با اسلحه هومن را نشانه گرفته بود، وارد خانه شد و خهمان مرد
 نجا؟یا یاومد یواسه چ ؟یهست یک -

 .دیسمت همسرش رفت و دستش را کشبه عیسر د،یلرزیکه از ترس به خود م زن
 !نییپا ارشیب ؟یکنیم کاریچ -

 زد: ادیهل داد و فر یابه گوشه تیهمسرش را با عصبان مرد
 ؟یکنیم یمن چه غلط یتو خونه -

اش داشت؛ اما چهره یقدرتمند کلیمرد را از نظر گذراند. ه یبود، چهره هدیآن سه نفر نترس یکه انگار به اندازه هومن
 زد. غیبه جلو برداشت که نگار ج یچشمانش گود افتاده بود. خونسرد قدم ریشکسته و ز

 ست؟وونهیاون د یدیهومن؟ مگه نشن یکنیم کاریچ -
 شده بود، انداخت. اشرهیزده خد و وحشتصورتش گرفته بو یلرزانش را جلو یهابه نگار که دست ینگاهمین هومن

 نگران نباش! -
 نگاهش را به سرهنگ داد. دوباره

 فرق داره. شیپ یدفعه با دفعه نیا -
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 گفت: تینگار و همسرش درآمد. با عصبان غیج یزمان صداهومن چسباند که هم یشانیاسلحه را به پ یلوله مرد
 .داد تیفرار یقکدوم احم دونمی. نمشی! ده سال پیردمیهمون روز م دیبا نجا؟یا یاومد یواسه چ -
 کردن؟ کارتیم چمگه خونواده ؟یمن رو بکش یخوایچرا م -

 زد: ادیفر عماد
 .ارهیرو به زبون نم یخوایکه م یزی. اون چیکنیم کشیفقط تحر یجورنیبسه هومن! ا -

 داد زد: هومن
 چون مجبوره! اره؛یم -

 گفت: هیلرزان و گر یبا صدا نگار
 کنار. ایبردار هومن! ب یدست از لجباز -

 فرستاد. رونیب قینفسش را عم هومن
 .رسمیبه جواب سؤاالم م ای... رمیمیم ایامشب  -

گلوله،  کیمانده به شل هیثان کی یبه فاصله دیرا بست. شا شیهاماشه رفت و هومن چشم یآرام رومرد آرام دست
هومن نفس  دنیچشمانش را باز کرد و با د ینجاتش داد. نگار آرام ال یگ حتمو از مر دیهومن را کش یعماد بازو

 و داد زد: دی. عماد اسلحه را از دست مرد کشدیکش یراحت
 ؟یبه اتهام قتل اعدام بش یخوایتمومش کن سرهنگ! م -

 :دیاز جا بلند شد و رو به عماد توپ هومن
 ؟یماشه رو بکشه؟ چرا جلوش رو گرفت یچرا نذاشت -

 عقب رفت.و عقب دیچک نییچشمش، پا یشده گوشهجمع اشکقطره
 .نیدونینم کدومچی. هدمیکش یمن چ یدونیتو... تو نم -

 اش را فشرد.شانه یسمتش رفت و به آرامبه نگار
 .میبر نجایاز ا دیبا یحق با توئه هومن؛ ول -

 زد. یرنگدوخت. لبخند کم کرد،ینگ را کنترل مسره یسخترا با خود همراه کرد و نگاهش را به عماد که به هومن
 ممنون! -

 یاز آنجا دور شدند. نگار او را تا پشت درخت توانستند،یکه م ییو تا جا دیشدن از خانه دست هومن را کشاز خارج بعد
 :دیرها کرد. توپ تیرا با عصبان شیو بازو دیکش
 ؟یکنیم کاریمعلوم هست چ -

 آورد. نییرا پا شیو تن صدا شد ریاز چشمانش سراز اشک
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 ؟یشد وونهی... نکنه دبودتدهیاگه... اگه عماد به موقع نکش -
 :دیدرخت برداشت و غر یرا از تنه اشهیگرفتن شد. هومن تکمشغول شماره عیآورد و سر رونیرا ب لشیموبا

 .یخبر بد یبه کس ستیالزم ن ؟یکنیم کاریچ -
 :دیپرا کنار گوشش گرفت و تو یگوش نگار

و  میکه زنه داد بر یآدرس نیهر چه زودتر به ا دی. بازنمیزنگ م نی. دارم به متیباش ینگران اون روان خوادینم -
 .میکن ریقائله رو ختم به خ

 .امیمنم همراهتون م -
 کرد و رو به هومن ادامه داد: یاخندهدو نگاهشان را به عماد دوختند که تک هر
 نه؟ ای رهیتو رو بگ یایبازوونهید یجلو باشه که بتونه یکی دیبا -

*** 
بود،  نشانیرا که ب ینیکرد. هومن سکوت سنگ دایمه و برف، دوباره جاده را پ انیاز م یسختراهنما زد و به نیمت

 شکست.
 ؟یدییپایرو م ییعطا یخونواده یواسه چ -

 برداشت و سرش را باال آورد. اشیشانیپ یرا از رو دستش
 ت؟اطر اشتباهات گذشتهخحتماً به -

 شد و بعد از چند لحظه گفت: رهیخ اشانهیبازجو یبه چهره نهینشسته بود، از آ نیکه کنار مت عماد
 آره. -

 تکان داد. یسر هومن
 دادنحیکرده؟ فکر کنم توض کاریمگه عموم چ ؟یشد یانقدر عصب وانم،یپسر ک یو فکر کرد یدیمن رو د یچرا وقت -
 که دنبالشم. هیقتیقاز ح یجزئ نا،یا

 انداخت. نییزد و سرش را پا یلبخند تلخ عماد
 .یاستاد ییتو بازجو -

 زد. یپوزخند هومن
 حرف بکشم. ییزبون عطا ریوجود نتونستم از ز نی. با اگنیرو م نیهمه هم -

 :دیغر یبا خشم چشمانش را بست و حرص نگار
 رو تکرار نکن هومن. یانقدر اسم اون آدم روان -
 گفت: الشیخیب رخمیبه ن رهیهومن خم شد و خ تسمبه
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 ؟یفهمیم کشتت،یاون داشت م -
که  یقتیبست و به حق یداد. چشمانش را به آرام هیگرفته تکسرد و بخار یشهیو سرش را به ش دیکش یپوف هومن

 فکر کرد. ست،یچ دانستیاست، اما هنوز نم شیحاال مطمئن شده بود مربوط به عمو
*** 
 ت قبلساع چند

 :دیکنجکاو و مشکوک پرس رفت،یسرش مطور که پشتهمان کارن
 قربان؟ میریم میکجا دار -
 ی. به کارن نگاه کرد و لبخندستادیا یدر اتاق یروعمارت باال رفت و سرانجام روبه یهااز پله یحرف چیهی.اس بیج

 زد.
 .نتتیبب خوادیم نیهمکردم. واسه  فتیازت تعر ششیپ یاومده، کل الدیآقا م یاز وقت -

 کارن درشت شد. یهاچشم
 واقعاً؟ -
 .دیبم و ناواضح از پشت در به گوش رس ییتکان داد و در زد. صدا ی.اس سریج
 تو! ایب -
لبخند  ش،یروشخص روبه دنیزد و وارد اتاق شد؛ اما با د یرا باز کرد و به کارن اشاره کرد جلوتر برود. کارن لبخند در
 زد. یلبخند کج الدی. مدیلبش ماس یرو
 وقته منتظرتم! یلیخ ؟یباالخره اومد -

 کارن شد. ریمتح یجلو آمد. محو چهره یفرو برد و قدم شیهابیرا داخل ج دستانش
 ... کارن!ادیبهت م افهیق نیچقدر ا -

 که زبانش بند آمده و هنوز شوکه بود، باالخره به خود آمد و لب زد: کارن
 جهان؟ -

 .ستادیکارن ا ینهی*ـسـبهنهیسر داد و سـ*ـ یاخنده جهان
 !زیسورپرا -

 باال انداخت. ابرو
 باند، جهان خودتون باشه؟ هوم؟ نیکل ا یبزرگ، سردسته الدیم یکردیفکر نم ه؟یچ -

 اش زد.شانه یو دستش را چندبار رو ستادیسرش ا. پشتدیکرد و دور کارن چرخ یاخندهتک
 !یکنینداره. عادت م بیع -
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 زد. یگریسرش درهم گره کرده بود، دور ددستانش را پشت کهیفرستاد. درحال رونیرا ب نفسش
 یباز هیرو کرد. زودتر از خودت عکست رو نشونم داد. منم فکر کردم شروع  فتیتعر یلی.اس خیج ؟یدونیم -
 با تو... زیانگجانیه

 زد. یو لبخند کج ستادیکارن ا یروروبه
 . من، تو...میپر سروصدا و توپ دعوت یپارت هیمون امشب همه نمیهم یباشه. برا جالب یلیخ دیبا -
 زد. ینگاهش کرد و چشمک زیآمطنتیش
 !وایو ش -

شده از خشمش جهان را گرفت. با چشمان سرخ یقهیرا گفت، کارن از کوره در رفت و با دو دستش  نیکه ا نیهم
 :دیتوپ اششدهقفل یهادندان انیشد و از م اشرهیخ
 .یکن تیباز یرو قات وایش یکثافت... حق ندار یتو -

 زد: داد
 ؟یدیفهم -

کتش را مرتب  یکردند. جهان لبه شیرا گرفتند و به زحمت از جهان جدا شیبازوها کریپلحظه دونفر غول همان
سمت خود همشتش فشرد و سرش را ب انیرا م شانشیپر یسمت کارن رفت. موهابه یدرارکرد و با لبخند حرص

زنان به جهان نگاه کرد و نفساز درد چشمانش را بست و سپس باز کرد. نفس یالحظه یکرد. کارن برا لیمتما
 گفت: یبه نگاه پر نفرت کارن، با خونسرد رهی. جهان خدییهم سا یرا رو شیهادندان

 !یوحش یآروم! آروم! گربه -
 را رها کرد. شیموها

 وگرنه... ؛یاطاعت کن دی. فقط بایکه به من دستور بد یستین یتیتو االن تو موقع -
 را باال انداخت. شیابرو یتا کیعقب رفت و  یقدم

 گه؟ید ی. متوجهشهیذره متفاوت م هیموقع اوضاع خب اون -
 افرادش اشاره کرد. به
 .میوقت ندار ادی. زنی. زود باشنیش کنآماده یواسه مهمون -
 نگاه کرد و سرش را باال آورد. دادند،یرا نشان م قهیهشت و پنج دق آن یهاکه عقربه اشیساعت مچ به
 فقط دو ساعت. -

*** 
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با  بارنیآرام و قرار نداشت. چند یاکرد، لرزه بر تمام اندامش افتاده بود و لحظه افتیرا در یکوفت امیآن پ یوقت از
 شهیاز هم ترعیامروز سر شیهانگار عقربهکه ا یواریدکارن تماس گرفت؛ اما در دسترس نبود. نگاهش را به ساعت

 یخواب شد و نگاهش رواز دو ساعت فرصت داشت. وارد اتاق ترفرستاد. کم یلب لعنت ریدوخت و ز رفتند،یجلو م
سمت و به دیکش یبود، ثابت ماند. باالخره که چه؟ آه شیآرا زیم یو بدون نوشته رو دیکه از ظهر تا حاال سف یکاغذ

که  ییزهایخودکار را برداشت. شروع به نوشتن کرد. نوشتن چ یآن نشست و با دست لرزانش به آرامرفت. پشت  زیم
 اما نتوانست. نوشت؛یم دیبا شیها پمدت

آن، به ساعت نگاه کرد. نه شده  یرو یاکرد و بعد از گذاشتن در پاکت و نوشتن جمله شیتا عیتمام شد، سر یوقت
 شیهالباس دنیرفت و مشغول پوش یسمت چوب لباسبا پشت دست پاک کرد. بهرا  شیهاو اشک دیبود. از جا پر

کارن برساند و نامه را  یبتواند خودش را به اداره یتا قبل از شروع مهمان شدیزودتر از خانه خارج م یکم دیشد. با
 بدهد. نیفرز لیتحو

*** 
و  پانینش را جلو برد و بعد از چند لحظه ادست لرزا دیفرستاد. با ترد رونیب قیو نفسش را عم ستادیدر ا پشت

 از پشت در به گوشش خورد. نیفرز یپاکردن باالخره در زد. صداآن
 !نییبفرما -

 در را باز کرد و وارد شد. آهسته
 سالم. -

 زد. یو از جا برخاست. لبخند دیدست از کار کش دنشیبا د نیفرز
 سالم. حالتون چطوره؟ -
 اشاره کرد. یصندل به
 .نینیبش کنمیاهش مخو -
 رنگ زد و جلو آمد.و کم یساختگ یلبخند وایش
 ازتون دارم. یخواهش هی. راستش... ستیممنون! الزم ن -

 یلرزان یسمتش گرفت و با صدا. نامه را بهستادیا زشیمتعجب و منتظر نگاهش کرد که جلوتر آمد و پشت م نیفرز
 شکند و راز قلبش را فاش کند، گفت:پشت آن ب یشدهکه هر لحظه ممکن بود بغض پنهان

 .نینامه رو به کارن بد نیا خوامیم -
 و گفت: دیخند نیفرز

 .شتونیخونه پ گردهیو برم شهیپرونده تموم م نیزود ا یلیچون خ ن؛یبهش بد نیتونیکه هست، خودتون م یهر چ -
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کار را نداشت.  نیفرصت ا گرید دیشا دانست؟یچه م یانداخت. کس نییزد و سرش را پا یلبخند کج و تلخ وایش
 قورت داد و دوباره سرش را باال آورد. یسختبغضش را به

 کار رو انجام بدم. نیا میخودم مستق خوامی... نمنکهیزودتر به دستش برسه و ا خوادیاما دلم م دونم؛یم -
 تکان داد و نامه را گرفت. یمتعجب سر نیفرز

 .دمیمن نامه رو بهش م ن،یخوایم طورنیچشم! اگه شما ا -
 انداخت. نییزد و سرش را پا یلبخند وایش
 ممنون! -

هنوز قصد رفتن ندارد،  وایمتوجه شد انگار ش یآماده شد؛ اما وقت یخداحافظ یگفت و برا یکنمیخواهش م نیفرز
 :دی. پرسندیاش را بهتر ببهسرش را کج کرد تا چهر

 هست؟ یاگهیموضوع د واخانوم؟یش -
 را باال آورد و هول گفت: سرش وایش
 تون دارم.واسه مگهیزحمت د هیم؛ اما آها! آره. واقعاً شرمنده -

 گفت: عیسر نیفرز
 اد؟یازم برم یچه کمک ه؟یچه حرف نی! اکنمیخواهش م -
 گرفت. نیسمت فرزعکس را به د،یلرزیکه همچنان م یآورد. با دست رونیاز آن ب یرا باز کرد و عکس فشیک وایش
 براتون آشنا باشه. دیچهره با نیا -

دختر جوان داخل عکس، چشمانش چهارتا شد و متعجب  دنیآورد و به عکس دوخت. با د نیینگاهش را پا نیفرز
 شد. رهیخ وایگرفت. سرش را باال آورد و به ش وایعکس را از دست ش

 ش... شما... از ک... کجا... -
 لرزان گفت: دویکش یقینفس عم وایش
 بهش اعتماد کنم. تونمیکه م نیهست یتنها آدم نجایشما ا !نیآقا فرز نیکمکش کن مخوایم -

 گرفت. نیسمت فرزآورد و به رونیب بشیاز ج یکاغذ تکه
 دنبالش! نیآدرسشه. لطفاً زودتر بر نیا -

 ادامه داد: ملتمس
 یو حت ادیز یکه خواسته ونمدی! مدونمی. منیبراش انجام بد ادیکه از دستتون برم یهر کار کنمیخواهش م -
 ...یول ه؛یرممکنیغ

 ادامه داد: یسختشد و به ریاشک چشمانش سراز باالخره



 

 

851 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

کرده واسه محافظت از خودش بوده.  ی. هر کارگناههیبکشه. اون ب یتحمل کنم سخت تونمیاون خواهرمه. نم یول -
 .کشهیو هنوزم داره م دیاب کشعذ یلی... خیلیاز اون روز خ مایبزنه. ش بیآس یبه کس خواستهینم

 تکان داد: یسر نیفرز
نگران  ستی. در ضمن! الزم ندمیبراش انجام م اد،یاز دستم برب ی. حتماً هر کارکنمیرو درک م طشیمن شرا -

 کرد، خوشبختانه زنده موند. کیکه بهش شل یچون مرد ن؛یباش
 کرد. یاخندهزده تکذوق وایش
 منون!! می! چه خبر خوبیوا ؟یجد -
 حاال... یول شد؛یم دهیچیواسه خواهرتون پ طیواقعاً شرا ومد،یسرش م ییدرسته. اگه بال -

 زد. یلبخند
 .نینگران باش ستی. الزم نکنمیزود خالصش م یلیخ نیمطمئن باش -
 تکان داد و شالش را درست کرد. یسر وایش
 . خداحافظ.شمیمزاحمتون نم نیاز ا شتریممنون! من... من ب -
 ماند. رهیگدست یدستش رو نیفرز یدر رفت که با صدا سمتبه
 ن؟یگفت ریچرا انقدر د یول -
 برگردد، گفت: نیبه سمت فرز نکهیفرستاد و بدون ا رونیو دردناک ب قینفسش را عم وایش
 نمیاسه هم. ومییآدم ترسو یلیخ دی... شادیکردم. شا یرو مخف یمهم نیبه ا یزایچرا چ دونمی... خودمم نمدونمینم -

 !دونمی. نمستختهیرهمبه میانقدر زندگ
 رفت. وایسمت شآمد و نگران به رونیب زشیاز پشت م نیفرز

 شما... شما حالتون خوبه؟ -
اداره را  یطوالن یسرعت در را باز کرد و از اتاق خارج شد. راهرودهانش گذاشت. به یو دستش را جلو دیچک اشکش
منتظرش مانده  حدازشیکه ب یسمت آژانس. بهدیرفت، بغضش ترک رونیب یدر خروجکه از  نیکرد و هم یبا دو ط
حال و اوضاع  دنینگاهش کرد و با د نهیاز آ تعجبم انسالیم یانداخت. راننده یصندل یو خودش را رو دیبود، دو

 :دیرا روشن کرد و پرس نی. ماشردیبگ دهیرا ناد رکردنشیداد د حیخرابش ترج
 م؟کجا برم خانو -
زده محو سرد چسباند و غم یشهیآدرس را گفت. سرش را به ش یادورگه یو با صدا دیرا باال کش اشینیب وایش

 راننده به خود آمد. یزده شد که با صداباران یهاابانیخ یتماشا
 .میدیرس -
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 رونیند. نفسش را بطبقه را از نظر گذرا نیشد و عمارت چند ادهیپ نیحساب کرد. از ماش عینگاهش کرد و سر وایش
طور گذشت و همان دند،ینوشیهم م یو به سالمت دندیخندیکه م ییپر سروصدا تیجمع انیفرستاد و وارد شد. از م

جهان  ینکره یها بود که با صدارقصنده یتماشازده محو منتظرش ماند. ماتم یاکه جهان خواسته بود، گوشه
 شد. دهیسمت او کشنگاهش به

 .یایم دونستمی. میستین عقلیقدرا هم باونکه  نمیبیم -
 :دینفرت نگاهش کرد و غر با
 !یاریسرش ب ییبال یکارن کجاست؟ حق ندار -

 زد و ابرو باال انداخت. یپوزخند جهان
 ؟یبال؟ آخه واسه چ -

 زد. یرا جلو برد و چشمک دستش
 ن؟یدی. حاال افتخار ممونمیسر قولم م شهیمن هم -
ها سوق داد. جهان سمت رقصندهزد. نگاهش را از او گرفت و به یت منتظر جهان دوخت و پوزخندبه دس ینگاه وایش

 گفت: زیآمطعنه یزد و با لحن یآورد. پوزخند نییدستش را پا
 به شوهر و... ی! بحث وفادارفهممیم -

 کرد. یاسرفه
 .یم انجام بدبرا یکار هیتا  نجایا یایسر اصل مطلب. ازت خواستم ب میری! ممیبگذر -
 با اخم نگاهش کرد که ادامه داد: وایش
 ریجمع کرده، گ همونیرو که شوهرجانت عل یمدارک دی. باینجات بد یکارن رو از مرگ حتم یتونیموقع ماون -
 .بخشمیمنم در عوض جون کارن رو بهش م ،یاریم م. تو مدارک رو واسهیمن بد لیو تحو یاریب

 از چند لحظه سرش را به چپ و راست تکان داد. نگاهش کردو بعد ریمتح وایش
 .تونمینم -

 کرد. یاخم جهان
 چرا؟ -
 .دیتمسخر خند با
 یتونی. تو راحت مستی. اداره هم نستیاون که االن خونه ن یزنش وارد اتاق کارش بشه؟ ول دهینکنه اجازه نم -
 سراغشون. یبر
 انداخت. نییفرستاد و سرش را پا رونینفسش را ب وایش
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 .انتهیخ نیبا شوهرم بکنم. ا یکار نیهمچ تونمی. من زنشم. نمتونمینم -
 طور که اشک در چشمانش جمع شده بود، گفت:همان قه،یدو دق-یکیخنده و بعد از  ریزد ز جهان

 ش... شوهر؟ -
 شد. رهیخ وایرا خورد و به نگاه سرد ش اشخنده

هم تحملت  هیثان هی گهید ،یبهش گفت یدروغ بزرگ بفهمه چه نکهیهوم؟ اون به محض ا ؟یچه زن و شوهر -
 .کنهینم
را که در آن جمع شده بود، سرکوب کند. سرش را باال آورد و  یمزاحم یهاهم فشرد تا اشک یچشمانش را رو وایش

 رو به جهان گفت: یجد
 .تونمیندارم. نم یکار نیهمچ یمن اجازه ی؛ ولکنه حق داره یدرسته! اون هر کار -

 شلوارش برد. بیفرستاد و دستش را داخل ج رونیب ینفسش را حرص جهان
 !یمنتظر عواقبشم باش دی. حاال بایخب! خودت خواست اریبس -
 زد. ینگران نگاهش کرد و آب دهانش را قورت داد. جهان لبخند کج وایش
 کنمیمجبورت م یعنی. کنمیمخودم  میمن باالخره تو رو تسل یول ؛یشینم میتسل ی. به آسونیمثل خواهرت قاًیتو دق -

 .یکه بش
 رفت و ادامه داد: عقبعقب

 لـ*ـذت ببر! یاز پارت -
 لبش ادامه داد: یرو یزد و با پوزخند یچشمک

 .یایباشه که با شوهرت م یایمهمون نیآخر نیا دیشا -
 د،یکوبیم اشنهیسـ*ـ یبه فقسه پروایقلبش که ب یفرستاد و دست رو رونینفس لرزانش را ب وایرفتن جهان، ش با

و  جی. گدیوا رفت و بغضش ترک نیزم یصورتش گذاشت. رو یزد و دستان سردش را رو هیتک واریگذاشت. به د
به او خــ  توانستینم گریطرف نگران جان کارن بود و از طرف د کیکار کند. از چه دیبا دانستیزده بود. نموحشت

 سرعت سرش را باال آورد.کارن به ینگران و عصب ی. با صداکردیم یو درماندگ یکند. احساس پوچ انـتیـ
 نجا؟یا یاومد یواسه چ وا؟یش -
 .دیاز جا پر وایش
 کارن؟ -
را از نظر گذراند.  شی، سرتاپاو دلهره، بدون توجه به ظاهر متفاوتش یرا تمام کرد و با نگران انشانیقدم فاصله م کی با

 .دیکش یو نفس راحت دیرا به آغـ*ـوش کشمطمئن شد حالش خوب است، کارن  یوقت
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 نگرانت شدم. یلی! من خیخدا رو شکر که سالم -
 .دیاز اشکش توپ سیبه چشمان خ رهیرا گرفت. خ شیرا از خود جدا کرد و بازوها وایش یعصب کارن

 هان؟ ؟ی. چرا به حرفش گوش دادنجایا یاومد یواسه چ دمیازت پرس -
 کارن شد. یچشمان عصب یرهیو خ دیرا باال کش اشینیب وایش
 .امین تونستمیکرد. نم دمیاون... اون با جون تو تهد -

 داد زد: کارن
 ...یینکرده بال ییحاال اگه... اگه خدا ؟یبه حرفش گوش کن دیاون گفت، تو با یهر چ یعنی -

که از  وایس زد. شنففرو برد و نفس شیموها انیدستش را م یرا رها کرد. عصب وایحرفش را خورد و ش یادامه
 شد و هق زد. اشرهیخ ریشوکه شده بود، متح ادشیفر
 منم نگرانتم. ،یقدر که تو نگران منمن رو درک کن!همون کممهی یکارن؛ ول ینگرانم دونمیم -

 :دینگاهش کرد و توپ یعصب کارن
 .ارهیسرت ب ییاون کثافت بال خوامینگرانم؛ چون دوستت دارم. نم -
 زد. یرنگد و لبخند کمش اشرهیخ وایش
 نگرانتم. اگه... لیمنم به همون دل ه؟یاگهید زیمن از چ ینگران یکنیفکر م -

 . کنار گوشش زمزمه کرد:دیحرکت در آغوشش کش کیاش را کامل کند و در نگذاشت جمله کارن
 یزیچ نی. انتظار همچشوکه شدم یلیجهان خ دنی. از دگمیم یچ فهممی. نمختهی! اعصابم به هم رزمیعز دیببخش -

 رو تو خواب هم نداشتم.
 آورد و ادامه داد: ترنییرا پا شیصدا

 خواد؟یازت م ی. چمیتر حرف بزنآروم دیدور و اطراف مراقبمونن، با نیجهان هم یچون آدما -
 کرد. لیسمت گوش کارن متمالبش را به وایش
 .تونمیمن گفتم نم یلو ارم؛ی. ازم خواست اونا رو براش بهشونهیکه عل یمدارک -
 .یشده خودت رو خالص کن یو هر جور ارمیبرات م یبگ دی! بایاشتباه کرد -
 :دیو غر دیکش رونیخود را از آغـ*ـوش کارن ب وایش
 !کنمیولت نم نجایمن ا ه؟یمنظورت چ -

 کرد. ینچ کارن
 !وایش -
 فت.نشاند و عقب ر اشیشانیپ یرو یاصورتش را قاب گرفت، بوسـ*ـه وایش
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 ؟یفهمیم تونم،ینم -
ها انداخت و دوباره به به رقصنده ینگاه وایماند. ش اشرهیخ یحرف چیهیب اش،یشده از حرکت ناگهانشوکه کارن

 زد. یرنگ و تلخکارن زل زد. لبخند کم
 .میبا هم برقص خوامیم یست؛ ولواقعاً مسخره طیشرا نیتو ا دونمیم -

 کرد. یادهخنکارن درشت شد و تک چشمان
 ؟یدیکشیجمع خجالت م ونیجان؟ تو که قبالً از رقـ*ـص م -
 باال انداخت. یاو شانه دیخند وایش
 !گهیوچلم د. خلستیم مهم نلحظه واسه نیتو ا یچرا؛ ول دونمینم -

 رقـ*ـص رفت. ستیحرکت بلندش کرد و به سمت پ کیو در  دیخند کارن
 ت و دستانش را دور کمرش حلقه کرد.گذاش نیزم یرا رو ریمتح یوایش آهسته

 ترم!وچلرفته که من از تو خل ادتیاحتماالً  -
 یسرتاپا وایکردند. ش دنیآهنگ شروع به رقص میمال تمیو دستانش را دور گردن کارن گره کرد. با ر دیخند وایش

ها لباس خته،یرهمشلخته و به یموها نیکارن نبود. ا هیکرد. در واقع ظاهرش اصالً شب یکارن را از نظر گذراند و اخم

 :دیپرس د،یتفاوت داشت. کارن که اخمش را د یکارن اصل بادرجه 180ساخته بودند،  شیکه برا یاافهیو در کل ق
 ؟یکنینگاهم م یجورنیا یشده؟ واسه چ یچ -
 و دلخور گفت: دیلبانش را برچ وایش
 دوستت دارم. شتریب یجور. اونیودت باشخ شدیرو اصالً دوست ندارم. کاش م پتیو ت افهیق نیا -

 باال انداخت. ییو ابرو دیخند کارن
 ادته؟یرو  مونیرقـ*ـص عروس نم؟ی! ببطورنیکه ا -
 زد. یشد و لبخند رهیبا عشق به چشمانش خ وایش
 بره؟ ادمی شهیمگه م -

 زد. یلبخند کارن
تموم شد و از شر جهان  یکوفت تیمأمور نیا نکهیاها جنتلمن و آقا بشم. فقط بعد از موقعکه مثل اون دمیقول م -

 .میخالص شد
 یسختو به دیماس وایلب ش یلبخند رو د،یرسیبه دست کارن م تیمأمور نیکه احتماالً بعد از ا یانامه یآور ادی با

 را قورت داد. نشیبغض سنگ
 م؟یکن کاریچ یخوایم طیشرا نیشدن از ابعد از خالث -
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 زد. یلبخند کارن
. میبخور کیو ک میریسالگرد ازدواجمون رو جشن بگ خوامیآم... بذار فکر کنم. خب... اول از همه م م؟یکن کاریچ -

 .میریبگ مونیواسه زندگ یبزرگ یمایتصم دیپس با م؛یعمر باهم باش هیمن و تو قراره 
 در دلش گفت: نیانداخت. غمگ نییزد و سرش را پا یرنگلبخند کم وایش
 .یبا من باش خوادیدلت نم وقتچیه گهیم، دو خوندن نامه تیمأمور نیشدن ابعد از تموم -
را بست و  شیهاقلب کارن گذاشت. چشم یسرش را رو دویکش ی. آهکردیم یبیعج یاالن احساس دلتنگ نیهم از

 با دقت به ضربان قلبش گوش سپرد. زمزمه کرد:
 نیسخته با ا یلیسخته! خ یلیارم با آهنگ قلب تو برقصم. خآهنگا برقصم. من فقط دوست د نیبا ا خوادیدلم نم -

 .یکن هیباهاش گر ینیبش دیفقط با ،یرو که عاشقش ی. آهنگدنیآهنگ رقص
 نشاند. وایش یموها یرو یازد و بوسـ*ـه یلبخند کارن

 .ادیسراغت نم گهی! چقدر خوب شد که اون مشکل اعصابت دیراست -
 زد و با حسرت گفت: یرنگشد. لبخند کم اشرهیرداشت و خکارن ب ینهیسـ*ـ یرا از رو سرش

 مشکل اعصاب داره؟ یکس گهید یشوهر خوب نیمگه با وجود همچ -
 باال انداخت. ییحلقه کرد. ابرو وایو دوباره دستش را دور کمر ش دیخند کارن

 .هیحرف نمیا -
*** 

 برخاستند. کارن برداشت و هر دو از جا یشانه یجهان سرش را از رو یصدا با
 بهتون خوش گذشت! یادی! زگهیبسه د -

 .ستادیکارن ا یروروبه
 .زنهیازت سر نم یتا مطمئن باشم کار اشتباه ادیبه عنوان ضمانت همراه من م وای! شنهیخب برنامه ا -

 :دی. دستش را محکم گرفت و غرستادیا وایش یکرد و جلو یاخم کارن
 !دمیاجازه نم -

 .دیکش یپوف جهان
 .یهست یتیتو چه موقع یدونیکارن! خودت خوب م گهید اریدرن یبازچهب -

 کرد. یکه جهان نچ دیرا چسب وایبه حرفش محکم ش توجهیب کارن
 .یم نذاشتواسه یاگهید یچاره -
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ها از پشت سوزن سرنگ را در گردنش از آن یکی دیایاشاره کرد که جلو آمدند. تا کارن به خود ب شیگاردهایباد به
 شیهانگهش دارد؛ اما تالش اریکرد با صدازدن هوش یتر فشرد. سعو دست کارن را محکم دیکش یغیج وایفرو برد. ش

و  دیافتاد. جهان دستش را کش نیزم یرفت و رو یاهیشدن بدنش، چشمانش سزمان با سستنداشت و هم یا دهیفا
 به خاطر سپرد. شیهاهم افتادن پلک یاز روبود که کارن قبل  یریتصو نیآخر نیاو را از کارن جدا کرد و ا

*** 
و انگار  رفتیم جیاز جا بلند شد و تلوتلوخوران اطراف را از نظر گذراند. سرش همچنان گ یسختبهوش آمد، به یوقت

زده به اطراف نگاه را به خاطر آورد و وحشت تشیکور. باالخره موقعوسالن بزرگ و سوت کیشده بود.  یذهنش خال
 زد: ادیفرکرد. 

 وا؟یش وا؟یش -
با  گریو چندبار د دیدر سالن نبود. دور خودش چرخ یکسچیبلندش فقط در گوش خودش اکو شد؛ چون ه یصدا اما

که آنجا بود، زد که پخش  یبه گلدان بزرگ یلگد تیشد، با عصبان دیناام یترس و اضطراب نامش را صدا کرد. وقت
 و داد زد: دیاز سر خشم کش یادیشکست. فر یبد یشد و با صدا نیزم
 لعنت بهت جهان! لعنت! -

آن هم دست جهان است، نفسش را  نکهیا یادآوریکند؛ اما با  دایرا پ لشیشلوارش گذاشت تا موبا بیج یرو دست
 فرستاد و داد زد: رونیو لرزان ب یحرص

 اه! لعنت بهت! -
 :دیاش غرشدهقفل یهادندان انیم از
 .کنمیم داتیپ ،یشماهم که رفته با یکره -

 رفت. یسمت خروجبرداشت و به یصندل یرا از رو اشیاقهوه یپالتو
*** 
 ساعت قبل چند
شد و متعجب اطراف را از نظر  ادهیکردن پبه آدرس نگاه کرد و از راننده خواست توقف کند. بعد از حساب نیفرز

با دخترش کرده بود، بفهمد. نفسش را  مایکه پدر ش را یکار لیبود تا دل یشان کافکردن به محلهگذراند. تنها نگاه
زده در کوچک و زنگ کیبا  یاسرانجام به خانه نکهیتا ا راندها را از نظر گذفرستاد و وارد کوچه شد. پالک رونیب

 رفت و یسمت در ورودکوچک خانه شد. به اطیناچار در را هل داد و وارد حنشد. به ی. چندبار در زد؛ اما خبردیرس
 آهسته آن را باز کرد.

 د؟یببخش -
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طرف کرد. به دایدر پ کیدور خودش زد و تنها  یرا درآورد و وارد خانه شد. چرخ شیهانگرفت، کفش یجواب یوقت
آشپزخانه افتاده بود، چشمانش درشت شد و  یکه گوشه یدختر جانیجسم ب دنیآن رفت و بازش کرد که با د

 را از نظر گذراند. بازشمهیو چشمان ن دهیرپزده صورت رنگزانو زد و وحشت نشجامهی. کنار جسم ندیسمتش دوبه
که کنار دستش افتاده بود، ثابت ماند. آن را برداشت و با دقت  یپر از قرص یقوط یآورد و رو ترنییرا پا نگاهش

دختر  یشانه یت روانداختش. ترامادول؟ دس نیزم یو رو دیکش ینیزده هوحشت د،ینگاهش کرد. به اسمش که رس
 گذاشت و تکانش داد.

 ؟یخورد نیدختر! چندتا از ا یه -
 گفت: یبلندتر یتکانش داد و با صدا شتریب

 ؟یکار رو کرد نیچرا ا ؟یشنویبا توام! صدام رو م -
 .دیاش چکگونه یرو یاشک کرد و قطره بازمهیچشمانش را ن یسختبه دختر

 .رمی... ب... بمدیم. ب... بان... نفر رو ک... کشت هیم... من  -
 قورت داد و نگران گفت: یسختآب دهانش را به زد،یقبل تندتر م یکه قلبش هر لحظه از لحظه نیفرز

 ؟یشنویمن رو م ی. صدایرو نکشت یاون نمرده. تو کس -
 کرد. ینچ د،یاز طرف او ند یواکنش یوقت
 آمبوالنس خبر کنم! دیب... با -

 جانیب یسرعت با اورژانس تماس گرفت. نگاهش را به چهرهو به دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج لشیموبا یگوش
 او دوخت و مضطرب گفت:

 .اریطاقت ب گهید کمهی. فقط شهیدرست م یچتحمل کن! همه -
*** 
و از موها و  زدیشب قبلش را داد م یخوابیهم ب یاز چندمتر یچشمانش حت ریو پف ز یپژمرده، خمار یچهره
 زیم یرو تیاز خانه مانده. کف دستانش را با عصبان رونیکل شب را ب دیفهم شدیم یبه آسان سشیخ یهالباس

 زد: ادیو فر دیکوب
رو متوقف  تیمأمور دیدر خطره. با وایش گم؟جونیم یمن چ یفهمیبابا؟ اصالً م یباش الیخیانقدر ب یتونیچطور م -
 االن! نی. هممیکن
 زد: ادیتوان فر نیفش، با آخربه حر توجهیب وانیک
 .نیلو رفت یجورچه دمیجواب من رو بده! ازت پرس -

 اش قورت داد و با حرص سرش را تکان داد.شدهخشک یگلو انیآب دهانش را از م یسختبه کارن
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 یتا حاال چ شبیاز د نی. اصالً خبر دارتهیواسه شما مهمه، مأمور ختهیرهماوضاعِ به نیکه تو ا یزیظاهراً تنها چ -
ش رو به روم در خونه ستیپدرم حاضر ن نکهیخاطر افقط به موندم،یبارون منتظر م ریتا صبح ز دیبه من گذشته؟ با

تنها فکر و ذکرش کار و  اد،یم رونیانتظار باالخره از خونه ب دساعتکه بعد از چن میباز کنه و باهام حرف بزنه. وقت
 و بس! تهیمأمور
 زد. یحرص یو سرش را کج کرد. پوزخند دیرا درهم کش شیابروها

 آره؟ ن،یدیم حیاگه زن پسرتون باشه، ترج یآدم، حت هیرو به جون  تیمأمور دیاصالً شا -
 :دیاش غرشدهقفل یهادندان انیو چشمانش را بست. از م دییهم سا یرا رو شیهادندان تیبا عصبان وانیک
 .نیلو رفت یجورچه دمی!پرسپرسمیمسؤال رو ازت  نیکه دارم ا هیکارن! بار آخر -

 عقب رفت. یزد و قدم یپوزخند کارن
 واقعاً که! -
 سمت پدرش برگشت.دوباره به دویکش یقیرا چنگ زد. نفس عم شیموها یرا برگرداند و حرص شیرو
 .شناختیاز قبل من رو م الدیرودست خوردم! م -

 و اخم کرد. دیباال پر وانیک یابروها
 ؟یچطور -

 زد: ادیو فر دیکوب زیبه م یشت محکمم کارن
 ن؟یذره به فکر عروستون باش هی شهی. حاال مواستیچون اون کثافت نامزد سابق ش -
 یحرص ینامعلوم دوخت و پوزخند یاانداخت و سر تکان داد. نگاهش را به نقطه اشیصندل یخودش را رو وانیک

 زد.
 دختر سرتاپاش دردسره. نیا دونستمیم آراسته شد. از اولم زیبه! گل بود، به سبزه نبه -

 زد: ادیفر کارن
 داره؟ یاصالً تموم ؟یادامه بد یلجباز نیبه ا یخوایم یدختر زن منه. زن پسرت. آخه تا ک نیبابا! ا گهیبسه د -

 آورد. نییرا پا شیرا با تأسف به چپ و راست تکان داد و تن صدا سرش
 !دونمیم دیبع -

راهش سبز شد و با چشمان  یجلو نیرفت که همان لحظه فرز رونیاز اتاق ب یم و عصبمحک یهاو با قدم دیچرخ
 شد. اشرهیگردشده خ

 ؟یبرگشت یاِ! کارن؟ ک -
 مهمه؟ -
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 متوقف شد. شیمتعجب را کنار زد که با صدا نِیو فرز دیکش یپوف یعصب
 .سایآره. وا -
 .ستادیا شیروو روبه دیدو سمتشبه
 ت دا...منتظرت بودم. آخه کار -

 به سرووضع داغانش انداخت و حرفش را عوض کرد. ینگاه
 ه؟یچه وضع نیا -
 ...ستیندارم. اگه کارت مهم ن دادنحیفعالً وقت توض -

 .دیوسط حرفش پر نیفرز
 .واستیهست! راجع به ش -

 کارن درشت شد و ضربان قلبش باال رفت. یهاچشم
 شده؟ دایپ وا؟یش... ش -

 .دیباال پر شیبود، ابرو دهیهمکه منظورش را نف نیفرز
 .نجایاومد ا شبید نیبشه؟ هم دایشده؟ مگه گم شده بود که پ دایپ -
 اومده؟ نجایا شبید وایش ؟یچ -
 آره. -

 .دیکارن را کش یبه اطراف انداخت و بازو ینگاه
 حرف زد. شهیشلوغه، نم نجایاتاقم. ا میبر ایب -

کارن  یروسرش بست. روبهجلوتر از خودش داخل اتاق راند و در را پشتاو را  نیسرش راه افتاد. فرزپشت جیگ کارن
 شد. اشرهیو نگران خ ستادیا

ناراحت بود.  یلیخ ای... ای دیترسیم یزیچ هیبود و انگار از  بیعج یلیاومد سراغ من. رفتارش خ شبید وایکارن! ش -
 زم خواست به خواهرش کمک کنم.بد بود. اون... اون ا یلیحالش خ ی! ولدونمیهر دوش. نم دمیشا

 :دیکرد و مشکوک پرس یاخم
 ه؟یخواهرش ک یدونیتو... تو م -

 کرد و آب دهانش را قورت داد. یو نگران شده بود، اخم جیاز قبل گ شتریب نیفرز یهاکه از حرف کارن
 باهاش قهره. وایچون ش دم؛ینه... اون رو ند داست؟یم... منظورت ش -

 و با استرس گفت: دیاش را به هم مالکردهعرق یهادست نیفرز
 ...مای! شیکینه. اون  -
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 .دیکارن باال پر یابروها
 وقته مرده. یلیاون که خ ؟یدیدرست شن یمطمئن ما؟یش -

 اش داد و متعجب گفت: یشانیبه پ ینیچ نیفرز
انداز با خاک دیرو با ازم خواست کمکش کنم. عکسش رو که نشونم داد، فکم وایتو؟ خود ش یگیم یمرده؟ کارن چ -

 .یکردیجمع م
 کرد. یاخم کارن

 ه؟یم... منظورت چ -
ش اداره و چهره می. بعدم رفتیبارم کرد چاریل ی. سر اون دختر کلیشناسیکارن! خواهشاً نگو که خواهرزنت رو نم -

 ست؟ین ادتی. واقعاً میکرد ییرو شناسا
 شده بود، باالخره لب باز کرد. رهیخ نیمبهوت به فرزوه ماتک هیکه زبانش بند آمده بود، بعد از چند ثان کارن

خوا...  یگیب... به من م ی! تو االن... االن دارستاین یجالب یاصاًل شو... شوخ نی... انیا ن؟یفرز یتو... تو مطمئن -
 بود ف... فرهاد رو بکشه؟ کیکه ن... نزد هیست و... ه... همون د... دخترزنده وایخواهر ش

گرفت و به  نیرا از فرز جشیآب دهانش را قورت داد. کارن نگاه گ یسختنگران سرش را تکان داد و به نیفرز
 دوخت. ینامعلوم ینقطه

من... من به محض  دهیترس یعنی... یرا... راجع به خواهرش به م... من دروغ گفته؟  وای... آخه چرا؟ چرا شیول -
 بدم؟ لشیب... بفهمم ت... تحو نکهیا

 :دیدوخت و هول پرس نیرا به فرز نگاهش
 از تو کمک خواست؟ یچرا؟ واسه چ -

 نگران گفت: نیفرز
اصالً خوب نبود. ا... اگه زود به دادش  دمیکه د یزی... چیازم خواست برم سراغ خواهرش. منم رفتم اونجا؛ ول -

فرهاد  کردی؛ چون... چون فکر مکنه یخودکش خواستی. ممردی... میخاطر اون ق... قرصا حتماً مبودم، به دهینرس
با...  دیبا دونمیشدم کارن. نم جی. من... من واقعاً گموندم ششیو تا... تا صبح پ مارستانیمرده. م... من بردمش ب

د... دلم براش  گهیبدم و از طرف د لشیکه تحو دونمیطرف خودم رو م... مسئول م هی. از... از میکن کاریباهاش چ
فرار کرده،  وناز دستم نکهیخاطر ابه یفرهاد ز... زنده موند... مجازات نشه؛ ول نکهیخاطر اب... به. ممکنه سوزهیم

 روز بازداشتگاهم نداشت. هی... ی یتحمل حت دمیکه من د یزندان. دختر ندازنشیح... حتماً م
 را چنگ زد. شیمبل انداخت و موها یرا رو خودش

 .جمیم... من واقعاً گ -
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 فرستاد و دستش را به پهلو زد. رونیفسش را بلرزان ن کارن
شده.  دایخواهر دردسرسازش پ یخودش، سروکله یجاو به دنی. زنم رو ازم دزدیستیاز من ن ترجیگ بندمیشرط م -

 !یچقدرم عال
 سر داد. یحرص یاخندهتک

 بشم. وونهیروزاست که د نیهم -
 زده از جا بلند شد.متعجب و وحشت نیفرز

 ؟یک دن؟یدد... دز -
 از کوره دررفت و داد زد: کارن

کامالً منفجر بشه. آخه  میدونه اون رو کم داشتم تا زندگ هیجا هست. فقط علف هرز همه نیاون جهان کثافت! ع -
 باشه؟ هان؟ یاون باند کوفت سیرئ دیچرا جهان با

تا به خودش  دیکش قیچند نفس عممبل انداخت. کارن  یکامالً الل شده بود، خودش را دوباره رو گریکه د نیفرز
 کرد. نیمسلط شود. رو به فرز

 بدونه! یزیچ هی دی. شانمشیبب دیبا ش؟یبرد مارستانیکدوم ب -
 گفت: دیسرش را به چپ و راست تکان دادو ناام نیفرز

 !دونمیم دیبع -
 :دیبرداشت و غر یلباسچوب یرا از رو نیکاپشن فرز کارن

 زود باش! -
 .ستادیدوباره ا ،یموضوع یادآوریز جا بلند شد که با ناچار ابه نیفرز

 رفت. ادمیرو  یزیچ هی! سایوا -
 .دیجلو آمد و کاپشن را از دستش کش نیکه فرز دیسمتش چرخپرسشگر به کارن

 اون بتونه کمک کنه. دینامه. شا هی -
 .دیکارن باال پر یابرو

 نامه؟ -
 کارن گرفت. یو جلو آورد رونیکاپشنش ب بیپاکت نامه را از ج نیفرز

 ازم خواست بهت بدمش. واخانومیآره. ش -
را که مطمئن  شیرو یلرزان آن را گرفت و نوشته یگرفت و به پاکت دوخت. با دست نینگاه متعجبش را از فرز کارن

 خواند. واست،یخط شبود دست
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 «!کارن یبرا»
 .د. شروع کرد به خواندنپاکت را باز کر یو نگران یقدم برداشت و با کنجکاو زیم طرفبه
 !زمیعز کارن»
حالت خوب و مشکالتت  ش،یخونیم یکه دار یزمان دوارمیام یول رسه؛یبه دستت م یتینامه تو چه موقع نیا دونمینم

 ،یخونیاالن م یکه دار یا. نامهدهیواقعاً من رو عذاب م ،یشیم تیو اذ یناراحت نکهیفکر ا یحل شده باشه؛ چون حت
. انقدر امروز و مونمی. پشگفتمیزودتر بهت م یلیخ دیبابود.  ن. اشتباه از مدیرسیبه دستت م شیوقت پ یلیخ دیبا

 شتریو ب شدمیاز روز قبل بهت وابسته م شتریچرا؛ چون من هر روز ب یبپرس دیشد. شا یجورنیا طیفردا کردم تا شرا
 «.کردیتر مبرام کار رو سخت نیو ا رهیکه ممکنه تو رو تا ابد ازم بگ یزیاز گفتن چ دمیترسیم

کار قلبش به درد آمد. دوباره  نیو با ا دیکلمات کش انیشده ماشک خشک یهاقطره یرو یزده دستو غم جیگ کارن
 حواسش را به متن نامه داد و با دقت خواند.

م خواست طعم عشق تو رو دلحال باشم. خواستم خوش میتو زندگ بارنیقبول دارم خودخواه بودم. واسه اول آره،»
 «. هر چند با دروغ و اجبار!بچشم
 لب گفت: ریکرد و ز یاخم کارن

 اجبار؟ -
 متن را خواند. یادامه

بود.  ترمکیکه کنارم مونده بود، خواهر کوچ یبود و اوضاع از کنترلم خارج. تنها کس دهیچیواقعاً پ طمیشرا یطرف از»
. نبودم یراض طیشرا نیبودم. اصالً از ا نی! غمگدمیترسیاز دست ندم. من م دادم سکوت کنم که الاقل اون رو حیترج
 اهامیتو رؤ شهیکه هم یدادن تو بود. شخصن غم من، ترس ازدستیترنگفتم؛ اما بزرگ یزیدرموردش چ نیهم یبرا
 خوامیر نکن مشده، کنار خودم نگه دارم. فک یمتیتو رو به هر ق خواستیدلم م نجات من! ی. فرشتهدمشیدیم

. تو رم. هم من، هم خواهمی. قبول دارم که هردومون اشتباه کردستین طورنیکنم. اصالً ا یتراشلیو دل ارمیبهونه ب
 «.میشدیمرتکبش م دیهرگز نبا وایکه من و ش یکارن!اشتباه یاشتباه ما بود

 قورت داد و زمزمه کرد: یسختآب دهانش را به کارن
 وا؟یمن و... ش -
خودمون، تو  یخاطر خوشبختبه دیکارن. نبا شدیم طورنیا دیو نجات خودمون. نبا یخاطر خودخواه. بهمیشد یول»

 یهمون روز اول خواستمیبدم. من م تیقصد نداشتم باز خورمیقسم م یول م؛یکردیم نیدروغ یزندگ نیا ریرو درگ
 م،یکه گرفتارش شده بود یتو رو از دروغ بزرگ و دمزودتر خو خواستمیرو بهت بگم و برم. م یچهمه دمت،یکه د

 «پس چرا نگفتم. یپرسینجات بدم. االن حتماً با خودت م
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گرفتم از همون  میمختلف تصم الی. با هزار فکر و خدمیدست کش ایو من از دن یخودت بود! تو بغلم کرد ریتقص»
 یرو با تو بگذرونم. اون روز و روزا میزندگ یادامه م،یبود ستادهیا روحیاون پارک ب نیکه ب یلحظه، همون موقع

بزنه و دلت رو  یسست شد. نامزدت نتونست بهت حرف مه. اراددیدلم لرز دم،یبعدش که ابراز عشقت به خودم رو شن
 دونمیم نکهیعشق اشتباه بود. حاال با ا نی. اشدیم طورنیا دینبا یول طور؛نیبشکنه؛ چون دوستت داشت. منم هم

که نشون  یخودم بهت بگم. هر واکنش ،یبشنو یاگهیرو از زبون کس د قتیحق نکهیقبل ا خوامیم یول ه؛رید یلیخ
 م،یکردیکه من و تو فکر م یزی. جهان لجبازتر از چدمیبهت حق م ،یکن دایکه نسبت به من پ ی، هر احساسیبد

 خواستی. هر بار که منیرفتی. هر جا که مدنبالشه شهیهم گفتیم وای. شکردیم بیو تعق دیرو تهد وایبود. مدام ش
انداخت و اون روز  رشیگ تونیباالخره روز عروس نکهیکرد تا ا تشیاذ یلی. خشدیحضور جهان مانعش م نه،یتو رو بب

کرد.  دیو پدرمون تهد گهیبه تمام معنا بود. ما رو با جون همد یروان هیرو شناختم. اون  شیواقع تیبود که من شخص
جهان رو قبول کنه و  یاز ترس جون من و پدرمون مجبور شد خواسته تاًیست فرار کنه؛ اما نتونست. نهاخوا وایش

تو بشم. اون  یوایاز من خواست ش نمیهم ی. برایستین هیکن قضکه تو ول دونستیبره؛ اما جهان م راهشهم
ازش متنفر بودم؛ اما  شهیکرد و من هم من رو نابود یکه زندگ ی. آدموایالتماس. آره، ش وایو... ش کردیم دمیتهد

موقع بود م بود. اوندادن خونوادهازدست ترس گهیطرف اصرار خواهرم و طرف د هی. نمیرو بب دنشینتونستم زجرکش
 نکهیقبل از ا یشباهتم به خواهر دوقلوم شدم. من حت یقربان شهیماجرا شدم. بازم مثل هم نیکه به اجبار وارد ا

من احساس گـ ـناه  شد،یم ادیشد. هر چقدر محبت تو ز شترمیگذشت، ب یهر چ یان داشتم؛ ولوجدعذاب نمت،یبب
و من اونا رو  شیو بانمک ی. عشق قشنگش. سرحالاشیبازوونهی. عاشق دیبود وای. تو عاشق شکردمیم یشتریب

بهت بگم؛ چون  تونستمیماما من ن ؛یرو ازم خواست قتیو حق یزود بهم شک کرد یلیبود که خ نمینداشتم. واسه هم
 یااچهیاون در یسرم زد. جلو به یفکر خودکش یو سردرگم بودم که حت جیقدر گواکنشت رو نداشتم. اون دنیطاقت د

 دونمی، مو نشد. آره یتو اومد یول ؛یشیحتماً توش خفه م ،یاگه شنا بلد نباش دونستمیعمق بود؛ اما مکه هر چند کم
 هیبه سرم بزنه. من  یعسلم قصد خودکشباور کنم که وسط ماه تونستمیخودمم نم یتباورش برات سخته؛ چون ح

. یتفاوت داشت یلیبرام مهم نبود. تو با اون آدم خ یچیموقع هاون یازدواج کرده بودم؛ ول خواهرمخاطر هم به گهیبار د
خودمم  یازت بگذرم. حت تونستمینمبود که  نمیخاطر همنداشت. به وقتچیکه قبالً ه یزی. چیمعنا داد میبه زندگ

ادامه بدم. فقط و فقط  نمیدروغ یبه زندگ تم،که داش ی. حاضر بودم با وجود احساس بدوامیکه ش کردمیداشتم باور م
که کنار تو  یتمام لحظات یبدون خوامیبودم. م یعروس بدل هیتو و عشقت رو داشته باشم. آره. من  نکهیخاطر ابه

که  یعسلماه یو حت مونیتو پارک، عروس یخاطرات من خواهد بود. اون شب بارون نیتا ابد بهتر و شهیگذروندم، هم
برام سخته؛ اما دعا  یلیخ نکهی. با امیسقف بود هی ریکه باهم ز ییاون روزا تیبه فنا رفت و در نها سرعموتبا وجود پ
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زود  یلیمطمئنم اگه کنار تو باشه، خ یمشکل اعصابش در چه حاله؛ ول دونمی. نمیبرس تیبه عشق واقع کنمیم
 سخته. یلیکه خ دونمی. هر چند میمن رو ببخش زرو هی دوارمی. امیاالعادهشوهر فوق هیچون تو  شه؛یحالش خوب م

 «.یعروس بدل دا،ی: شامضا
 نی. فرززانو زد نیزم یجا روو همان اوردیخودش قرار داد؛ اما طاقت ن گاههیرا تک زیکارن سست شد و م یپاها

 اش گذاشت.شانه یشد و دست رو اشدهیپربه صورت رنگ رهیو کنارش نشست. خ دیسمتش دوزده بهوحشت
 هو؟یکارن؟ کارن چت شد  -
به دست  رهیخ نی. فرززدیمانده بود و پلک نم ینامعلوم یبه نقطه رهیمبهوت خو. ماتدیشنیاو را نم یکارن صدا اما

 .دیشلرزانش شد و کاغذ نامه را ک
 نوشته؟ یتو چ نیمگه ا -

ها، ابهامات و تک خاطرات، حرفچشمش گذشت. تک یسرعت از جلوبه یینمایس لمیف کیچندماه مثل  نیا تمام
 ها،بیتعق ها،زدنجیها، گتمام آن ترس لی. دلشدیها حل مروشن و واضح و معما شیبرا زیچکم همهها. کمتناقض
 وارهیکه هر لحظه و هرجا سا یتلفن. علت وحشت شتپ یگرفته یها و صداگرفتنلهفاص ،یو ناگهان بیعج یرفتارها

آن باغ بزرگ از او غافل  انیکه م یروز یحت ایرستوران رفته بودند  ای نمایکه باهم به س ی. مثل وقتکردیم بشیتعق
 کردیکه مدام حس م یصها احساسش واقعاً درست بود. شخکه آن روز دیفهمیشد، حضور نحس جهان بود. حاال م

شد،  وایخاطر کار هومن مجبور به اعتراف عشقش به شکه به یهمان روز یهاست، همان جهان بود. حتب آنیدر تعق
عشقش امتناع کرد؛ چون بر سر  رشیجهان بود. او را از خودش راند و از پذ شان،یو دعوا وایش یناراحت یاصل لیدل

خاطر وحشت از جهان و . فقط بهکردیم اهشانکوت ایآمد  ینم گذاشتند،یم مکه باه یی. به قرارهادیترسیجانش م
خاطر آهن ماند، باز هم بهجا پشت خطوط راهترکش کند؛ اما موفق نشد و همان شهیهم یبرا خواستیکه م یروز

 وایش نیهم یجهان بود. برا آمد،یم وایسمت شهم که با جنون به یمشکوک نیصاحب همان ماش یجهان بود. حت
 شدیآن دو قرار داشت و مانعشان م انیو در تمام لحظات م شهیبه آوردن نامش نشد. هم حاضرآشنا خطابش کرد؛ اما 

 بود. دهیباز هم خود جهان بود؛ چون به هدف شومش رس ها،بیآن تعق یشدن ناگهانتمام لیدل تیو در نها
تلخ دوست نداشت، از گرفتن  ی. قهوهانداختیه او را به شک مها و حرکاتش ک. به تمام رفتاردیرسیم دایحاال به ش و

. درست برعکس کردیها فرار منکردن راجع به آو از صحبت آوردینم ادیخاطراتشان را به  د،یترسیکوچک م یهابچه
باره عاشق دختر شده؛ اما در اصل دو نیاحساس کرد دوباره عاشق ا یبود و زمان دیجد گریکدی ی. رفتارشان براوایش

 !یبیشده بود. چه سرنوشت عج
 قورت داد و لرزان گفت: یسختآب دهانش را به نیفرز

 دارن؟ قتی... حقنای... ایا -
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 .دیکش یاما لرزان قینفس عم کارن
 بچگانه باشه. یشوخ هیتمامش  خوادیباور کن منم دلم م -

کمکش  شیزمان برخاست و با گرفتن بازوهم هم نیزاز جا بلند شد که فر یسختقرار دادو به گاهشهیرا تک زیم یلبه
دو -یکیوصورتش زد و به دست ی. کارن آبستادیدر منتظر ا یکرد و جلو یهمراه یبهداشتسیکرد. او را تا سرو

 برگشت. نیسمت فرزو به دیکش یقیشد. نفس عم رهیخ نهیاش در آپژمرده یبه چهره قهیدق
 دونه.ب یزیچ دی. شانمیرو بب مایش دیبا -

 .دیتوپ یعصب یو با تعجب و لحن دیباال پر نیفرز یابرو
 گفته، بعد تو... یدروغ بزرگ نیواقعاً؟ کارن! اون دختر بهت همچ -

 زد. یحرص یپوزخند
 باهاش چشم تو چشم بشم. هیثان هیحاضر نبودم  یتو بودم، حت یدرکت کنم. من اگه جا تونمیاصالً نم -

 به چشمانش شد. رهیت و خقدم برداش نیسمت فرزبه کارن
 نه؟ ایکنم  داشیزنده پ دیدادن به سؤاالم، باجواب یبرا یدرسته؛ ول -

 زد. یاش گذاشت و لبخند تلخشانه یرو دست
به حال خودش  طیشرا نیتو ا تونمینم یول ؛یدرک کن یتو نتون دیباشه، اون االن... زن منه. شا یدر ضمن! هر چ -

 ولش کنم.
هم به دنبالش. وارد اتاق شد و  نیسمت اتاقش رفت و فرزخارج شد. به یبهداشتسیشت و از سروگذ نیکنار فرز از

 چشم دوخت. نیبه فرز کرد،یطور که تنش مبرداشت. همان یلباسچوب یکاپشنش را از رو
 .مایسراغ ش میریحاضر شو! م -

ارن برگشت. قصد خروج از اتاق را داشتند که دوباره به اتاق ک لش،یتکان داد و بعد از برداشتن وسا یسر جیگ نیفرز
 را برداشت. یرفت و گوش زشیسمت مزنگ تلفن مانعشان شد. کارن به یصدا

 الو؟ -
 سالم بر پسر شجاع! -

 :دیکرد و توپ یظیاخم غل کارن
 !یجواب بده لعنت ؟یآورد وایسر ش ییکجاست؟چه بال دایش -

 و با آرامش گفت: دیکش یقینفس عم جهان
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داشتم  گهیمن که د ؟یزنگ زد شیانقدر به گوش یخسته نشد نم؟ی! ببیدی... درسته! پس باالخره فهمدایشآه!  -
االنم که دارم  ؟یردم رو بزن یکه بعدش راحت بتون دمیمن جوابت رو م ی. در ضمن! تو واقعاً فکر کردشدمیم وونهید

 فاصله دارم. داجانتی! با شدیببخش... آ وایبا ش هالومتریک زنم،یبهت زنگ م یتلفن عموم نیبا ا
 سر داد. یطانیش یاخنده

 وقتچیکه جهان ه ییخب از اونجا یول خت؛یمن و به هم ر یهاکارش تموم برنامه نیآه! اون دختر ابله! با ا -
 مونده!. یم باقبرگ برنده واسه هیکه  دمیزود فهم یلیخ اره،ینم یبدشانس

 کرد. یاخندهتک
 شد. زتریانگجانیه یلیکرده بودم، خ یزیرکه قبالً برنامه یزیماجرا از اون چ -

 زد: ادیفر یعصب د،یفهم یجهان را نم یهاحرف یخونش به جوش آمده بود و معنا گریکه د کارن
 ه؟یمثل آدم حرف بزن! منظورت از برگ برنده چ -

 کرد. یو نچ دیکش یقینفس عم جهان
که بدجور سرم رو برد،  هاشهیو داد و گر غیبرام درست کرد. جدا از جدردسر  یلیچند ساعت خ نیراستش زنت تو ا -

تر مشکل بزرگ هیبگم که متأسفانه  دیزنگ بزنم... و با مونیخانم حالش بد شد و مجبور شدم به دکتر خانوادگشازده
ر برات بگم. در ت. بذار واضحیهنوز درست متوجه نشد دی. خب، شایدیدونفر رو از دست م ی. االن درواقع داریدار

 منه. یت تو دستاواقع... جون بچه
و زبانش بند آمده بود. جهان  زدیهزار م یآب دهانش را قورت داد. قلبش رو یسختکارن درشت شد و به یهاچشم

 ادامه داد:
 !سهیآقاپل یوقت ندار ادیت. خوب فکرات رو بکن. زبچه ایمدارک،  ایبا خودته.  میحاال تصم -

دست  انیتلفن از م یشد. گوش ریاش سرازگونه یرو یاشک زمان قطرهو هم دیچین در گوشش پبوق تلف یصدا
 ماند. ینامعلوم یلرزانش رها شد و محو نقطه

 قورت داد. یسختسمتش آمد و آب دهانش را بهبا اضطراب به نیفرز
 بود؟ یشده؟ ک یچ... چ -
 نیسمت فرزرا گرفت. دو دستش را مشت کرد و بهتمام احساساتش  یجا تیآن به خودش آمد و عصبان کی در

 .دیچرخ
 مارستانه؟یکدوم ب مایش -

زده دنبالش هم وحشت نیمحکم از اتاق خارج شد و فرز یهارا آورد، کارن با قدم مارستانینام ب نیکه فرز نیهم
 گفت: یشد و با نگران رهیخ اشیعصب رخمیبه ن نیکارن شدند. فرز نیرفتند و سوار ماش یسمت خروج. با هم بهدیدو
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 جهان بود، مگه نه؟ -
 تکان داد و دنده را با خشونت عوض کرد. یسر یعصب کارن

جمع  شیکه عل هیش برسه. دنبال مدارککنه و تحت فشار بذاره تا به خواسته دیتهد دایمن رو با ش خوادیآره. م -
 دستاش رو خالص.کنه و خودش و هم ستشونینتا سربه میکرد

 و داد زد: دیفرمان کوب یا رور مشتش
 اه! لعنت بهش! -

 دست کارن گذاشت و نگران گفت: یدستش را رو نیفرز
 بره. شیاون پ یطبق خواسته یچهمه ستی! قرار نمیکنیآروم باش! درستش م -

 فرستاد و زمزمه کرد: رونینفسش را لرزان ب کارن
 !دوارمیام -

*** 
هم  نیانداخت. فرز نییچنگ زد و سرش را پا شیداد. به موها هیتک واریزد و به د رونیاز بخش ب یو عصب کالفه

 .ستادیسمتش رفت. کنارش اآمد و ناراحت به رونیچند لحظه بعد ب
 .دونهینم یچیبهت گفته بودم اون ه -

 :دیتکان داد و غر یسر کارن
 فقط وقتم رو تلف کردم. -

 فکر کرد و سپس گفت: یکم نیفرز
 !یاریب ریآدرسش رو گ یتونیش. مرو دنبال خودش بـرده خونه دایش جهان دی... شادیشا -

 سرش را به به چپ و راست تکان داد: کارن
کنه. لعنت  داشینتونه پ کسچیبـرده که ه ییجا هیرو  دای. شدونهی! چون من اونجا رو بلدم و جهانم مرممکنهیغ -

 بهش!
 شد و نگران زمزمه کرد: ترکیبه کارن نزد ،یطوالن یکرد و بعد از مکث ینچ نیفرز

 م؟یکن کاری... چمایح... حاال با... با ش -
 شده بود، گفت: ینامعلوم یطور که محو نقطهبرداشت و همان واریرا از د اشهیتک کارن

 !گهید میدیم لشیتحو ؟یبکن یخوایم کاریچ -
 درشت شد. نیفرز یهاچشم

 ؟یچ -
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 گفت: ینگاهش کرد و جد کارن
 فرهاد بشه. یپرونده یمهیضم دیاون با ی! حرفا و شهادتایدیه شنک نیهم -
 ...یول -

با دو خودش را به او رساند  نیشد. فرز نشیقدم برداشت و سوار ماش مارستانیب یسمت خروجبه او، به توجهیب کارن
 و سوار شد.

 ؟یبر یخوایحاال کجا م -
 :دیرا روشن کرد و غر نیماش یعصب کارن

 نکهیندارم جز ا یا. چارهدهیاز خودش م یخبر ای ینشون هیاداره. اون کثافت حتماً  گردمیرم برم؟ برمکجا رو دا -
 صبر کنم.

 یکه با صدا گفتینم یزیاش شده بود و چ رهیخ نینگران و غمگ نیسمت اداره رفت. فرزداد و با سرعت به گاز
 کرد و با شک جواب داد: یم دوخت. اخمصفحه چش یناشناس رو یبه خود آمد و به شماره لشیزنگ موبا

 الو؟ -
 از پشت خط به گوشش خورد. یخانم یجد یصدا

 .رمیگی]...[ تماس ممارستانیسالم آقا! از ب -
 درشت شد و آب دهانش را قورت داد. زن ادامه داد: نیفرز یهاچشم

 شیگوش نیمخاطب نیاز ب مینستبود که تو یشما تنها خط روشن ی. شمارهنجایآوردن ا هوشیخانم جوون و ب هی -
 ندارن؛ اما ظاهراً باردارن. ی. مشکل خاصمیکن دایپ

 .دیباال پر نیفرز یابرو
 ؟یچ -
 نشون؟یشناسیشما م -

 جواب داد: عیرا به کارن دوخت و سر نگاهش
 .شناسمشونیب... بله. م -
 .نیخودتون رو برسون ترعیپس هر چه سر -
 آورد. نییرا پا یکارن مانده بود، آهسته گوش یطور که نگاهش روانهم نیرا گفت و قطع کرد. فرز نیا

 نگه دار کارن! -
 داد زد: نیبه راهش ادامه داد که فرز تیو مکالمه اش نبود، محل نداد و با عصبان نیکه اصالً حواسش به فرز کارن

 نگه دار! گمیگفتم؟ م یچ یدینشن -



 

 

870 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

آب دهانش را قورت  نیچشم دوخت. فرر نیبه فرز ریاشت. متحترمز گذ یرا رو شیسرعت پاشوکه شد و به کارن
 داد و نگران گفت:

 شده. دایپ وای. شمارستانیب میبر دیبا -
*** 

 شد. رهیخ شانیرورا نگه داشت و به آپارتمان روبه نیماش نیمت
 .جاستنیظاهراً هم -

 سرش را باال آورد و نگاهش را به آپارتمان دوخت. هومن
 خوبه! -
ساختمان  اطیسرش راه افتادند. از حشدند و پشت ادهیسرعت پخارج شد. عماد و نگار هم به نیاز کرد و از ماشرا ب در

 دستش چشم دوخت. انیم یآسانسور را زد و به برگه یگذشتند و وارد شدند. هومن دکمه
 سوم، واحد دو. یطبقه اس،یساختمان  -

شده است؛  کینزد یلیخ گفتیدر اعماق وجودش به او م ی. احساسسوم را زد یطبقه یآسانسور شد و دکمه وارد
قبل بود، وحشت داشت. سرانجام بر ترسش غلبه کرد  یتر از لحظههر لحظه مرموز شیکه برا یقتیحق دنیاما از فهم

قرار  شانیروروبه انسالیم یباز شد و زن یآرام بهسمت زنگ واحد برد. بعد از چند لحظه در و دست لرزانش را به
 به هر سه نفرشان انداخت. یتکان داد و نگاه یگرفت. هومن آب دهانش را قورت داد و سالم کرد. زن سر

 !ارمیبه جا نم -
 کرد و گفت: یاسرفهکه نگار تک دیبگو یزیخواست چ هومن

 یاجع به پروندهمدارک را یسر هی راًی. ما اخمی. درواقع همکارشونمیهمسر مرحومتون هست یآ! راستش ما از آشناها -
هم  یاگهیبه مدارک د ازیاطالعاتمون ن لیتکم یو برا میکرد دایاز اون بوده، پ یهمسرتون جزئ شیسال پ ستیکه ب
 .میکن دایپ یزیچ نجایا میبتون دیشا میگفت نی. بنابرامیدار
 باال انداخت. ابرو

 .نیالبته... اگه اجازه بد -
 کرد. یاخم جیمشکوک و گ زن
 ؟یمثالً چ -

 کرد. یاخندهتک نگار
 تونم!و معذور!شرمنده میاحتماله. باالخره ما هم مأمور هیفقط  نیا -

 زد. یبخشنانیرا نشان داد و لبخند اطم کارتش
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 !دمی. بهتون قول مادینم شیپ یمشکل نیمطمئن باش -
را  شیهاوک بود، اخمهنوز هم مشک نکهینگاهش را از عکس و اسم نگار گرفت و سرش را باال آورد. با وجود ا زن
 در کنار رفت. یاز هم باز کرد و از جلو یکم
 داخل! نییبفرما -

سر نگار وارد شدند. هومن خودش را به نگار تشکر کرد و وارد خانه شد. هومن و عماد هم تشکر کردند و پشت نگار
 کنار گوشش زمزمه کرد: یرساند و عصب

 ؟یچرا بهش دروغ گفت -
 مزمه کرد:زد و ز یلبخند کج نگار

 نداره، بلکه الزمه. یبینه تنها ع کیدروغ کوچ هیگفتن  قت،یحق دنیوقتا واسه فهم یگاه -
 را به هومن دوخت و ادامه داد: نگاهش

 داخل؟ میایب دادیاجازه م زدم،یحرف نم یطورنیاگه ا یفکر کرد -
 ت.سمت او رفزن حواسشان به ینگفت. با صدا یزیو چ دیهومن باال پر یابروها

 اتاق کارشه. یباشه، تو یزیاگه چ -
 یحرف چیهیآورد و ب رونیاز آن ب یکوچک دیباال را باز کرد. کل یهانتیاز کاب یکیآشپزخانه رفت و در  سمتبه
قورت داد و با  یسختبغضش را به کرد،یساختمان رفت. در همان حال که قفل در را باز م یاز درها یکیسمت به

 گفت: یلرزان یصدا
 اتاق باز نشده. نیساله که در ا ستیب -

 یسختها دوخت و آب دهانش را به. نگاه سرخش را به آندیرا کش رهیباز شد و زن فقط دستگ یکیت یبا صدا قفل
 قورت داد.

 من بدونم... نکهیشوهرم، بدون ا یزمان هیکه  فتهیب ییچون تحمل ندارم نگاهم به جا -
 و لرزان ادامه داد: دیچشمش چک یاز گوشه یاشک یقطره

رو  لشی. تحمل ندارم وسادادهی... داشته اونجا ج... جون مگذروندمیم یکه من تو آرامش و خوش یادرست لحظه -
 .ستین نجایخودش ا گهیکه د یوقت نم،یبب
 را پاک کرد. به در اشاره کرد. اشینیخود آمد و ب به
 که کارتون زود تموم شه! دوارمیفقط ام -

 شد. رهیاش خنشستهخونو با غم به چشمان به ستادیزن ا یروسمت اتاق رفت. روبهکان داد و بهت یسر هومن
 !خوامیرو م نیمنم هم نیباور کن -
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اتاق به  یهوا یدر اتاق را باز کرد که همان لحظه سرد یتکان داد و کنار رفت. هومن به آرام یسر انسالیم زن
 کیخورده و ساده را از نظر گذراند. خاک ،یمیقد لیاد و وارد اتاق شد. وساند یتیپوستش خورد و مورمورش شد. اهم

قدم برداشت و انگشت  یخال زیسمت مبه !نیهمکمد کوچک.  کی تیو در نها یلباس خال زیآو کی ،یچوب زیم
ت. نگاهش به آن نداش هیشب یزیچ ایکشو  چیانداخت. ه زیبه اطراف م ی. نگاهدیکش اشیسطح خاک یاش را رواشاره

 دیقفل برد. کل یرو دیسمت کلسرد زانو زد و دستش را به نیزم یرا به کمد کوچک دوخت و به سمت آن رفت. رو
 کیو  دهیمشت کاغذ پوس کیباال رفت.  شیخراش لوالگوش یباز باز شد و صدا یکیت یرا چرخاند که در با صدا

را که  یآورد و با دست خاک رونیاست. پوشه را ب یمیچقدر قد دیفهم شدیم شیکه از رنگ و رو ییمقوا یپوشه
زدن باشد. مشغول ورق اشیلیالتحصو فارغ لیمربوط به دوران تحص آمدیجلدش نشسته بود، پاک کرد. به نظر م یرو

که کنار اسمش  یآورد و به عکس رونیها ثابت ماند. مدرکش بود. آن را از کاور باز صفحه یکی یشد و سرانجام رو
قرار داد و دوباره مشغول  شی. آن را سر جانشستیاش بدجور به دل مجوان اما جاافتاده. چهره یشد. ستوان رهیخبود، 
افتاد. هومن پوشه را کنار گذاشت و متعجب پاکت  نیزم یها روورقه انیاز م یزدن شد که ناگهان عکس و پاکتورق

ا قورت داد. با دست لرزانش عکس را برداشت و با دقت شد و آب دهانش ر رهیپاکت خ رینامه را برداشت. به عکس ز
. انگشتش را دندیخندیهم انداخته بودند و م یدست دور شانه کهیدرحال ش،یبه آن نگاه کرد. بهادر و عمو یشتریب

و  زیچبه همه گری! ددانستیبود؟ نم شیمرد واقعاً عمو نیزد. ا یو پوزخند دیکش شیجوان عمو یچهره یرو
انداخت و پاکت نامه را برداشت. آن را باز کرد و  نیزم یرو ظیخودش. عکس را با غ یشک داشت. حتکس همه
 را باز و شروع به خواندن کرد. شیارا که داخلش بود، برداشت. ت یابرگه

ده . قصد کرسمینوینامه رو م نیو ا کنمیرو آماده م یچخودم؛ پس قبلش همه یسراغم. تو خونه ادیکه م دونمیم»
دوست  نیاون رو بهتر یزمان هیکه  ی. درسته! آدموونهیح هی.؛ چون اون دهیکار رو انجام م نیمن رو بکشه؛ پس حتماً ا

 رید یلیکنارم بود؛ اما خ شهی. همیقاتل روان هیتره. م برام دشمنیحاال از صدتا دشمن خون دونستم،یخودم م قیو رف
 یپرونده هی دی. چرا بادمیرو نفهم بشیعج یکارا نیا لیم که زودتر دل. چقدر احمق بودمیشناختمش. از خودم عصبان

مشخصه!  کرد؟یم تیبخش قاچاق فعال یتو کهیدرحال گرفت،یدست م شد،یرو که به چند سال قبل مربوط م ییجنا
خودشه و  سر ریز زیچشد. همه انهیوحش یبشه. خودش باعث تمام اون مرگا یمالماست تاشیکار رو کرد تا جنا نیا

. رهید یلیخ قتیکردن مدرک و روکردن حقواسه جمع گهی. ددمیموضوع رو زودتر نفهم نیمن چقدر احمق بودم که ا
احساسش کنم. اون  تونمی. مرسهیم ی. به زوددمیبهش فهم عرو راج یچکه من همه دهیاون احتماالً تا حاال فهم

تنها  نیا دی. چون شامونمیمنتظرش م جانیه؛ پس همکه نسبت به من تو وجودش جمع شد یحس نفرت و انتقام
خودمم  ینه؛ چون باورش برا ایپدرم حرفام و باور کرده  دونمینم یم. حتو کالفه یباشه. عصب رانداختنشیراه گ

سمت و اون رو به رسهیم یکه قراره جور کنم، باالخره به دست آدم درست ینامه و مدرک نیسخته؛ اما مطمئنم که ا
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که هر چقدر طول بکشه، باالخره  دونمیرو م نی. انهیبعد از پدرم هم میدواریتنها ام یعنی. کنهیم ییراهنما قتیحق
 تینهایب وانیمن و ک کردمیمونه. حس م ینم یاقپشت ابر ب وقتچیه قتیچون حق شه؛یفاش م یچهمه یروز هی

تا آسمون باهم فرق  نیمن و اون زم دونستیماما فقط خودش بود که  گفتن؛یرو م نیهمه هم یعنی. میمثل هم
برسه که  یروز کردمیفکرش رو نم چیاون... تنها هدفش مقام بود. ه یول دم؛یم تیانسانم. به آدما اهم هی. من میدار

به هدفش، حاضر  دنیکه واسه رس یکه االن هست بکشونه. به حد ییو شهرت، اون رو به جا قدرتعطشش به 
 «اون هستن. یخواسته ینداره. همه قربان یکنه. دوست و دشمن براش فرق یانرو قرب زانشیبشه عز
 قبول کند. خواستیهم نم دیشا ایها را نداشت ها شده بود و انگار قدرت درک آنوواج محو نوشتههاج هومن

 لب زمزمه کرد: ریز
 ش دروغه.. همههیالک ینامه هیفقط  نینه! نه! ا -
 کاغذ شد. یدن بکشد و محو کلمات رونتوانست دست از خوان اما
 یادیز یزایدروغ بزرگ وجود اون رو برام فاش نکرد؛ اما باعث شد چ نکهیبا ا وان،یمن و ک یو همکار یکینزد»

رو از دست  یکس یو وقت داشتیتو محل جرم نگه م شهیداشت. مدارک رو هم یبیدرموردش بفهمم. عادت عج
. کردیبود، مدفون م دهینفسش رو کش نیکه شخص آخر یاتو همون نقطهجا، درست خاطراتش رو همون داد،یم
 یپدرش مرد، خاطراتش رو همراه خودش خاک کرد و وقت یزودتر فراموش کنه. وقت شهیکار باعث م نیا گفتیم

کنار  خودش، یرو همراه با جرما تشیانداخت و کشت، تمام آثار جرم و جنا ریبعد از چند سال باالخره اون مجرم رو گ
 نیا دوارمیدفن کنه. ام جانیخاطرات منم هم دوارمیکجاست، مدفون کرد. ام دمینفهم وقتچیجسد اون مرد که ه

 «برسه. شیکه به دست صاحب اصل یبمونه! تا زمان جانیاون رو ثبت کنه، هم یکه قراره حرفا ینامه و ضبط
 «!دوارمیبشه. ام مالیآدم پا همهنیره خون ازو ثابت کنه و نذا شرفیاون ب یتایکه بتونه جرم و جنا یکس»

که  ییاو بود. عمو زیچهمه وانیو کاغذ را رها کرد. ک اوردیطاقت ن گریهومن هم د یهادست د،یرس انیکه به پا نامه
باور  توانستیپدر به او محبت کرد. بزرگش کرد و نگذاشت کمبود خانواده را احساس کند. پس چطور م کیاز  شتریب

 .دیرسیم انیبه پا زیچ. همهشدیم داو نابو یداشت، تمام زندگ قتینامه حق نیگر اکند؟ ا
سمت پنجره رفت و مشغول گشتن شد. لرزان به یهااز جا برخاست. با قدم یسختگذاشت و به شیزانوها یرو دست

 را گرفت. شیسمتش آمد و بازونگار نگران به
 بذار کمکت کنم. ؟یگردیم یدنبال چ -

 :دیغر کرد،یم ینیسنگ شیکه در گلو یبغض انیاز م یسختدستش را پس زد و به یعصب هومن
 !ستیالزم ن -
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 یدستمال یجعبه یعصب د،ینرس ییبه جا یکرد؛ اما وقت زیرا آنال شیرو لیطاقچه رفت و دستپاچه تمام وسا سمتبه
وارد اتاق  ی. زن عصبختیر نییچه را پاطاق لیحرکت دست تمام وسا کیانداخت و با  نیزم یرا که برداشته بود، رو

 شد و داد زد:
 ؟یکنیم یچه غلط یمعلوم هست دار -

 زد: ادینگاهش کرد و فر یعصب هومن
 خفه شو! -
 دستان لرزانش فشرد. انیرا م اشقهیعماد رفت و  سمتبه
 . زود باش حرف بزن!یدونیرو م یچتو همه -

 زد: ادیهم گذاشت. هومن او را هل داد و فر یرو لرزانش را یهاو پلک ستادیا حرکتیب عماد
 حرف بزن! ید لعنت -

سمتش به تیشد. هومن با عصبان نیاتاق برخورد کرد و همراه با آن پخش زم یبا شتاب به گلدان بزرگ گوشه عماد
 ملتمس گفت:لرزان و  یبه هومن شد و با صدا رهی. خستادیآن دو ا انیو م دیطرفشان دوزده بهرفت که نگار وحشت

 ؟یگردیم ینوشته بود؟ دنبال چ یچ یلعنت یبگو تو اون نامه ؟یزن یتمومش کن هومن! چرا با من حرف نم -
گلدان افتاده بود، برداشت.  یخردشده یهاتکه انیرا که م یصوت کوچکضبط یسختدستش را دراز کردو به عماد

 زنان گفت:نفسآن را باال گرفت و نفس
 ه!باش نیا دیشا -

 ی. دکمهدیهومن به دست عماد دوخته و چشمانش درشت شد. نگار را پس زد و ضبط را از دست عماد قاپ یعصب نگاه
 شیهادکمه یهیضبط را تکان داد و بق تینشد. با عصبان یزد و منتظر ماند؛ اما خبر کرد،یرا که روشنش م یکوچک

 نداشت. یریرا زد؛ اما تأث
 :دیتوپ
 اه! -

 :دیو غر دیآن را از دستش قاپ عیبکوبد که نگار سر نیزم یبرد و خواست ضبط را رو را باال دستش
 ؟یبه فنا بد م،یآورد ریهم که گ یمدرک هی نیهم یخوایم ؟یکنیم کاریمعلوم هست چ -

 :دیزنان توپنفسو نفس یو عصب دیکش شانشیپر یموها انیم یدست هومن
 ضبط نشده!اون تو  یچیکثافت سر کارمون گذاشته! ه -
 درستش کنه! تونهیم نیضبط شده؛ اما خرابه! مت -
 شد. رهیبه چشمانش خ نیاش گذاشت. غمگشانه یهومن قدم برداشت و دست رو سمتبه
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 !میکینزد یلی. ما خاریطاقت ب گهید کمهی -
 ریشد. متحدرشت  شیهاآمد باشد، چشم ادشی یزیقورت داد و ناگهان انگار که چ یسختآب دهانش را به هومن

که مد نظرش بود، گشت و  یاجمالتش دنبال جمله انیبرداشت. در م نیزم یسمت کمد رفت و نامه را از روبه
 کرد. واندنهم متوجه شوند، شروع به خ هیکه نگار و بق یکرد. طور شیدایسرانجام پ

جا، درست تو ش رو همونخاطرات داد،یرو از دست م یکس یو وقت داشتیتو محل جرم نگه م شهیمدارک رو هم -
 .کردیبود، مدفون م دهینفسش رو کش نیکه شخص آخر یاهمون نقطه

 را به نگار و عماد دوخت و زمزمه کرد: نگاهش
تموم شد. پس... پس اونجا  یچکه تو اون روستا افتاد، همه ی. مادر کارن اونجا کشته شد. با اتفاقاتمیپدر یروستا -
 باشه. یزیچ هی دیبا
 و در همان حالت گفت: دیدو یدر خروج سمتبه
 اونجا! میبر دیتموم مدارک اونجاست. با یعنیمرد درست باشه،  نیا یاگه حرفا -

. عماد و نگار دیدو نییها پامنتظر بماند و از پله اوردیسمت آسانسور رفت. طاقت نو به دیسرعت پوشرا به شیهاکفش
قدر با شدت در سمت راننده را باز خارج شدند و دنبالش رفتند. آنسرعت از خانه به یکوتاه یهم پس از خداحافظ

زور از و به دیرا کش شیبازو نیبه نگاه پرسشگر مت توجهیشد. هومن ب اشرهیو شوکه خ دیاز جا پر نیکرد که مت
 :دیکرد. غر اشادهیپ نیماش

 !کنمیم یخودم رانندگ -
 :دیشدند. نگار متعجب و نگران پرس سرعت سوارو به دندینگار و عماد هم رس زمانهم
 م؟یهومن؟ کجا قراره بر یکنیم کاریچ -

 سمتش گرفت.نگاهش کند، دستش را عقب برد و نامه را به نکهیبدون ا هومن
 تا درستش کنه. نیرو هم بده به مت ی. اون ضبط لعنتیشیرو بخون، متوجه م نیا -

 جلو نشسته بود، گرفت. یصندل یهمچنان شوکه رو که نیسمت متصوت را بهتکان داد و ضبط یسر نگار
 کار خودته! -

قدر محو متن نامه شده را روشن کرد و راه افتاد. نگار هم با دقت مشغول خواندن نامه شد. آن نیسرعت ماشبه هومن
نگاهش زده هم وحشت نیتمام شد، باالخره به خود آمد و متوجه سرعت وحشتناک هومن شد. عماد و مت یبود که وقت

 بدتر شود. نیاوضاع از ا دندیترسیرا نداشتند؛ چون م یکار چیاما قدرت انجام ه کردند؛یم
 :دیتوپ نگار

 نکن! یهومن چته؟ انقدر تند رانندگ -
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دنده بود،  یدست هومن که رو یبه او دنده را عوض کرد و سرعت را باالتر برد. نگار دستش را رو توجهیب هومن
 زد: ادیفر اشیعصب رخمیبه ن رهیگذاشت و خ

 نه؟ ای یزنده بمون دیبا قتیحق دنیهومن؟ واسه فهم ستمیمگه با تو ن -
فرستاد و  رونیآورد. نفسش را با حرص ب نییسرعتش را پا تیقورت داد و با عصبان یسختآب دهانش را به هومن

 داشت آرام باشد، گفت: یکه سع یحنرا بست و دوباره باز کرد. با ل شیهازمان پلکفرمان را با دو دست فشرد. هم
 ! آرومم!خبلهیخ -

*** 
 یرومادربزرگش رفت و روبه یسمت خانهبه می. مستقدیکرد و به روستا رس یشش ساعته را در چهارساعت ط-پنج راه

سرش رفتند. سرعت وارد شد. نگار و عماد هم طبق معمول پشتمزرعه را هل داد و به یمزرعه توقف کرد. در چوب
هومن، اشک در  یچهره دنیو آن را باز کرد. با د ساندخودش را به در ر رزنیباالخره پ قهیدق کینگ زد که بعد از ز

 . لرزان گفت:دیبزند، او را در آغـ*ـوش کش یفرصت کند حرف نکهیچشمانش جمع شد و قبل از ا
زد و از هومن جدا شد. صورتش را  ینگار لبخند دنیچقدر دلتنگت بودم! با د یدونیقربونت برم پسرم! نم یاله -

 زده گفت:ذوق اش،یبه چشمان آسمان رهیقاب گرفت و خ
 !یدیگوش م رتیکه به حرف مادربزرگ پ دونستمیم ؟یعروس گلم رو آورد -

دستان  انیها را مصورتش برداشت. آن یمادربزرگش را از رو یهابغضش را قورت داد و دست یسختبه هومن
 زد. یزورک یلبخند فشرد و اشزدهخی
 تو؟ امیب تونمی. مستیاما فعالً وقتش ن دم؛یمعلومه که گوش م -
شده بود، از  جیگ بشیو حرف عج یو جد نیبود و از لحن غمگ دهیحالت ند نیاش را در احال نوهکه تابه رزنیپ

 :دیاش نگاه کرد و پرسرفتهدرهم یها وارد شدند. هومن به چهرهدر کنار رفت و آن یجلو
 عمو کجان؟عمو و زن یمیقد لیوسا -

 و سؤالش را با سؤال جواب داد. دیباال پر رزنیپ یابروها
 ؟یچ یبرا -

 و ترس گرفت: یرنگ نگران نگاهش
 افتاده هومن؟ یاتفاق -

 شد. رهیهومن را گرفت و در چشمانش خ یهادست
 بگو پسرم! حال عمو و پسرعموت خوبه؟ یزیچ هی -

 را فشرد. رزنیپ ید و شانهز یزورک یلبخند هومن
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 .میمیقد لیوسا یسر هی. من فقط دنبال فتادهین یاتفاق چی! هنینگران نباش -
 از اتاق اشاره کرد. یاتکان داد و به گوشه یکه هنوز هم شک و ترس داشت، سر رزنیپ
 جاست.عموت همونمامان، بابا و عمو و زن لیاون گاوصندوق، تموم وسا -

که به  یشد و از گردوخاک لیها و وسالباس آوردنرونیو درش را باز کرد. مشغول ب دیدوق دوسمت گاوصنبه هومن
کرد و آن را  ی. اخمدیرس یاورورفتهرنگ ینداد و کارش را ادامه داد که به دفترچه یتیهوا رفت، به سرفه افتاد. اهم

 به نام خدا شد. اولش، بعد از یحهصف یبه جمله رهیبرداشت. متعجب بازش کرد کرد و خ
 «من! بیپر فراز و نش یزندگ یروزها»

 ورق زد و مشغول خواندن شد. ی. با کنکجکاوکردیعادت م بیمرموز و عج یهانوشته نیداشت به ا کمکم

«13/11/1369 
 شروع به نوشتن خاطراتم کنم. تازه از دیلحظه، با نیامروز و درست از هم نیاز هم کنمیحس م یچرا؛ ول دونمینم
 یزیمن چ کردنیکرده. اونا فکر م میکالفه و عصب یحساب یطوالن یهاییبازجو نیمرخص شدم. ا مارستانیب
 بیاوضاع برام افتاد، کار عج نیکه تو ا یاتفاق نیتربیخودشونم؛ اما عج نیکه منم ع دنیباالخره فهم یول دونم؛یم

دلش  دی. شادونمیرو نم لشیکرد. هنوز دل یاستگارجناب سروان بود. امروز شخصاً اومد سراغم و ازم خو ییهویو 
داره باهام  میتصم نیوجدان گرفته و واسه همعذاب یریدرگ ونیشدن شوهرم، مخاطر کشتهبه دمیبرام سوخته. شا

رو انجام  شفهیجناب سروان فقط وظچون  نم؛یبیوجدان نمعذاب نیا یواسه یلیآخه چرا اون؟ دل یول نه؛ازدواج ک
 «.دونمینم یچی. هجمیگ یلیخداده. 

«27/12/1369 
مرد  نیکم دارم عاشق اکم کنمیتو شوکم؛ اما حس م دم،یکه راجع به شوهر سابقم فهم ییتایخاطر واقعهنوزم به من

شد.  یچ دونمیعاشقش نباشم. اصالً نم تونمیوجود نم نیبا ا یکه اون هنوز عاشق همسر اولشه؛ ول دونمی. مشمیم
 کردمیفکرش رو نم وقتچی. هوانیبود و... ک وانیفقط ک شسرعت برق و باد گذشت و همهو چند روز به ماه کی نیا

 «.دونمیغلط. هنوزم نم ایتر از اون، عاشقش بشم. درسته بشه و مهم میوارد زندگ یاگهیمرد د

«15/4/1370 
. کنمیکنه. دارم لمست م رورویمن رو ز یدگ. اون قراره با اومدنش زنشهیامروز، روزشمار تولدِ کوچولوم شروع م از

 فیکث یایدن نیا یول ؛یایب ایزودتر به دن ی. دوست داریهول یلی. تو خکنمیآره! تپش قلب کوچولوت رو احساس م
 تونمیم گهیماه د کی. کنمیم یشماراومدنت لحظه یوجود برا نی. با ایکه انقدر براش عجله دار ستین یخوب یجا

. مخصوصًا یشیمن م هیتو شب گهیبشم. مادرجون م یهات نگاه کنم و غرق شادبه چشم تونمیکنم. مدستات رو لمس 
 «.زهیانگبندازه اون چقدر نفرت ادمیکه  ارهیاز پدرت به زبون ب یحرف خوادیمهربونه پسرم. نم یلیچشمات. اون خ
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 شد و لب زد: رهیآخر خ یبه جمله ریمتح هومن
 ز؟یانگنفرت -
 «. از وجود من!یفطرت بشه. تو مال مناون پست هیشب دینبا تیچیبلکه ه ،تافهیقتنها  نه»
«25/4/1370 
عروسه اون تازه ؟یدونی. آخه مکنهیم تمیاذ یلیعموت هم خباد کرده و زن یروز به تولدت مونده. شکمم حساب ستیب

وقتا فکر  ی. گاههیطونیالعاده شوخ و شآدم فوقم کرده. آورده و سوژه ریاما من رو گ خواد؛یبچه نم ایزود نیو به ا
 «!شهیم یچ نیهم مادرش. بب طون،یش درش!هم پی... واارهیب ایپسر به دن هیاگه  کنمیم

«3/5/1370 
. دست پسرش زو ارهی. نتونست طاقت بدیرو فهم زیچمن باالخره همه یخاطر من با هم بحثشون شد. هووبه اونا

اما  فته؛یاتفاق م نیروز ا هیکه باالخره  دونستمی. مترهیعصب یاگهیالن از هر وقت دا وانیگرفت و رفت خارج و ک
مرد رو قبول  نیاشتباه از من بود. اگه ا دیبشه. شا یجورنیا خواستمی! نمزمیداشتم ازش فرار کنم. پسر عز یسع
 قتیحق دیبا یروز هیاما تو باالخره  ام؛خوی. ازت معذرت مافتادینم یاتفاق نیچند روز مونده به تولدت همچ کردم،ینم

پدرت  خواستیدلم م یلی. خشهیعوض نم یزیکنم تو رو ازش دور کنم، بازم چ ی. هر چقدر هم که سعیرو بفهم
 «!ستیباشه؛ اما متأسفانه ن وانیمثل ک یآدم

 قورت داد. لرزان زمزمه کرد: یسختو آب دهانش را به دیهومن باال پر یابروها
 کارن... -

 یعنی نیباردار بوده. ا شیقبل از ازدواج با عمو شیعمودقت کرد. زن هاخیبه تار بارنیرا خالف جهت ورق زد و ا دفتر
کار هم نتوانست  نیدهانش گذاشت؛ اما ا یو دست لرزانش را رو اوردینتوانست طاقت ب ست؟ین شیکارن پسرِ عمو

 یهاگونه یداغ اشک رو یهاهقش، قطرههق یصدا شدنزمان با بلندحال خرابش شود و هم کردنیمانع از مخف
با همان دست لرزان دوباره دفترچه را ورق  شدند،یم ایبه نگار و مادربزرگ که حالش را جو توجهیسردش سر خورد. ب

 که خوانده بود، برگشت. یخط نیزد و به آخر
خالفکارِ دروغگو!  هیبوده.  یجور آدمچه تیعپدر واق یحق توئه. حقته که بدون نیاما ا ؛یدوست ندارم که بدون چیه»

پدر  هیبتونه واقعاً برات مثل  وقتچیه کنمی... گمون نموانیکرد و ک انـتیداد. به اعتمادم خــ ـ یاون من رو باز
 .یزو بفهم تیزمان احساس کرد وقتشه، واقع هرتو رو نخواست،  گهیباشه. ازش خواستم هر وقت د

 لرزان ورق زد. یو دست انیگر یو با چشم دیرا باال کش اشینی. بشدینم باورش
 یپسرِ شجاع و قو هیکه مثل اسمت  دوارمیشجاع و ام یعنیروزت شده. بابات اسمت رو گذاشت کارن. کارن  هی تو»

 دوارمیپسرم. ام کنمیبرات دعا م شهیمن هم یول ؛یداشته باش یسخت یقراره زندگ گهیچون احساسم بهم م ؛یبش
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 انیو ک وانیبه ک خواستیهم بود. م گهید زیه چیاسم  نیکردن اپدرت واسه انتخاب لیاما دل ؛یبش ریخعاقبت به
تر از و بزرگ یداشتنبرادر دوست هیوقت هم تو ما بود. اون شیهم پ انیاالن ک خواستیکه چقدر دلم م ی. واادیب

 «.کنمیکه من فکرش رو م ستیقدر قشنگ ناون زیچبود؛ اما انگار همه یحال و راضخوش وانیهم ک ،یخودت داشت
شد. مادر کارن راجع به او هم نوشته است؟ کنجکاو مشغول  رهیتولد خودش خ خیورق زد و متعجب به تار هومن

 خواندن شد.
و  اوردیطاقت ن د،یرو د اتیطونیتو و ش یوقت دمیشا اینرفته  شیخوب پ یلیعموت خزن یهایزیرانگار برنامه خب،»

پروانه  نیشوق و ذوق دارن و ع یلیعموت خاومد. عمو و زن ایدنهرحال امروز هومن بهدار بشه. بهگرفت بچه میتصم
 «.استیپسر دن نیتر. هومن با وجود اونا خوشبختچرخنیدورش م

داد. قورت  شدهنیروز نفر نیدر ا بارنیصدم یبرا کرد،یم ینیسنگ شیرا که در گلو یزد و بغض یلبخند تلخ هومن
و  آمدیها سرش نمبال نیا وقتچیه ماندند،یاش زنده م. اگر خانوادهوچندسالستیب نیاندازه کل احسرت داشت. به

 کهنه را ورق زد. یو دفترچه دیکش ینبود. آه نجایاالن ا
 یهاچشمقدر با نمک که انتظارش رو داشتم. همون طون،یقدر ش. همونشهیتر مروز داره بزرگپسرعموت روزبه -
 یپدرش و ژن نیصورت و قدش، درست ع یدگیمادرشه؛ اما کش هیقشنگش، کامالً شب یو اون لبخندا شیآسمون یآب

 .طنتاشهیکه از هردوشون به ارث بـرده، بدون شک همون ش
 :دیرا بست و از خود پرس سشیو بغضش دوباره شکست. چشمان خ اوردینتوانست طاقت ب هومن

 «باشه؟ یجورنیا دیبا مونیزندگ چرا؟ چرا سرنوشت و آخه»
تولد خواهرش  خیورق زد و به تار کردند،یم ییآن خودنما یاشکش رو یهارا که قطره یارا باز کرد. صفحه چشمانش

 .دیرس
عموت که سر تو من رو اومد. فکر کن! زن ایواسه اومدنش ناز کردن، به دن یکه کل خانومیامروز باالخره هست و»

شلوغ و پر از محبت. دلم  یخونواده هیرو دوست دارم.  طیشرا نیحاال خودش دوتا وروجک داره. ا انداخت،یدست م
 هینشدم و امروز  دیاما من ناام اد؛یکنار ب طیبا شرا تونهیهنوزم نم وانی. هر چند کمیتا ابد کنار هم بمون خوادیم

 «زدواجمون شده و من هنوز تو شوکم.برادرش بوده که باعث ا نیرو بهم اعتراف کرد. بهم گفت ا یقتیحق
 دوسال بعد بود. یبرا دیجد یصفحه خیزد. تار ورق

مشکالت خودم و  ریقدر درگسراغ دفترچه خاطراتم. اون امیباالخره بعد از دوسال فرصت کردم دوباره ب امروز»
 وانیتنهام. ک یلیبود. خ عیسر یلیکه خ دونمیدوسال چطور گذشت. فقط م نیا دمیکردنت بودم که اصالً نفهمبزرگ

بود، با وجود  شیشگیکه سرزدن به من کار هم همعموت . زنستیخونه ن وقتچیسخت شده و ه یپرونده هی ریدرگ
 .رسهینم یاگهیکار د چیاون دوتا وروجک به ه
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که صبر اما هر چقدر  م؛یدور هم جمع بش یقرار بود امروز همگ»بعد بود.  یدو هفته-یکی یبرا یبعد ادداشتی
آشفته اومد خونه و... خبر داد جفتشون  وانیک نکهیتا ا مینگرانشون بود یلی. همه خومدنیش نکامران و خونواده م،یکرد

 «.شهیباورم نم نوزماالن که سر قبرشون نشستم، ه یتو راه تصادف کردن. حت
 حو جمالت شد.م د،یدیاشک تار م یهاخاطر قطرهکه به یآشفته ورق زد و با همان چشمان هومن

 یاپرونده گهیطرف مرگ برادرش و از طرف د هیست. از و کالفه یعصب یلیروزا خ نیا وانی. کختهیبه هم ر زیچهمه»
 ایآسون نیکه باهاش سروکار دارن به ا یی. انگار ماجراشهیتر مو خطرناک تردهیچیاوضاعش پ ره،یجلوتر م یکه هر چ

اوضاع داغون،  نیمونده. تو ا یلیخ یمهره اصل رانداختنیتا گ گفتیراش مکه به همکا دمیحل بشه. شن ستیقرار ن
هومن و  یهوا شهیکه هم یبهم قول بد دیبه توئه. با دمیپسرم. تموم ام ییمونده، تو یکه برام باق یایتنها دلخوش

ن سن کم یر، اونم تو اخاطر نداشتن پدرومادکه قراره به یاز درد و رنج یاذره تونمینم ی. حتیرو داشته باش یهست
 .کنمیتحمل کنم. فقط براشون دعا م یحت ایتجربه کنن، درک 

 که مادر کارن کشته شد. یدرست همان سال یعنی. دیزد و دوباره به دوسال بعد پر ورق
 «واقعاً شوکه شدم. دم،یکه اون عکسا رو د یزمان»
کوت کردم، بعد از چندسال حاال انقدر آشوب بودمشون و س دهید یکه تو بچگ ییایعوض کردمیفکرش رو نم چیه»

 هیکه چندسال متوال هیاهمون پرونده قاًیدق نی. اشدیختم نم یدوتا خرابکار-یکیاونا به  یبه پا کرده باشن. پرونده
 دادم،یخبر م سی. اگه به پلکردمیاون روز سکوت م دی. نبامونمیپش یلیکرده. از کارم خ ریو همکاراش رو درگ وانیک
 نیا دونمیگفتم. هر چند م وانیرو به ک یچبشن. همه یبزرگ یتایجنا نیسرهم مرتکب چنپشت تونستنینم گهید

باند  یاز اعضا گهیچندتا د یکم کنه. چهره کشم،یکه االن بابتش م یوجدانو عذاب میاز اشتباه دوران بچگ تونهینم
 اشیبازحاله و همخوش یلیروستا فرستاده. کارن خ نیرو به اواسه محافظت ازمون، ما  وانیکردم و حاال ک ییرو شناسا

 بیهاشون کل مزرعه رو پر کرده؛ اما من احساس عجخنده یو صدا کننیم یاالنم دارن باهم باز نیکنارشن. هم
 «.کنمیدعا م یعنینباشه.  طورنیکه ا دوارمیاما ام راهه؛تو  یوحشتناک یلیاتفاق خ کنمیدارم. حس م یو بد
حالت بود؛  نیدست لرزانش افتاد. چند لحظه در هم انینامعلوم شد و دفترچه از م یاو شوکه محو نقطه جیگ منهو

 نگار شد: یزدهوحشت یبه خود آمد و متوجه صدا خورد،یصورتش تکان م یکه جلو یاما باالخره با دست
 هومن؟ هومن حالت خوبه؟ -

 خت و سرش را آهسته به چپ و راست تکان داد.را به چشمان نگران نگار دو جشیو گ سیخ نگاه
 م... ممکنه! ری... غ... غنی... اینه! ا -
طور که نشسته بود، صندوق شد. نگار آب دهانش را قورت داد و همان روروکردنیو با عجله مشغول ز دیجا پر از

 کرد. ترکیخودش را به صندوق نزد
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 بذار کمکت کنم! -
 یپرونده کیکاغذ و  یسرانجام به تعداد نکهیتا ا ختندیر رونیب ایکنار زده  زهارایرهو خرد لیو نگار تمام وسا هومن

به آن  دیو همانند هومن با تعجب و ترد دی. نگار عقب کشدندیصندوق رس یخورده، درست در انتهاو خاک یمیقد
آن را برداشت و مشغول  جلد پرونده را پاک کرد. یرو ککار شد و خابهچشم دوخت. بعد از چند لحظه هومن دست

 یتیچند هو یمجرم ساله،یس یبود. اول از همه مرد یارهیزنج تیقتل و جنا یسر کیخواندن شد. انگار مربوط به 
بود و اظهارات همه از جمله همسرش، نشان  دهیبه قتل رس یبه طرز مشکوک سیاز پل زیو گر بیو کار بلد که در تعق

هومن  یبرا یمقتول را به راحت تیپرونده هو یرو شدهمهیکس و شواهد ضمو ع ستیاز قاتل ن یرد چیداد هیم
که هومن  دینکش ی. و طولشدیماجرا آشناتر م رفت،یقتل بود. هر چه جلوتر م نیا ی. پدر کارن، قربانکردیآشکار م

به  ایبته مجهوالت ارتباطات و ال ات،یبا جزئ یتهمعروف و دردسرساز است. من یپرونده، همان پرونده نیمتوجه شد ا
 یاکلمه یحت گاهچیها و بارها و هکرده بود. بار رورویکه بارها و بارها آن را ز یاپرونده یاصل ینسخه گر،یعبارت د

 وکش نیچون بدتر شد؛یختم نم جانیکارن به چشمش نخورده بود. انگار ماجرا به هم یدرمورد مرگ مرموز پدر واقع
هزار رفته بود  ی. ضربان قلبش رودید شدهنینفر یآن پرونده انیعکس پدرومادرش را مبه هومن وارد شد که  یزمان

 قورت داد و لب زد: یسخت. آب دهانش را بهشدیبرداشته نم نشیوالد ریتصو یاز رو یالحظه رشیو نگاه متح
 تصادف... ی... آخه... اونا که توی... ولنی... ایا -
بودند. نفسش  یارهیقتلِ مرموزِ زنج نیا یهایپدرومادرش قربان بارنی. ادادینشان م یگرید زیها و شواهد چنوشته اما

را بست و  شیهاسر خوردند. پلک اشدهیپررنگ یهاگونه یرو یاشک به آرام یهاحبس شد و قطره نهیدر سـ*ـ
 فرستاد. رونیحرص ب سر داد و نفسش را پر کیستریه یاخنده شیهازمان با بازکردن پلککرد. هم یاخندهتک

 ست! مزخرفه!مسخره -
لرزانش  یهارا با دو دست چنگ زد و پلک شیدرهم رفت. موها شیهااز چند لحظه ناگهان سکوت کرد و اخم بعد

 زد: ادیزمان فررا بست و هم
 مزخرفه! -

 :دیو توپ دیزده پرونده را از دستش کشکه از رفتارش شوکه شده بود، وحشت نگار
 هومن! یخودت رو نابود کن ذارمی. نمهیکاف ،یدی! هر چقدر فهمبسه گهید -

 .دینگاه سرخش را به پرونده دوخت و با خشم آن را از دست نگار کش هومن
 بدش من! -
 هایکه مانند قبل ی. قتلگریقتل د کیمربوط به قتل پدرومادرش گذشت و باز هم  یهاحرص ورق زد و از نوشته با

به  گریمرموز در اتاق کار خودش و درست مانند سه قتل د یمشخص بود. بهادر. قتل اشیقاتلش نامشخص و قربان



 

 

882 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

. یاصل یبه قتل مهره دیرسیشد و سرانجامشان میمربوط م گریکدیبه  هاتیها و جناقتل نیضرب گلوله. تمام ا
 یطوالن یتمام و پرونده زیچباند که با مرگ او همه یاصل سیبود. رئ هاتیو پنج ساله که مرکز تمام جنا یس یمرد
جعل شده  سیپل یاداره یگانیموجود در با یقالب یموضوع هم در پرونده نیا یمختومه شد. مرگ! حت شیهاتیجنا

 .شدیبا قتل او تمام م ،یداستان اصل یانیمجرم فرار کرده بود؛ اما سکانس پا دانستندیکه همه م یداستان ربود. آخ
 که به کارن گفته بود، در سر خودش تکرار شد. یزد و حرف یتلخ پوزخند

 یهاپشت کلمات و جمله قت،ی. حقمیخبریکه من و تو ازش ب هیراز ،یلعنت یاون پرونده یهاتک صفحهتک ونیم»
 «!کارن هییجنا یپرونده هیماجرا فراتر از  نیپنهون شده. ا نشیدروغ

 تیمانده بود. شخص پاسخی. حاال تنها دو سؤال بدیکنار هم چ پازل را یهارا با خود مرور کرد و تکه زیچهمه هومن
چرا تمام مدارک مربوط به  نکهیباشد و ا توانستیم یچه کس یارهیهمان قاتل زنج ای یاصل یاول داستان، مهره

 زیچ کیها به پرسش نیا یداشت؟ پاسخ هردو اریدر اخت ار یاصل یپرونده شیاو جعل شده و تنها عمو یهاتیجنا
 .شدیختم م

 زده لب زد:و وحشت جیآن را نداشت. گ رشیعنوان قصد پذ چیکه هومن به ه یزیچ
 امکان نداره. نینه... ا -
با هزار دردسر  نیکه مت یصوت کوچکقرار بود آن را ثابت کند. همان ضبط دشانیانگار ممکن بود و مدرک جد اما

 چشمان هومن نگه داشته بود. یروست روبهدستش، در انیشده و حاال م رشیباالخره موفق به تعم
 .رشیکه االن سالمه. بگ نهیناجور ضربه خورده بود؛ اما مهم ا یلیخ -

آماده است؟  قتیحق دنیفهم یدستش سر خورد. برا یگرفته شد و رو نیو پر از شک هومن از چشمان مت جیگ نگاه
دستگاه داخل  شدنیخاطر مخفکه احتماالً به ییگرفت و روشنش کرد. صدا نیاز مت ی! ضبط را به آرامدانستینم

 گلدان بم و ناواضح ضبط شده بود، به گوشش خورد.
 «نجا؟یا یاومد یواسه چ -»

 بود. شیعمو یصدا نیآشنا. ا یلیخ یلیآشنا به گوش هومن خورد. خ ییصدا
 هان؟ ه؟یت چاحمقانه یکارا نیا ی. اومدم که بپرسم. معنومدمیدادن نواسه جواب -»
 گفت: یلرزان یرا با سؤال جواب داد و با صدا ؤالشس
نه؟ با اون زن  ،یکار رو کرد نیکه بعد از چندسال باالخره خودش رو تو وجودت نشون داد، ا یوجدانخاطر عذاببه -

 نیا یکنیآره؟ واقعاً فکر م ،یش کرده بودشکمش آواره یبچه تو هیو با  یچون شوهرش رو کشت ؛یازدواج کرد
اگه  یخودت فکر کرد شیاصالً پ کنه؟یپاک م ،یکرد*ـناه و مادرش گـیب یرو که در حق اون بچه یتیناکارت ج

 واسه تو نداره. یتیاهم چینه. احساسات آدما ه وان؟یک شهیم یرو بفهمه، چه حال تیاون بچه واقع یروز هی



 

 

883 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 زد: ادیفر
 یبا دروغ زندگ دیبا یهات تا کهان؟ برادرزاده ،یرو کشت شیقراره بفهمه که تو پدر واقع یک چارهیب یاون بچه -

 کار خودته! نایا ی! همهوانیکنن؟ جواب بده ک
! تو مثالً یلی. خیکرد یبزرگ یلیبهتر بود سرت تو کار خودت باشه. اشتباه خ دینداره. شا یمن به تو ربط یزندگ -

 .یونت انقدر راحت من رو بفروشباباج شیپ ینیریخاطر خودشبه کردمیفکرش رو نم چی. هیدوست من بود
مثل تو بودم؟ من  یزیانگسال دوست و همدم آدم پست و نفرت همهنیاز خودم متنفرم که ا یدونیدوست؟ م -

آدم شرور و بدذات رو رو کردم.  هی یجرما نیکه الزم بود رو انجام دادم. دوتا از بزرگتر ینکردم. فقط کار ینیریخودش
 .یزده باش ،یکنیم رشونمیکه دستگ ییرو دست مجرما دیشا دونه؟یچه م یها؟ کس ،یارجرم رونشده د گهیچندتا د

؛ بمونه یباق شهیمون مثل همتا رابـ ـطه یها ازت خواستم دهنت رو ببندباهات مدارا کردم. بار یلیمن خ خفه شو! -
 یاگه رابـ*ـطه کردمیکر م. من فیامروزت رسماً گور خودت رو کند یهه! با لودادن من و حرفا ؟یاما تو چ

 یهم که شده دست از لجباز تچارهیو دل پدر ب ستنوعرو نشدنوهیخاطر بجلودارت نشه، الاقل به مونیدوست
 .یداریبرم
خاطر منافع منم مثل توام؟ به ینکنه فکر کرد ایکنم؟  یوجدان زندگعمر با عذاب هیکه  ؟یکه چ کردمیسکوت م -

 خوابم؟یبالشتم و م یرو ذارمیراحت سرم رو م الیو آخر شب با خ زنمیم یخودم دست به هر کار
 خشاب اسلحه به گوشش خورد. یصدا

 مجبورم. یسخته؛ ول یلی! کشتنت برام خزمیعز قی. رفیکنیم یوراج یادیز یدار گهید -
 یتیاهم چیرگش هخاطر منافع خودش حاضره جون تنها برادرشم به خطر بندازه و مکه به یهه! سخت؟ واسه کس -

 «وجود نداره. یتیمحدود چیبراش نداشته باشه، ه
 یهاتک سلولتک کردیکه داشت باالتر رفت. احساس م یوحشتناک تمیو ضربان قلبش از ر دیهومن باال پر یابروها

 گری. دخود نداشت یرو یکنترل چیاند و مغرش در مرز انفجار بود. تمام بدنش به لرزه افتاده و هبدنش آتش گرفته
و ناآشنا، در  گانهیبه زبان ب یقیموس کی هیشب ،ییمعنا ومفهوم  چیکلمات بدون ه یو انگار ادامه دیفهمینم یزیچ

 .دندیچیپیگوشش م
 نداره؛ پس راحت باش! ییمثل تو معنا یپست یآدما ریحق یهابه خواسته دنیسخت تو رس یکلمه  -»
دو نشون بزنم.  ریت هیبا  تونمیبد نشد. با کشتن تو م یلیمن خ یبرا .یگیخب راست م یول ؛یلجباز بود شهیتو هم -

 که بخواد متهمم کنه. مونهینم یباق یکس گهیهم د ا،یاون دن فرستمیرو م معرفتیزنک و بآدم خاله هیهم 
 .دیخند
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! از زیانگچقدر غم زحماتت به هدر رفت. یها؟ شرمنده! ول کنه؟یرو باور م یآدم روان هی یحرفا یآخه کدوم احمق -
 ازحدشیها منتظر اومدنش و بکه سال یخاطر مرگ هولناک تنها فرزندش، پسرپدر به هی شدنیروان یفردا ماجرا

دادن و نشون تریبه واقع تونمی... من میول شه؛یتو نابود م گبا مر شمیجورنی. اون همفتهیش بود، سر زبونا موابسته
 گردانه.روان کمهیهمراه با  یدنیجام نوش هیحلش فقط . راهکار کمک کنم نیا دنیبخشسرعت

 .دی*ـتانه خندمسـ
 دار و پر افتخار اداره، دچار اختالالت اعصاب و روان شده.بشه! سرهنگ اسم و رسم یلمیواو! عجب ف -

 کرد. ینچنچ
 اعتماد کنه. ماتشیبه حرفا و تصم تونهینم کسچی. هستیشغل مناسب ن نیاصالً واسه موندن تو ا گهید -
 یتو خونه خواستیدلم نم چیاما ه بره؛یهمراه خودش به گور م ،یوجود آوردرو که به یمشکالت یمرگ تو همه -

 !ی... تو مجبورم کردیول زم؛یخودت خونت ور بر
 گفت: ترآرام

 !قیخداحافظ رف -
که هر لحظه دورتر  ییهاقدم ینها صداگلوله، همه را، جز هومن مبهوت و شوکه از جا پراند و بعد ت کیشل یصدا

 صوت گرفت و به هومن دوخت.اش را از ضبطزده. نگار نگاه بهتدیبه گوش رس شدند،یم
 ...یاون صدا دم؟یاون... من درست شن -
 .شدیها در ذهنش تکرار مها و بار. تنها همان جمله بود که باردیشن ینم یزیچ گریهومن از آن لحظه به بعد د اما
براش نداشته  یتیاهم چیخاطر منافع خودش حاضره جون تنها برادرشم به خطر بندازه و مرگش هکه به یکس واسه»

 «وجود نداره! یتیمحدود چیباشه، ه
 کردند و لرزان لب زد: دایپ شدنیقدرت جار شیهااشک باالخره

 ب... برادر... ب... با... بابا! -
 ینیبدنش سنگ یرا که رو یزد و سر هیتک واریعقب رفت. به درزان عقبل ییهااز جا برخاست و با قدم یسختبه
 هقش بلند شد.هق یسر خورد و صدا نیزم یدستانش گرفت. تن لرزانش رو انیم کرد،یم
 سال عذاب بسم نبود؟ ستیسال... ب ستیآ... آخه چرا؟ ب ا؟یخدا -

 زد: ادیرا باال گرفت و فر سرش
 هان؟عذاب بکشم؟  دیبا یتا ک گهید -

زمان با گرفتن دردمند زد و هم یادیکند، فر یپسرش را حالج یشدهضبط یهاکه تازه توانسته بود حرف مادربزرگ
 یشد. دست رو رهیاش خهم افتاده یرو یهازده به پلکو وحشت دیسمتش دوافتاد. نگار نگران به نیزم یسرش رو
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که به او وارد شده  یخاطر شوکو فقط به داردن یاصمطمئن شد مشکل خ یقلبش گذاشت و نفسش را چک کرد. وقت
متکا گذاشت و  یرو یرا به آرام رزنیقند درست کند. سر پخواست آب نیو از مت دیکش یاز هوش رفته، نفس راحت

 د؛یفهمینم یزیو چ دیدیکه اصالً اطرافش را نم یزور به خوردش داد. به هومن چشم دوخت. هومنقند را بهاز آب یکم
 شهیکه هم ی. محبتشیعمو یشگیو هم جایب یهاتمام آن محبت لیواضح و روشن بود. دل شیبرا زیچهمه گرید اما

خاطر حفظ و عوض کرده بود، فقط به ی. تمام مدارک را مخفکردیمحروم م اشیاجبار یچارهیاز کارن، همان پسر ب
همه اتفاقات مرموز خاطر آنبه ت،دش اسها کار خوقتل شدیاگر مشخص نم یخودش. چون حت گاهیو جا تیموقع

 شانیها بدبختکه او را مقصر سال یو حاال آن مرد، کس افتادیکه مسئولش بود، مسلماً به دردسر م یاداخل پرونده
 گریباشد. مغزش د یآدم وحشتناک نیچن شیعمو کردی... نه، باور نمیها خاک بود و مجرم اصلخروار ریز دانستند،یم

 ش،یسال پ ستیکاش ب ی. امردیروزها م کاش همان یا کردی. در دلش آرزو مرفتیم جیگ شو سر کشش نداشت
 .دید یروز را نم نیا گاهچیاما ه داد؛یجان م هایآن وحش یها و آزار روحشکنجه ریز
 شد. اهیچشمانش س یجلو زیچآن همه کیو در  شدیهر لحظه تارتر م دشید

*** 
 ؟یدونستیم یاز ک -

 دهانش را قورت داد و با اندوه گفت: آب
 .میپرونده بود نیا ریدرگ سالنی. ما چندلیاز همون اوا باًیتقر -
نگار  یهانشاند. دست شیسرعت کنترلش کرد و او را سر جاکه نگار به دیشد و از جا پر یحرف عصب نیا دنیشن با

 :دیرا پس زد و غر
 !دمی! بسه! فهمخبلهیخ -

 یظیتر شود، با اخم غلآرام یفرستاد تا کم رونیرا ب اشیرا بازوبسته کرد و نفس حرص جانشیبلرزان و  یهاپلک
 به عماد گفت: رهیخ
 ؟ینگفت یزیو چ یپس چرا زودتر اقدام نکرد -

 :دیتوپ تیرا باالتر برد و با عصبان شیصدا تن
فخر  هیو به بق رهیراه م ابونایاست تو خرمجرم داره راست هی یدونستیم کهیدرحال ،یسال تموم ساکت موند ستیب -
 ؟یچرا؟ چطور تونست فروشه؟یم

 زده گفت:انداخت و خجالت نییسرش پا عماد
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بزنم کار  یکرد. بهم گفت اگه حرف دمیتهد یتجربه و خام. سروان احمدستوان کم هی! دمیترسیمن جوون بودم. م -
نشده. من احمقم از ترسم دهنم بسته موند؛ اما  یچیگار که ه. ازم خواست ساکت بمونم. انرهیگیم رو ازم مو درجه
 حاال...

 .دیلرزان کش یآه
 !مونمیپش یلیمن خ -

 :دیتوپ یوقاحت درشت شد و عصب همهنیهومن از ا چشمان
 نباش! مونمیو پش اینه تو رو خدا! ب -

به چشمان  رهیومن بدزدد؛ اما هومن خکرد نگاهش را از نگاه ه یعماد را گرفت و سرش را باال آورد. عماد سع یچانه
 :دیاش غرزدهخجالت

. مادرش کشته شد، پدرش دیدیکابوس م شهیکارن هم م؟یدیکش یسال چ ستیب نیمن و کارن تو ا یدونیتو م -
 دوستش نداشت و...

 فرستاد. رونیرا ب اشیمان نفس حرصزرا بازوبسته کرد و هم شیهاپلک
 .ختیمن ر یبه پا کرد،یخرج اون م دیرو که با یچرا محبت فهممیحاال م -

 را صاف کرد. شیکرد احساساتش را کنترل کند. صدا یقورت داد و سع یسخترا به بغضش
 !دمیاما هنوز به جواب سؤاالم نرس -

 فرستاد. رونینفس لرزانش را ب عماد
 .گمیو جوابش رو بدونم، بهت م یبپرس یمن... من هر چ -

 :دیغر هومن
 یکشت؟ اتفاقات یکشته شدن؟ مادر کارن رو ک یجورحاال بگو. پدرومادرم چه !یندار نیهم جز ا یاگهید یچاره -

رو از  یدونیکه م یزیپرونده بود، درسته؟! هر چ یکه بعدش سر من اومد، کار همون قاتل مادر کارن و مجرم اصل
 اول بگو.

 انداخت و شروع به گفتن کرد. نییسرش را پا عماد
باند بود.  یاعضا نیاز بهتر یکیبودن. اون  یکارن رو کشته بود، عصب یپدر واقع وانیک نکهیخاطر ابه یلیخ اونا -

رو با جون  وانیکردن ک یبندازن. سع ریکشته شده، ساکت ننشستن و باالخره تونستن پدرومادرت رو گ دنیفهم یوقت
 حرفاست. نیتر از ا رحمیکنن؛ اما... خبر نداشتن که اون ب دیاونا تهد
 .دییهم سا یرا رو شیهاچشمانش را فشرد و دندان هومن
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 یو با افتخار اعالم کنه پرونده رهیبتونه اونا رو بگ نکهیا یبشن. فقط برا یو بعدش اجازه داد پدرومادرم قربان -
 تموم کرده. لعنت بهش! ییرو به تنها سالهنیچند

 تکان داد. یسر عماد
مادر کارن باعث شده  یبود اعترافا و کمکا دهیفهم ینداشت. از طرف رافتادنین قصد گعنوا چیبه ه یاصل یمهره -
و وقت نشد  دیسر رس وانیاومد سراغش... و بعدم نوبت شماها شد؛ اما ک نمی. واسه همفتنیاز قبل تو دردسر ب شتریب

 ...یت؛ ولسراغ میها اومدبچه یهیبقو من و  وانیبندازن. ک ریرو هم مثل تو گ یکارن و هست
 حرفش را با بغض به زبان آورد. یادامه هومن

 نمونده بود. یباق یزیشاد و سرحال چ یشده بود. از اون پسربچه رید گهید یول -
 نگفت. یزیانداخت و چ نییسرش را پا عماد
 از چند لحظه مکث با همان حالت ادامه داد: بعد
چه  وانیک دیبودم که فهم یباهات من نه. من... من تنها کسختم بشه؛ اما اشت جانیها به همشما یماجرا دیشا -

 دیفهم یبود. وقت قتیحق دنیساکت موند. گـ*ـناه اونا هم فقط فهم شهیسر مافوق و پسرش آورد؛ اما مثل هم ییبال
مخـ*ـدر به سرهنگ، عقل و هوشش رو  یماده هیق یدوستش رو کشت و با تزر نیخبردار شدن، بهتر تاشیاز جنا

ها از مدت نکهیخاطر ابه وانی. کیبه مجرم اصل دینوبت رس تیحرفاش رو باور نکنه... و در نها کسچید تا هپرون
باشه؛ اما اون مرد با  نیترو زرنگ نیبهتر شهیهم خواستیچنگش فرار کرده بود و ازش جلوتر بود، تنفر داشت. م

 رشیباالخره بعد از چندسال گ وانیک یو وقت ستین طورنیتو بهش ثابت کرد که ا رانداختنیو گ سرشکشتن هم
که  ییبال هیرو تموم کرد. درست شب یچپر نفرت همه یگلوله هیبا  ن،یو برخالف قوان ارهیانداخت، نتونست طاقت ب

برمال  قتیاما مسلماً اگه کل حق شد؛یپرونده به ضررش تموم م نیا یسر پدر کارن آورد. در هر صورت ماجراها
 بدتر بود. پس مدارک رو جعل کرد. یلیخ شد،یم

 تکان داد و اخم کرد: یسر هومن
 ؟یچ م،یکردینم دایرو پ یاگه ما مدارک اصل یول -

 زد. یحرص یپوزخند
 درسته؟! ،یموندیساکت م یطورنیحتماً توام تا آخر عمرت هم -

 دوخت. هاکییسرش را به چپ و راست تکان و نگاهش را به موزا عماد
. من یکردیشده بود، باور نم داشیرو که از ناکجاآباد پ بهیمرد غر هیپس مسلماً حرف  ؛یبود انویتو عاشق ک -

 .یریبگ میدرست تصم یتا... بتون یرو بفهم یچخواستم خودت همه
 تکان داد. یسر یاز جا بلند شد و حرص هومن
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 ،یرو که االن به من گفت ییزایچ یتهران و همه یایرو گرفتم. تو همراه ما م میتصم نیدرسته! چون من بهتر -
. یدیشد، هرجا که الزمه شهادت م لیدادگاه عموم تشک یامروز و وقت نی. همیکنیاعتراف م سیکلمه به پلبهکلمه

 ماجرا رو بفهمن. اونم از زبون خودت! دیهم با چارهیضمناً! مادر و همسر بهادر ب
 قورت داد. یسختبه هومن، آب دهانش را به رهیو خ ریتحآن سرش را باال آورد. م کیعماد درشت شد و در  چشمان

 رو ازم نخواه. ا... اونا به من اعتماد کردن. یزیچ نی! همچکنمینه. خواهش م -
 زد. یپوزخند هومن

 .یکرد یدرسته و تو با اعتمادشون باز -
 نامعلوم دوخت. یابرد و نگاه سردش را به نقطه بشیرا داخل ج دستانش

 تموم بشه. سالهنیچند یازب نیوقتشه ا -
 را به عماد دوخت و با اخم ادامه داد: نگاهش

 اونم به روش من! -
 ملتمس نگاهش کرد. عماد

 ...ی! من... من نمکنمینه هومن! خواهش م -
شد و  رهیبلند کرد. به چشمانش خ یصندل یاجبار او را از رورا گرفت و به اشقهینصفه ماند؛ چون هومن  حرفش
 .دییهم سا یرا پر حرص رو شیهادندان

 وگرنه... ؛یانجام بد گم،یرو که من م یکار دی. بامیندار شهیو نم تونمینم -
 گفت: یاز جا بلند شد و با لحن آرام نگار

 ولش کن. -
 اش گفت:بغض خفه انیرا فشرد. از م تشیلرزان از عصبان یهومن را از عماد جدا کرد و شانه یسختبه
 !ای! بزمیآروم باش عز -
کشاند. در را  نیطرف ماشبرد و به نییها پاعماد قفل بود، از پله یزحمت هومن را که هنوز هم نگاه پر نفرتش رو به
 باز کرد. شیبرا
 !نیبش -

را دور زد. پشت فرمان که نشست،  نیطور که نگاهش به عماد بود، سوار شد. نگار در را بست و ماشنهما هومن
برداشت و  اشیشانیپ یشدن از مزرعه تعلل نکرد. هومن دست لرزانش را از روزدن و خارجاستارت یبرا یلحظه ا

 شد. رهیبه جاده خ
 م؟یریکجا م میدار -
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 فرستاد. رونیدنده را عوض کرد و نفسش را ب نگار
 !کنهیکه مطمئنم آرومت م ییخوب! جا یجا هی -

*** 
از  شیروروبه ییایرؤ یاز منظره ریرا متوقف کرد. هومن متح نیکه نگار باالخره ماش رفتیم یکیرو به تار هوا
پر  یهاوارهیباز محو د یشدند و هومن با دهان کیارتفاع اما تارقدم شد. هر دو وارد تونل کمو با نگار هم ادهیپ نیماش

 شانیصل براف رییکه انگار تغ یرنگارنگ یهاسبز بودند و گل نکه وسط زمستا ییهاچکیآن شد. پ چکیاز گل و پ
 .دیچیتونل پ یبسته یدر فضا اشزدهجانیه یرفت و صدا ادشیاز  زیچهمه یالحظه ینداشت. انگار برا ییمعنا

 ست!العادهواو! فوق -
 دوخت. شد،یکه درست از وسطش تونل رد م یاآورد و نگاهش را به رودخانه نییشرشر آب سرش را پا یصدا با
 ؟یرو از کجا بلد نجایا -

او  یزدهذوق ینگاهش را باال آورد و رو به چهره داشت،یزمان با هومن قدم برمرودخانه هم گریکه طرف د رنگا
 زد. یلبخند

 .کنهیاومدن حالت رو بهتر م نجایا دونستمیم -
 و ادامه داد: دیتونل چرخ یهاوارهیسقف و د نیب نگاهش

 ست.العادهکه هست، فوق یهر چ یداره؛ ول ییچه جادو دونمینم -
 کرد. یرا روشن کرد. نچ لشیتکان داد و موبا یسر هومن

 .نتشونیبیچرا نم دونمیکردم؛ اما نم لیمیکارن ا یعمو رو برابهادر و خاطرات زن یمدارک و نامه -
 را به نگار دوخت. نگاهش

 نه؟ داد،ینشون م یواکنش هیتا االن  دیبود، با دهیاگه د -
 تکان داد. دییتأ یسرش را به نشانه نگار

 حتماً سرش شلوغه. -
 .دیکش یسر تکان داد و آه هومن

 میساال... من و کارن داشت نیتموم ا ؟یدونی... متونمی... من... من هنوزم نمزایچ نینگار! هجوم ا کنمیباور نم -
سر  یول م؛یکنیکه نممجرم چه کارا  داکردنیبود. ما تو اداره واسه پ نجایمدارک ا کهیدرصورت م؛یدیکشیعذاب م
 خودمون... یپرونده
برگشت و متعجب و  عیسر، سرچندنفر از پشت یهاقدم یرا به تأسف تکان داد که همان لحظه با صدا سرش

 عقب رفت و لب زد:شد. چند مرد اسلحه به دست که او را نشانه گرفته بودند. عقب رهیها خزده به آنوحشت
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 چه خبره؟ نجای... ایا -
 نگار توجهش به او جلب شد. یاصد با
 .دمیکشیرو م یروز نیها بود انتظار چننه؟ مدت ،یکرد یرو نم نجایفکر ا -

ها را آن گریکه د یرو شد. چشمانروبه احساسشیسمت نگار برگشت که با چشمان سرد و ببه رشیو متح جیگ نگاه
سرد هومن گذاشت و به  یگونه یکرد. دست رو یطرا با چند قدم  نشانیب یزد و فاصله ی. نگار پوزخندشناختینم

 بود، گفت: ختهیتمسخر در آن ر یو از رو یساختگ یتیکه مظلوم یشد. با لحن رهیخ جشیچشمان گ
 بشه. یجورنیا خواستمینم ! واقعاً متأسفم!یاوه! هان -

 سر داد. یطانیش یاخندههومن برداشت و تک یگونه یرا از رو دستش
 .یشخص بهشون بود نیترکیو پسرش بودن؛ اما تو نزد وانین کطرف حساب م -

 زد. یثیکج و خب لبخند
 !نیترشکننده نیو همچن -

مشغول دورزدن  نهیسـ*ـبهبود، دوخت و دست نشانیسکوت ب یرا به رودخانه که در آن لحظه تنها شکننده نگاهش
 گرداگرد هومن شد.

 باشه قبالً هم بهت گفتم. ادتیهم داشتم. اگه  گهید لیدل هیالبته  -
 شد. اشرهیهومن قرار گرفت و خ یروروبه دوباره

 قتیحق دنیدر دنبال فهممثل تو دربه قاًیهدف. منم دق هی نیو همچن میدرد مشترک داشت هیمن و تو هردومون  -
 ممیه تا تو تصمسر عموت ریز امیبفهمم و مطمئن بشم تمام بدبخت اتیرو کامل و با جزئ یچهمه خواستمیبودم. م
 تر باشم.محکم
 فرستاد. رونیب قیرا عم نفسش

دوباره سرنوشت ما دوتا خانواده رو  ریو باالخره دست تقد نیطور که شما دنبال ما بوددنبالتون بودم. همون شهیهم -
 به هم گره زد.

 باال انداخت. ابرو
به  شدنکینزد یردم بخوره. حاال برابه د یروز هیو مزخرف  مصرفیب یوایکردم اون ش یفکرش رو نم چیه -

 هیبشم، باالخره  سیاگه مثل شماها پل دونستمیم شهیاهرم محکم داشتم. هم هیبه  ازیشماها و جلب اعتمادتون، ن
طور که افتخار کردم و همون مینوجوون انازش سود ببرم. پس اون لحظه بود که به انتخاب دور تونمیم یروز

داشتن فقط تو ارتباط ؟یدونیداشتم. م یمشکل هیبه هدف خورد؛ اما... من هنوزم  رمیت میانتظارش رو داشتم، مستق
 نبود. یمن کاف یبه اهدافم برا دنیواسه رس یکار یحوزه
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گرمش به پوست سرد هومن خورد و حالش را  یهاکرد. هرم نفس کیزد و لبش را به گوش هومن نزد یپوزخند
 تر کرد. آهسته لب زد:خراب

 رکردنیو تسخ میطور که من و برادرم شد. همونشدیاز درون نابود م دیخانواده با نینبود. ا یجسم کاف یا نابودتنه -
 بود. یخانواده کاف نیا ینابود یاحساسات تو، برا

 یگونه یرو یقطره اشک گرم دنیقادر نبود پلک بزند، باالخره با چک یکه از شوک زبانش بند آمده بود و حت هومن
و نفسش حبس شده بود. احساس  دیکوبیم اشنهیسـ*ـ یداد. قلبش با شتاب به قفسه اتشینشان از حسردش 

 یبود. صدا شدنیذره در حال متالشذره جودشنبود. تمام و دنیکشقادر به نفس یحت گری. انگار که دکردیم یخفگ
 گار سرش را باال آورد.ن یدادن نداشت. با صداازدست یبرا یزیچ گری. ددیشن یشکستنش را به خوب

 کنم. یرو بهت معرف می! بذار عشق زندگیآ! راست -
. کنار نگار آمدیها مسمت آنلبش به یرو یکه با پوزخند ینی. متدیرس نیرد نگاه نگار را گرفت و به مت ریمتح هومن

 شد. رهیاو حلقه کرد و به چشمانش خ ی. نگار دستانش را دور شانهستادیا
 همراهم بود. همسرم. ماتمیتک تصمتنهام نذاشت و تو تک وقتچیکه ه ی.. کس.اهامیمرد رؤ -

صحنه باالخره  نیا دنیهومن با د یبر آن زد. اشک ها یطوالن یاگذاشت و بوسـ*ـه نیمت یشانیپ یرا رو شیهالب
 هومن چشم دوخت. جدا شد و به نی. نگار از متدندیلرز اشدهیپرخشک و رنگ یهاکردند و لب دایپ شدنیقدرت جار

قدرا هم آسون آوردن دل تو اوندستبه شماها و به شدنکینزد ؟یدونیداستان. م یواسه ادامه میریخب! حاال م -
 دادمینشون م دیشدم. با ریهم تحق یو تازه کل امیسربر کارن بمسخره و حوصله ینبود. مجبور شدم به جشن عروس

و بهم اعتماد  نیتر تو چنگم باشبه هم نخوره و تو و کارن راحت وایبا ش میا دوستحالم تاز ازدواج اون دوتا نکبت خوش
 تو رستوران... یایبازکنم و اون مسخره بیرو تعق نیمدت تو و فرز هی. مجبور بودم نیکن
 قرار داد. اشیشانیپ یو دستش را رو دیکش یپوف
همراه  وایکه کارن و ش یجهان نتونستم اون روز نیآتشخاطر عشق به کنمیفکر م یبود. وقت یواقعاً دوران مزخرف -

و  نشیمنفجرشدن باک بنز ریاز ز شیخاطر شانس کوفتهم به نیرو بفرستم هوا و فرز نشونیهم بودن، ماش
اتفاقا  نیخب ا یو... ول یجهان شب عروس یایباز. بعدم که اون مسخرهادیشدن دررفت، خونم به جوش مجزغاله

 م رو عوض کنم.بزرگ بود؛ چون مجبور شدم نقشه یروزیپ هی ینهیزم
 زد. یشد و چشمک ترکیهومن نزد به
برابر بکنه؛ وگرنه  نیلـ*ـذت انتقامم رو چند تونهینفر م هیبا احساسات  کردنیباز کردمیها هرگز فکر نمموقعاون -

ارزشش رو داشت و بعد از اون هر  ی. مجبور بودم چندماه صبر کنم؛ ولدمیکشیم یتوپ ینقشه نیاز همون اول همچ
 تیموقع هی نی. ادهیمتوجه شدم زمانش رس ،یااون پرونده ریگیپ دمیفهم یشدم. و وقت ترکیو نزد کیروز به تو نزد
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 یراحت به حسابت برسم؛ ول الیتا با خ کردمیبود، دک م دهیجا بهت چسبکنه همه نیکارن رو که ع دیبود. با یعال
اما  ؛بودمن کامالً روشن  یاون پرونده برا قتی. حقیو روندنش از خودت کارم رو راحت کرد اتیکارخودت با پنهون
 .یبرس م،یکه االن هست ییو به جا یذره زحمت بکش هیخواستم خودتم 

 زد. یپوزخند
 .شدیتر مبرات دردناک میکه االن توش هست یالحظه نیا ،یشدیعاشقم م شتریب یعالوه بر اون... هر چ -
 باال انداخت. ییبروا

 نه؟ ،یکنیتک سلوالت دردش رو حس مبا تک یاالن دار گم؟یدرست م -
 فرستاد. رونیو نفسش را ب دیخند

هاش لو کارن دوستاش رو گرفت و محموله یانتقام دست تنها بودم؛ اما اون جهان احمق وقت نیاولش من تو ا -
داد. اون  یبهتر شنهادیبرادرم پ یمن از اول کشتنت بود؛ ول رفت، باالخره سر عقل و اومد و باهام متحد شد. قصد

 رو قبول کردم. شنهادشیگه. منم پیتره. خب... راستم مجذاب یلیقتل دونفره خ هیاعتقاد داره 
 ادامه داد: نیو خشمگ دییهم سا یرا با حرص رو شیهادندان

شما دونفر  دیزجر بکشه. با دیبا وانیفت، باشه. ککه پدرمون رو ازمون گر یواسه آدم یبتونه جواب مناسب نیا دیشا -
 ما رو بفهمه. شیسال پ ستیتا بتونه احساس ب نیچشماش جون بد یذره جلوذره
 زد و گفت: یهومن پوزخند ریجواب نگاه متح در
 وقتچیتموم کشتش و جسدش ه یرحمیکه عموت با ب ی. کساون پرونده، پدر منه ی. مجرم اصلیدرست حدس زد -
 .خورهیم دیلحظه کل نینبود. قسمت آخر داستانمون، از هم شینما انیپا نی. اکردینشد؛ اما عموت اشتباه فکر م ادیپ

فرد  یصدا دنیگرفتن شد. چند لحظه بعد با شنو مشغول شماره دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج لشیموبا یگوش
 پشت خط گفت:

 .میرتر دابزرگ یطعمه هیاون دختر رو ول کن. ما  -
 لبش نقش بست. یرو یطانیش یهومن، لبخند یزدهشدن نگاهش در نگاه ماتمزمان با قفلرا باال آورد و هم سرش

 ست.کنندهوسوسه یلیخ شنهادتی. در ضمن! پشون ارزشمندهکارن، بلکه واسه کل خونواده یکه نه فقط برا یکس -
 زد. یآورد. آن را باال آورد و پوزخند رونیا باش رشلوارش برد و اسلحه یسمت کمررا از پشت به دستش

 .رهیناب رو ازم بگ یلحظه نیتو ا کردنکیلـ*ـذت شل تونهیاما نم -
. اسلحه را دیچیتونل پ یبسته یدردمند هومن در فضا ادیگلوله همراه با فر کیشل یو صدا دیماشه را کش زمانهم
 .دییگرایم یو درعوض به سرخ شدیکاسته م تشیلحظه از شفافکه هر  یاآورد و محو رودخانه شد. رودخانه نییپا

*** 
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 ماه قبل چند
 برداشت. یعسل یرا از رو نشیماش چیزد و سوئ یلبخند جهان

 .گردمیزود برم یلیبمون. خ جانیبرم. هم دیاومده، با شیکار مهم برام پ هیشرمنده عشقم!  -
دستش گرفت.  انیو سرش را م دیکش یپوف یحرص وای. شدیعمارت خارج شد و آن را به هم کوب یدر سلطنت از

 یمبل، درست کنارش نشسته بود، به خوب یرا از شدت خشم بست و آب دهانش را قورت داد. نگار که رو شیهاپلک
 وایش یشانه یگذاشت و دستش را رو یعسل یرا رو اشیدنیشد. جام نوش تشیو عصبان یعیرطبیغ یهامتوجه حالت

 قرار داد.
 شده؟ یچ وا؟یش -
 فرستاد. رونیو دردمند ب قیپرسشگر نگار دوخت و نفسش را عم ینگاهش را به چهره وایش
جز  یارابـ ـطه چیه ستیقبول کنه قرار ن ستیکارا و رفتاراش واقعاً رو اعصابمه. چرا حاضر ن نیبا ا گهیبرادرت د -

 ما باشه؟ نیکار ب
 .دیکش یآه نگار

 کردن عشق جهان؟سخته... قبولواقعاً انقدر برات  یعنی -
 انداخت. نییکرد و سرش را پا ینچ وایش
 به جهان ندارم. یحس چینگار! من ه ستیرابـ ـطه ممکن ن نیا -
 نه؟یموضوع فقط هم یمطمئن -

 شد. رهیرا گرفت و سرش را باال آورد. به چشمانش خ وایش یچانه
 .ستین نیرشدن تو ازش ادو لیدل یول ه؛یدرسته که داداشم آدم رو مخ و مزخرف -

 :دیکرد و مشکوک پرس زیرا ر چشمانش
 ه؟یخبر -

 کرد. یاخنده. نگار تکدیسرخ شد و نگاهش را از نگار دزد وایش یهاگونه
 !هیپس خبر -
 :دینگفت. نگار کنجکاو پرس یزیلبش را به دندان گرفت و چ وایش
 !ایعاشقش یلیخوشبخت؟ معلومه خ یهست اون آقا یحاال ک -
 را از هم باز کرد و آهسته گفت: شیهاباالخره لب وایش
 !سهیخب... اون پل -

 نگار برق زد. چشمان
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 ؟یعکسش رو دار ه؟ی! خب اسمش چهیعال نی... انیا ؟یجد -
 گغت: زدهجانیسرش را باال آورد و ه وایش
 آره. اسمش کارنه. چندتا عکس ازش دارم. -

 د.ش اشیآورد و وارد گالر رونیرا ب لشیموبا
 خوش... یلیتولد دخترعموش ازشون گرفتم. خ یتو -
 شد. ریمحو تصو زدهجانیاز دستش حرفش نصفه ماند. نگار ه یگوش شدندهیکش با
 ؟یجشن تولد ازش عکس گرفت یبه بهانه !طونیش یا -

 کرد. یاخم
 که صدتا پسره، کدومشونه؟ نجایا -
 ارن زوم کرد و با خنده گفت:عکس ک یسمت صفحه برد. روو دستش را به دیخند وایش
 که! یذارینم یانقدر هول -

 صورتش را از نظر گذراند و سر تکان داد. یاجزا نگار
 !یهم هست قهیسلماشاءاهلل خوش -

شد.  رهیبه آن خ زدهرتیدستش از حرکت باز ماند و ح یعکس دنیها شد که ناگهان با دزدن عکسورق مشغول
 آب دهانش را قورت داد. یسختههزار رفت و ب یضربان قلبش رو

 !کنه؟یم کاریتو چ یمرد... عکسش تو گوش نی... انی... ایا -
 او دوخت. رخمیمتعجب از واکنش نگار، نگاهش را به ن وایش
 ه؟یمنظورت چ -

 گفت: وایکرد و رو به ش یاسرفهجلوه دهد. تک یوجور کند و عادکرد اوضاع را جمع یبه خود آمد و سع نگار
 ه؟یآشناست. اون ک یلیبرام خ شافهیب... راستش قخ -
 به عکس انداخت و دوباره سرش را باال آورد. ینگار، نگاه بیمتعجب از رفتار عج وایش
 پدر کارن. -

 کرد و ادامه داد: یاخندهتک واینگار درشت شد. ش چشمان
 اون... یه؛ ولپدرش رو دوست دار یلیش بود. انگار خصفحه یکارن کش رفتم. رو یاز گوش -
 .دیکش یآه
 نسبت بهش دارم!. یچرا حس بد دونمینم -

 :دیرا به نگار دوخت و متعجب پرس نگاهش
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 ش؟یدیبرات آشناست؟ تو قبالً د شافهیچرا ق ؟یراست -
 گفت: جیکردو گ یاخندهتک نگار

 اون... خب راستش... -
 .دیچرخ وایسمت شمبل گذاشت و کامل به یرا رو شیزانو کی
 بازنشسته شده؟ ای سهیهنوزم پل نم؟یبب -
 شد و با شک گفت: اشرهیکه نگار از پدر کارن داشت، خ یمتعجب از شناخت وایش
 ش؟یشناسیتو از کجا م نم؟ی. ببکنهینه. هنوزم کار م -

 سر هم کرد. یآب دهانش را نامحسوس قورت داد و داستان نگار
 یابونیخ یخاطر دعواحماقت کرد و به یجهان از سر جوون یوقت شیدوره. چندسال پ یلیخ یآشنا هیاون... راستش  -

ازش تشکر  دی. بانمشیبب دی. من... من بافتهیتو دردسر ب یلیمون شد و نذاشت خافتاد بازداشتگاه، اون بود که واسطه
 یآبرو د،یرسیم هیو به گوش بق شدیدار مجهان کش یدر حقمون کرد. اگه ماجرا یبزرگ یلیکنم. اون لطف خ

 حاال... یول م؛ی. اون زمان فرصت نشد ازش تشکر کنرفتیبه باد م مونیکار
 را فشرد. وایزده دستان شزدو ذوق یلبخند

برم  تونمی! موایش هیکارکشته و باهوش یلیفرصت و شانس از طرف خداست. اون... اون آدم خ هی نیا کنمیفکر م -
. رمیبگ ادیازش  دیهست که با یادیز یزایکنه. چ یدم، همراهکه واردش ش یو ازش بخوام من رو تو راه ششیپ

 شون کجاست؟اداره یدونیتو... تو م
 را از دست نگار گرفت. لشیسر تکان داد و موبا ریمتح وایش
 آره. -

 نگار برق زد. چشمان
 کجاست؟ یگیبهم م -
به همراهش دارد. تنها قصد و  یچه عواقب وحشتناک دانستیکه نم یتکان داد و آدرس را گفت. کار یسر وایش

 زد. یدستانش فشرد و لبخند گرم انیرا م واینگار بود. نگار دستان ش« دوستش»هدفش کمک به 
 .یدر حقم کرد یبزرگ یلی! تو لطف خوایممنونم ش -

*** 
 دادنحیضاما از تو ترکی. نگار هر لحظه به هدفش نزدرفتندیو م آمدندیسرهم مپشت یسختسرعت اما بهبه هاروز

باشد؟ مگر پدر او پدر جهان  الیخیب قدرنیا توانستی. چطور مشدیم تریاو خسته و عصب یهایمحلیبه جهان و ب
قصد  وجهچیهاما نه. انگار جهان به شد؛یم قدمشیانتقام او پ نگرفت یبرا دیباز هم با شیهایهم نبود؟ با تمام بد



 

 

896 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

شوم نگار مطلع شد، تنها  یاز نقشه یکه وقت یی. تا جاوایبود و ش وایاو فقط شرا نداشت. تمام فکر و ذکر  یکار نیچن
 وایاما ش داد؛یجان م نیلحظه با منفجرشدن ماش کیمانعش شد؛ وگرنه کارن همان روز، در  وایخاطر نجات جان شبه
از  یو را از کارن دور کند. حتمختلف قصد داشت ا یهاشده بود. به بهانه یاو آس یهاتیها و آزار و اذاز رفتار گرید
 یکه از خوردن خوراک یدرست وقت با،یقرار داد تا در آن روز آرام و ز یاخود استفاده کرد و آن را بهانه یماریب

 بشیسمت خود بکشاند. مدام تعقاو را نگران کرده و به برد،یکنار کارن لـ*ـذت م رپاپ کرن د یعنیاش موردعالقه
بود به هدفش برسد  کیقصد کشتنش را کرد. نزد د،یبه اوج جنون رس یمـسـ*ـت انیم یوقت روز کی یو حت کردیم

و ترساندن  دکردنیتهد زا یاجهان شد. لحظه نیدوان خود را به او رساند و مانع از تصادفش با ماشکه کارن دوان
لبخند  دنیکارن و هومن بود، داش همراه درام موردعالقه یمشغول تماشا نمایدر س یوقت ی. حتدیکشیدست نم وایش
 لم،یبه ف ردادنیها نشسته بود، وحشت به جانش انداخت؛ اما با گآن یکیتماشاگران، در نزد انیجهان که م یطانیش

بگذارد؛  انیموضوع جهان را با او در م ترعینبرد. قصد داشت هر چه سر ییکارن بو تاوجور کند توانست اوضاع را جمع
و خلوت  یمیباغ قدتا آن کوچه یدنبالش بود و حت هی. جهان مثل ساشدیمانعش م طیشرا ای دیستریم ایاما هربار 

 تریجد شهیاز هم بارنیاما ا د؛برو وایبود تا دوباره سراغ ش یاو کاف یلحظه غفلت کارن برا کینکرد.  شانیهم رها
هم  کسچیاالن کارن را خواهد کشت. ه نیو هم جانینشود، هم یعشق و عاشق نیا الیخیکرد که اگر ب دیبود. تهد

محو  ز،یچاز همه خبریکارن، ب گریو از طرف د کردیم دیوکور به دادش برسد. جهان تهدباغ سوت نیکه در ا ستین
 کرد و از دست جهان افتاد. ریها گشاخه انیم شیپ قهیبود که چند دق مانده یاشدهنیبند نفردست
*** 

بودند که اصالً متوجه  گریکدیقدر گرم صحبت با ها آنآن یمتوقف شد؛ ول شیدر جا بحث دونفر یصدا دنیشن با
 گفت: نیشلوارش فرو برد و خطاب به مت بینشدند. جهان دستانش را داخل ج هیحضور سا

 وانه؟یپسر ک یتو مطمئن نم؟یبب -
 تکان داد. یسر نیمت
 آره. پسر خود نامردشه! -
 ؟یازبند رشیگ یخوایم یخب؟ حاال ک -
 !فتهیخودش تو دامم ب یمن نه، اون قراره خودش با پا -

 .دیخند جهان
 .کشهیم دکیرو بکشه که فقط اسم پدر رو  یکارن! قراره جور کس چارهیپس ب -
از  یاخاطر قتل پدرش انتقام کامل و جانانههم درست همانند نامزدش نگار و برعکس جهان، قصد داشت به نیمت
و افرادش کشته شده بود، نه  وانیبا ک یریدرگ انیتفاوت که پدر او برخالف پدر جهان و نگار، م نی. با اردیبگ وانیک
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داشت. قصدشان از همان ابتدا  یپافشار مشیتصم یرو و دانستیرا مقصر م وانیبه دست خود او!. درهرحال او ک
 هیها را به قتل برسانند. ساآن یهردو عذابشان بدهند و در آخر گریکدی یلهیها بود تا به وسآن یهردو رانداختنیگ

 نرا نداشت. سرانجام با رفت یکار چیاما از ترس قدرت انجام ه د؛یشنیرا م شانیو صدا دیدیها را مبه وضوح آن
 یهمراه پگاه بود. جهان از طرف لشیاما موبا داد؛یخبر م سیبه پل دیها او هم به خود آمدو دنبالشان راه افتاد. باآن
و کالفه شده بود. همه باور داشتند او  یعصب وایش یهاگرفتنفاصله گریداشت و از طرف د نیکه با مت یر بحثخاطبه

گذشت و به  تیجمع انیشد. از م یعشق نم نیا رفتنینفر حاضر به پذ کینفر است؛ اما خود آن  کیتنها عاشق 
 یو بطر دیرا بسته بود، از دور گردنش کشکه راه نفسش  یکراوات یاطرافش نبود، پناه آورد. حرص یکه کس یزیم

 .دیکوب زیم یرا رو یخال یو بطر دینفس سر کش کیرا  اتشیرا برداشت. محتو زیم یرو یدنینوش
به اطرافش،  توجهیبردارد. ب توانستیقدم درست هم نم کیقدر خورده بود که . آنیو بعد یو بعد یبعد یبطر و

و سرش را  دیکش شیهاهیر انیادکلنش را م یتند و ناآشنا یبرخورد کرد. بو یکه به شخص رفتیتلوتلوخوران راه م
 زد. یبود، شد و لبخند کج جیخودش مـسـ*ـت و گ دکه درست مانن یابهیآورد. محو چشمان خمـار دختر غر نییپا
 .ستبهیادکلنتم مثل خودت غر یبو -

 .دیباال انداخت و مسـ*ـتانه خند ییابرو پگاه
 لنمم مثل خودم خاصه!! ادکریخنه -

رنگش فرو خوش یموها انیرا م گرشی. دست ددیطرف خود کشدستش را دور کمر پگاه حلقه کرد و او را به جهان
 ابرو باال انداخت. کرد،یم یها بازبا آن کهیبرد و درحال

 نداره؟ یهمراه چیشب دونفره ه نیخانوم خاص، تو ا نیا -
 زد. یکردن کراوات جهان شد. نگاهش را به چشمان خمـار او دوخت و چشمکبکرد و مشغول مرت یاخندهتک پگاه

 بوده. پیتخاصِ خوش یآقا هیمنتظر  دیشا -
 کرد. کیزد و صورتش را به صورت پگاه نزد یلبخند کج جهان
*** 
 یخورناهار یسلطنت زیم یصندل یبود، کالفه از رو ختهیو اصرار نگار به هم ر هایاعصابش از وراج گریکه د جهان

 :دیبلند شد و غر
 شیت فرو بره، چرا من خودم رو به آب و آتحرف حق تو اون مخ وامونده ستیقرار ن یست. وقتشدهبحث تموم نیا -

 بزنم؟!
 بلند شد. یصندل یاز رو یقاشقش را داخل ظرف انداخت و عصب نگار
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خاطر انتقام تو وجودت بود، به رتیذره غ هی. اون پدرت بود احمق! اگه رهیکه حرف حق تو گوشت نم ییتو نیا -
 .یرفتیهم م ایخونش تا اون سر دن

 باال آورد. دیتهد یاش را به نشانهو انگشت اشاره ستادیا شیروبهرو جهان
و به  یکارا بردار نیها ازت خواستم دست از اراه من و تو جداست. بار بعدبهنی. از اگمیم یچ نیخوب گوش کن بب -

در جوابم فقط از  ؟یتو چ یول ده؛یانتقام فقط عمر خودت رو به فنا م ینقشه نی. بهت فهموندم که ایرسب تیزندگ
 نکرد. یبرامون پدر همرو  ارزششیلحظه از عمر ب هی یکه حت یگفت یاون مرد

 داد زد: نگار
 حرف نزن! یجورنیخفه شو! راجع به پدرمون ا -

 زد. یپوزخند جهان
فقط  گم،یم یدختر؟ من هر چ یفهمی. چرا نمیدیخاطرش زجر مخودت رو به یدار یخودیاون پدر نبود. تو ب -
 شه؟یم دتیعا یگرفتن چخاطر آرامش خودته. از انتقامفقط به کا،یآمر یایدنبال ما ب گمیخاطر خودته. اگه بهت مبه

 در چشمان نگار جمع شد. اشک
 رو کشت، ازش محروممون کرد.پدرمون  یکثافت از وقت وانیکه اون ک یزیآرامش! چ -

 کرد. یحرص یاخندهتک جهان
 ادته؟یجز درد و رنج  یچ یپدر نیبا همچ ی. از زندگمیبس کن تو رو خدا! ما قبل از اونم آرامش نداشت -

 آشپزخانه رفت. نگار بلند گفت: یسمت خروجبرداشت و به زیم یرا از رو لشیموبا
. یخوریموضوع رو م نی. حواست باشه که بعداً حسرت اشهیخودم م بیگرفتن از کارن فقط نصلـ*ـذت انتقام -

 کرد. یط یبه خروج دنیعمارت را تا رس یهاسرعت پلهزد و به یجهان پوزخند
*** 

حال و سرحال حد خوش نیتا ا گاهچیاش هساله27. در طول عمر گذشتندیم یگریبهتر از د یکیکارن  یبرا هاروز
گرفته  میها تصمو بار گذراندیم یتک لحظاتش را با ترس و نگران. تککردیکامالً فرق م هیقض وایش ینبود!؛ اما برا
شد و بار  یقطع مشیروز تصم کیکند؛ اما نتوانست. باالخره  نیرا تضم تشیبرود تا امن رونیکارن ب یبود از زندگ

اش سست شد. و اراده دیلرز شیهم پاها بارنیاما ا د؛یدیم طیشرا نیاز ا اشیسفر بست. رفتن را تنها راه خالص
آن  رفتنو با نگاهش  ستادیآهن اراه یهالیر انیسفر او باشد، مکه قرار بود هم یکشانسر قطار سوتجا، پشتهمان

ها در تالش بود مدت دانستیکه م ی. کارنرفتیازدواج کارن را پذ شنهادیجا بود که سرانجام پرا بدرقه کرد و همان
کار تمام  نی. باالخره قبول کرد همسر او باشد و با ازدیداشته باشد؛ اما هربار گند م یمناسب یخواستگار تا مراسم

 .دیجهان و عواقب بعدش را به جان خر داتیتهد
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*** 
 ترس گفت: یانگاهش کرد و بدون ذره یعصب

 .یبکن یتونینم یغلط چیو توام ه میکنیمن و کارن ازدواج م -
 زد. ی. جهان پوزخنددیزدن بدهد، از اتاق خارج شد و در را به هم کوبجهان فرصت حرف به نکهیاز ا قبل

 !دید میخواه -
 انداخت. کرد،ینگاهش م رانیبه نگار که ح یآلودغضب نگاه

 رو واسه فردا جمع کن. صبح زود حاضر باشه. لمیوسا -
 واسه فردا صبحه؟ طتیبل -
 آره. -

 کرد. یاخم نگار
 نداشته باش! یباهاش کار ؟یچ اویپس... پس ش -

 زد. یپوزخند جهان
 اوناست. یروز خوش نیآخر ران،یبا عشقش خوش باشه. روز برگشتنم به ا یچند وقت هی ذارمیفعالً نه. م -
 شد. یو جد دیرا کش شیسمت در رفت که نگار بااخم بازوبه تیعصبان با
. تو قرار کنمیاز دوبار تکرار نم شتریرو ب زیچ هیکه  یدونینداشته باش. جهان! خوب م یبهت گفتم باهاش کار -
 .یاون دوتا داشته باش یبه زندگ یکار ستین

. ستیاو چ یگرفتن و نگرانموضع همهنیا لیدل دانستی. خوب مدیرا از دست نگار کش شیزد و بازو یپوزخند جهان
ها با هم حفظ شود تا به آن یرابـ ـطه. قصد داشت خواستینسوخته بود، فقط انتقام م وایکارن و ش یدلش برا

تنها با نام  یگرفتن انتقام مرد یتالشش برا همهنیل ایکارن بندازد. واقعاً دل یزندگ انیخودش را م وایش یواسطه
 یتیاهم چیه شینگار برا یها و نقشهبه او انداخت و سپس از اتاق خارج شد. اصرار یگریکرد. نگاه د یپدر را درک نم

لبش  یرو ی! پس به نگار دروغ گفت تا مزاحم کارش نباشد. پوزخندوایخودش بود. ش یاو دنبال خواسته نداشت.
 شیدر پ یجانیفردا بود و فردا، روز پر هپس یبرا خشیشد. تار رهیدستش گرفته بود، خ انیکه م یطیو به بل نشاند

 نبود. یکار هر کس اشیعروس از مراسم عروس دنیداشت. دزد
*** 

نگران کارن  ی. صدادیو عقب پر دیکش ینیه وایدستش زد. ش ریشدو با پشت دست محکم ز کشینزد روصداسیب
 .خوردیبه گوشش م دهیبردهیو بر فیضع یلیخ
 ا... چ... شد؟ -
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را شکست.  ابانیاو سکوت ب یپا ریاش زخردشدن صفحه یگذاشت و صدا لیموبا یکف کفشش را محکم رو جهان
و جلوتر  دیآلودش کشخون یشانیبه پ یقفل کرد. دست وایش یزدهوق داده و در چشمان وحشتنگاهش را به باال س

 رفت.
 ؟یزنیکه من رو م دهیرس ییکارت به جا گهیکثافت! حاال د یدختره -

نداشت و  یادهیرفتن فاعقبسست و لرزان بودند. عقب شیها. قدمدیکوبیم اشنهیسـ*ـ یشدت به قفسهبه قلبش
دادن تعادلش، پخش طرف صورتش داغ شد و با ازدست کیکه  دینکش هیسرانجام خود را به او رساند. به ثانجهان 

 را چنگ زد. شیبازو یرحمیسمتش رفت و با بشد. جهان به نیزم
 !نمی! پاشو ببیآشغال عوض -
را باز کرد  نیماش ین در جلوکرده بود. جها دیاز نجاتش قطع ام باًیو تقر شدیم دهیدنبال جهان کش کنانهیگر وایش

 هیکه از شدت ترس و گر وایانداخت. پشت فرمان نشست و قفل در را زد. نگاهش را به ش یصندل یرا رو وایو ش
 فرستاد. رونیدوخت. نفسش را با حرص ب د،یلرزیم
 شهیهم اتیزلجبا نی. ایخودت خواست یبشه؛ ول ختهیاوضاع انقدر به هم ر خواستمی! نمشهینم یجورنینه، ا -

 دردسرسازه.
 یرهیخ یو عصب دیچرخ وایسمت شفرمان گذاشت. کامل به یقرار داد و دستش را رو یصندل یرا رو شیپا کی

 شد. اشییایچشمان در
 من عاشقتم؟ یباور کن یخوایدختر؟ چرا نم یسررهیآخه تو چرا انقدر خ -
 گفت: یدورگه و بم ییبا صدا وایش
. بذار برم. دست دهیمعشوقش رو عذاب نم یجورنیکنه. عاشق ا ینم یکار نیشقشه همچکه عا یچون آدم با کس -

 از سرم بردار.
 توانستیکه م ییتا جا وایشود. ش ترکیقرار داد و خم شد تا به او نزد وایش یزد. دستش را پشت صندل یپوزخند جهان

تکان  یچشمان ترش شد و سر یرهی. جهان خبود کیبه او نزد یلیوجود باز هم خ نیبا ا یول د؛یخودش را عقب کش
 داد.

 گرفته. یشیاز عشق پ تمیاالن حس عصبان یدرسته؛ ول -
 .دییهم سا یرا رو شیهازمان با فشردن آن، دندانرا گرفت و هم وایش یحرکت بازو کی در
تر تموم کنه، همراهم تلخ یانیرو زودتر و البته با پا تشینشم و از نگار نخوام مأمور تریعصبان یخوایپس اگه م -
 کیعشقت و دوستاش و پدرش همه  ،یساز مخالف بزن یاگه بازم بخوا ؟یدیفهم ،یکنیو دردسر درست نم یایم

 .رنیمیجا م
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 شده لب زد:درشت یشده بود، با چشمان ریزده و متحجهان وحشت یهاکه از حرف وایش
 ن... نگار؟ -

 زد. یطانیش یلبخند جهان
نفوذ  نشونیب یقدرور بشه. اونتلنگره تا شعله هیخاکستره. منتظر  ریز شیمثل آت قاًیشمش االن دقآره، نگار! خ -

 یلیکه کارن قرار بود خ یتو اصالً خبر دار نم؟ی. ببرهیشون رو تو دستاش بگهمه یمرگ و زندگ تونهیکرده که م
موقع که اون یلعنت یخاطر نجات جون تو. تو. بهمن بودم که مانع نگار شدم نیحرفا به رحمت خدا بره؟ ا نیزودتر از ا

. یریکمش بگدست دینبا یسخته؛ ول یلیهضمش برات خ دونمی. مهیآدم نیهمچ هی. نگار وای. آره شیکنارش بود
تر و بدتر هر دوتون سخت یکه هست، برا ینیکارن بشه؛ پس نذار اوضاع از ا یکه سپربال ستین ییوایش گهیاالن د

 بشه.
 چنگ زد. دشیام یهاله نیبه آخر یدیآب دهانش را قورت داد و با نام یسختزده، بهان و وحشتنگر وایش
 .ادیم م،یهم که بر ایدنبالم. تا اون سر دن ادی.مشه؟یم المیخیکارن ب یکنیفکر م -

 فکر کرد و بعد از چند لحظه گفت: یکم جهان
 خب... -

ها بود، به آن رهیزده خو وحشت جیعقب نشسته و گ یصندل یرو هوششیکه کنار پدر ب دایطرف شرا به نگاهش
 باال انداخت. ییدوخت و ابرو

 !گهید خورهیها مموقع نیخواهر دوقلو به درد هم -
برد و  یپ تشیبه قصد و ن عیسر وایماند؛ اما ش اشرهیشده خکه متوجه منظورش نشده بود، با چشمان درشت دایش

 :دیتوپ
 داره!امکان ن نینه! ا ؟یچ -

 زد. یبه او نگاه کرد و پوزخند جهان
 صداهاتون! ی. حتدیهیچرا که نه؟ شما کامالً شب -

 زد. یچشمک
 .دونمیو من م شیگردنت دار یجز اون خال خوشگل که تو روالبته به -

 زد. یطانیش یباال انداخت و لبخند ابرو
 دونه؟یم دونه،یاما کارن که نم -

 فرستاد. رونیرفت و نفسش را ب ترعقب
 ...دایش یشیپس از امروز تو م -
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 دوخت و ادامه داد: دایرا به ش نگاهش
 .وایش شهیم دایو ش -
 نگاهش کرد. زدهرتیح وایش
 جهان! یایتو... تو روان -

 زد: ادیفر یخونش به جوش آمده بود، عصب وایحرف ش نیکه با ا جهان
 !وایآره! حق با توئه ش -
 .دیکوب اشنهیسـ*ـ یانگشت اشاره چندبار رو با
 یخاطرت دست به هر کارکه حاضره به نهیکنه. واسه هم یبدون تو زندگ تونهیعاشق که نم یروان هی !میمن روان -

 ؟یفهمیرو ادامه بدم، م میکوفت یزندگ تونمیبزنه. من فقط با تو م
 زد. یتلخ رنگ وو لبخند کم دیچک اشزدهخی یگونه یرو وایچشم ش یاز گوشه یاشک قطره

پس تو  ه؛یعشق واقع هیرو ادامه بدم... و اونم کارنه. عشق ما  میزندگ تونمینفر م هیطور که منم فقط کنار همون -
 ،یببر میخاک یکره نیا ینقطه نیاگه من رو دورتر ی. حتیما بش دنیمانع به هم رس یتونینم یبکن میهر کار

 .رسمیمدوباره به اون  ،ییجا هی ،یروز هیباالخره 
 زد. یپوزخند جهان

 .دمیرو بهت قول م نی. اشهیزود از ذهن و قلبت پاک م یلیعشق کارن خ -
 گفت: شانیانداخت و خطاب به هردو دایبه ش ینگاه

 .نیلباساتون رو با هم عوض کن دی! بانیزود باش -
 قورت داد و اعتراض کرد.متوجه منظور او شده بود، با ترس و لرز آب دهانش را  یبه خوب گریکه حاال د دایش
 !تونمیم... من ن... نم -

 زد. ینگاهش را به او دوخت و پوزخند جهان
 رن؟ی*ـناه بمگـیدوتا آدم ب ی! نکنه دوست داریبتون دیبا -
 اشاره کرد. هوششیپدر ب به
 ش؛یشناسیصالً نمو کارن... تو که ا گم؟یدرست م ،یستیبه مرگش ن یبازم راض یدردنخوره؛ ولمعتاد به هیدرسته  -

 ترمکیخواهر کوچ هیرفته بود  ادمی یخاطر تو کشته بشه؟ آ! راستفقط به ل،یدلیب شهیم یدلت راض یپس چطور
 .بهیقتل تحت تعق دمیشا ای یراندازیشده و به جرم ت ییش شناساکه چهره یدار
 .دیباال انداخت و لبانش را برچ ابرو
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عمل ناپسندش  یبدم تا به سزا سیپل لیاون رو تحو دینه باشم، مسلماً باشهروند نمو هیخب... من اگه بخوام  -
 برسوننش.

 :دیجا کرد و پرسزده جابهوحشت یدایو ش وایش نیرا ب نگاهش
 ه؟یبدون مجوز و قتل چ یراندازیجرم ت دونهیم یکس -

 لیمتما دایسمت شرد و بهک یآمده باشد، اخم ادشی یگریزد و مکث کرد؛ اما انگار که ناگهان موضوع د یپوزخند
 شد.

باور کن ازدواج با کارن به نفع خودتم  ؟یبسوز تیتا ابد تو عذاب ازدواج قبل یخواینکنه تو م نم؟ی... ببدمیشا ای -
 یتو فقط قراره تظاهر کنکه بهت گفتم؟  ییایبدبخت نیتموم ا ایمن بهتره  شنهادیهست! خب... حاال خوب فکر کن! پ

 سخته؟ یلیخ ،ییوایکه ش
 زد. یتمندیلبخند رضا د،یرا د دایش نیسکوت غمگ یوقت
 .نیکن یراحت لباساتون رو عوض و خداحافظ الیتا با خ رونیب رمی! پس من مخبلهیسکوت عالمت رضاست! خ -

 .هیگر ریو زد ز اوردیطاقت ن دایدوباره قفلش کرد. ش ن،یشدن از ماشزد و بعد از خارج وایرو به ش یچشمک
 از اونم بدتر! ی! حتانتهیخ نی... انیکنم. ا یکار نیهمچ تونمیمن نم -

 دوخت. وایبه ش تیرا باال آورد و با عصبان نگاهش
 .دمیکش یخاطر تو بدبختبه شهیتوئه. من هم ریش تقصهمه -
 انداخت و آهسته گفت: نییزده سرش را پاخجالت وایش
 برات بودم. من رو ببخش! یبد یلیدونم که خواهر خ یم! مخوای! معذرت ممونمیپش یلی! من... من خدایمتأسفم ش -
 :دیزد و توپ یحرص یپوزخند دایش
 ؟یمن آورد یسر زندگ ییچه بال یدونیببخشمت؟ اصالً م -

 :دیبم و دورگه غر ییشدند و با صدا یجار یشتریبا شدت ب شیهااشک
 ی. من رو قربانیبار اون پسر انداختنکبت یخاطر نجات خودت من رو تو زندگخودم کم بود، توام به یایبدبخت -

 ؟یخوایتمام ازم معذرت م ییو حاال با پررو یکرد تیخودخواه
 را با پشت دست لرزانش پاک کرد و آب دهانش را قورت داد. شیهااشک یحرص

 !کنمیکار رو نم نیتو بشم. من ا یقربان خوامینم گهینه، د -
کرد و او  یکه دخترش را به جهان معرف یدوخت. پدر هوششیاش را به پدر بهزدسرش را باال آورد و نگاه غم وایش

طور قورت داد و همان یسختبود. بغضش را به مانیخود پش یرا در دامش انداخت و حاال با تمام وجودش از کرده
 گفت: دایکه نگاهش به پدرش بود، خطاب به ش
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  !میبه حرفش گوش کن دی. بامیندار یاگهید یچاره -
 :دیتوپ دایش
 !کنمیکار رو نم نینه! من ا -
 :دیلرزانش را بست و غر یهاپلک یبا حرص و ناراحت وایش
 !دایش میمن دوست دارم؟ مجبور یکنیفکر م -

 را به او دوخت. نگاهش
وجودش تو  یرحم چی. هدهیحتماً انجامش م یعنی کنه،یم یبه انجام کار دیتهد ی. وقتیشناسیتو هنوز جهان رو نم -
 .ستین

شد. با التماس به چشمان  ریچشمش سراز یاز گوشه یاشک یدستانش فشرد و قطره انیرا م دایلرزان ش یهادست
 شد. رهیاو خ

 و بابا! مایخاطر ش! بهدایش کنمیخواهش م -
 شدند. ریسراز شیهاانداخت و اشک نییسرش را پا دایش
 !وایاشتباهه. اون عاشق توئه ش نیا -
 فشرد. یاو را به گرم یهادست وایش
 !دایش کنمی. خواهش میمن رفت یتو جا فهمهینم کسچیه -

 زد. یتلخ لبخند
 یتونینم یدی. کارن کامالً با اون آدم فرق داره. اگه دیبش ریقبل اس یمثل دفعه ستیتازه! قرار ن! بارهنیآخر نیا -

 .رهیگینم . مطمئن باش کارن بهت سختخوامیبگو طالق م ،یاریطاقت ب
 نگاهش را باال آورد و آب دهانش را قورت داد. دایش
 ؟یکار رو نکرد نیخودت چرا ا -
 گفت: نیانداخت و غمگ نییسرش را پا وایش
 !تونستمیچون... نم -
 تکان داد. یکه متوجه منظورش شده بود، سر دایش
 ؟یچ ادی... اگه اون نیول -
 زد. یبخشنانینگاهش کرد و لبخند اطم وایش
 ...ی. مطمئنم! راسترسونهیکارن خودش رو م -
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بند کارن را هم از دور داد. گردن یجا دایلرزان از انگشتش خارج کرد و در انگشت ش یرا با دست اشینامزد یحلقه
 انداخت. دایگردنش باز کرد و گردن ش

 بمونه. شتیپ نایا -
 چشمانش شد. یرهیزد و خ یلبخند وایدوخت. ش وایش بند باال آورد و بهپالک گردن ینگاه متعجبش را از رو دایش
 .بارنیآخر یبغلت کنم؟ برا یذاریم -
 شدند. ریسراز شیهامحکم او را در آغـ*ـوش گرفت و اشک وایانداخت. ش نییو سرش را پا هیگر ریزد ز دایش
 !یخاطر همه چ! بهدایش خوامیمعذرت م -

*** 
 انیداد. زانوانش را بغـ*ـل گرفت و سرش را م هیخرابه تک واریو به دها نشست خاک انیم دیهمان لباس سف با

 ششیبود و مدام پ ریخود دلگ ی. از خدادیبغضش ترک شدهنیروز نفر نیدر ا بارنیهزارم یپنهان کرد. برا شیبازوها
چند  دانستینمها ورق بخورد. از آن یدینداشت و حاال قرار بود برگ جد یتمام شیهای. انگار بدبختکردیگله م

 به خود آمد. یامردانه یدر همان حالت مانده و زار زده بود که با صدا قهیدق
 واجانم؟یش وا؟یش -

 بهیجوان غر نیا یآسمان یآب یهالهیت یرهیروحش خ یشد. آهسته سرش را باال آورد و با چشمان قرمز و ب ساکت
 شد. با خودش گفت:

 «... کارن؟نهیا پس»
 .هیگر رینقشش، دوباره زد ز یادآوریماند و با لحظه محو او  چند

 ! خدا رو شکر که تونستم بهت...دیمن رو دزد یکارن... اون... اون جهان عوض -
 وایبه ش با،یعشق ز نیخاطر ابه یالحظه دیاش شد و شااز اندازه شیب تیرنگ نگاه کارن و عصبان رییتغ متوجه
وپنجه دست رشیناپذیخستگ یهاها، با دل گرفته و اشکورتر از آند لومترهایکه حاال ک ییوایشد. ش اشیحسود
خود  یسقف عاشقانه کی ریز تیعسل رفتند و در نهاماه هبه کارن وابسته شد. با او ازدواج کرد. ب دای. شکردینرم م

رفتند و در زندان  کایوابسته شد. با جهان ازدواج کرد. به آمر اشیشگیهم یهابه اشک وایش کهیرا آغاز کردند؛ درحال
 به نام خانه، اجبار خود را آغاز کردند. یاشاهانه
*** 
 حال، کارن زمان

 خوردند،یکه داشتند مغزم را م یمختلف یهانشسته و با حس یلعنت یصندل نیا یبود که رو قهیچند دق دانمینم
از جا  دم،یرا د دایکه پرستار ش نیوردم. همنفر به خود آمدم و سرم را باال آ کی یهاقدم یکه با صدا رفتمیکلنجار م
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خودش  نیهم یشدم. چند قدم جلوتر رفتم و منتظر ماندم. فکر کنم متوجه حالم شد و برا اشرهیو نگران خ دمیپر
 من شروع به گفتن کرد. دنیقبل از پرس

 .نشینیبب نیتونیم گهی. دمیالزم رو انجام داد یشایتون خوبه. آزما! حال همسر و بچهنینگران نباش -
 .دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 ازتون بپرسم؟ یسؤال هی تونمیم د؟یممنون! ببخش -
 نگاهم کرد و سر تکان داد. پرسشگر

 البته! -
 ن؟یکرد داشیپ یجوربدونم... چه خواستمیم -
 کردن. دایپ ابونیتو خ هوشیخانم باهامون تماس گرفتن و گفتن همسرتون رو ب هی -

در  یبهتر یبه قول خودش برگ برنده یعنیآزاد کرده،  یراحت نیرا به هم دایش یثافتش بود. وقتکار خود ک پس
 فرستادم و سر تکان دادم. رونیدست دارد. نفسم را کالفه ب

 ممنون! یلیخ -
 زد. یلبخند پرستار

 ا کنار تختشونه.جهمراهشون نبود که همون یاگهید زیو لباساشون چ ی! در ضمن! جز دوتا گوشکنمیخواهش م -
 ممنون! -

فرو بردم و  میموها انیزدم. دستم را م هیسرم تکپشت واریبه د رمقیرا بستم و ب میهاتکان داد و رفت. پلک یسر
جهان  دانستمیاوضاع را نداشتم. نم نیتحمل ا گریو کالفه بودم. د یسر خوردم. عصب یکیسرد و سرام نیزم یرو

 ی. هر آن متنظر اتفاق وحشتناککردیرا بدتر م رابمحال خ نیو هم پروراندیم شایدر سر کوفت یشوم یچه نقشه
 سرم آوار شود. یبودم که رو

و  یشدم. لبخند ساختگ رهیخ نینگران فرز یام، سرم را باال آوردم و به چهرهشانه یرو یکردن دست گرماحساس با
 زد. یرنگکم
 ش؟ینیبب یخواینم -

 قتیآن حق دنیبعد از فهم نمش؟یخواستم بب ینداشتم. م شیبرا یماندم و جواب رهیخ نیفرزها به منگ نیع طورهمان
سمت اتاقش به کردم،یاحساس م یکه لرزششان را به خوب ییها. از جا برخاستم و با قدمدانستمیآور، واقعاً نمعذاب

 یشکمش گذاشت و قطره یست روشدم. د نشیغمگ یچهره به رهیو خ ستادمیا بازمهیجا کنار در نرفتم. همان
را نداشتم. من هنوز هم عاشقش  دنشید طورنیکه قلبم را به آتش کشاند. تحمل ا دیچشمش چک یاز گوشه یاشک
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 کردمیم یکه سع ییقورت دادم و با صدا یسختلرزانم را بستم. آب دهانم را به یهاانداختم و پلک نییبودم. سرم را پا
 بود، گفتم: ستادهیکه حاال کنارم ا نیبه فرز مشهود نباشد، خطاب لرزشش

 ن؟یشد فرز یجورنیا میچرا زندگ -
 فشرد. یام گذاشت و به گرمشانه یدستش را رو نیفرز

 از همسرت. یاما نه با دور شه؛یدرست م یچهمه -
 زد. بخشنانیاطم یرا به نگاهش دوختم که لبخند دمیپر ترد نگاه

 .ینباهاش حرف بز دیبرو داخل. با -
به در زدم که حواسش  یاباالخره تقه یطوالن یام را باال آوردم. بعد از مکثکردهرا از او گرفتم و دست مشت نگاهم

سمت تختش به حرفیشدت گرفت. وارد اتاق شدم و بعد از بستن در، ب شیاشک ها زشیمن ر دنیجمع شد و با د
را از هم گشودم و زبان  میهاشد. لب شیپتو یلبه اب دنکریانداخت و شروع به باز نییقدم برداشتم. سرش را پا

 به حرف آوردم. یسختام را بهشدهقفل
 ؟یبهتر -

تختش نشستم. باالخره بعد از چند  یلرزان جلوتر رفتم و لبه ییهانگفت. با قدم یزیتکان داد و چ یرا کم سرش
 زده گفت:آمد، خجالت رونیاز ته چاه ب که ییبود، با صدا نییطور که نگاهش پالحظه لب باز کرد و همان

 .یخاطر بچه تحملم کنبه ستیل... الزم ن -
 شد و ادامه داد: ریاش سرازگونه یرو یگریاشک د قطره

بچه  نی. ادمیم لیو بهت تحو ارمیم ایدنو سالم به حیپدرم. بچه رو صح یخونه رمیمرخص شدم، م نکهیبعد از ا -
 بهت دادمش... ی. وقتیکنیازش مراقبت م یدارم. مطمئنم به خوبرو ن اقتشیحق توئه؛ اما من ل

 گفت: یهم فشرد و به سخت یلرزانش را رو یهاپلک
 من... من حاضرم. ،ی! هر وقتم که واسه طالق اقدام کنرونیب رمیم تیاز زندگ شهیهم یبرا -
 انیود، شدم و آب دهانم را از مب رشدنیسراز یکرده و آماده نیچشمم کم یکه گوشه یاشک مانع قطره یسختبه

 قورت دادم. نمیبغض سنگ
 یتو اون خونه خوامی... نمخوامیخودم بزرگ شه. کنار خودم. نم یتو خونه دیم بام... بچهبچه. دمینه، بهت اجازه نم -

خو... خودم در اومد،  ایدن. هروقت بهفتهیبه خطر م شیسالمت ایاون زهرمار یو بو گاریباشه. از دود س شدهنینفر
 .دمیخواست طالق م

 شدت گرفتند و آهسته سرش را تکان داد. شیهااشک
 !یهر جور راحت -
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 فرستادم. رونیجا بلند شدم و نفس لرزانم را ب از
 .یاستراحت کن دیبا -
 ج شدم.سرعت از اتاق خاربه لم،یکنار تخت انداختم و بعد از برداشتن موبا زیبه م یحرف پرستار، نگاه یادآوری با

 برد،یخوابش م یرفتم تا وقت رونیکه ب یمتوجه نشد تمام مدت، از زمان یبود که حت هیو گر یغرق در ناراحت قدرآن
عقل و قلبم  نیکه ب یجنگ انیم یحال مزخرف را اصالً دوست نداشتم؛ ول نیدر ا دنشیبودم. د اشرهیدر خ انیاز م

اتاق را کامل باز کردم و وارد  بازمهیشدم خوابش بـرده آهسته در ن ن مطمئکامالً  یافتاده بودم. وقت ریراه افتاده بود، گ
که از  یاقهوه یسمت چندتار موشدم. دستم را به رهیاش خبسته یهانشستم و به پلک یقبل یشدم. همان جا

خورد. شکمش سر  یافتاده بود، بردم و نوازششان کردم. نگاهم از صورت غرق در خوابش رو رونیب اشیروسر
 یادوماهه یموجود کوچولو نجاست؟یاش قرار دادم. ازدهدست سرم یلبم آمد و دستم را رو یرو یلبخند اخودآگاهن

نشاندم. ابراز احساساتم  دایدست ش یبر رو یاو بوسـ*ـه دیاز گوشه چشمم چک یاز وجود من و او؟ قطره اشک شوق
آرامش، حاال  کردمیرا آرام بستم. احساس م میهاپلک وگذاشتم جا کنار شکمش . سرم را هماناصالً دست خودم نبود

 دمیگرم شد و اصالً نفهم میهاکه قرار نبود دوام داشته باشد. پلک یها به وجودم برگشته است. آرامشو بعد از مدت
اطراف  زده. وحشتمزدیم ادیو تنها اسمش را فر نمیبب یزیچ توانستمیآلود بود. نمو مه زدهخیجا خوابم برد. همه یک

 یآشنا یچهره دنیکه با د دمیطرفش دوو به دمیکش ینیمواجه شدم. ه یشخص جانیرا از نظر گذراندم که با جسم ب
 غرق در خونش، دادم به هوا رفت.

 هومن؟ هومن؟ -
 را تکان دادم. جانشیزانو زدم و جسم ب کنارش

 هومن؟ هومن؟ ؟یشنویهومن صدام رو م ؟یکشیهومن با توام! پاشو! چته هومن؟ چرا نفس نم -
 کارن! -
 صورتم را از نظر گذراند. یشدم. اجزا رهیبه چشمان نگرانش خ زانیرزده و عرقو وحشت دمیاز جا پر دایش یصدا با
 ؟یزدیچرا هومن رو صدا م ؟یدیشده کارن؟ خواب بد د یچ -

هم که بابا درمورد پرونده  یو وحشتناک. شب بیرا بستم. باز هم همان خواب عج میهاو پلک دمیکش یقیعم نفس
به هومن  دی. بادمیکش رونیشلوارم ب بیرا از ج لمیاز جا بلند شدم و موبا یسخت. بهدمیخواب را د نیگفت، هم میبرا

سمت که دست لرزانم را به نیداشتم؛ اما هم یتناکآور و وحشنگرانش شده بودم و حس عذاب یلی. خزدمیزنگ م
 و جواب دادم: دمیرا درهم کش میها. اخمام افتادصفحه یرو یناشناس یشمارهتماس بردم، 

 الو؟ -
 ت چطوره؟سالم جناب سروان! حال زن و بچه -
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 .دمییهم سا یرو تیرا با عصبان میهادندان
 ؟یاحمقانه رو ادامه بد یباز نیا یخوایم یجهان؟ تا ک -

 سر داد. یاخنده
 یسر هیم نقشه ؟یدون یواسه شروع نبود. م یمناسب یلیخ ینهی. گزدای! شدی... آ! ببخشاویتازه اولشه. البته ش نیا -

 یزتریانگجانیگرفتم بهش کمک کنم تا هردومون انتقام ه میاز اوضاع خواهرم مطلع شدم و تصم نکهینقصا داشت تا ا
 نظرت؟ م،یداشته باش
 .ختیدرشت شد و دلم ر چشمانم

 ه... هومن! -
 د.سر دا یاخنده

 ! سروان باهوش!نیآفر -
 کوره دررفتم و داد زدم: از
! طرف حساب تو منم؛ پس ذارمیت نم! به خدا قسم اگه انگشتت بهش بخوره، زندهیاریسرش ب ییبال یحق ندار -

 سراغ خودم؟ یاینم میو مستق یکنیمسخره رو تموم نم یباز نیچرا ا
 .دیخند

 یعنیسراغم.  یایخودت ب دیبوده. با ینفوذ هیو دستگاه جهان بزرگ زشته بفهمن تو دم  یلی! چون خشهینچ! نم -
پس خودت رو آماده کن و با  ؛یعذاب بکش دی. باسمزهیب یلیکشتنت خ یجورنی. بعدشم همیایکه ب یمجبور
 .هوقت ندار ادی. فقط زود! چون هومن زایب ،یجمع کرد همیکه عل یمدارک

 ام را از هم گشودم.شدهخشک یاهقورت دادم و لب یسختدهانم را به آب
 کثافت؟ یسرش آورد ییچه بال -

 .دیخند
 ست!. اما نترس. فعالً زندهزمیمن نه... کار نامزدش بوده. خواهر عز -

 زدم: ادیو فر دمیکش میموها انیم یدست یعصب
 تر از خودت! لعنت به جفتتون!لعنت به تو و اون خواهر آشغال -
! یآماده کن یاساعت و خورده هیسفر کوتاه  هیخودت رو واسه  دی. فعالً بامیقت دارو یلیخ نیواسه فحش و نفر -

 !یایتنها ب دیکه با یدونیو مسلماً م فرستمیآدرس محل قرار رو برات م
 طعنه ادامه داد: با
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ازم  یآدم دارم و هر کار یکه کل یدونیپس خوب م ؛یدیراجع بهم فهم زایچ یلیخ بودنتیتو اون مدت نفوذ -
 یباباش! متوجهننه شیکنم و بفرستمش پ قتیگلوله حروم رف هیتا  یدست از پا خطا کن هیو مراقبتم؛ پس کاف ادیبرم

 گه؟ید
 فرستادم و چشمانم را بستم. رونیرا پر حرص ب نفسم

 رو برام بفرست. یلعنت بهت! فقط اون آدرس کوفت -
 .دیخند

 !نمتیبی! میدیحالم که فهمخوش -
*** 
. دستم سوزاندیرا گرفته بود و سوز باد تا عمق استخوانم را م دمید یشدم. برف و مه جلو ادهیرا نگه داشتم و پ نیماش

نشوند.  دمیبرف کمتر آزارم بدهند و مانع د یهاکردم تا گرد و خاک و دانه زیگرفتم و چشمانم را ر امیشانیپ یرا جلو
 ستادهیکه ا ییدورتر از جا یلیها، خکوه یباال یساختزرگ و خوشب ارتباالخره عم نکهیچند قدم جلوتر رفتم تا ا

سمتش قدم برداشتم که به ؟یسرد کوهستان یمنطقه نیعمارت شاهانه در ا کیچشمانم ظاهر شد.  یبودم، جلو
دم و یها رسکوه یکم به دامنهمنطقه را شکستند. کم زیانگبه صدا آمدند و سکوت رعب میپا ریز یهازهیرسنگ

و  زدیبه صورتم شالق م انهینشسته بود. باد سرد و سوزدار، وحش نیزم یرو یمشغول باالرفتن از آن شدم. برف کم
و انگار جسمم  کردندیبرف همراه باد با شدت به صورتم برخورد م یها. دانهکشاندیرا به هر سو م میهاموها و لباس

 .رفتیفرو م یکیکم در تارآسمان کم و بودجا را گرفته همه یظیدر هوا معلق بود. مه غل
 یچندصدمتر اطیدورتادور ح درنگیمرمر سف یهااز جنس سنگ یبلند یهاواریو اطراف را از نظر گذراندم. د ستادمیا

 شانیکه رو یخاطر برفشده و تنومند درختان بهخشک یها. شاخهپوشاندیداخلش را م یاو عمارت بزرگ و قهوه
کرده بودم، نگاه کردم.  یرا که ط یریو مس ستادمی. اشدیم دهید یبه خوب وارهاید یو از باال دیدرخشینشسته بود، م
 یاگر برا دانستمی. مایمن انگار آخر دن یمنطقه بود و برا نیباالتر آمده بودم. آخر ا نیمتر از سطح زمحدوداً پنجاه
و وارد  ستادمفر رونی. نفس پر استرسم را بکنمیت مباال پر نیو خودم را از هم آورمیتحمل نم فتد،یب یهومن اتفاق

با نگاهم ادامه دادم. مسلماً  د،یرسیعمارت م یبه ورود یطوالن یفرشراه سنگ کیمحوطه را که با  یشدم. ضلع غرب
د. به راه انداخته بو یدیجد ی. حتماً بازدیچسبیبه دل جهان نم داکردنشانیراحت پ قدرنیداخل عمارت نبودند؛ چون ا

محوطه  یهیبق ک،یراه بار نیجز او با دقت اطراف را از نظر گذراندم. به تمگذاش یفرشراه سنگ یابتدا یقدم رو
. زدهخیو  برگیب یهاو بوته هاغیو ت دهیکشفلکپر از درختان خشک سربه یبزرگ یهابود. به همراه باغچه کییموزا

آن  انیم یزیدرخشش چ کهوجود نداشت. جلوتر رفتم  روحیو ب دهشنیعمارت نفر نیدر ا اتیاز ح یاثر چیانگار ه
 میطرفش رفتم. ابروهابه رتیخارج شدم و با ح یفرشتوجهم را به خود جلب کرد. از راه سنگ یو مردگ یدیهمه سف
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 سرمازده؟ یباغچه نیآن هم وسط ا ؟یصورت یگل علف کی. نمیکردم تا بهتر بب زیو چشمانم را ر دمیرا درهم کش
گل کرد و بهچطرفش قدم برداشتم. خم شدم و  امیاوضاع مزخرف کنجکاو نیچرا در ا دانمیبود. نم بیواقعاً عج

 یشتریکردم و با دقت ب یهاشدم. اخماز آن یکی یرو یقرمز یرا نوازش کردم که متوجه لکه شیلطف یهاگلبرگ
 خون، نیکرد. ا دنیلبم با شدت شروع به کوبلحظه نفسم بند آمد و سپس ق کیبه خون؟  هیشب یزینگاهش کردم. چ

. دیلغز میپا ریبه عقب برداشتم که احساس کردم ز یلرزان، قدم ییزده و با پاهاخون هومن بود. مطمئن بودم. وحشت
بودن احساسم به آن وارد کردم و از درست یگریفشار د میزوم کردم. با پا کییموزا یآوردم و رو نیینگاهم را پا

ام شدهزانو زدم. با دست مشت نیزم یچرا؟ رو یبود؛ ول هاقسمت یهیتر از بققسمت شل نیا کییموزا مطمئن شدم.
موقع  ینبود؛ ول یخال رشیهم به همان قسمت ضربه زدم. ز گریکردم و چندبار د یزدم. اخم کییهمان موزا یرو

 نو با شتاب مشغول کند دیباال پر میوهافلز. ابر کیزدن به به ضربه هیشب یی. صدادادیم یبیعج یزدن صداضربه
زود  دی. بایمخف یچهیدر کیحال شدم. و خوش ریچشمانم ظاهر شد، متح یکه جلو یزیشدم. از چ هاکییموزا

و  یفلز یچهی. به زحمت درکردمیخالص م شدهنیعمارت نفر نیو هر طور بود، هومن را از ا شدمیکار مبهدست
 یتونل. از نردبان کوچک کیبه  هیشب یزیواضح شد. چ زیچهمه نشیریز ینور به فضا دنیرا گشودم که با تاب نیسنگ

جا فرو رفته بود، قدم برداشتم. همه یکیکه در تار کیبار ی. داخل راهروستادمیا نیزم یرفتم و رو نییکه آنجا بود، پا
 طی. محشکستیقلب ِکوه را م انیتونل م نیآور اخودم سکوت وحشت یپا یوکور بود و تنها انعکاس صداسوت

بزرگ است. انگار هزار تو درست کرده بودند.  اریکه بس دادینشان م اشیطوالن ریبود و مس یسناکو تر بیعج
که  یبزرگ ی. فضادمیرس یانبار کیبه  هیشب یبه سالن بزرگ نکهیکردم تا ا یرا ط وتابچیو پر پ یطوالن یراهرو

ساخته  شانیهایکارکثافت یرا هم برا نجایهمان عمارت واقع شده است. حتماً ا ریدرست ز دادیمحاسباتم نشان م
نظر گرفته،  ریو من را ز نجاستیجهان را که مطمئن بودم ا ،یبلند و عصب ییدور خودم زدم و با صدا یبودند. چرخ

 خطاب قرار دادم.
 ؟یتمومش کن ستیاز سن من و تو گذشته جهان! بهتر ن ایباز نی! ابسه گهیموشک د میقا -

 یو عصب جیطور گجا را فرا گرفت. چند لحظه همانو دوباره سکوت مطلق همه دیچیدر گوش خودم پ میصدا انعکاس
 شد. دهیسمت منبعش کشنفر نگاهم به کیمرتب  یهازدنکف یاطراف را از نظر گذراندم که با صدا

 !یکرد دامیبود! باالخره پ یعال -
در فضا  شیزد که صدا یاشد. قهقهه انیبود، نما یمخف یکیاز تار یاهاله انیکه م ینحس یجلوترآمدنش چهره با
 .دیچیپ
 .کشهیعقب نم وقتچی. کارن قهرمان هیایم دونستمیم -
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 اشیشگیدرار همشلوارش فرو برد. با همان پوزخند حرص بیو دستانش را در ج ستادیاز من ا یمتر کی یفاصله به
 گفت:

 حد. نیتا ا گهینه د یول ؛یوشباه دونستمیم -
 باال انداخت و با ذوق گغت: ابرو

 ست؟یمن. به نظرت جالب ن یلهیبه وس بارنیپدر تو و ا یلهی! بار اول به وسشهیدوباره داره تکرار م خیتار ؟ینیبیم -
 کردم. یظیوسط چه کاره بود؟ اخم غل نی. پدر من ادمیفهمیرا نم بشیعج یهاحرف یمعن
 تا... یحرفا وقت رو تلف کن نیبا ا یخوای! اگه منیبب ه؟یچ منظورت -

 .دیحرفم پر انیم ریمتح جهان
 ؟یخبر ندار یچیکارن؟ تو... تو از ه -

 و متعجب زد و ابرو باال انداخت. جیگ یپوزخند
 .یکنیرو چک نم التیمیخواهشاً نگو که ا -

که  کردمینگاهش م ریطور متحهمان ل؟یمیکدام ا ل؟یمیها چه بود؟ احرف نیشده بودم. منظورش از ا جیگ واقعاً
 اعتراض کرد.

 !گهید نشونیزود باش بب ؟یشد رهیحاال چرا به من خ -
 لمیمیو روشنش کردم. وارد ج دمیکش رونیشلوارم ب بیرا از ج لمیموبا یگوش رم،ینگاهم را از جهان بگ نکهیا بدون

قدر فرستاده بود؛ اما من آن شیچند ساعت پاز طرف هومن؟  لیمیا کیشدم.  رهیخ ستیل ینهیگز نیشدم و به آخر
 بودم که اصالً متوجه نشدم. دایش ریدرگ

 شدم. اشییرا باز کردم. محو متن ابتدا لیمیا دیترد با
 تونمی. نمستمیمن مثل تو ن یول ؛یدیکش یچه عذاب یبهم بگ یکارن. نخواست یرو به من بگ قتیحق ینخواست تو»

 «باشه. رممکنیت پنهان کنم.. هر چقدرم که درکش غرو از قتیحق
 .یو بعد یو بعد یو بعد یرا باز کردم. دوم لیفا نیقرار داشت. اول لیفا نیچند بیاز آن متن عج بعد

حاال واضح و  دم،یفهمیرا نم شیکه قبالً معنا ی. جمالتدیچرخیدور سرم م ایسست شده بود و انگار دن میزانوها
 .دیچیپیروشن در گوشم م

که باعث  ادیم شیپ یتو زندگ ییزایچ هیوقتا  یپسرم؟ گاه یدون یکارن! م کردمیراجع بهت اشتباه فکر م من»
 «.زهیریرو به هم م یچشک همه نیو ا یشک کن ماتتیبه کل تصم شهیم
 «!رمنتظرهیاتفاق غ هی. یهست بمیپر فراز و نش یزندگ یاتفاقا نیاز بهتر یکیبدون که تو  فقط»
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 شیهایمحلیرفتار سرد و ب لیداشتم پنهانش کنم، در چشمانم حلقه زد. پس دل یکه سع یزدم و اشک یتلخ زخندپو
. رمیپدرم را بگ یجا یقرار است روز کردیو تصور م مجرم بودم کی یبود. دوستم نداشت؛ چون من بچه نیهم
خاطر . آن هم فقط بهدیما عذاب کش یاز همه شتریکه ب یاچارهیقبولم نداشت و مادرم، زن ب وقتچیه نیهم یبرا

بعد از مرگش هم برچسب  یکه حت یپدر ؟یکمبود پدرم را احساس کنم؛ اما چه پدر خواستیکه نم یمن. من لعنت
مرا به دست  کردیها باعث عذابم شد؟ مادرم تصور مبدانم، سال نکهیمن ماند و بدون ا یخالفکاربودنش رو نیننگ
دست  امیتا آسمان تفاوت داشت؛ اما کامالً در اشتباه بود. هر چقدر که پدر واقع نیا پدر خودم زمسپرده که ب یمرد

. به سیبا سوءاستفاده از نام مقدس پل یبه بار آورد. منته یزد، آن مرد هم به همام اندازه خرابکار تیبه جرم و جنا
 دند،یخندیکه به حال خرابم م یطانیش اهیس یلهین دو ترا باال آوردم و به آ امزدهرتیو ح جی. نگاه گدمیرسیجهان م

بود.  زیانگهمان قاتل نفرت ادآوریو مرموز،  یچشمان وحش نی. ادمیفهمیاش را مآشنابودن چهره لیدوختم. حاال دل
و هر  وزماند تا هر ر ادگاریدر ذهن من و هومن به  رشیرا پرپر کرد و تنها تصو گناهمیرحمانه مادر ب یکه ب یمرد

. آب دهانم میبار بعد زنده شو یو باز هم برا میریکه بر سرمان آورد، بارها و بارها با زجر بم ییبال یادآوریلحظه، با 
 ام را به حرف آوردم.شدهقورت دادم و زبان قفل یسخترا به

 ت... تو... -
 زد. یبه چشمانم، پوزخند رهیجلوتر آمد و خ یقدم

 !مینیهم رو بب نکهیقبل از ا یآقا کارن! حت ناختمتشیم شیوقت پ یلیمن از خ -
 کرد. یاخندهتک

 ... همسرم.زمیعز یوایالبته به لطف ش -
را بسته بود و انگار قصد  میراه گلو ینیرا بستم. بغض سخت و سنگ میهافرستام و پلک رونیب یسختلرزانم را به نفس

نحس جهان  یبود. صدا ادیاز ز ادتریز یلیخ شیداشت؛ برارا ن هانیا یهمه شیجانم را داشت. ذهن و قلبم گنجا
 .دیدوباره گوشم را خراش

بهتره. راستش اصالً دلم  یلیواسه همه خ یجورنیدر چه حاله؟ خب... اون االن تو اتاقش حبسه. ا یبدون یخوایم -
 هامون رو نقش بر آب کنه.بشه و نقشه زیسرر دفعههیمزخرفش  نیعشق آتش خوادینم

 .دیچیآونگ مرگ، دورتادور سرم پ یمانند نوا شیهاقدم یو صدا دی*ـتانه خندمسـ
. اگه یسادیوا نجایو ا یاهست که االن زنده نمیواسه هم. ومدمیم وایتو و ش یپاجا همراهتون بودم. پابهمن همه -
 کنترلش کرد. شدیاً نمگرفته بود و واقع یکشچون خواهرم جنون آدم ؛یبود اینبود، االن اون دن وایخاطر شبه
 .دمیرسیآشغال نم وانیاون ک یشده بودم، بازم به پا وونهیهر چقدرم که د -
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بلندش  یرا از نظر گذراندم. موها شی. با نفرت سرتاپاستادیا میروسمتمان آمد و روبهمحکم و پر صدا به یهاقدم با
بلند  یمشک یهم مشهود بود. باران یکیر آن تارد یاش حتچهره یرو ظیغل شیسرش بسته بود و آرا یرا محکم باال

و  دیرسیکه تا زانوانش م یرنگیاپاشنه بلند قهوه یهاهرا باز گذاشته بود، به همراه چکم شیهاکه دکمه یچرم
. نه در میشناختینبود که ما م ینگار اصالً نگار نی. ااشیدرست همانند باران ،یسرتاسر چسبان و مشک ییهالباس

 هابا فندکش شد.نخ از آن کیکردن آورد و مشغول روشن رونیب بشیاز ج یگارینه در باطن. پاکت س ظاهر و
 گه؟ید گمیرو م وانیکدوم ک یدونیم -

 به چشمانم شد. رهیرا باال آورد و خ سرش
 کرد! وکارمونکسیکه ب یهمون نامرد -
 ادامه داد: یادهیزد و با حالت مسخره و کش گارشیبه س یپک
 !یناب سرهنگ احمدج -

 زدن دورتادورم شد.دوباره مشغول قدم جهان
 من... یول ؛یمن در آورد یشده سر از کاراو حساب یعال یلیتو خ ،یخب... راستش رو بخوا -

 شد. رهیو به چشمانم خ ستادیا میروروبه
 یول فته؛یبرات ب یاتفاق نیهمچ یسالگسخته تو هفت یلیخ دونمی. مدونستمیتو رو هم از قبل م یگذشته یحت -

 ه؟یتر از اون چسخت یدون
 حرفش گفت: یدر ادامه نگار

 .ینیچشمات بب یمرگ پدرت رو جلو نکهیا -
 تکان داد. یفرستاد و سر رونینفسش را ب جهان

 پدرمون کشت. یاانهیمن و نگار، به طرز وحش یچشما یاوم... پدرت درست جلو -
 فرستاد. رونیزده نفسش را بد و غمقورت دا یسختآب دهانش را به نگار

 میشده بود میقا وارایمن و جهان از ترس پشت د کهیدرحال داد،یچشمامون داشت جون م یپدرمون درست جلو -
 چرا؟ یدونیم. میبراش بکن یکار چیه میتونستیو نم
 کرد و از کوره دررفت. یظیغل اخم

خوب  یلیخ دیموضوع رو با نیکرد. ا کسیو ب میتیما رو  یو بچگ. پدرت تمیو مظلوم بود پناهیب یچون دوتا بچه -
 نه؟ ،یدرک کن

 ادامه داد: جهان
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قدرا به اما خب من مثل نگار اونهم بودن کشت؛  یدوستا نیتو و پدر من رو که بهتر یپدر واقع نت،یپدر دروغ -
 نسیزیتو ب یگرفت میتصم یعالجناب نکهیا ابه کارتون داشته باشم ت یقرار نبود کار نمیهم یپدرم وابسته نبودم. برا

 .یکند روکار خودت گور خودت  نیو با ا یمن سرک بکش یو زندگ
 .دیکش یقیعم نفس

 .یرو بفهم تیبار کل زندگتأسف قتیهرحال الزم بود که قبل از مرگت، حقبه -
 زد و ادامه داد: یپوزخند

خاطر مرگ مادرت به ی. باور کن... من حتمیخوایاممون رو م. ما فقط انتقمیستین رحمیت بما که مثل پدرخونده -
شوهر اولش و رو  یمادرت به دوستا انـتیپدرامون و بعدش خـ*ـ یکه البته با توجه به دوستمتأسفم  یلیخ یلیخ

 ...وانیبا ک ختنشیهم ر
مشتم فشردم. رفتارم  انیمرا  اشقهی. به جهان حمله کردم و اوردمیحرف خونم به جوش آمد و طاقت ن نیا دنیشن از

 :دمیتوپ ادیدست خودم نبود و با فر
هان؟  ؟یدرمورد مادر من حرف بزن یجورنیا فتیبا اون زبون کث یکنیچطور جرئت م! یخفه شو آشغال عوض -

 !کشمتیلجن! م یحرومزاده
با آرامش به چشمانم زد و  یخردکردن فکش بودم که پوزخند یصورتش گرفتم. آماده یرا مشت کردم و جلو دستم

 گفت: رهیخ
 ؟یشد یرفته که باز وحش ادتیجانت رو نکنه هومن نم؟یآروم! بب -
 یقهیفرستاد و  رونیشل شد و جهان را رها کردم. نفسش را پر حرص ب میوپاآوردن اسم هومن ناخوآدگاه دست با
 را مرتب کرد. راهنشیپ
 !یعوض یگربه یبنداز تتیبه موقع میهنگا هی ،یبازیو وحش دنیکشبهتره قبل از پنجول -

دورتادورم جمع شدند.  دستکی یهابا لباس یکلیچهارنفر مرد ه-چند لحظه سه یهوا زد که به فاصله یرو یبشکن
 جهان با چشم به من اشاره کرد و دستور داد:

 !نشیبگرد -
طور که نشان ندادم و همان یواکنششدند.  میهاکه دستورش را اطاعت کردند و مشغول گشتن لباس دینکش هیثان به

 یگریمهم د یلهیوس یرا گرفتند و وقت لمیها سپردم. موبابودم، خودم را به دست آن رهیزده به چشمان جهان خبهت
 زد. یبه چشمانم، پوزخند رهینکردند، کنار رفتند. جهان دوباره جلو آمد و خ دایپ
 ؟یکرد میبچه زرنگ؟ مدارک رو کجا قا -

 ال انداختم.با ییابرو
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 اول هومن! -
اشاره کرد. چند لحظه بعد  شیهافرستاد و با دست به محافظ رونیبه چشمانم نفس پر حرصش را ب رهیخ طورهمان
و غرق در خونش  جانیجسم ب دنی. با ددمیسمتش چرخبه عیسر دویهومن برق از سرم پر یناله یصدا دنیبا شن

 .رفتهزار  یه و ضربان قلبم رونفسم حبس شد شد،یم دهیکش نیزم یکه رو
 ه... هومن؟ -
 :دمیتوپ نیها را کنار زدم و خشمگمحافظ تی. با عصباندمیطرفش دوزده بهخودم آمدم و وحشت به
 ! یعوض یسگا نیولش کن -

. زدینفس مبسته بود و دردمند نفس شیهارا قاب گرفتم. چشم اشدهیپرزانو زدم و صورت رنگ جانشمهیجسم ن کنار
 :دیبه حرکت در آورد و نال یسخترا به اشدهیپرو رنگ دهیخشک یهالب
 ! پ... پدرم... ما... مادرم...رنی... میم شمیه... همه از پ -

 کرد. یاسرفهدهانش را قورت داد و تک آب
 .برنی! س... سرم رو مکشنیاو... اونا م... منم م! ترسمیم... من م -
هم  یرو تیبا عصبان میهابه اطراف انداختم و دندان یبه سراغش آمده بود. نگاه یلعنت یاینه! باز هم آن فوب یوا
اش را به آغـ*ـوش هومن سم بود. تن گرگرفته یبرا یکیچه کار کند. تار دیبا دانستی. جهان کثافت خوب مدمییسا
 کردم آرامش کنم. یو سع دمیکش
تحمل کن.  گهید کمهی. اومدم که ببرمت. فقط... فقط یستیتنها ن گهی. دنجامینه... نه هومن! نگران نباش! من ا -

 تحمل کن!
 شد. امرهیخ جشیو گ بازمهیو با چشمان ن دیکش رونیرا از آغوشم ب خودش

 نجا؟یا یک... کارن؟ چ... چرا اومد -
 :دیبه عقب هلم داد و غر جانشیدستان ب با
 .برنیو مس... سرت ر کشنتیب... برو! او... اونا م... م -

 یکه با پارچه شیرا باال زدم. پهلو راهنشیزده با دستان لرزانم پشد و وحشت اشیخون یهاحواسم جمع لباس تازه
 میهانفس تمیو ر ختیآن قلبم ر کی. در کردیم یزیربسته شده بود، غرق در خون بود و همچنان هم خون یکوچک

 .آمدیم رونیام بدهشخشک یحنجره انیاز م یسختبه میتند شد. صدا
 ...ییه... هومن؟ چ... چه بال -
 درهم رفت. میهانحس جهان اخم یصدا با
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زخم  یجا ینیبیکه م یجورخب... همون یول م؛یکه خواهرجانم به آب داده. گلوله رو از بدنش در آورد هیگلدسته -
 یفکر هیتا  یو مدارک رو بهمون بد یش میبه قول خودتون زودتر تسل ستیوقت نداره؛ پس بهتر ن ادیعفونت کرده. ز

 م؟یبه حالش کن
. دمیآن از جا پر کیرا مشت کردم و در  میهافرستادم. دست رونیلرزانم را بستم و نفس پر حرصم را ب یهاپلک

 نیزم یبه شکمش زدم که تعادلش را از دست داد و رو یصورتش کردم و لگد یام را حوالهشدههمان دست مشت
 :دمیام غرشدهقفل یهادندان انیم پرت شد. از

 کثافت! -
 طرف صورتش کردم.آن یحواله یگریور شدم و مشت دسمتش حملهکند، به دایفرصت بلندشدن پ نکهیاز ا قبل

 ...یکهیسگا. مرت یجلو ندازمیو گوشت حرومتون رو م کنمیم کهیتکهیجفتتون رو ت -
عقب رفتم. چشمانم تار شد و عقب یلحظه جلو کینصفه ماند. سوزن در پوست گردنم، حرفم  یزیفرورفتن ت با

زانو زدم. سرم را که در مرز انفجار  نیزم یرو م،یشدن پاهاو با سست دیچیسرم پ انیم یدیگردنم را فشردم. درد شد
. رفتمیوش ماز ه دینه، نه! نبا ؟یهوشیبود؟ ب یچه کوفت گرید نیدردمندم بلند شد. ا ادیدستانم فشردم و فر انیبود، م

 .دادمیهومن را نجات م دیبا
 امزدهخیزانو زدم و با دستان  نیزم یلرزان به طرف هومن رفتم. کنارش رو ییهااز جا بلند شدم و با قدم یسختبه

 توهم نداشت. گریبهتر شده بود و د اشیرا فشردم. انگار حال روح نشیدستان آتش
 زدم. یرنگشدم و لبخند کم رهیخ جشیچشمان گ به
 ؟یبهتر -
 .دیلبم ماس یسرم لبخند روجهان از پشت یصدا با
 .یو مدارک رو بد نییپا یایب طونی. البته اگه از خر ششهیبهتر م -

 لیفا یکه حاو یلباسم بردم. فلش کوچک یمخف بیسمت جهم فشردم و دستم را به یرا با حرص رو میهاپلک
 کرد. یاخندهطرف جهان انداختم. تکرا برگردانم، به نگاهم نکهیآوردم و بدون ا رونیمدارک بود، ب

 باباجونت رو خبر کنم. دیپسر خوب! با یحاال شد -
 زد. یدرهم رفت و نگاهش کردم. پوزخند میابروها

 ...نکهیا ای رسهیرو بفهمه، به دادتون م یچهمه یوقت مینیبذار بب -
 رد.شلوارش فرو ب بیباال انداخت و دستانش را داخل ج ابرو

 کنه؟یحفظ اعتبار و قدرت خودش م یرو قربان هیبازم بق -
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شدن که آنجا بود، رفت و بازش کرد؛ اما قبل از خارج یگریسمت در دزد و نگاهش را از من گرفت. به یگرید پوزخند
 و گفت: ستادیا

 در ضمن! -
 شد. رهیبرگشت و دوباره به چشمانم خ طرفمبه
 .یندار یادیفرصت ز گهیچون د ؛یبزن تیقالب یرت رو با پسرعموآخ یحرفا یتونیمدت م نیتو ا -
 سر داد. یاخندهو پرسشگر نگاهش کردم که تک جیگ
قدر و اون فتهیزهر مثل بختک به جونت م نیس، چه برسه به تو. اکشنده رمیش هیبه بدن  یاماده نیهمچ قیتزر -

 .یریتا باالخره بم خورهیبدنت رو م یبافتا
 حبس شد. ادامه داد: نهیت و نفسم در سـ*ـدرش چشمانم

و اول  میگذریبد، م ایاول خوب رو بگم  یبد. از سؤال و جواب مسخره یکیخوب و  یکیاما دوتا خبر برات دارم.  -
 .مشیمتأسفانه ما ندار نکهیپادزهرم داره... و خبر بد ا هیزهر  نی. خوشبختانه اگمیخبر خوب رو م

 سر داد. یاخنده
. پس از خوادیطور که خواهرم م. همونیچشم همه جون بد یذره جلوو ذره یرو بگذرون یسخت یهالحظه قراره -
 .یتی... وصدمیشا ای یسخن ،یاستفاده رو ببر. حرف تینها تیآخر زندگ یساعتا نیا

 .دیبه هومن انداخت و با تمسخر خند ینگاه
 .ستین یابرسه، اصالً کار عاقالنه تیکار خودشم به وص دیکه شا یبه آدم کردنتیالبته وص -

 رونیاشاره کرد همراه او از اتاق ب هیبود، به بق شیهالب یکه رو یبه من انداخت و با همان پوزخند یگرید نگاه
 زده تکانش دادم.اش وحشتچشمان بسته دنیطرف هومن چرخاندم و با دنگاهم را به عیها سربروند. با رفتن آن

 !یبمون داریب دیمات رو باز کن. باهومن! هومن! چش یه -
 کرد و مچ دستم را فشرد. بازمهیچشمانش را ن آهسته

 ک... کارن! -
 .دیچشمش چک یاز گوشه یاشک قطره

 م... منظورش ا... از زهر... گفت؟یم یاو... اون چ -
 .دمیحرفش پر انیم عیسر
 .میبه فکر نجات تو باش دی! فعالً فقط باستیمهم ن -

 اطراف انداختم و ادامه دادم:به  ینگاه
 ست؟ین نجایا یزیچ یتلفن نم؟یبب -
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 گفت: یسختکرد و به یاسرفه هومن
 کردن؟یولمون م نجایاگه بود، تنها ا یکنیفکر م -

نداشتم. نگران هومن  یو درمانده بودم که اصالً هوش و حواس درست و حساب جیقدر گاما من آن گفت؛یم راست
 بلندش کردم. یرا گرفتم و کم شی. بازوهاآمدیاز دستم برنم یکار چیه یبودم؛ ول

 .میبه حال زخمت کن یفکر هی دی. بانید... درست بش -
 شیپهلو نیو خون قینگاهم را از زخم عم عیدور زخمش را باز کردم. سر یپارچه یرا باال زدم و به آرام راهنشیپ

به اطراف انداختم و با  ی. نگاهنمشیبب طورنی طاقت نداشتم ا. اصالًدمیگرفتم و همزمان با بستن چشمانم، لبم را گز
رفتم. بعد از برداشتن  زیطرف ماز جا بلند شدم و به یسختهو ب عیسر ز،یم کی یرو یامهیونآب نصفه یبطر دنید

ل بستنش لباسم را پاره کردم و مشغو یاز پارچه یازخمش را شستم. تکه اطیآن دوباره کنار هومن نشستم و با احت
 مانندش حواسم جمع شد.و ناله فیضع یهومن شدم که با صدا یدور پهلو

 شم؟یکارن؟ من... من... وا... واقعاً دارم ع... عمو م -
از اشک شوقش  سیبه چشمان خ رهیلبم نشست و بعد از بستن زخمش سرم را باال آوردم. خ یرو یلبخند ناخودآگاه

 :دمیرا فشرده شد. نگران و هول پرس شیهاد که از درد پلککر یاخندهتکان دادم. تک یشدم و سر
 ؟یشد هومن؟ خوب یچ -

 کرد،یطور که با ذوق نگاهم مو همان دیبلع یسختچشمانش را باز کرد. آب دهانش را به یسختتکان داد و به سر
 اش نشست.چهره یرو بایو ز نیریها باالخره همان لبخند شبعد از مدت

 یلی. خخندهیو از ته دل م رهیگیکوچولوش انگشتت رو م یِنرمِ گوشت دِیسف یبا اون دستا اد،یب ایدنبه یوقت -
 !زهیانگجانیه

هومن را در  یهاکردم حرف یسردم سر خورد و سع یگونه یزمان اشکم رورا بستم. هم میهاو پلک دمیخند تلخ
بخش آرامش یزدم که صدا هیسرم تکپشت وارید. به وستیپینم قتیهرگز به حق گرید دیذهنم تصور کنم؛ چون شا

 غرق شدم. نمیریدر تصورات ش شتریو ب دیچیهومن دوباره در گوشم پ یو دورگه
 خودت باشه. یرنگ چشماهم دیمپله. چشماش بابانمک و تپل د،یاون سف -

 دادم. هیپشت سرم تک یسرد و سنگ واریبه د جانیشدت گرفت و سرم را ب اشکم
 مادرش باشه. یمثل چشما خوامینه... م -

 :دیتوپ آرام
 خودت باشه. یچشما یکپ دی. فقط چشماش. باستینباشه، مهم ن ایمثل خانومت باشه  شهیحرف نزن! بق -
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بغضم قورت دادم و چشمانم را باز کردم. نگاه پر التماسم را به هومن دوختم و نفس  انیاز م یسختدهانم را به آب
 م.فرستاد رونیلرزانم را ب

 مراقبشون باش، باشه؟ یلیهومن! خ -
 :دیبا اخم نگاهم کرد و غر هومن

 نزن. یرو گردن من ننداز و زر اضاف تاتیمسئول یپس الک ؛یبزرگ کن دیمنم تو با یبچه ؟یگیم یچ -
چشمان سرخش  یرهیدستان سردم فشردم و خ انی. دستان هومن را مدمیسمتش چرخشدند و به ریسراز میهااشک
 شدم.

 .یکنیهومن! بهم قول بده که بعد از من مثل چشمات ازشون مراقبت م -
 .دیشدت گرفت و دستانش را پس کش شیهااشک

 .ذارمی. من... من نمادیسرت ب ییبال ستیکارن؟ قرار ن یگیوپرت مچ... چرا چرت -
 :دمیاز جا بلند شد. غر یسختقرار داد و به گاهشهیرا تک وارید
 !یشیهومن؟ بدتر... م یکنیم کاری... چیچ -
 اشرهیاز آن خارج شدند، رساند و مشغول وررفتن با دستگ هیکه جهان و بق یبه حرفم خودش را به همان در توجهیب

 :دیمحکم به آن زد و توپ یشد. با همان حال خرابش لگد
 ! قفله...یاه! لعنت -
 ریو دردمند هومن بود که سرم وحشتناک ت یعصب یچهره یسر خورد. نگاهم رو نیزم یرو دیزد و ناام هیدر تک به

ام شانه یهم فشردم. دست گرم هومن رو یدستانم گرفتم و چشمانم را رو انیو دادم به هوا رفت. سرم را م دیکش
 .دیچینگرانش در گوشم پ یقرار گرفت و صدا

 ؟یشد یکا... کارن؟ چ -
 !شمیم وونهی. دارم... دارم دکنهیم ینیبدنم س... سنگ ! ان... انگار روترکهیس... سرم هومن! دا... داره م -

 :دیدورگه نال ییگذاشت و با صدا اشنهیسـ*ـ یسرم را رو هومن
 کنم؟ کا... کاریچ دیکارن! من... من با -

را  مانیباز شدن و اعتراض جهان نگاه هردو یوحشتناکش حرفش را نصفه گذاشت. همان لحظه صدا یسرفه
 سمتش کشاند.به
 ن؟یکوبیم واریبه در و د یوحش یوونایح نیچتونه شما دوتا؟ چرا ع -

 اشاره کرد. شیهازد و به محافظ یطانیش یآمد. لبخند جلوتر
 .نیدار اجیاحت یزمستون فیلط یهوا کمهیبه  دیشا -



 

 

921 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

جبار دنبال خود سمت در هل دادند و به ارا به مانیکردند. هردو مانیطرفمان آمدند و از هم جدابه کریپغول یمردها
 کشاندند.

*** 
بستند و محکمش  یتنومند و خشک درخت یبود، از پشت با طناب به تنه میرومن راهم مثل هومن که روبه یهادست

 بیکه مرد عمداً با طناب به دستم آورد، چشمانم را دردمند بستم و لبم را به دندان گرفتم. درد عج یکردند. از فشار
ذره بدنم ذره یو انگار اجزا سوختی. پوستم مکشاندیم جنونو مرا به مرز  دیچیپیوجودم مدر سرتاسر  یریگو نفس

همراه  میهاتک سلول. سوزش تککردمیبند نبودم و حسشان نم میپاها یرو گریشدن داخل گدازه بود. ددر حال حل
 مردم،یآتش بود. اگر با سم هم نم ظرف آب و انیم رافتادنیبه گ هیدرست شب زد،یکه به بدنم شالق م یبا باد سرد
بود که نگار  یزیهمان چ نیو ا کردمیمرگ م ی. از شدت درد هر لحظه آرزودادمیجان م طیشرا نیخاطر امسلماً به

 مرگ. یذره نابودشدن ما تا لحظهو ذره دنیکش. عذابخواستندیو جهان م
 رو. یحال و روز نیهمچ هینه؟  ،یکردیفکرش رو نم چیه -
سرم باال آوردم. جهان  یسختگرفتم و به شد،یم تررهیچشمانم ت یبرف که هر لحظه جلو یدیدردمندم را از سف گاهن

 زد. یدر چشمانم پوزخند رهیتمام خ یرحمیبا ب
 ؟یچ ادیجا بزنه و ن شهیمثل هم وانیاگه ک -

کرد و خطاب به جهان  یاخندهتک داد،یعذاب م شتریبود و با حضور نحسش او را ب ستادهیکه کنار هومن ا نگار
 گفت:

 .میکنیخاکشون م جانیداره؟ هم یچه اشکال -
 باال انداخت. ییطور که نگاهش به من بود، ابروهمان جهان

 ...ی! راستهیفکر خوب -
 به هومن انداخت. ینگاه

 ن؟یرو بهم گفت هاتونتیدرددل و وص -
 زد. ینگاهش را به من دوخت و لبخند کج دوباره

که  بهیعج یلیواقعاً خ ؟یدونیم یحرفا و درددالت و به گوش زنت برسونم؛ ول نیآخر تونمیمن م یاگه بخوا -
 نیخاطر امرد شدن و حاضر بودن به هیعاشق  واروانهیبه همه، نه؟ هر دو د هیسرنوشت مادر و همسرت انقدر شب

 .یدلعروس ب هیبمونن.  یباق شدهنیعروس نفر هیعشق تا آخر عمرشون 
*** 

 یراو
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دور اتاق زد و  یفرو برد. چرخ شیموها انیدستش را م یو کالفه و عصب دیکوب شیتلفن را محکم بر سرجا یگوش
 کرد. نیرا پخش زم زیم یرو یهاو پرونده لیبلندش تمام وسا ادیزمان با فرهم
 نه! نه! نه! -
 لرزانش در ذهنش نقش بست. یو صدا یتنگران هس یشد. چهره ینامعلوم یزنان محو نقطهنفسو نفس ستادیا

. درسته که دهیجواب نم فرستم،یم امیو پ زنمیوگور شده. هر چقدرم بهش زنگ مدو روزه گم-یکی! هومن عمو»
 «نگرانشم عمو! یلیحد. خ نیتا ا گهینه د یول م؛یباهم سرد شد وایکارن و ش یهیسر قض

 فتاده؛یبرادرش ن یبرا یداد که اتفاق نانیگرفت و به او اطم دهیرا ناداش برادرزاده یهاتمام حرف یالیخیروز با ب آن
 وایباند است و ش یکه کارن گفت جهان سردسته ی. از همان روزدیفهمیزودتر از آن م یلیهمان روز، نه، خ دیاما با

 اشیدر زندگ بارنیاول یبرا دیبا استرس آب دهانش را قورت داد. شا دییهم سا یرا رو شیهارا گروگان گرفته. دندان
و احساس  دادیم تیاهم گرانیچند سال، به د نیدر ا بارنیاول ی. براکردیرا تجربه م یواقع یبود که ترس و نگران

ها که سال ی*ـناه متهمش کرد. همسرگـیکه ب ی. به پسرکردیها فکر متک آنداشت. به تک یقیعم یمانیپش
. به دوست دیرا از هم پاش شانیکودک یبایو تصورات ز یکه زندگ یومنو ه یاز کنارش رد شد و هست محبتیب

که حاال وجودشان پر از آتش نفرت و انتقام  یپاک و معصوم یهاـناه. همان بچه گـیب یو آن دو بچه اشیمیصم
 یتیبا عصباندانست.  زیچدر عمرش خود را مقصر همه بارنیاول یبرا دیها بود و شادر دست آن شیهاشده و جان بچه

ها رفت. از ستوان یکیطرف اتاق زد و به رونیخودش بود، از اتاق ب یو چندساله نیخاطر اشتباهات چندبه بارنیکه ا
آن نوشت. آن را به دست  یرو یزیبرداشت و چ زشیم یکاغذ کوچک از رو کیو احترامش،  یبه دستپاچگ توجهیب

 ت:گف رشیدر چشمان متح رهیستوان جوان داد و خ
 ؟یدیآدرس، فهم نیبه ا نیایرو بردار و ب روهایازم نشد، ن یخبر گهی. اگه تا حداکثر دوساعت دییجا رمیمن دارم م -

 تکان داد و هول و نگران گفت: یسر ستوان
 قربان! کجا... یول -
 .دیحرفش پر انیم تیبا عصبان وانیک
 م بده!انجا گم،یرو که بهت م یتنها برم. فقط کار دی! باستیمهم ن -

 با عجله از اداره خارج شد. وانیاطاعت کرد و ک ستوان
*** 
لرزان جلوتر رفت؛ اما به فاصله  ییهاکه مطمئن باشد. با قدم خواستینم یعنیمطمئن نبود.  د،یدیکه م یزیاز چ هنوز

و چشمان  دهیپررنگ یچهره شانشیزده و پر. نگاه وحشتختیقفل شد و قلبش ر شیپاها د،یکه رس اشیسه متر ی
 خورد. انتک اشدهیخشک یهاکارن را از نظر گذراند و لب یبسته
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 کارن! -
به  ونیکتا یعصب یو صدا ختیآن احساس کرد تمام وجودش درهم فرو ر کیدر  د،یاز طرف او ند یواکنش یوقت

 .دیچیذهنش پ یجایهمان روز در جا یواضح
سنگا  نیا یکه جنسشون از غروره؛ ول ییلب تو از سنگه! سنگانه! ق یول ده؛یامشبم تکونت م یحرفا کردمیم فکر»

واسه جبران  یلیخ گهیکه د یایو به خودت م شکنهیحصار م نیا یروز هیدور قلبت حصار بکشن.  توننینم شهیهم
 «!یخوریحسرت امروز رو م یروز هی! باشه ادتی. یتو پسش زد یول ؛یآشت یشده. کارن اومده بود برا رید

 یو پست یرحمیها غرور، بکه سال ییهاو سرد زانو زد. اشک دیسپ نیزم یو رو اوردندیطاقت ن گریزانش دلر یپاها
 ریاز چشمان به رنگ خونش سراز مهابایکردند و ب دایها را گرفته بودند، باالخره راه خود را پآن ییخودنما یجلو

 زد: ادیاش فرشدند. از عمق وجود درهم شکسته
 پسرم! -
 مملو از نفرت و لرزان هومن به خود آمد. یداص با
! ف... فقط عذاب... شیخواستینم وقتچی... هچیتا حاال کارن شده پ... پسرت؟ ت... تو که ه یپسرم؟ ا... از ک -

 !میری... بمجانیه... هم یذاشتیم نجا؟یا یاومد ی! ح... حاال ش... شده پسرت؟ ا... اصالً واسه چیدادیعذابش م
خبر دارد، دوخت  زیچاز همه دانستیکه حاال م یو دردمند هومن یزده و پر حسرتش را به چشمان اشکجالتخ نگاه
 زد: ادیبا تمام قدرتش فر ،یهومن شدت گرفت و عصب یهانگفت. اشک یزیو چ

 یام کشتتم یکارن رو با نامرد یشم؟ چون بابا میتی یتو چهارسالگ یچون باعث شد نجا؟یا یجواب بده! چرا اومد -
بکشه، هان؟ واسه کدوم  نجایکارمون به ا یخودت باعث شد نکهیخاطر ابه دمیشا ای ؟یرو نابود کرد شیو زندگ

 گناهت جناب سرهنگ؟
 درهم رفت و نگاهش را به او دوخت. شیهاجهان اخم یصدا با
 .رهینم شیپ یخوایکه تو م یجورهمون شهیسرهنگ؟ هم ینیبیم -
 زد. یپوزخندکارن اشاره کرد و  به
و نابودشدن تاوان  دنیکشذره عذابچشمات با ذره یجلو دیکه چطور پسرت با ینیبینه؟ م گه،ید ینیبیم یدار -

 تو رو پس بده؟ یکارا
 حرف او را ادامه داد: وانیو رو به ک ستادیکنار جهان ا نگار

 .ستیبه زنده موندنش ن یدیام گهید -
 دیکشیها بود انتظار مکه مدت یبه چشمان رهیاش خگرفتهزانو زد. با چشمان خون وانیک یپاها یروآمد و روبه جلوتر
 .دییهم سا یرو تیرا با عصبان شیهاشود، شد و دندان شانرهیخ یلحظه ا نیدر چن
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 .یپدر من و کشت رحمانهیطور ب... چرا اونیوقتش شده باشه که بگ گهید دیشا -
 زد و سرش را تکان داد. ینگفت. نگار پوزخند یزیانداخت و چ نییسرش را پا وانیک
 !طورنیکه ا -
 جا بلند شد و ادامه داد: از
 .میآوردنت دارحرفدادن و بهخودمون رو واسه عذاب ی. خب... ما هم راهکارایستین مونیپس هنوزم از کارت پش -
 ها اشاره کرد.از محافظ یکی به
 کن! دارشیب -

 زد. یپوزخند مرد
 چشم! -
و  رنگینارنج یهاشعله انیرا از م یچوب کوچکخودشان درست کرده بودند، رفت و تکه یکه برا یآتش تسمبه

 زد: ادیحبس شد. هومن فر نهیزده نگاهش کرد و نفسش در سـ*ـوحشت وانیرقصانش برداشت. ک
 نه! نه! -

نگاه  یسختبهوشش آورد. به دایکارن فرو برد و با فر یتمام سر داغ چوب را در پهلو یرحمیمرد با ب همزمان
طرف هومن که آمده است. جهان به شدیثابت ماند. باورش نم وانیک سیچشمان خ یدردمندش را باال آورد و رو

 اش شد.نشستهخونو به یچشمان عصب یرهیرفت و خ
 عذاب بکشه، نه؟ یدوست ندار -

 باال انداخت. ییابرو
 ؟یکنیپس چرا خودت خالصش نم -

 و او را مخاطب قرار داد. دیسمت کارن چرخحبس شد. جهان به نهین درشت و نفسش در سـ*ـهوم چشمان
 یرو ازت مخف تیزندگ قتیسال حق همهنیرو کشته و ا تیکه پدر واقع یکارن؟ واقعاً دنبال انتقام از مرد یتو چ -

آخر عمرت تموم خشم و  یاساعت نیاالن وقتشه! تو ا ؟یبکن یکار چیه یخوای. نمنجاستیاون ا ؟یستیکرده، ن
 .ریراحت بم الیکن و با خ ینفرتت رو خال

 زد. یرا به او داد و پوزخند حالشینگاه خمـار و ب کارن
حس ت... تنفر، وجودم رو... به کثافت  نی... ایخاطر اب... به یم... منم مثل ش... شماهام؟ فکر کرد یفکر کرد -
 کشم؟ ی... میم

 .دیخند یحرص جهان
 ست!همسخر -
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 اشاره کرد و رو به کارن ادامه داد: وانیک به
 وقت تو.... اونخوادیتو رو نخواسته و نم وقتچیآدم فقط دنبال منافع خودشه. ه نیا -

 فرستاد. رونیو نفسش را کالفه ب دیکش عقب
 !فهممیواقعاً نم -
 را مخاطب قرار داد. گاردشیهومن اشاره کرد و باد به
 دستاش رو باز کن! -

 دستان لرزانش قرار داد. انیسرد آن را به اجبار م یطرف هومن رفت و بدنه ها را گرفت. بهاز محافظ یکی یاسلحه
 توننیکه م دونمیو مأموراتون االن تو راهن و م ستنیقدرام خنگ نعمو و پسرعموت اون دونمیکه م ییاز اونجا -

 ستیبهتر ن. میندار یادیوقت ز یعنیه، تو دردسر بندازن؛ پس که کارن از مدارک گرفت یکپ هیراحت با  یلیما رو خ
 ؟یعجله کن

به هومن،  یچپو بعد از نگاه چپ دیکش ینشان نداد. جهان پوف یماند و واکنش رهیطور به جهان خهمان هومن
 .ستادیسرش اپشت

 رو مخم! یریم یدار گهید -
 یاال آورد و انگشتانش را به همراه انگشتان خود روهومن را ب جانیب یهاحرکت، با دو دست خود دست کی در

کند، جهان انگشتانش را همراه انگشتان  لیهومن فرصت کند اوضاع را در ذهنش تحل نکهیماشه قرار داد. قبل از ا
در فضا  یدردمند ادیبندش فرک گلوله و پشتیشل یزمان صداماشه فشرد. هومن چشمانش را بست و هم یخود رو

 شیروروبه یمحو منظره رانیکه متعلق به کارن نبود. هومن چشمانش را باز کرد و وحشت زده و ح یی. صدادیچیپ
کارن قرار  یخودش را سپر بال بارنیاول یبود که برا وانیک نیا د؟یدینداشت. درست م نانیشد. به چشمانش اطم

 انیم یبود؟ کارن هنوز هم شوکه به اسلحهخورده  ریاو ت یجارا دور گردن کارن حلقه کرده و به شداده بود؟ دستان
نامنظم  یهانفس یرا نداشت. صدا یواکنش چیو انجام ه طیشرا لیمانده بود و قدرت تحل رهیدستان هومن و جهان خ

 و زمزمه کرد: دیچیکنار گوشش پ وانیک
 م... من رو ب... ببخش... کارن! -

 یقفسه یو شوک کارن رو جیسرد افتاد. نگاه گ نیزم یور جانشیاز دور گردن کارن رها شد و جسم ب شیهادست
 یرو وانیبرف را گرفت و نگاه مات ک یدیسپ یکم جاخون کم یثابت و زبانش همچنان قفل بود. سرخ اشنهیسـ*ـ
 تلخش داد. انیکارن، خبر از پا یچهره
را  شیابرو یتا کیا رها کرد و اسلحه بخورد دستان لرزان هومن ر یانگشتانش به بدنه نکهیآهسته، بدون ا جهان

 باال انداخت.
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 هم بد نشد. یلیخ کنمیخب! حاال که فکر م -
 زد. یپوزخند

جون سالم به درد ببره، به جرم قتل عموش  نجایش، البته اگه بتونه از ادردونه زیو عز رهیمیم وانیک ره،یمیکارن م -
 ...دمیشا ایزندان  فتهیم

 زد. قهقهه
 !یرینظیخاص و ب انی! چه پاهیعال -

 گوش هومن برد و زمزمه کرد: کیرا نزد شیهالب
 ست؟ین طورنیا -

چشمانش بدنه سرد اسلحه را  رفتنیاهیمانده بود، با س شیعمو جانیبه جسم ب رهیکه هنوز هم ناباورانه خ هومن
 پرت شد. نیزم یرو شیهاشدن پلکزمان با بستهرها کرد و هم

*** 
آب دهانش را قورت داد و با همان  مدت،یو طوالن یدرپیپ یهاییو بازجو یتکرار یهاؤالاز س یو عصب کالفه
 اش گفت:دورگه یو صدا یساختگ یهااشک

 میکرد داشیپ یاز دوماه؛ اما وقت شتری. بمیگشت یمیقد یدنبال اصل اون پرونده یادیمدت ز یمن و ستوان احمد -
 ...میدیرو فهم یچو همه
زده که خوب بلد بود چطور با لرزششان خود را وحشت یدستان انیفرستاد و سرش را م رونیرت برا پر حس نفسش

 گرفت.نشان دهد، 
 چطور شد که... دمیرفتار ستوان با خوندنش از کنترل خارج شد و... و اصالً نفهم گهید -

 شدت گرفت. شیهااشک
 زد. یکار وحشتناک نیکه دست به همچ -

 تکان داد. یسر بازجو
 نیبد حیماجرا رو توض یشتریب اتیو با جزئ قیدق نیتونیدرسته؟ م ن،یشما تموم مدت همراه متهم بود یعنیپس  -

 ستوان؟
 شد و با صراحت گفت: رهیو آب دهانش را قورت داد. به چشمان بازجو خ دیرا باال کش اشینیب نگار

چشماش  یرو به اون رو شد. خون جلو نیاز ا عهدفهی... دفعههی د،یرو در مورد عموش فهم یچهمه یستوان وقت -
 نیو... و ا زهیکه انقدر به هم بر نیبهش حق بد دیاون پرونده با یرو گرفته بود. البته... گمونم بعد از خوندن و بررس

گروگانش گرفت. ازش استفاده کرد تا  الدیدردسر افتاد و م یوافتاد که... که جناب سروان ت یاتفاق درست زمان
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خب... نتونست طاقت  د،یرو فهم نایا ی. ستوانم وقترهیبندازه و انتقام بگ ریش رو هم گو برادرزاده ینگ احمدسره
 شیریو درگ افتادیکه داشت م یاتفاقات ی! دنبالش رفتم؛ اما نتونستم جلودمیترس یلیو رفت اونجا. من... من خ ارهیب

معرکه شده بود.  اریب شیآت رفت،یم شیپ یداشت براش عال یچکه همه الدمیوسط م نی... ای. ارمیبا سرهنگ رو بگ
تمام، قبل از اومدن  یو با زرنگ دیبه هدفش رس الدیفقط م یریدرگ نینفر. تو ا هیاونا چند نفر بودن و من... من 

 جیشوکه و گاما... اما نتونستم. م... من واقعاً  رم؛یکردم جلوشو بگ یسع یلیبا افرادش دررفت. من... من خ روهامونین
 .اومدیازم بر نم یکار چی... هیبودم. ه

 تکان داد. یسر بازجو
 .فهممیبله، م -

 :دیکرد و پرس یاخم
 کمکتون نکرد؟ یاگهید کسچیه یعنیپرونده، درسته؟  داکردنیدنبال پ نیفقط خودتون دونفر رفت نیگفت -

 چند لحظه مکث کرد و سپس گفت: نگار
 رسوندن. یزن. اون دونفر ما رو به مدارک اصل هیمک کرد و... و بهمون ک یلیمرد خ هیچرا!  -

 طرف نگار سوق داد.را به زیم یرو یاز جا بلند شد و قلم و کاغذ بازجو
 .نیبر نیتونی. بعدش مدیسیبرگه بنو یدونفر رو نیشواهدتون رو همراه آدرس و شماره تلفن ا یخب! همه اریبس -

 یشرمنده یرش را از بازجو گرفت. قلم را برداشت و مشغول نوشتن شد که با صداتکان داد و نگاه دلخو یسر نگار
 لبش نشست. یرو یمرد پوزخند نامحسوس

 !نینشده باش تیاذ یلیکه خ دوارمی. امهیجورکه روال کار چه نیدونیستوان! خودتون بهتر م دیمن رو ببخش -
 زد. یسرش را باال آورد و لبخند تلخ نگار

 !ستین ینه، مشکل -
 نینرفته بود که فرز شتریاز نوشتن تمام اطالعات الزم برگه را به دست بازجو داد و از اتاق خارج شد. چند قدم ب بعد
 او قفل شد. یراهش را سد کرد و نگاه گستاخش در نگاه عصب یجلو

 مارستانیاره رو تخت ب. هومن دیباش زیانگحد پست و نفرت نیتا ا کردمینه؟ فکر نم ،یباالخره کار خودت رو کرد -
 ؟یکنیکار رو م نیوقت تو... چرا ااون زنه،یوپا مدست یمرگ و زندگ ونیم

 زد. یپوزخند نگار
 .دمیخودم د یرو با جفت چشما یچآلت قتل بوده و منم همه یستوان! اثر انگشتش رو ایبه دوستت مطمئن یلیخ -

 باال انداخت. ابرو
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کار رو  نیا یرو پنهان کنم؟ تو بود قیزمان نسبت بهش داشتم، حقا هیکه  یخاطر احساسبه ینکنه توقع دار -
 ؟یکردیم
 طعنه ادامه داد: با
 نره! ادتی وقتچیرو ه نیستوان! ا میسیما پل -

 تکان داد. یسر دارششیبه حرف ن توجهیب نیفرز
کرده باشه. من مطمئنم  یکار نیمچه تونهیاما نم خته؛یبه هم ر یلیخ قتیحق دنیدرسته! هومن حتماً بعد از فهم -

 .یگیدروغ م یکه دار کنمیو باالخره ثابت م
 زد و درست مانند خودش با طعنه ادامه داد: یپوزخند

 ستوان وثوق! -
 باال انداخت. ییابرو ن،یدر چشمان مطمئن فرز رهیجلوتر آمد. خ یزد و قدم یرنگلبخند کم نگار

 کن!ثابت  ؟یهست یپس معطل چ ؟یمدرک دار -
را  شیهادست تیبا عصبان نیمحکم از آنجا دور شد. فرز یهاگرفت و با قدم نیفرز یعصب یرا از چهره نگاهش

مقابل  مایش یطرف اتاقش رفت که با بازکردن در و قرارگرفتن چهرههم فشرد. به یرا رو شیهامشت کرد و دندان
 زد. یلبخنداچه و دستپ جیشوکه شد. گ ازحدشیو ب دیچشمانش درخش دگانش،ید
 بازداشتتون تموم شد؟ ن؟یکه... بهتر نهیم... منظورم ا نجا؟یشما، ا ماخانوم؟یش -
. چند لحظه بعد دیانداخت و لبانش را برچ نییسرش را پا عیاش گرفته بود، سرخنده نیفرز یکه از دستپاچگ مایش

 زد. یحیدوباره سرش را باال آورد و لبخند مل
و بابت تمام  امی... خب الزم دونستم بیمزاحمتون شدم؛ ول میلیو خ نیشوکه شد دنمید جانیاز ا دونمیسالم. م -

که هر  دونمیازتون تشکر کنم؛ گرچه م ن،یو قبلش واسه نجات جونم بهم کرد میآزاد یمدت برا نیکه ا ییکمکا
 و... شهیشما نم یکنم باز جبران زحمتا یبگم و هر کار میچ
 م به خود گرفت.اش رنگ غو چهره دیکش یآه
 .ستیواسه تشکر ن یمناسب تیاالنم موقع -

 .ستادیا مایش یروزد و جلوتر رفت. روبه یلبخند نیفرز
حالم که از بازداشت خوش یلی. در ضمن! خدادمیانجام م دیبود که با ی. کارستیبه تشکر ن یازیاصالً... اصالً ن -

 بودم که... ریچند روز گذشته انقدر... انقدر شوکه و درگ نیاما ا دنت؛ید اومدمیم دیمن... من با ؟یدونی. میدراومد
 زد. یلبخند مهربان مایش
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لطف و محبتتون  یکه تا حاال از رو می. هر کارنیدر قبال من ندار یافهیشما وظ ن؟یکنیم یخواهچرا معذرت -
رو بهم گفت و  یچهمه دای. شنجایا اومدم نی! در اصل واسه همونمیبهتون مد یلی. من... من خادهیاز سرم ز ن،یکرد

جهان و نگار  هیعل تونمیمن م نیکه اگه بخوا نهیا منظورمبهتون بکنم.  یکمک هیبتونم  دی... شادیمنم اومدم تا شا
 دی! بانیاجازه بد دیو... خب... با نیظاهراً شما اجازه نداد یکار رو بکنه؛ ول نیا خواستیهم م دایش یعنیشهادت بدم. 

 مگه نه؟ پس... پس چرا... م،یهرطور شده به دوستتون کمک کن دیکه ما با نهی... منظورم ایعنی، که نه
 ریدرگ دایاو و ش خواستیهم نم یو دوست نداشت ناراحتش کند؛ اما از طرف دیفهمیرا م مایکه احساس ش نیفرز

 شت قانعش کند.دا یوسط حرفش و سع دیشوند، نگران پر جهینتیکننده و بخسته یهاییبازجو
عوض  یزیکه با شهادت شما دونفر چ نهی. مسئله استیمن ن ی! مسئله اجازهماخانومیش ستین طورنینه، نه! ا -
 .نیچون اونجا شاهد نبود شه؛ینم

 دوخت. ینامعلوم یو نگاهش را به نقطه دییهم سا یرا رو شیهادندان یحرص
 شاهد بوده که حاال... یفقط اون نگار عوض -

 داد. هیتک شیفرستاد و دستانش را به پهلو رونیرا پر حرص ب نفسش
 داره که نگار دنبال انتقام از اونه؟ یچه ربط چارهیسرهنگ به هومن ب یتای! آخه جنافهممیاصالً نم -
 فرستاد. رونیتکان داد و با دلهره نفسش را ب یسر مایش
 ا بتونم کمکتون کنم. من...انجام بدم ت اد،یاز دستم برم یحاضرم هر کار یمتوجهم؛ ول -

 لرزان ادامه داد: ییو با صدا دیاش چکگونه یرو یاشک قطره
. همه دارن عذاب نمیبب یجورنیرو ا کدومتونچی... طاقت ندارم هیعنی. نمیبب یجورنیرو ا دایش تونمیمن نم -
 ...یوپاتو دستکه فقط  مصرفیآدم ب هی. شدم ادیاز دستم بر نم یکار چیو من... من ه کشنیم

 شد. رهیخ اشیو به چشمان آسمان دیحرفش پر انیم نیفرز
 ؟یزنیکه م هیچه حرف نی! اماخانومینه... نه ش -

 زد و ادامه داد: یمهربان لبخند
که کنارت  نهیا یبکن دیکه االن با یکاره. تنها کار نیترخودش بزرگ ،یرو آروم کن هیبق یدار یکه سع نیهم -

 دیآرومش کنه. با تونهیکه م یهست یداره. تو تنها کس اجی. اون االن بهت احتیمرهم درداش بشو  یخواهرت باش
 .ستیاتفاقات ن نیاز ا کدومچیمقصر ه یبهش بفهمون

 مانعش شد. یسرباز یداشت که صدا یتکان داد و قصد خداحافظ یسر مایش
 با شما کار دارن! نجایاومدن ا یخانوم هی! دیستوان! ببخش -

 درهم رفت و نگاهش را به سرباز دوخت. نیفرز یهااخم
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 بود؟ یچه شکل ؟یبا من؟ مطمئن -
 تکان داد. یسر سرباز

 .باستی. گفت اسمم زیپوره و خاکبود و لباساشم پاره یبود. صورتش زخم ختهیآشفته و به هم ر یلیبله. ظاهرش خ -
 .دیباال پر میابروها

 !؟یچ -
 نگران ادامه داد: سرباز

 .تونمیاز شما نم دنیمن گفتم قبل از پرس یتو؛ ول ادیبد بود. ازم خواهش کرد اجازه بدم ب یلیش خاوضاع -
 و متعجب بود، سر تکان داد. دهیاو ترس فاتیکه از توص نیفرز

 .کنمیتو؛ اما اگه خواست سروصدا و دردسر به پا کنه، خبرت م ادیبهش بگو ب -
 .دیکش یپوف نیگفت و رفت. فرز یچشم سرباز

 رو کم داشتم! نیهم -
 :دینگران و مشکوک پرس مایش
 ه؟یاون... اون ک -

 ادامه داد: عیسر
 !ستین یالبته اگه فضول -

ها و ترس یالحظه یشک و حسادت را در چشمانش بخواند، دوخت و برا توانستینگاهش را به او که م نیفرز
 اش را خورد.برد. به زحمت خنده ادیغمش را از 

 بابامه.شما ازش متنفرم! آخه زن یمطمئن باش منم به اندازه حرص نخور! -
 کرد. یاسرفهباال انداخت. تک ییو ابرو دیبه شالش کش یمچش را گرفته بود، دست نیفرز نکهیشوکه از ا مایش
 داشته باشم؟ ییحسا نیهمچ دیحرص؟ تنفر؟ نه، چرا با -

 اش را خورد.خنده یلرزان زن یاد؛ اما با صداسر د یاخندهنتوانست خودش را کنترل کند و تک نیفرز
 اجازه هست؟ -

چندماه قبل  یبایدرجه با ز180که  ییبایز دنیهم سرش را آورد و چشمانش با د نیبا بازشدن در، فرز زمانهم
 و دردمندش قفل شد. یزخم یچهره یانداخت و رو شیبه سرتاپا ریمتح یتفاوت داشت، درشت شد. نگاه

 ه؟یسرووضع چه نی... ایا -
 انداخت. نییپر از اشک شد و سرش را پا بایز چشمان

 شرمنده!مجبور شدم.  یمزاحم کارت بشم؛ ول خواستمینم -
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 کرد. یرفت و اخم شیروروبه نیفرز
 بالها رو سرت آورده؟ نیا یک -

 :دیکرد و نگران توپ ینچ د،ینشن یجواب یوقت نیفرز
 ؟یزنیبگو! چرا حرف نم یزیچ هی -
 گفت: انیآب دهانش را قورت داد و گر بایز
 اونا... ی... ولیتو کار تجارت؛ ول میکه از پدرت گرفتم، با هم بزن یاونا اخاذن. قرار بود با پول دونستمیمن... من نم -

 شدت گرفت. اشهیگر
کلک زدم و  دی. من... من به فرشنجایاومدم ا نمیپدرت، واسه هم شیم! نتونستم برم پشرمنده یلیمن... من خ -

 کمکم کن! کنمی! خواهش میلی... خمونمیحاال پش یاونام... اونام به من؛ ول
 تکان داد. یفرستاد و سر رونیب یکه تا ته ماجرا رفته بود، نفسش را حرص نیفرز

 با بابا حرف بزنم. رمیکه نم یدون یم اد؟یاز دست من برم یچه کمک -
 دوخت. نیا به چشمان فرزسرش را باال آورد و نگاه پر حسرتش ر بایز
 .رمیرو ازشون پس بگ دیپول فرش دیکن. با یکار هیاونا اخاذن. تو رو خدا  دونستمیمن... من نم -

 گفت: تیو با جد دیلبانش را برچ نیفرز
 .مگهیبخش د هی. من تو ستیازم ساخته ن یکار یمتأسفم؛ ول -
 گفت: انیملتمس و گر بایز
 !کنمی! خواهش میتونیدونم که م ی! میتونیاما م -

 :دیتوپ یو حرص دییهم سا یرا رو شیهااو خونش به جوش آمده بود، دندان ییکه از پررو نیفرز
بندازه،  رونیب شیکه باعث شده پدرم من رو از قلب و زندگ یمجبور باشم به کس نمیبینم یلیدل یول تونم؛یآره، م -

 .کمک کنم
 تر گفت:ت و آهستهانداخ نییزده سرش را پاخجالت بایز
 خاطر من و پدرت نه...به ی... ولیول ؛یآره... حق دار -

 دوخت. نیرا باال آورد و با التماس به چشمان فرز نگاهش
 !یکار رو بکن نیا یتونیخاطر خواهرت که مبه -

 یسختبه اشیکه برآمدگ بایشکم ز یآورد و رو نییپا دیدرشت و زبانش قفل شد. نگاهش را با ترد نیفرز چشمان
 بود، ثابت ماند. صیقابل تشخ

*** 
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به  ینداشت. نگاه ییاو جا یبرا گریکه د شدیم یچند ماه اش،یکه با تمام بزرگ یاخانه یروبود. روبه نجایا حاال
کردن به که او را وادار به کمک یلی. تنها دلدانستیسرتاسر خانه انداخت و جلوتر رفت. درست و غلطبودنش را نم

دستش را باال  دیمعصوم داخل شکمش بود. با ترد یآن بچه قطکرده بود، فقط و ف نجایو بعد هم آوردنش به ا بایز
به  ینگاه نیباز شد. فرز یکیت یداده شود، در با صدا یپاسخ نکهیزنگ را فشرد. بدون ا یطوالن یآورد و بعد از مکث

 بایو رو به ز دیباغ شد. چند قدم که جلوتر رفت، چرخخانهزد. در را هل داد و وارد  یانداخت و پوزخند فونیآ نیدورب
 کرد. یبود، اخم ستادهیکه همچنان پشت در ا

 !گهیتو د ایب ؟یسادیچرا اونجا وا -
 شد. رهیخ نیآمد و به فرز رونیاز در خانه ب زدهجانیه دیوارد خانه شد. فرش دیانداخت و با ترد نییسرش را پا بایز
 پسرم! -
. چشمانش را دیو او را در آغـ*ـوش کش دیدو نییها پابدهد، از پله لیو تحل هیفرصت تجز نیبه فرز هنکیقبل از ا و

 شدند. ریسراز شیهابست و اشک
 من رو ببخش پسرم! -
 به خود فشرد و لب زد: شتریرا ب او
 ببخش! -

نشست.  شیهالب یرو ید و لبخندبه خود آم هیاو شوکه شده بود، باالخره بعد از چند ثان یکه از حرکت ناگهان نیفرز
 لرزانش را بست. یهاگذاشت و پلک دیکمر فرش یدستانش را رو

 بابا!  -
بغضش قورت  انیاز م یسختهم فشرد و آب دهانش را به یرا رو شیهاکلمه، پلک نیا دنیاز شن زدهجانیه دیفرش

درهم رفت و  شیهااخم ش،یروروبه بایز یهزدو خجالت مانیپش یداد؛ اما با بازکردن چشمانش و قرارگرفتن چهره
 را رها کرد. نیفرز

 ؟یکنیم کاریچ نجایا -
 :دیتوپ بایفاصله گرفت و رو به ز نیفرز از
 یخاطرشون با دوزوکلک پسرم رو ازم جدا کردهمونا که به شی! برو پ؟یکنیم یمن چه غلط یتو خونه دمیپرس -

 !گهی! برو دیو رفت یدیو بعدم بدون دردسر پوالم رو باال کش
 از اشکش را بست. سیو چشمان خ دیبه خود لرز بایکه ز دیکش یادیفر
 !رونیبرو ب -

 قرار داد. دیلرزان فرش یشانه یگرفت و دستش را رو باینگاه متأسفش را از ز نیفرز
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 نداره که بره! بهش کلک زدن! یی! اون... اون جانیآروم باش کنمیبابا! خواهش م -
 زد. یبود، پوزخند بایز یطور که نگاه پر نفرتش رونهما دیفرش

 !طورنیکه ا -
 توجهش به او جلب شد. نیفرز یصدا با
 فرصت دوباره باشه. هیمون همه یبرا تیموقع نیا دیشا -

 زد و ادامه داد: ینگاه پرسشگرش را به او دوخت که لبخند مهربان دیفرش
 م باشه!بچه رولقب تک ستیقرار ن گهیکه د فیفقط ح -

*** 
 ماه بعد کی

تمام  تیرا به او دوخت و با جد اشیآرام کرد، نگاه عصب یاش را کمو آشفته انیمادرشوهر گر نکهیجوان بعد از ا زن
 گفت:

بال  همهنیکه ا یقاتل شوهر و پسرمون، کس هیعل میحق ندار دهیدهمسر و مادر داغ هیما به عنوان  یعنیقربان!  -
 م؟یکن تیرو تباه کرد، شکا مونیدگسرمون آورد و کل زن

 :دیتوپ ینسبتاً بلند یکرد و با صدا یظیغل اخم
تون ازش که همه هیهمون قانون نینکنه ا ده؟یجواب ما رو نم یوحسابدرست کسچیه یکوفت یاداره نیچرا تو ا -

 ش بگذره!جون یحت ،یچخاطرش حاضر شد از همهمن به یچارهیکه شوهر ب یهمون عدالت ن؟یزنیدم م
مرخص شده بود؛ اما  مارستانیکه از ب شدیم یماه کیدستانش گرفت. حدوداً  انیو سرش را م دیکش یپوف کارن

را که افتاده  یهضم اتفاقات ییهنوز هم توانا اش،یبدن یهابیاز آس ینداشت. جدا یو حال درست زدیم جیهمچنان گ
نحس بعد از گذشت  یزد. اثرات مخرب آن مادهیوپا مستتمام مشکالتش د انیم یبود، نداشت و کالفه و عصب

و امروز  اوردیطاقت ن گریدوماه کامل استراحت کند؛ اما کارن د دی. دکترش گفته بود بادادیماه همچنان عذابش م کی
 وردرا باال آرفتنش به اداره را بدهد. بعد از چند لحظه دوباره سرش  یبود، عمه را قانع کرد که اجازه یایبا هر بدبخت

 گفت: انسالیموفق نبود، رو به زن م ادیداشت آرامش درونش را حفظ کند؛ اما ز یکه سع یو با لحن
 خوره؟یخانوم؟ به چه دردتون م نیکن تیشکا نیخوایم یواسه چ ست،ین ایدن نیتو ا گهیکه د یاز آدم -

 شد. یزن جار یهااشک
 یفیسرهنگ، چه آدم پست و کث زدنیکه با افتخار صداش م یکسکه همکارشون،  میدیبه همه نشون م یجورنیا -

 .شهینم مالیمنم پا یچارهیبوده. خون شوهر ب
 ادامه داد: یتررا پاک کرد و با صدا و لحن آرام شیهااشک
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 ن؟یشیمانعمون م نیپس چرا االن دار ن؛یرو بهمون گفت یچو همه نیبعدشم! شما که خودتون ما رو خبر کرد -
 تر از قبل گفت:آرام یفرستاد و کم رونیفسش را کالفه بن کارن

با سروصدا راه  نیاما باور کن ن؛یرو بدون قتیکه حق نی! شما حق داشتخودم دونستم خانوم یفهیخبر دادم؛ چون وظ -
ست که هادار نیا یفقط آبرو. شهینه شوهر شما زنده م رسه،یاعمالش م ینه اون آدم به سزا کردنتیانداختن و شکا

 ه نفر.یخاطر اشتباهات اونم به شه،یم ختهیر لیدلیب
 انداخت و زمزمه کرد: نییسرش را پا

 که خود منم کم ازشون ضربه نخوردم! یاشتباهات -
*** 
 دنیکه مژده از رس ابانیخ یو مملو از شکوفه دهیکشفلکدرختان سربه یرا کنار زد و از همان باال محو تماشا پرده

. درست ندیهومن هرگز قرار نبود آن را بب شیپسرعمو دیکه شا یشد. بهار دادند،یم شیبهار زندگ نیموهفتستیب
نسبت  کیشان از هم نبود که عوض شود. رابـ*ـطه ارها عوض نشده بود و قرآن نیب زیچچی! هشیاست. پسرعمو

آن را درک و لمس کرده بود. حاال که  یاما به تازگ دانست؛یموضوع را م نیها افراتر بود و کارن گرچه سال یخون
. باالخره توانسته بود آن زن و مادر شوهرش کردیهومن به خدا التماس م یو نفس بعد ندهیآ یلحظه کی یبرا یحت
 یسازدر حال پرونده سیبود و پل ختهیبه هم ر زیچ. همهکردیاز مشکالتشان را حل نم یکار مشکل نیکند؛ اما ا قانعرا 
جز خودش و آن نگار  یایوحسابشاهد درست چی. هزدیوپا مدست یمرگ و زندگ انیبود که م یاچارهیب هومن یبرا

که اعتبار داشت و با توجه به شواهد همه باورش داشتند.  دآن دو، فقط حرف نگار بو انیوجود نداشت و از م یلعنت
را که همراه برادرش به  یفیکث یخوب روند باز یلینگار بود که خ نیچه کار کند و در عوض ا دیبا دانستیواقعاً نم

 گر،یطرف ماجرا مرگ بود و طرف د کیداشت، نه راه پس.  شیکار هومن نه راه پ نی. با ادانستیراه انداخته بود، م
. دینم باران که شد، در بالکن را بست و پرده را کشتا آخر عمرش. متوجه نم نیاتهام دروغ کیو  یبا خوار یزندگ

 هیاز چند ثان شتریب اشیو منف شانیدستانش پنهان کرد. افکار پر انیرا م اشیشانیبل کنار شومنه نشست و پم یرو
چند  نیدر ا بارنیهزارم یو برا دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج لشیوباشد. م مشانیبه او امان ندادند و باالخره تسل

خسته و مغمومش که  یده بود، زنگ زد. بعد از چند بوق صداکر دایهومن پ یبرا یکه با بدبخت یلیروز گذشته، به وک
 .دیچیدر گوشش پ داد،یبه کارن نم یاصالً احساس خوب

 الو؟ -
 گفت: یبا نگران کارن

 ن؟یبکن یبراش کار نیزند! تونست یسالم آقا -
 گفت: یو با ناراحت دیاش از پشت تلفن به گوش رسو خسته قینفس عم یصدا
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حتماً  قت،یتمام حق دنیکه بعد از فهم نهیو... خب برداشت همه و مطمئناً دادگاه ا شونهیا هیک علمتأسفم! تمام مدار -
 که... ستیبند ن یزیداشته. دستم به چ یشخص یزهیانگ

 آب دهانش را قورت داد و لبان خشکش را تر کرد. یسختبه کارن
 . ممنون!فهممیم -
و سرش را  دیکش یو کالفه پوف جیرساند. گ انیشد، تماس را به پااز جانب او با یگریمنتظر حرف د نکهیبدون ا و
چشمانش، نگاهش را از بخار  یدرست جلو ،یعسل یرو شیو داروها یچا ینیانداخت که با قرارگرفتن س نییپا

ماه گذشته  کی نیقفل شد. تمام ا دایش یزدهبرخاسته از فنجان گرفت و سرش باال آورد. نگاهش در نگاه غم
از  گرید داینداشتند؛ اما کارن هم درست مانند ش یگریصحبت د یضرور یهاان با هم سرد بود و جز حرفرفتارش

 یتنگبلکه دل کرد،یرا کمتر نم نشانیب نینه تنها عشق آتش هایحرفو کم هایمحلیب نیااوضاع خسته شده بود.  نیا
اما در ظاهر از هم  کینزد گریکدیقلب و جسمشان به  .دادیاز قبل عذابشان م شتریو ب کردیم ضافهرا هم به آن ا
به غم خودش، تنها  توجهیو درد و رنج گذراند، کنارش بود و ب یکه کارن در سخت یتک لحظاتتک دایدور بودند. ش

 دایشود و سر حرف را باز کند. ش قدمشیپس حاال وقتش شده بود که کارن پ کرد؛یبه بهترشدن حال او فکر م
 .ستادیدستش ا شدندهیکه با کش دیاز او گرفت و چرخ یسختبه نگاهش را

 !دایصبر کن ش -
 حبس شد. کارن ادامه داد: نهیهزار رفت و نفسش در سـ*ـ یقلبش رو ضربان

 برگرد... لطفاً!  -
بغض  انیاز م یسخت. کارن آب دهانش را بهدیدزدیاما مدام نگاهش را از او م د؛یطرف کارن چرخدوباره به دایش

 قورت داد. نشیسنگ
 دارم. یسؤال هیازت نگاهم کن!  -
 را به او دوخت و منتظر ماند. نشیبعد از چند لحظه تعلل، سرانجام نگاه غمگ دایش

 ادامه داد: کارن
 م، نه؟چرا انقدر آشفته یدیپرسی... حتماً ازم ممیبود یاگهید طیاگه االن تو شرا -
 باز کرد و باالخره سکوتش را شکست. اش را از همشدهقفل یهالب دایش
 ...یول خوام؛یمن... من م -

اما آرام در آغـ*ـوش کارن پرت شد.  میتعادلش را از دست داد و مستقماند.  کارهمهیدستش ن شدندهیبا کش اشجمله
 گاهشهیککارن را ت یبازو دایپشت کمر او نگهش داشت. ش گرشیو قراردادن دست د شیبا گرفتن بازو عیکارن سر

و  هیبه او فرصت و قدرت تجز نکهیاما کارن قبل از ا اند؛او م یرهیومبهوت خشده، ماتقرار داد و با چشمان درشت



 

 

936 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

به وجود  یبیبرد و آرامش عج نیذهنش را از ب یهاتمام عالمت سؤال یاماجرا را بدهد، با بـ*ـوسـ*ـه لیتحل
 قفل شد. دایاو فاصله گرفت و نگاهش در نگاه پر از آرامش شاز  یکرد. بعد از چند لحظه کم قیتزر شانیهردو

 .یخواهرت شد ی. فقط قربانی. تو مقصر نبودیبگ یزیچ ستیالزم ن گهید -
 رنگ غم گرفت و ادامه داد: نگاهش

 منم که مقصرم! نیا -
 انداخت. نییگرفت و سرش را پا دایاش را از شزدهخجالت نگاه

 ...یول رنجونمت؛یمشترکمون نم یهم تو زندگ هیثان هی یت دادم. گفتم حتبه یقول هی مونیبعد از عروس -
 شد. یچشمش جار یاز گوشه یکرد و قطره اشک یحرص یاخندهتک

 . لعنت به من! رشیز زنمیانقدر زود م دونستمینم -
 زد. یرنگو لبخند کم دیکارن کش سیخ یگونه یرا رو فشیانگشتان ظر دایش
 بگم؟ یچ دیپس من با ؛یحساب کن یجورنیا یاگه بخوا -

 ادامه داد: یادورگه یشد و با صدا یجار شیهااشک
نتونستم راجع به خواهر  ی. حتیکه از دروغ متنفر ییتو یدروغ بزرگ بود، برا هیکه کل وجودم برات  یمن -

 یدختر دروغگو هیعوض  نبودم. در ،یکه تو انتخابش کرد یزیانگشگفت یوایبهت بگم. من... من اون ش ترمکیکوچ
 خودخواه بودم که...

 زد. یرا نوازش کرد و لبخند مهربان شیحرفش شد. کارن موها یمانع از ادامه اشهیگرفتن گرو شدت دیترک بغضش
 بار بهت گفتم من دوباره عاشقت شدم؟ هی ادتهی -

 کرد. یاخندهرا به چپ و راست تکان داد و تک سرش
 !داین دوباره عاشق شده بودم. عاشق تو، شچون م کردم؛یاشتباه م -
 تر کرد و ادامه داد:گفتن نداشت. کارن لبخندش را پررنگ یبرا یو حرف کردینگاهش م یبا چشمان اشک دایش
که عشق رو کنارش  یهست ی... تو اون کسدایتو ش یکردم؛ ول یخوشم اومد. ازش خواستگار وایدرسته! من از ش -

. مهم ستینبود، مهم ن کردم،یکه من فکر م ی. اگه همسرم اون دخترستیروغ بود، مهم نتجربه کردم. اگه اسمش د
! مهم دایش زاستیچ نی. قلب مهربونش. مهم اشماشهتو چ یبود. مهم نگران یپر از محبتشه که مطمئنم واقع یهانگاه

که االن کنارمه. فقط  یاالعاده! همسر فوقدایش یی! مهم تویاگهید زیچچیمن به تو و تو به منه، نه ه یعشق واقع
 .یکنینم یرو ازم مخف یچیه گهیکه د یبهم قول بد دیبا
 زد و سرش را تکان داد. یلبخند شیهااشک انیم دایش
 ! دمیقول م -
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پاسخ  عیسر ینام هست دنیصفحه چشم دوخت. با د یگرفت و به اسم رو داینگاهش را از ش لشیزنگ موبا یصدا با
 داد:

 الو؟ -
 .ختیدلش را ر یهست یدورگه و گرفته یصدا

 ! مارستانیب ایکارن! کارن! ب -
 لرزان از جا بلند شد. یهزار رفت و با بدن یقلبش رو ضربان

 هومن... ؟یشده هست یچ... چ -
 .دیرا باال کش اشینیب یماند. هست اشرهیهم که همراه کارن از جا بلند شده بود، منتظر و نگران خ دایش
 ومن... هومن بهوش اومده! کارن! ه -

 شد. یجار اشزدهخی یگونه یرو یزمان قطره اشککرد و هم یاخندهتک کارن
 . فعالً!امیباشه، باشه، االن م! یدختر! تو که من رو سکته داد یوا ؟یج... جد -

 گفت: دایرو به ش یحالرا قطع کرد و با خوش تماس
 برم! دیمن... من باهومن بهوش اومده!  -
 شد. یجار شیهاو اشک دیخند دایش
 .امیخدا رو شکر! منم م -

*** 
آن را باز کرد و  یزمان هستبخش رفتند که هم یطرف در ورودبه دایها گرفت و همراه شآلودش را از مأموراخم نگاه
 یعذرخواه یبراخودش  قتیتمام حق دنیکه بعد از آن اتفاقات و فهم دایکارن و ش دنیآمد. با د رونیخندان ب یبا لب

را تند کرد. بعد از  شیهاتر شد و قدمرا برطرف کرده بود، لبخندش پررنگ هایشده و دلخور قدمشیها پاز آن
 نگاهش را به کارن دوخت و هول گفت: شانیکردن به هردوسالم

 .ششیزودتر برو پ. خواستیهومن تو رو م -
هومن دوباره  دنیرا تند کرد و وارد بخش شد. با د شیهاقدم دا،یبه ش یتکان داد و بعد از انداختن نگاه یسر کارن

 زد. یحالیشد و لبخند ب یهومن هم جار یها. اشکدیطرف تختش پر کشچشمانش پر شد و به
 آقا کارن! نیبه! چ... چه عجب! منت س... سر ما گ... گذاشتبه -

 کرد. یاخندهدستانش فشرد و تک انیآن را م یرا باال آورد که کارن با مهربان جانشیب دست
 کنه،یسکته م چارهیکارن ب نیا یبا خودت نگفت دم؟یکش یمدت من چ نیتو ا یدونیاصالً م ؟ی! خوبوونهید یپسره -

 هان؟
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 :دیزد و توپ شیبه بازو یآرام مشت
 ؟یریبم یفتیب یخواستیم یجد یواقعاً؟ جد یخودت کرد شیپ یچه فکر -

 گفت: یغم داد و با ناراحترا به  شیهومن جا لبخند
 ؟یدین... ند رونیزندان. م... مگه مأمورا رو اون ب فتمیکه به جرم ق... قتل ب نهی... ایبهتر از ا یلیمردن خ -

 سرش را تندتند به چپ و راست تکان داد و مضطرب گفت: کارن
 زندان. یفتیب ینکرد که یخاطر جرمبه ذارمینه م ،یریبم ذارمی. من نه مدمینه، نه، من اجازه نم -

 نشاند و دست گرم کارن را فشرد. اشدهیپرلبان رنگ یرو یلبخند تلخ هومن
 .میاو... اونا ندار هیعل یم... ما مدرک یول -

 شدند و ادامه داد: ریسراز شیهااشک
 حتماً ن... نگار کار خودش رو کرده. گهیو ت... تا حاال د... د -

 :دیکرد و غر یاخم کارن
 !دمی. بهت قول مشهیدرست م یچ! همهاری. تو... تو فقط طاقت بدمیشده نجاتت م ی! من هر جورستیمهم نبرام  -

 .دیخند جانیبازوبسته کرد و ب دییتأ یرا به نشانه شیهانداشت، پلک یدیام نکهیبا وجود ا هومن
 .رمیمیتو رو نخورم که ن... نم یرا... راحت! من تا ح... حلوا التیخ -

 ادامه داد: نشیریکرد و با همان لبخند ش یاسرفهماند. هومن تک فروغشیبه چشمان ب رهیو خ دیخند کارن
ا... اسمم و عوض  تیباهاتون مأمور امیب... ب گهیبار د هی یگفت نیبه م... من و فرز تیبار آخر مأمور هی... هی ادتهی -
 ص... صدات بزنم. یقز. آخه رو... رو دلم مونده عمهیایب کنمیم... مجبورت م یروز هیمن ح... حتماً  کنم؟یم

 سر خورد. شیهاگونه یرو یو قطره اشک دیخند کارن
 !یقز. اونم به عنوان عمهتیمأمور امیتو فقط خوب شو، من تا آخر عمر باهات م -

 .دیدردمند خند هومن
 ؟یقزواحوال چطوره ع... عمهح... حال نم؟یشد. بب بیخوبه! پس تص... تصو -

وحشتناک و  یهاچون سرفه د؛یقدر که بااما نه آن د؛یمدت و هومن خند نیتمام ا یهاهیگر ی. به اندازهدیخند کارن
. دیرسینم شیهاهیبه ر ییهوا چیه کردیراه نفسش را بسته بود و هر چقدر تقال م یسرهمش مانع شد. انگار کسپشت

 :دیو نگران پرس لهواش را خورد و خنده د،یاو را د تیکارن که وضع
 هومن؟ هومن چت شده؟ -
 زد: ادیطور که نگاهش به هومن بود، فرزده آب دهانش را قورت داد. همانو وحشت دیجا پر از
 پرستار! پرستار! -
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 دستانش فشرد و لرزان گفت: انیهومن را م یزدهخی دست
 .ستین یزیهومن! آروم باش! چ ستین یزیچ -
زده نگاهش را باال آورد و به خط پر فراز و . کارن وحشتگفتیم یگرید زیسرش چ یاالهشدار دستگاه ب یصدا اما
اش بوق آزاردهنده یرفت و صدا نیاز ب شیهایو بلند یآن تمام پست کیآن چشم دوخت که در  یصفحه یرو بینش

 . چشمانش درشت شد و لب زد:دیچیدر گوشش پ
 نه! نه! -

دردمندش  ادیو فر ختیآن قلبش فرو ر کیهومن، در  یبسته یهاپلک دنیکه با دآورد  نییاش را پازدهوحشت نگاه
 به هوا رفت.

 نه! -
هومن  جانیجسم ب دنیبا د یهست یبا دو خودشان را به آنجا رساندند. پاها دایو ش یاو هست یهاادیفر یصدا از

 :دیبه او انداخت و توپ ین نگاهشدند. کار ریسراز شیهادهانش گذاشت و اشک یقفل شد. دست لرزانش را رو
 ش کن!رو خفه یلعنت نیا ایب کردنهیگر یجابه ؟یکنیم هیگر یواسه چ -

 را تکان داد. شیهارا به هومن دوخت و شانه نگاهش
 پاشو! گمی. بهت مستین یجالب یاصالً شوخ نیا یول ؛یطنتیعاشق ش دونمیهومن! چشمات رو باز کن! م -
شد. صداها مبهم  رهیها خآن یوآمد و تکاپوزده به رفتو وحشت جیعقب رفت و گهانش، عقبدکتر و همرا دنیرس با

 بود که بر سرش فرود آمد. یدکتر و کادرش از تقال، مانند پتک دنیکشو دست دیچیپیدر گوشش م
*** 

 بعد میسال و ن دو
و از  دیو لختش کش رنگییطال یموها یرفتن کوشا مطمئن شده بود، دستش را نوازشگرانه روکه از به خواب دایش
با همان لـ*ـذت و شور و شوق  شهیبود و مثل هم ستادهیسر کوشا ا یتخت کوچکش بلند شد. به کارن که باال یرو

 .دز یحیپسرکش بود، چشم دوخت و لبخند مل یدوسال قبل، محو تماشا
 ! ایباهام داشت یکار هیفکر کنم  -

 تکان داد. یآمد و نگاهش را به او دوخت. سر به خود دایش یصدا دنیبا شن کارن
 آ... آره! -

 .انداخت شانیو واقع بایو پر دردسر اما ز بیعشق عج یبه ثمره یگریتر شد و نگاه دپررنگ لبخندش
 .رهیمکان و زمان از دستم در م گهید شم،یمحو کوشا م یاما وقت -

 فرستاد و ادامه داد: رونیرا ب نفسش



 

 

940 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

 .میبچه باعث شد ما دوباره به هم برس نیپدرشدن! ا نیداره ا یبیعج یچه جادو -
و غرق در  دیسف یکارن قرار داد. محو چهره یشانه یکرد و دستش را رو یقدم ط کیرا با  نشانیب یفاصله دایش

 یرو یو دستانش به آرام ستادیسرش اکارن پشتخواب کوشا شد و به قول کارن مکان و زمان از دستش در رفت. 
 چشمان او گذاشت.

 منه! زی! حاال نوبت سورپراگهیخب د -
 کرد. یاخندهدستان کارن گذاشت. تک ینشست و دستانش را رو دایش یهالب یرو یقیعم لبخند

 تو سرته!  یانقشه هی دمیفهمیم دیبا! یزدیاز صبح مشکوک م -
 یناهارخور زیم یروکرد. روبه تیآشپزخانه هدا سمترا گرفته بود، اورا به دایطور که چشمان شو همان دیخند کارن

قرمز  یبزرگ قلب کیآن ک دنیرا باز کرد و چشمانش از د شیهاآهسته پلک دای. شدیو دستانش را عقب کش ستادیا
دهانش گذاشت و  یدستانش را رو زدهجانیبرق زد. ه داد،یآن که عدد سه را نشان م یو شمع رو یاو قهوه

سمت کارن زده بهآورد و ذوق نیی. چند لحظه بعد دستانش را پادیشمانش حلقه زده بود، خنداشک در چ کهیدرحال
 برگشت.

 !شهیکارن! تو... باورم نم یوا -
 زد. یرنگشد و لبخند کم نیکارن غمگ نگاه

 بره؟ ادمیباعث شده  م،یسر گذاشتکه پشت ییاتفاقا یچرا؟ نکنه فکر کرد -
 گفت: دایآلود شبه چشمان اشک رهیو خ را به چپ و راست تکان داد سرش

 .کنمیرو فراموش نم یروز قشنگ نیهمچ وقتچینه. ه -
 سرش را تندتند تکان داد. دایش
 نبود. فقط... نینه، نه. منظورم ا -
 شدند. ریسراز شیهاو اشک دیحرکت کارن را در آغـ*ـوش کش کی در
 بود. روزید نیانگار همسه سال گذشت. انگار...  یزود نیبه هم شهیباورم نم -

 شد. ترقیاو را به خود فشرد و لبخندش عم کارن
 سه سال که فقط حضور تو تونست من رو سرپا نگه داره.! سه سال گذشت. دایآره ش -

 نشاند و سرش را عقب آورد. اشیشانیپ یرو یارا قاب گرفت. بوسـ*ـه اشیاز خود جدا کرد و صورت عروسک اورا
 یاتفاقات یبترکونم؛ ول یسالگرد ازدواجمون حساب نیتو اول خواستمی. میمونیو تا ابد هم م یآرامشم !یمن یتو زندگ -

بدموقع  تی. پارسالم که هر چقدر تالش کردم، نشد از شر اون مأمورختیرو به هم ر یچافتاد همه شیکه دوسال پ
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 یمدت اصالً نتونستم همسر خوب نیتو ا !خوامیاما معذرت م ؛یکنیدرکم م شهیکه مثل هم دونمیخالص بشم. م
 زدم. رشی... ناخواسته زیمن بهت قول دادم؛ ولبرات باشم. 

 فشرد. یکارن را به گرم یهازد و دست یلبخند مهربان دایش
کار  نیا م،یکه داشت یطیبا وجود شرا دونمیو من م یباش نیکه بهتر ی! تو تمام تالشت رو کردستین طورنیا -

 و من ازت ممنونم! یتو ممکنش کرد یبود؛ ول رممکنیغ یحت چقدر سخت و
 زد و با لبخند گفت: یچند لحظه عاشقانه محو نگاه پرمحبتش ماند؛ سپس چشمک کارن

 م؟یسالگرد ازدواجمون رو زودتر بخور کیک نیبعد از سه سال، اول یخواینم -
 .دیباال انداخت و خند ییابرو دایش
 چرا که نه! -

 زد. یلبخند دای. شدیعقب کش شیرا برا یصله گرفت و صندلاز او فا کارن
 ممنون! یلیخ -

 کیسمت کبرداشت و به زیم یکه متوجه منظورش شد، چاقو را از رو دای. شستادیسرش او کارن هم پشت نشست
بلند تکه برداشت و از جا  کی دای. شدندیرا بر کیگذاشت و هر دو باهم ک دایدست ش یبرد. کارن هم دستش را رو

 کیک دایقصد خوردن دهانش را باز کرد، ش بهکه کارن  نیزد؛ اما هم یطرف دهان کارن برد و لبخندشد. آن را به
و شوکه شده بود، چند لحظه مات و مبهوت  ریغافلگ دای. کارن که از کار شدیخند طنتیرا به صورتش زد و با ش

 را باال انداخت. شیابرو یتا کینگاهش کرد و سپس 
 !یخودت خواست یباشه؛ ول کیجشن آروم و رمانت هی! قرار بود طورنیکه ا -

طور که پشت مبل همان دای. شدیکه با خنده از او فرار کرد، دو دایسر شرا برداشت و پشت کیاز ک یگرید ی تکه
 زنان گفت:نفسنفس شد،یم میقا
 بچه! شهیم داریکارن! کارن! کوشا... ب -

 یبکشد، لبخند کج رونیب گاهشیرا از مخف دایداشت ش یکرده بود و سع نیبل کمطرف مطور که آنهمان کارن
 زد.
 .دهینداره! بذار بفهمه مامانش چقدر باباش رو حرص م یبیع -
 .دیاز همان پشت غر دایش
 !گهینم یچیمظلومه و ه یلیخ چارهیکه باباشم ب ستیحاال ن -
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حلقه کرد  دایدستش را دور کمر ش. دیکش رونیاز پشت مبل برا گرفت و او را  شیبازو یحرکت ناگهان کیدر  کارن
ماند و نتوانست  جهینتیب شیکه تقالها دایصورتش مهر کرد. ش یگرفته بود، رو گرشیکه با دست د یکیو تکه ک

 خنده. ریزد ز رد،یکارن را بگ یجلو
 !ممیباشه! باشه! من تسل -

 ریهم انداخته و دوباره زدند ز یبه چهره  یداشت. هر دو نگاهبر دایش یکیصورت ک یو دستش را از رو دیخند کارن
سکوت  د،یرا نشن شیصدا گرید یهم وقت دایاش را خورد و شکه ناگهان کارن خنده رفتیم شیخوب پ زیچخنده. همه

 شد. رهیکارن خ نیگرفته و غمگ یو نگران به چهره جیکرد. گ
 هو؟یشد  یچ -

از فرش دوخت و نفس  ینامعلوم یمبل نشست. نگاهش را به نقطه یو رو دیکش اشیکیبه صورت ک یدست کارن
 .دیکش یو پر حسرت قیعم
 کرده بود، تنگ شده! چارهیهومن که همه رو ب یطنتایدلم واسه ش -

بغض  انیاز م یسختدست گرمش فشرد و به انیهم گرفته شد و کنار کارن نشست. دست کارن را م دایش یچهره
 گفت: فشرد،یرا م شیکه گلو ینیسنگ

 ی. برانیفرز ،یعمه، هست یمنم سخته. برا یسخته. برا دونمیمکارن!  یایکنار ب طیبا شرا دیبا یول فهممت؛یم -
 .میکشیعذاب م شتریب یجورنیچون ا م؛یایکنار ب دیمون باهمه یولهمه؛ 
 گفت: یادورگه یرا از هم گشود و با صدا شیهالب کارن

 دونستم،یرو که م ییزایچ دیمقصر بودم. نبا یلیماجراها منم خ نیتو ا نکهیا ده؟یاز همه عذابم م ترشیب یچ یدونیم -
 ...دی. نباکردمیاز هومن پنهون م

 .دیکش یآه دایش
رو که  ییزای. چختیکل خونواده رو به هم ر ایکارپنهون نی! امیمون اشتباه کردکارن! همه یفقط تو مقصر نبود -
 .وایش ی. من، تو، هومن و حتمیاما نگفت م؛یآوردیمبه زبون  دیبا

 اش سر خورد.گونه یرو یاشک قطره
 .کنهیم کاریو چ هیاالن تو چه حال دونمینم ی... حتیازش ندارم. حت یخبر چیکه سه ساله ه یخواهر -

 گفت: یلرزان یدهانش را قورت داد و با صدا آب
ازمون سوءاستفاده  تونستنیاون... اون نگار کثافت و برادر آشغالشم نم م،یکردینم یکارپنهون همهنیاگه... اگه ا -

دختر  نیا یکه گفت یهمون روزکردم!  یدستهومن باهاش هم یجا تو نابوداز همه خبریکه ب یکنن. نگار... کس
 .دادمیبه حرفت گوش م دی... بادیبا ست،یهومن مناسب ن یبرا
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 کارن گذاشت. یشانه یرورا پاک کرد و دستش را  شیهااشک
برش گردوند و عوضش  شهیکه نم یاگذشته. گذشته گهیکه بوده، د یاما هرچ م؛یمون اشتباه کرددرسته که همه -

بهتره،  یلیکه حالش خ ی. به هستمیفکر کن م،یکه دار ییزایبه چ دیکنه کارن! با یتو زمان حال زندگ دیکرد. آدم با
تکان  یکارن سر. میکه االن دار یبه خودمون... به آرامش ،رو دارن نیفرز یو بابا هگیکه حاال همد مایو ش نیبه فرز

آرامش  نیکه چند لحظه بعد، با به صدا درآمدن زنگ خانه، هم دانستندیها نمزد؛ اما آن مهیوننصفه یداد و لبخند
 .ختگرفت و به آن دو دایاز شنگاه متعجبش را  فونیآ یصدا دنیها گرفته خواهد شد. کارن با شنکوچک هم از آن

 موقع شب؟ نیا هیک -
 گفت: جیگ دایش
 !هیهست دی... شادونمینم -

 را برداشت. یمشکوک گوش د،یند شگرشینما یصفحه یرا رو یکس یوقترفت و  فونیطرف آبه کارن
 ه؟یک -

 .دیچیدر گوشش پ یینحس و آشنا یصدا
 ... داداش؟یخوایمهمون ناخونده نم -

 :دیفرستاد و غر رونیب یصرا حر نفسش
 !انیک -
 .دیخند انیک
 داخل؟ واقعاً که دور از ادبه! یت رو دعوت کنداداش بزرگه یخواینم نم؟یببنرفته!  ادتیخوبه که هنوز اسمم رو  -

 :دیرا زد و غر فونیآ یدکمه دیبا ترد کارن
 باال! ایب -

 بود، انداخت. اشرهیکه متعجب خ دایبه ش ینگاه
 .رونیب ایاتاق! تا نگفتمم ن برو تو -

 درشت شد. دایش چشمان
 چ... چرا؟ -

 دایبه ش رهیفرستاد. چشمانش را باز کرد و خ رونیهم گذاشت و نفسش را کالفه ب یرا رو شیهاپلک یعصب کارن
 :دیغر
 .یباش فشیکث یچشما یدوست ندارم جلو یول نجا؛یاومده ا یواسه چ نیا دونمی! نمکنمی! خواهش مزمیعز -
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حال چه کارن تابه یبرا ست؟یمرد ک نیپر از سؤاالت مختلف وارد اتاقشان شد. ا یتکان داد و با ذهن یسر دایش
 شیهاسؤال کهیدرحال خت؟یشد و به هم ر یعصب قدرنیا شیصدا دنیبه او نگفته؟ اصالً چرا با شن یزیدرموردش چ

 انیدر را بست. همان لحظه ک دیانداخت و سپس با ترد رنکا به یگریدر نگاه نگران د انیمانده بودند، از م جوابیب
 .دیکارن خند دنیسرعت وارد خانه شد و با دبه انیتمام به استقبالش رفت. ک یلیمیزنگ واحد را زد و کارن با ب

 ! پارسال دوست، امسال آشنا!به! آقاکارنبه -
 او گذاشت و مانعش شد. نهیسـ*ـ یقفسه یرو گرفتن کارن جلو آمد که کارن کف دستش راقصد درآغـ*ـوش به
 !میکاش همون آشنا هم نبود ی... و اانیک میدوست نبود وقتچیما ه -
 کرد. یظیهمچون شبش شد و اخم غل اهیو س یچشمان وحش یرهیخ
 نجا؟یا یاومد یواسه چ -

 زد. یپوزخند
 ؟یمن افتاد ادی هویکه  یخسته شد زتیعز یهااز معشـ*ـوقه -
 .ستادیبرداشت و وسط سالن ا گریبه حرف او چند قدم د توجهیب انیک
 بگم. کیو بهت تبر نمیرو بب دتیجد یاومدم خونه و زندگ -
 ادامه داد: هیبه کنا یترآرام یکرد. ابرو باال انداخت و با صدا زیکارن برگشت و چشمانش را ر سمتبه
بهت  منتیب یمن موقع عروس یکه بابا یو بزرگ یمفت یمگه خونه نم؟ی! ببیراست که؟یکوچداره داداش یرادیا -

 ؟یداد حیرو بهش ترج یآپارتمان فسقل نیداشت که ا یرادیداد چه ا هیهد
 زد. یپوزخند کارن

 قاتل پدر من! یعنیتو بود.  یبابا یبود. اونجا خونه نیهم رادشیا -
 :دیکرد و غر یظیاخم غل انیک
 !صفتیب یمثل تو فدا کرد. پسره یمصرفیموندن آدم بزندهخاطر که جونش رو به یو همون مرد -

 ابرو باال انداخت. نهیسـ*ـبهتکان داد و دست یسر کارن
انقدر برات مهم شده و احساساتت فوران  هویشده که  یحاال چ ،یومدیپدرت ن یواسه عزا ی! تو حتطورنیکه ا -

 کرده؟ هان؟
 یو کوشا رو دایکارن، ش ینفرقاب عکس سه دنیبه اطراف انداخت. با د یگذاشت و نگاه جوابیحرف او را ب انیک
 طرف آن رفت.نشست و به شیهالب یپوزخند رو کیبه  هیشب شتریب یلبخند مرموز وار،ید
 !یواو! چه عکس -

 زد. یبه کارن انداخت و چشمک یبرداشت. نگاه وارید یعکس را از رو قاب
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 !استیقدرا هم داغون ناون تقهیسل -
 خندان کوشا شد. یبه چهره رهینگاهش را به عکس دوخت و خ دوباره

 ت االن کجان؟ چرا...زن و بچه ؟ی! راستیخوشگل یِچه کوچولو -
را به نگاه سرد و  تشیقاب عکس از دستش، حرفش نصفه ماند. کارن نگاه سرخ از عصبان یناگهان شدندهیکش با
 :دیدوخت و توپ انیک الیخیب

از جونم  ی؟چیکرد دایم رو پخونه یجوراصالً چه نجا؟یا یاومد ی! واسه چانینرو ک هیحاشنداره!  یطبه تو رب -
 ؟یلعنت یخوایم
 :دیتوپ یو نسبتاً بلند یکرد و با لحن عصب یظیاخم غل انیک
منم؛ باشه،  یو شاک یعصبان دیکه با ی! کسیستین یچیکه انگار اصالً مقصر ه یزنیجانب حرف مبهحق یجور -

 .نیدیکش شیمن و مادرم رو به آت یچون تو و اون مادر آشغالت زندگ
 زد: ادیدستانش فشرد و فر انیرا م انیک یقهیمتورم شده بودند،  تیگردنش از عصبان یهاکه رگ کارن

 !اریاسم مادر من رو ن فتی! با اون زبون کثیروان اشیع یخفه شو پسره -
 زد: ادیاو را از خود جدا کند، فر کردیم یسع کهیدرحالکارن را گرفت و  یهامچ دست انیک
. دمیکش ایکه من چ یتصور کن یتونینم ی. حتنمیروز خوش بب هی نیچون تو و مادرت نذاشت م؛یآره، آره، من روان -

 .یازم گرفت یعوض یاز پدرم داشتم که اونم تو هیسا هیساال فقط  نیتموم ا
 دنی. با ددیدو رونیسرش انداخت و از اتاق ب یرو یبا عجله شال د،یها را شننآ یبحث و دعوا یکه صدا نیهم دایش

ها را از داشت آن یو سع دیطرفشان دو. بهدیکش ینیدهانش گذاشت و ه یزده دستانش را روآن دو، وحشت تیوضع
 یقهیبه  یدستدست کارن رها شده بود،  ریاز ز الکه حا انیخشکش زد. ک انیک یچهره دنیهم جدا کند که با د

لبش نشست.  یرو یکه ماتش بـرده بود، دوخت. پوزخند نامحسوس ییدایو نگاه ترسناکش را به ش دیکش راهنشیپ
 کارن توجهش را جلب کرد. یعصب یصدا

 رون؟یب ایمگه بهت نگفتم ن دا؟یش یکنیم کاریچ -
 زد: عقب رفت و لبزده عقببهت د،یشنیکارن را نم یصدا گریکه انگار د دایش
 ت... تو؟ -
 زد. یطانیش یپوزخند انیک
 .میآ! بله! شرمنده خانم! فرصت نشد با هم آشنا بش -

 لبش ادامه داد: یرو بیرا جلو آورد و با همان پوزخند مرموز و عج دستش
 برادر بزرگ کارن. انم،یمن ک -
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 رفتیم جی. سرش گستادیا دنیز تپا یالحظه یخراب شد و قلبش برا دایسر ش یرو ایآن انگار دن کیحرف در  نیا با
 .شدیمدام در سرش تکرار م یاشدهنیمانند طلسم نفر انینحس ک یو صدا

 «... برادر کارن... برادر بزرگ کارن!برادر»
گذاشت  اشیشانیپ یزانو زد. دستش را رو نیزم یرو ش،یشدن پاهازمان با سستو هم دیچیدر سرش پ یبیعج درد

 برادر کارن باشد؟ دیاو با ن،یزم یکره یآدم رو همهنیا نیبست. چرا؟ چرا از بلرزانش را  یهاو پلک
 شد. اشرهیخ ریرا گرفت و نگران و متح شیهازانو زد. شانه شیروو روبه دیدو دایطرف شزده بهوحشت کارن

 چت شده؟ دایش دا؟یش -
 در پاسخش گفت: انیک دا،یش یجابه
 برادره، شوکه شده. شیبا شوهر فعل نکهیا دنیو فهمشوهر سابقش  دنی! فقط از دیچیه -

 یآشفته یچند قدم جلوتر آمد و رو به چهره انیبرگشت. ک انیطرف کبه عیکارن درشت شد و نگاهش سر چشمان
 زد. یپوزخند دایش
پوالش رو  ش و دورزدنشکردن بچهرو که بعد از سقط یکس دنیاون بودم، انتظار د ی! منم اگه جاالبته حقم داره -

 برداشتم و در رفتم، نداشتم.
 دوخت. دایرا به ش رشیو متح جینگاه گ کارن

 دا؟یش گهیم ی... چیچ نی... ایا -
 :دیغر انیک
 باشه. ؟یکنیباور نم -

 چشمان کارن گرفت و ادامه داد: یروها را روبهآورد. آن رونیکتش برد و چند عکس ب بیسمت جرا به دستش
 زن دروغگو و خائنت رو بشناس آقاکارن!! نیخوب بب! ایب -

بود، مانده  تریهم واقع یکه از واقع دایو ش انیک یدونفره یهامحو عکس د،یشنیاو را نم یصدا گریکه انگار د کارن
شد.  اشرهیخ یشتریگرفت و با دقت ب انیها را از دست کاز آن یکیلرزان  یو دست دیو زبانش بند آمده بود. با ترد

 دایلرزان خطاب به ش ییکه نگاهش به عکس بود، با صدا طورمانباور کند و ه هایزود نیصد نداشت به اانگار ق
 گفت:

 آره؟ واست،یح... حتماً ش نی... ای. ایستیتو ن نی... انیب... بگو که ا دایش... ش -
 آن دو، حرف خودش را ادامه داد: تیبه وضع توجهیب انیباال رفت و ک دایهق شهق یصدا

 خودم رو رسوندم. عیو سر دمیرو د تونیعکس عروس یکه من اتفاق یشانس آورد یلیخ -
 :دیانداخت و غر دایبه ش یپر نفرت نگاه
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 !امتیبه ق داریزنت تموم پوالت رو برداشته بود و... د ،یشدیم داریروز که از خواب ب هیوگرنه  -
 ادامه داد: دایرو به ش یباال انداخت و عصب ییابرو

 دار برسه.نشد و انگار باالخره قراره حق به حق ینقشه در مورد من عمل نیالبته خوشبختانه ا که -
 :دیکرد و توپ یظیغل اخم

و  یکردنم انقدر راحت و آسوده دوباره ازدواج کنکپول من و د دنیبعد از باالکش یتو واقعاً چطور تونست نم؟یبب -
 ؟یوجدانم نداشتمثقال عذاب هی یحت یعنیهوم؟  ؟یاریعاشقا رو درب یادا
 ناگهان زجه زد. اشوقفهیب یهاهقهق انیم دایش
م رو ننداختم. . من بچهیاجبار یازدواج و باردار نیاز اخسته شده بودم.  گهید یبهت کلک بزنم؛ ول خواستمیمن نم -

رو  کسچی. هارمیطاقت ب تمتونسینم گهیبکنم؟ خودش افتاد. منم... منم د یگناه نیهمچ تونستمیاصالً چطور م
مدت کوتاه بتونم  هی ی! اون... اون پوالرو برداشتم تا فقط برایوحسابدرست ینداشتم... نه پول داشتم، نه خونواده

خودش من رو انداخت وسط  یجاو اونم... اونم به یخواستیرو فقط واسه بچه م وایکنم. تو... تو ش یراحت زندگ
 داشتم.ن یاگهید ی. چارهتیزندگ
 از اشکش را باال آورد و ادامه داد: سیخ نگاه

 ؟یفهمیم -
آرام گرفت  یاش کمآورده بود، ذهن آشفته ادیرا به  شانیقبل از عروس یهاتمام صحبت دایش یهاکه با حرف کارن

کوشا توجه هر  یآلود و بچگانهخواب یبزند که صدا یاو دوخت. خواست حرف یو نگاهش را به چشمان اشک
 نفرشان را جلب کرد.هس
 ؟یتنیم هیمامان؟ دل -

 عیسر دایقورت داد. ش یسختمتعجب و غرق در خواب کوشا دوخت و آب دهانش را به ینگاهش را به چهره کارن
 زد. یساختگ یرا پاک کرد و لبخند شیهااشک

 نه پسرم! -
 تر شد.را از هم باز کرد و لبخندش پررنگ شیهادست

 !نجایا ایبدو ب -
 مانعش شد. ش،یروکرد و با زانوزدن روبه یقدمشیپ انیطرفش برود که کخواست به وشاک
 !دیعمو؟ ببخش یشد داریما ب یاز سروصدا نم؟یبه! سالم عموجون! بببه -

 زد. یسمتش گرفت و لبخندبه یشکالت
 ؟یبخشیشما! حاال عمو رو م یبرا -
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. شکالت را گرفت و سرش را تندتند به دیبرچ یبا حالت بانمکرا درشت کرد و لبانش را  رنگشییایچشمان در کوشا
 بله تکان داد. یمعنا

 .دیو لپش را کش دیخند انیک
 پدرت! نی. درست عیهست یباهوش یخوبه! بچه -

 گفت: هیکرد و سپس با کنا یمکث
 .صیو البته حر -

 زد. یانداخت و لبخند کج دایبه ش ینگاه
 .یه ارث بردب یاز ک میحدس بزن میتونیکه م -

 :دیغر انیها رفت. شکالت را از دست کوشا گرفت و رو به کطرف آناز جا بلند شد و به کارن
 !رونیتمومه! گمشو ب شینما -
 .دیلختش کش یموها یرو یشد و دست رهی. دوباره به کوشا خدیبه کارن انداخت و خند ینگاه انیک
 باهم اختالط کنن. کمهیبذار عمو و برادرزاده  ه؟یاحاال چه عجله -

 :دیکوشا را بغـ*ـل کرد و غر کارن
 سرتم نگاه نکن.پشت گهیاالن برو و د نینداره. هم یاجیمثل تو احت ییپسرم به عمو -
 زد. یبه چشمان کارن پوزخند رهیاز جا بلند شد و خ انیک
 !کهیکوچتازه اولشه داداش نیا -

 دوخت و ادامه داد: دایرا به ش نگاهش
 من باش!  ینامهتیمنتظر شکا -
 .دیشد و خند رهیچشمان گرد و متعجب کوشا خ به
 خداحافظ عموجون! -

رفت. کتش  یطرف در خروجبه عیبلند و سر یهابا قدم دا،یبه حال خراب کارن و ش توجهیرا از او گرفت و ب نگاهش
 از خانه خارج شد. یمعطلیرا مرتب کرد و پس از باز کردن در، ب

*** 
 یفرو بـرده بود؛ اما دختر همچنان رو یشتریب یاهیسلول را در س زیانگخفه و نفرت یگذشته و فضا مهیاز ن شب

 یرا دراز کرده و آرنجش را رو شیپا کی کهیزده بود. درحال هیتک واریسرد و سخت نشسته و سرش را به د نیزم
 دانستیکه م یبود. انتقام اشانهیجوو انتقام دیپل ربسته غرق در افکا یقرار داده بود، با چشمان گرشید یپا یزانو
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و مفهوم  معنایب یواژه کی شیبرا یدیوضع انداختند. ناام نیکه او را به ا یزود خواهد گرفت. از تمام کسان ای رید
 بود.

 را باال اشیرا باز کرد. نگاه جد شیهاپلک یو به آرام دیبازشدن قفل در، مردمک چشمانش لغز یصدا دنیشن با
آب دهانش را قورت دادو با  انسالیبود، دوخت. زن م ستادهیا شیروشب که درست روبه فتیآورد و به زندانبان ش

 آهسته گفت: ،یشک و نگران
 پاشو! وقت رفتنه! -

به راهرو انداخت و  یلبش نشست و از جا برخاست. زن نگاه یرو یکه تا ته ماجرا را رفته بود، پوزخند وحشتناک نگار
 سروصدای. بدیایبود، عالمت داد تا همراهش ب ستادهیسرش اآن، به نگار که پشت بودنیشدن از خالطمئنپس از م

رفت  یسمت در کوچکمحوطه بزرگ پشت زندان شدند. زن به ردشدن از ساختمان، وااز راهرو گذشتند و بعد از خارج
از در خارج  یمعطلیبه او انداخت و ب ینگار نگاهو قفلش را باز کرد. کنار رفت و نگاه منتظرش را به نگار دوخت. 

 ،یطوالن اًنسبت یبه اطراف انداخت و از نگار جلو افتاد. بعد از گذراندن مسافت یشد. زن پس از بستن در، نگاه نگران
 یکه آخر کوچه ینی. نگاهش را از ماشستادیرا رد کرد و چند قدم جلوتر ا کیو بار یمیقد یکوچه چیسرانجام پ

طرف نگار برگشت. نگار نگاهش گرفت و به کرد،یاطراف را روشن م شیهانور چراغ یبود و سوسو ستادهیبست انب
که از آن  یمرد دنیبود، دوخت. با د ستادهیکوچه ا یها انتهاآن بهکه پشت  یرنگیخاکستر دیرا از او گرفت و به پرا

به  یداشت، پک یرسم یپیها برساند. مرد که تود را به آنلبش نشست و منتظر ماند تا خ یرو یشد، لبخند کج ادهیپ
 .اندلبش نش یرو یرا در صورت نگار فوت کرد و لبخند کج گارشی. دود سستادینگار ا یروزد و روبه گارشیس
 نکرده. رتیقدرا هم پکه زندان اون نمیبیم -

 کرد. زیتمسخرآم یاخندهتک نگار
 تا چشمت دراد! -

 گفت: زیآمهیجانب و کنابهدرب و داغان اشاره کرد. حق دیو با چشم و ابرو به پرا ستادیا نهی*ـسـبهدست
 استقبالم! یایکمش با بنز ب ِانتظار توقع داشتم کم همهنیبعد از ا -

 کرد. یاخندهتک مرد
 دادمیرو سروسامون ماوضاع  کمهی دینتونستم. با یول ؛اومدمیزودتر م دیبا دونمی! خودم میمتلک بنداز خوادینم -

 داشتم و عالوه بر اون... اجیاحت دیجد ی. به آدمابردمیم نیبود رو از ب همونیعل یو هر مدرک
وار زمزمه یزد و با صدا یکرد. چشمک کینشاند و صورتش را به صورت نگار نزد شیهالب یرو یطانیش یلبخند

 ادامه داد: یزیو حالت تمسخرآم طنتیاما پرش
 هوم؟ گه،ید اوردمیم رو هم به دست متر موردعالقهدل دخ دیبا -
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زد. نگاهش را به زن که ترس و وحشت در نگاهش  یمتعجب نگار، پوزخند یرا عقب برد و در جواب چهره سرش
 دوخت. د،یلرزیمشهود بود و به خود م

 .یرو که بابتش بهت دادم، داشت یپول اقتیکارت خوب بود! ل -
زن فرصت  نکهی. قبل از ادیکش رونیاش را بلحظه اسلحه کیشلوارش برد و در  یکمر سمتسر دستش را بهپشت از

 زد. یاش گرفت و پوزخندزدهوحشت دگانیرا داشته باشد، آن را مقابل د یالعملدادن عکسنشان
 !امتیبه ق داریدتموم شد.  جانیبگم که نقشت هم دیاما متأسفانه با -
و رو به  دیکش یقیمهر کرد. نفس عم اشیشانیدرست وسط پ یاتمام گلوله یرحمیرا گفت و همان لحظه با ب نیا

 نگار گفت: یو شوکه زدهرتیح یچهره
 !میبر دی! باگهیخب د -

 زد و ادامه داد: یچشمک
ل ک گهید دفعهنیقرار دارم. ا زمیعز یآخه با عشقم، هستآماده بشم.  یوحسابزود بخوابم که فردا بتونم درست دیبا -

 .کنمیم کسانیخاندانشون رو با خاک 
 سرش به راه افتاد.کرد و پشت یاخندهشده بود، تک هیکه تازه متوجه قض نگار

 بمونه!  ادتیرو  نی! اایرفت یمن اسک ینقشه یاز رو یول -
 را باز کردند و سوار شدند. نیماش ییجلو یزمان با هم درهاو هردو هم دیخند جهان
*** 
 یرا به خوب لشیکه دل نهیدر آ دایحال شچندان آرام و خوشنه یبه چهره رهیباز کرد و خ مهیرا تا ن در اتاق کارن

 شد. دانست،یم
 ؟یحاضر زم؟یعز -
 زد. مهیوننصفه یبه کارن نگاه کرد. لبخند نهیو از آ دیکش یقینفس عم دایش
 آره. -

 کرد. یاخندهتک کارن
 چه عجب! -

 .ستادیرفت و کنارش ا دایطرف شاو وارد اتاق شد. به یاز کنار پاهاو  دیطرف کارن دوبه کوشا
 مامان! ندام تن! -
 یزانو زد و با انگشت اشاره موها شیپاها یروطرف کوشا برگشت. روبهنگاهش را از کارن گرفت و به دایش

 زد. یانداخت و لبخند مهربان شیبه سرتاپا یچشمش کنار زد. نگاه یرا از رو رنگشییطال
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 .میایم گهید کمهیمن و بابات  ن،یتو ماش نی! برو بشپمیتپسر خوش -
 کهیاز جا برخاست و لباسش را مرتب کرد. درحال دای. شدیدو رونیچشم کج کرد و از اتاق ب یسرش را به نشانه کوشا

. سرش ستادیا شیورطرف کارن رفت و روبهبه فشرد،یاش مکردهدستان عرق انیرا م اشیدار زرشکدامن بلند و پف
 انداخت. نییرا پا

 که افتاد... ییکارن! بابت اتفاقا -
 حرفش نصفه ماند. ش،یهالب یکارن رو یقرار گرفتن انگشت اشاره با
 .میقشنگ خاطراتمون کن یرو وارد صندوقچه ییکذا یقهیاون چند دق ستیقرار ن کدوممونچی! هشیه -
 دهان باز کرد. دایش
 برادرت... یول -
 .دیحرفش پر انیاو فشرد و م یهالب یرو شتریانگشتش را ب رنکا
 ناخواسته برات افتاده. شیکه چندسال پ یاتفاقات طورنیهمنداره.  یتیاهم چیم هاون آدم واسه یوجود و حرفا -

که  یگاهدر ن رهیباال آورد و خ یاش سوق داد. سرش را به آرامسمت چانهبرداشت و به دایلبان ش یرا از رو انگشتش
 زد. یقیداشت از او بدزدد، لبخند عم یسع
 م؟یبر -
همراه کارن از خانه خارج شد.  زد،یکه همچنان شور م ینآرام و دل یدادن سرش اکتفا کردو با قلبتنها به تکان دایش

 طرف کوشا که عقب نشسته بود، برگشت.شدند و کارن به نیهر دو سوار ماش
 ند و گفت:اش نشاچهره یرو یایساختگ اخم

 کمربندت کو آقا کوشا؟ -
راه  انیدستش، م یرو دایکه با قرارگرفتن دست گرم ش دیایخم شد و کمربند کوشا را بست. قصد کرد عقب ب خودش

به تنفر را درونش  ختهیآم یاز آن غم کهنه یاثر گریبود د یکه مدت یبه نگاه دایمتوقف شد و نگاهش باال آمد. و ش
 زد. یقیلبخند عمشد و  رهیخ د،یدینم
تو نگاهت رو بدونم.  یناگهان رییتغ نیا لیدل خوادیدوست دارم! کارن! دلم م شتریب یلیآرومت رو خ تیشخص نیا -

 که قبالً پر از حس نفرت و غم بود. ینگاه
 و آب دهانش را قورت داد. دیکش یقینفس عم کارن

 بود، گفتم؟ میزندگ تیم اولوکه واسه یبار بهت راجع به هدف هی ادتهی -
 تکان داد. یسر دایش
 .هیاون هدف چ یبهم نگفت وقتچیه یول -
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 تکان داد. یسر کارن
به بعد فقط از خودم  ییجا هیاز . کردمیمن اشتباه م دا؟یش یدونی... میولدرسته! اون هدف انتقام خون مادرم بود؛  -

 گهیمرده و د دمیکه بعداً فهم یساختم؟ اونم آدم ارزشیآدم ب هینفرتم از  یهیرو بر پا میچرا. چرا کل زندگ دمیپرس
 .ستین ایدن نیتو ا

 جا شد.جابه شیدر جا یو کم دیکش یقیعم نفس
 بودن. یمن هر چند درست اما با هدف غلط یانتخابا -

 را به چپ و راست تکان داد. سرش
چه  ندهیدر آ میکنیم نییکه تع میتسیما ن نیچون ابشم؛  یاشتباه بزرگ نیمرتکب چن خوامیهرگز نم گهیو د -

 ...دایش فتهیقراره ب یاتفاقات
 را باال انداخت. نگاهش

 خودم بسازم. یبرا یبهتر یو زندگ امیباهاش کنار ب دیبوده، پس با نیمن ا ریو اگه تقد کنهیم نییاون تع -
 نشست. شیهالب یرو یگذاشت و لبخند مهربان دایش یگونه یرا رو دستش

 خودمون. یبرادرواقع  -
 و ابرو باال انداخت. دیرا عقب کش خودش

 .کنهیجفتمون رو م یکله نیفرز م،یبرس یبه عروس ریچون اگه د م؟یفتیراه ب یدیحاال اجازه م -
 آمد و با خنده سرش را تکان داد. رونیب بیغربیعج یوهواهم از آن حال دایش
 .می. زودتر برمایش طورنیهم -

 استارت زد. دا،یان با گرفتن نگاهش از شزمو هم دیخند کارن
*** 

 هیرنگارنگ پر کرده بود، سا یهانورآن رقـ*ـص انیو روشن تاالر را م کیتار یکه فضا یمیبا آهنگ مال هماهنگ
موضوع شده بود، رد نگاه  نیکه متوجه ا هیبود. سا یگرید یاما نگاه و تمام هوش و حواسش جا کرد؛یم یرا همراه

با آن لباس  نیفرز یخواهر دوساله یفت و سرش را چرخاند. درست بود. نگاه پر حسرت پرهام روپرهام را گر
رنگ  عیسر نیهم ی. برادانستیم یرا به خوب لشیدل هیکه سا یبانمکش معطوف شده بود. نگاه یو چهره یعروسک

 کند. ریدرگ یگریا موضوع دکرد ذهن پرهام را ب یلبش، سع یرو ینگاهش را عوض کرد و با نشاندن لبخند نیغمگ
 !اریمه چارهیب -

 اشاره کرد و ادامه داد: اریبه مه شیکه با ابروها دیچرخ هیخندان سا یچهره یپرسشگر پرهام رو نگاه
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 ریدختر خوب براش گ هی دی. باشهینم یجورنی. اکنهیماها رو نگاه م یو رقـ*ـص دونفره سادهیگوشه وا هیتنها  -
 .یاریب

 اش نشاند.چهره یرو یساختگ یزد و اخم اشنهیه سـ*ـب یآرام مشت
 !ایشیمیصم قیسرت رف ریخ -

 دند،یرقصیباهم م هیسر ساکه پشت مایو ش نینشاند و به فرز شیهالب یرو یرنگبه حرف او لبخند کم توجهیب پرهام
 شد. رهیخ
 نه؟ درست مثل خواهر کوچولوش، مگه شه،ی*ـگر مـیج یلیحتماً خ نیفرز یبچه -

 یحنجره انیلرزان از م ییآن هم با صدا ،یاموفق شد کلمه یسختتکان داد. به یلبخندش را خورد و سر هیسا
 .اوردیاش به زبان بشدهخشک

 آ... آره. -
 زد. یدوخت و پوزخند هینگاهش را به سا پرهام

 .مونهیدرسته و احتماالً آرزوش به دل من م -
 گری. پرهام که دافتیپرهام ن زیآمجز سکوت را در پاسخ به لحن طعنه یانهیزآب دهانش را قورت داد و گ هیسا

 کرد و باالخره حرف دلش را به زبان آورد. یطاقتش طاق شده بود، اخم
رو  لشیدل دیمن نبا م؟یدار بشبچه یخوای. آخه چرا نممیهم ندار یمشکل چی. همیکرد ی! ما دوساله عروسهیسا -

 بدونم؟
را از او بخواهد.  قتیپرهام را وادار کند تا حق زد،یکه در نگاهش موج م یانداخت تا مبادا غم نییسرش را پا هیسا

 لرزان گفت:
 نتونم بزرگش کنم. ترسمیچون... چون م -

 باال انداخت. ییبا تعجب ابرو پرهام
 ؟یبزرگش کن یآخه... آخه چرا نتون ه؟یسا یگیم یدار یچ یفهمیخودت م ه؟یمنظورت چ -

 :دیحرکت دستان پرهام را پس زد و توپ کیدر  هیسا
 نکن! چمیپ! انقدر سؤالکنمیبس کن پرهام! خواهش م -

شد؛ اما قبل از آنکه فرصت کند کلمات را کنار هم  خکوبیم اشییایچشمان در دنیرا باال آورد که پرهام با د سرش
با دو  انش،یصورت گر یو لرزانش رو زدهخیدن دست زمان با قرارداگرد کرد و همعقب هیسا اورد،یو به زبان ب ندیبچ

 شیرو شیپ ریمس هدفیب هیسانداشت.  یادهیزد؛ اما فا صداو اسمش را  دیسرش دواز تاالر خارج شد. پرهام پشت
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را  سشیاجبار متوقف شد. نگاه خقدرتمند، به یتوسط دستان شیکه با گرفتن بازوها گذاشتیسر مدوان پشترا دوان
 به چشمان شهاب زجه زد. رهیو خ دیشهاب ثابت ماند. دوباره بغضش ترک یآشفته یچهره یآورد و رو باال

 !تونمی. نمشمیوبانخودم باعث ی، اونم وقترو نگاه کنم دنشیکشعذاب یجورنیا تونمی! من نمتونمیشهاب! من نم -
 زد: ادیفرکرد و  یشهاب خال ینهیسـ*ـ یمحکم رو ییهاحرصش را با مشت تمام

! الدی. لعنت! لعنت به میبشکن ،یرو که عاشقش یدل مرد دیخاطرش باکه به ی! لعنت به انتقامریتقد نیلعنت به ا -
 ! لعنت...یزندگ نیمون! لعنت به العنت به تو شهاب! لعنت به من! لعنت به همه

 یرهیخ زد،یوحشت در آن موج مو  یکه نگران ی. با نگاهدیتر گرفت و او را عقب کشرا محکم شیبازوها شهاب
 :دیشد و غر سشیچشمان خ

 .نجاستیا الدی... مالدی! مهیسا ستیحرفا ن نیاالن وقت ا -
 را به او دوخت. رشیزده ساکت شد و نگاه متحجمله شوک نیا دنیبا شن هیسا
 ...نجایا دیآ... آخه چرا؟ چرا اون با ؟یچ... چ -

 هزار رفت. یبلش روو ضربان ق دیباال پر شیابروها ناگهان
 ما... دهینکنه فهم -

 تر از قبل ادامه داد:زدهکرد و وحشت یمکث ناگهان
 میبذار دی. نبامیکن یکار هی دی... بادی! با. هـ... هدفش اوناننجاستیش انه... نه شهاب! اون واسه کارن و خونواده -

 شهاب! دهی. وقتش رسفتهیب یاتفاق
*** 

بلند براق  یطرف سالن با آن لباس آبرا که آن ییدختر جوان تنها کهیو درحال ستادیا نیفرز یشانهبهشانه اریمه
 کنار گوشش زمزمه کرد: د،ییپایبود، م ستادهیا

 ش؟یشناسیم ن؟یفرز هیاون دختر ک -
 :دیبه اطراف انداخت و آهسته پرس ینگاه ار،یحرکت مه نیمتعجب از ا نیفرز

 ؟یگیرو م یک -
 .سادهیطرف تاالر وارومون، اونروبه قاًی. دقدهیروشن پوش یآب یهکه دکلت یهمون -

زد و ابرو باال انداخت. سرش را به گوش  یشده بود، لبخند کج یهست یعنی ار،یکه متوجه شخص مورد نظر مه نیفرز
 کرد و آهسته گفت: ترکینزد اریمه
 ؟یخوشگل رو تور کن یمن دخترا یوسط عروس یخوای! مایشد طونیش -

 دوخت و خودش را به آن راه زد. نینگاهش را به فرز اریمه
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 ن؟یفرز یگیوپرت مچرا چرت -
 باال انداخت. یاشانه

 بود! یفقط محض کنجکاو -
 تکان داد. یسر نیفرز

 !دونمیباشه. من که م -
سمت به عیسر یلیاما با افتادن نگاهش به دختر جوان که خ اورد؛یبه زبان ب یحرف نیخواست در مخالفت با فرز اریمه

به  شدهنیسرعت از راه تزئبه یدنبال او راه افتاد. هستدهانش بسته شد و با فاصله به اریاختیب رفت،یتاالر م یخروج
جلوه  یکیبسته شده بود و در آن تار ریمس یهر دوطرف، تا انتها رختانرنگ که به دبنفش یچراغ یهاسهیر یلهیوس

 یکیبه  نهیسـ*ـبهکه دست الدیم دنیانداخت. باالخره با د یشت و به اطراف نگاهگذ د،یبخشیم طیبه مح یخاص
رنگ هم نلکردن شلبش نشست و بعد از محکم یرو یلبخند کرد،یداده بود و او را تماشا م هیباغ تک یهااز درخت

 یابش انداخت. با سرخوشو جذ یرسم پیزده به تذوق یو نگاه ستادیا شیرو. روبهدیطرف او دولباسش به خود، به
 گفت:

 داخل؟ یومدیچرا ن ؟یسالم. چطور -
 درخت برداشت. یرا از تنه اشهیجهان نقش بست و تک یهالب یرو ینامحسوس پوزخند

 ندارن. یدانشگاه یهاییاز آشنا یخوب ی. آخه خاطرهادیت خوششون نخونواده دیگفتم شا -
 :دیدرهم رفت و غر یهست یابروها

 !یستین اقتیلیاون بزدل ب هیداره؟ تو اصالً شب یچه ربط -
 .دیانداخت و خند شیبه سرتاپا ینگاه دوباره

 .یدیلباس پوش یجورنیمخصوصاً حاال که ا -
 شد و ادامه داد: یجد دوباره

 یایاالن نم نی. اصالً چرا همننتیزودتر بب خوانیوقته که درموردت به همه گفتم. اونا م یلیبعدشم! من خ -
 شون؟ینیبب

 سرش را به چپ و راست تکان داد. جهان
 نجا؟یاومدم تا ا دمیکوب یمن واسه چ یتو اصالً با خودت فکر کرد نم؟یامشب نه. بب -

 و ادامه داد: دینگاهش کرد که خند جیگ یهست
 ت دارم!واسه زیسورپرا هی -

 کرد. یاخندهدرشت شد و تک یهست چشمان
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 ب؟ش موقعنیاونم ا ز؟یسورپرا ؟یچ -
 زد. یلبخند جهان

 .کنمیم یتو هر کار یحالمن واسه خوش -
 گرفت و ادامه داد: یطرف هسترا به دستش

 .میگردیزود برم -
 یحت نکهیجهان و از باغ خارج شدند. بدون ا نیکرد. هر دو سوار ماش اشیکنجکاو دستش را گرفت و همراه یهست

 ت.هاسآن بیدر تعق انهیمخف یشک کنند کس یاهیثان
*** 

ها نگاه یداد و همه یآوررا به سکوت وحشت شیجا یقیموس یآن صدا کیدر  ،یدر ورود یبازشدن ناگهان با
 یها چهرهسر آنوارد سالن شدند و پشت سیزن با فرم مخصوص پل کیمرد و  کیتاالر برگشت.  یسمت در ورودبه
رفت. نگاهش را به  دایطرف کارن و شزد و به داد،ینم تشیبودن نکه اصالً نشان از خوب یشد. پوزخند انینما انیک

 دوخت و ابرو باال انداخت. دایش یزدهوحشت یچهره
آره؟  ن،یگذرونیخوش م ایو عروس ایراحت تو مهمون یلیو بعدش خ نیکشیمردم رو باال م ی! پس پوالطورنیکه ا -

 !یدرسته! چه ترفند جالب
 درهم گره خورد. شیجلوتر آمد و ابروها گشت،یم انیو ک دایش انینگاهش م کهیمرد درحال مأمور

 هستن؟ شونیا -
 گفت: تیتکان داد و با قاطع یسر انیک
 بله، خودشه! -

 اما قاطع گفت: عینگاهش را به مأمور مرد دوخت و سر کارن
 .دمیم حیمن توض نیاجازه بد! نیکنینه، نه، اشتباه م -

که همراهش بود را  یبنددست ان،یبه ک دایها و التماس شکارن و زجه یهارارها و اصزن بدون توجه به حرف مأمور
لحظه نگاه  نیتا آخر کهیدرحال د،یکش یسمت در خروجرا همراه خود به دایانداخت و آن را قفل کرد. ش دایدور مچ ش

 روزمندانهیپ ینگاه انیها، کمانده بود. بعد از خروج آن یو منگ همسر و پسرش باق جیگ یچهره یآلودش رواشک
سمت و برگشتن به ستادنیمچ دستش توسط کارن، محکوم به ا شدندهیبه کارن انداخت و قصد رفتن کرد که با کش

 درهم او شد. رخمین
 !سایوا -

 نامعلوم شده بود، ادامه داد: یابه نقطه رهیخ تیسمت او برگردد، در همان حال که با عصبانبه نکهیا بدون
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 .یکه من رو عذاب بد یکرد تیشکا دای. از شانیک یو ندار ینداشت اجین پول احتتو به او -
 پر نفرتش را به او دوخت و با چشم به اطراف اشاره کرد. آب دهانش را قورت داد. نگاه

 .یآبروم رو ببر شتریب نکهیخاطر افقط به ،یرو انتخاب کرد نجایو ا -
 زد. یخندشین انیک
 داش!دا یآره! درست حدس زد -

 لبش ادامه داد: یرفت و با همان پوزخند رو عقبعقب
 خب جناب سروان! -

 زد. یچشمک
 .یبکن یتونیم کاریواسه زنت چ ،یوهویها همهنیبا ا مینیبب -

 بلند از تاالر خارج شد. یهاکنان، با قدمپچو پچ ریمتح تیجمع انیرا از کارن گرفت و از م نگاهش
*** 
آن دوخت. کارن بود.  یزنگ تماس تلفن همراهش ساکت شد و نگاهش را به صفحه یداصحبت بود که با ص گرم

 سرعت پاسخ داد:اند، بهحتماً از نبودش نگران شده نکهیبا تصور ا
 الو؟ -

 کیو ترس را در  یو نگران دیچیسپرده بود، دوباره در گوشش پ یها بود آن را به فراموشکه مدت یادورگه یصدا
 کرد. قیتزر شیهالولتک سآن به تک

 ؟ییکجا ؟یهست -
 و هول پاسخ داد: نگران

 شده کارن؟ یزیهوا بخورم. چ کمهیرفتم  -
 شد. دایش پسروکله یوسط عروس هوی... انیک -

 داد زد: باًیو تقر دیباال پر یهست یابروها
 حالت خوبه؟ یکارن؟ مطمئن ن؟یو فرز مایش یاونم وسط عروس ان؟یک ؟یچ -

 :دیغر یهست یهابه پرسش هتوجیب کارن
 نگرفتم؟ یرو جد دشیاه! لعنت بهش! آخه چرا من احمق تهد -

 داد زد: یبا نگران یهست
 کرده؟ یچه غلط انینه؟ ک ایشده  یچ یگیکارن؟ م -
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تو بازداشتگاه  تونهینم دایمن رو عذاب بده. اون... ش خوادیم دایش رانداختنی! با گیهست ختیباالخره زهرش رو ر -
 ؟یکنیبرام م یکار هیبرم سراغش.  دی. من باارهیووم بد

 گفت: عیسر یهست
 حتماً! ب... بگو. -
 ؟یچندساعت کوشا رو نگه دار هی یتونیم -
 !برمشیم امیآره، آره، االن م -

 رو به جهان گفت: یقطع کرد و همان لحظه هست یبدون خداحافظ کارن
 دور بزن! -

 زد. یبه نگرانمتعجب نگاهش کرد و خود را  جهان
 شده؟ یزیچرا؟ چ -
 نگهش دارم. یچندساعت هی دیکوشا... با -

توجهش  یهست یلبش نشست. فرمان را چرخاند و دور زد که با صدا یرو یجهان برق زد و پوزخند نامحسوس چشمان
 جلب شد.

 .امیهمراهت ب تونمیشرمنده! امشب نم -
 شد. رهیخ یبه هستفرمان را دوباره به حالت اولش برگرداند و  جهان

 چرا؟ -
 :دیکرد و توپ یاخم یهست

 االن بهت گفتم. نیهم -
 ابرو باال انداخت. جهان

 . گهید مشیبریخاطر کوشا؟ خب با خودمون مبه -
 را بست. شیهاپوشاند. پلک اشزدهخیرا با دست لرزان و  اشیشانیکرد و پ ینچ یهست

 .نجایاومده ا یتو سرشه و واسه چ یچ یلعنت انیاون ک دونمیصالً نمنگرانم! ا یلی. خختمیبه هم ر ینه. بدجور -
 .دیکش یپوف یو عصب کالفه

 خدا! یوا -
 فشرد. یگذاشت و آن را به گرم یدست آزاد هست یرا کنار جاده متوقف کرد. دستش را رو نیماش جهان

خودت رو با  ،یاگه تنها بمون دونمیچون م ؛یایهمراه من ب دیتو امشب حتماً با یول شه؛ینگران نباش! درست م -
 ...یکرد فیمن تعر شیکه تو از کارن پ یجور. بعدشم! اونیکنیخفه م الیفکر و خ
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 لبش نقش بست. یرو یهیباال انداخت و پوزخند کر ییابرو
 !یباش یزینگران چ ستی. الزم نادیبرم یکیکوچ نیراحت از پس مشکل به ا یلیپس حتماً خ -

 آورد و مردمک لرزان چشمانش در چشمان جهان قفل شد.سرش را باال  یهست
رو بچشه.  یدوباره طعم تلخ رنج و سخت ستیهمه ماجرا تازه رنگ آرامش گرفته. حقش نکارن بعد از اون یزندگ -

 !الدیم ستیحقش ن
 وار گفت:زمزمه ،یبخشنانیرا قاب گرفت و با لحن اطم یصورت هست جهان

 . مطمئن باش!کشهینم -
 رنگ اما از ته دل زد.کم یپر شد و لبخند یهست چشمان

 !یلی. خالدیم یخوبه که هست یلیخ -
 زد و به جاده اشاره کرد. یلبخند جهان

 کارن عجله داشت، درسته؟ -
 گفت: یادورگه یرا پاک کرد. آب دهانش را قورت داد و با صدا شیهاسرعت اشکهول شد و به یهست

 .میآره، بر -
 گفت: یو رو به هست ستادیا دند،یرا که رفته بودند، برگشت. به باغ که رس یریسرعت مسبه استارت زد و جهان

 .مونمیمنتظرت م جانیبرو! من هم -
 گری. دستادیجا ا. در را باز کرد و هماندیتاالر دو یسمت ورودبه ن،یاز ماش شدنادهیتکان داد و بعد از پ یسر یهست
به اطراف انداخت  یدرهم و ساکت گرفته بود. نگاه یهاآن را چهره یبود و جان جانیو شور و ه یقیاز موس یخبر

 د،ید مایو ش نیاو را کنار فرز ی. وقتکردیوجو مرا جست وشاک یبچگانه یچهره ت،یجمع انیو چشمان نگرانش در م
 کرد. شیصدا یو با مهربان دیطرفش دوبه
 زم؟یعز -

و خود را در آغـ*ـوش  دیطرفش دونازل شده بود، تند به شیاز آسمان برا یامعجزه یهست دنیکه انگار با د کوشا
 انداخت. یگرم هست

 خاله؟ مامانم رو تجا بُلدن؟ بابام تجا لفت؟ -
 زد. ینوازش کرد و لبخند مهربان متیرا با مال شیموها یهست

 .یمونیمن م شیکارشون تموم بشه، تو پ یکار مهم داشتن. تا وقت هی -
 .دیو نرمش کش دیسف یگونه یگرانه رونوازش یخود جدا کرد و دست را از کوشا

 م؟یبر -
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و  نیبه فرز یزانو خم شده بود، از جا برخاست. نگاه یکردنش روبغـ*ـل یکه برا یتکان داد و هست یسر کوشا
 زد. یرنگانداخت و لبخند کم مایش
 و... نیممنون که تا اومدنم مراقبش بود -

 شد. نیغمگ نگاهش
 .ختیبه هم ر یجورنیا ن،یمدت منتظرش بود همهنیکه ا یمتأسفم مراسم -

 تلخ کرد. یاخندهتکان داد. شانه باال انداخت و تک یسر نیفرز
 جورشه! هی نمیباالخره ا -
 شد. اشرهیدستانش فشرد و خ انیرا م یدستان هست زد،یم ادیو غم در چشمانش فر یکه ناراحت مایش
 االن... یول موندم؛یم ششیبود حتماً خودم پ یاگهید تی! اگه موقعیممنون که مراقبش -

 .دیکش یبه اطراف انداخت و آه ینگاه
 که! ینیبیم -

 زد. یفشرد و لبخند مهربان یدستانش را به گرم یهست
 !مایش کنمی! درکت مدونمیم -

 شد. رهیخ مایش نیبه کوشا انداخت و دوباره به چشمان غمگ ینگاه
 بود. یو خواه یو هست یبود ایدن یخاله نیو مطمئن باش که تو براش بهترر نیو ا -
 نشاند. اشیشانیپ یآرام رو یاشد. خم شد و بوسـ*ـه رهیزد و به کوشا خ یلبخند مایش
 !ایکرد یطونیش نمی! نبزمیمراقب خودت باش عز -

اش از او، با همان لحن بچگانه تیتبع به ما،یو ش نیبا فرز یهست یتکان داد و بعد از خداحافظ یمظلوم سر کوشا
 جهان رفتند. نیسمت ماشبه راه افتاد. از تاالر خارج شدند و به یکرد و دست در دست هست یخداحافظ

 زد و خطاب به فرد پشت خط ادامه داد: یپوزخند نش،یماش یدود یشهیها از پشت شآن دنیبا د جهان
. باباجونش تو داممون افتاد یراحت، اونم با دستا یلیچندش خ یون بچهاما ا ؛یجورچه دونمیآره، باورت شه. نم -

 نحس جفتشون جلو چشمامه. یافهیقطع کنم؛ چون ق دیاالنم با
عقب نشاند و خودش کنار  یصندل یبعد از بازکردن در، کوشا را رو یرا گفت و تلفن همراهش را قطع کرد. هست نیا

 زد. زیانگنفرت خندشین کیبه  هیشب شتریب یندجهان نشست. جهان به عقب برگشت و لبخ
 آقاکوشا؟ یچطور -
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 یآسمانیآب یلهیپر شرارتش در آن دو ت یو با چشمان مشک دیاو، لپش را آرام کش یپاسخ به سکوت مظلومانه در
 رهیخ کرد،یبرابر م نیموضوع نفرتش را از آن چشمان معصوم چند نیپدرش است و ا راثیکه مطمئن بود م نیغمگ
 شد.

 و بابات هم اومدن. مامان م،یما برگرد یناراحت نباش! تا وقت -
سمت فرمان برگشت بهکرد.  خبریجا باز همه ینثار آن طفل دوساله «یباش الیخ نیبه هم» رحمانهیب الشیدر خ و

ها و خانه انیافتادن ماصلهها، فبرق ریوکمترشدن تمتوجه کم یافتادنشان گذشت، هستراهکه از به یو استارت زد. کم
 یبا اندک ختهیآم ،یپرسش یدرهم رفت. نگاه متعجبش را به جهان دوخت و با لحن شیها شد و ابروهاکارخانه یدورنما

 کردنش داشت، اعتراض کرد.در پنهان یترس که سع
 رون؟یب میریاز شهر م میدا... دار الد؟یم -

 باال رفت. شیتن صدا ارادهیکرد و ب شتریرا ب قرارشیآور جهان تپش قلب بخونسرد و وحشت سکوت
 ؟یبریمن رو کجا م ی! دارنمیبب سایوا -
 کوشا را به لرزه انداخت، وا داشت. فیکه تن نح یبلند ادیفر دنیباز هم سکوت مرگبار جهان او را به کش و
 ؟یکنیم یدار یمعلوم هست چه غلط ستم؟یمگه با تو ن الد؟یم -

بودنش از به قفل بردنیکه به خود آمد و با پ دینکش یسمت در حمله کرد؛ اما طولبه د،یاو را د یمحلیب یوقت
 گریکه د ییمتفاوت جهان، آوا یو منگ بود که با صدا جی. هنوز گدیدست کش دفاعشیب یرهیکلنجاررفتن با دستگ

 به خود آمد. خت،اندایو در عوض ترس به جانش م زدیو محبت در آن موج نم یعشق، مهربان
 از دستم در بره. یجورنیداشت هم یاونم سع -

 یو روشن و چشمان مشک کیتار یچهره رخمین انیلبانش، م ینگاهش کرد که پوزخند رو یو عصب زدهوحشت
 شد. انینما شتریبراقش، ب

 !یوسط عروسدم. از چنگش در آور یجورنیهم قاًیکارن رو هم دق یهمسر واقع نکهیجالبه، نه؟ و جالب تر ا -
 زد. یخندشیدوخت و ن یو پرنفرتش را به هست بهیغر نگاه

 خودش! یعروس -
 باال انداخت. ابرو

 تر.کوچولو خشن هیاز  شتریب یلیتر. در واقع خکوچولو خشن هی یمنته -
ش را به داشت خود یبـرده بود؛ اما سع یپ شیرومرد روبه یاصل تیو به هو دهیرا فهم زیچکه حاال همه یهست
 :دیبار نرود. لرزان غر ریبزند و ز ینفهم

 ه؟یم... منظورت چ -
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 نسبت به او بود. شیبایخالص و ز یهابر باور یخالص ریآخر جهان، ت یجمله و
 .یخبر دار یچعشقم! تو از همه یدونیخوب م یلیمنظورم رو خ -

 صدایدهانش گرفت و فقط قادر بود ب یجلو. دستان لرزانش را دیکشینفس م یسختبه یقفل شده بود و حت زبانش
که  یبود که توانست او را از باتالق غم و اندوه یمرد تنها کس نیبرادرش افتاد، ا یکه برا ی. بعد از اتفاقزدیاشک بر

بود؟ مگر  هایاهیخودش مسبب تمام آن س کهیبکشد، درحال رونیب زد،یوپا مخود ساخته بود و در آن دست یبرا
هوا هم به  یکیمه و غبار که تار انیم ییجا ؟یاشدهنیسرنوشت شوم و نفر نیگر امکان داشت چنم شد؟یم

 دیکش رونیب نیرا از ماش دهیپرو رنگ انیگر یِشد. هست ادهیپ نینگه داشت و از ماش زد،یبودن آن دامن منامشخص
 گرفت. یرحمیکوشا را با ب فیضع یدر عقب را باز کرد و بازو یگریدست د زمانکه هم

 کوچولو! ذیلذ یطعمه هیرو داشته باش.  نجایا -
و رو به  دیکش رونیب نیرا پوشانده بود، از ماش شیبایز یاش چهرهداغ و کودکانه یهابچه را که حاال اشک نگار

 زد. یجهان چشمک
 ...ایکبابش کنم  -

 زد. یزده و درخشان کوشا دوخت و پوزخندرا به چشمان وحشت نگاهش
 زنده بجوئمش؟ندهز -

که موفق هم  ندازدیبه وحشت ب شیاز پ شیهم زد تا او را ب یرو یرا ناگهان نشییباال و پا یهادندان فیهم رد بعد
 زد: ادیالتماس و ناله فر غ،یاز ج بیدورگه و لرزان ترک ییبا صدا یشد. هست

 نداشته باش. بهش دست نزن کثافت! یبا اون بچه کار -
پرت شد. دستش را  نیزم یآن رو کیو در  دیکش یفیخف غیشد، ج سشیخ یگونه  یحواله که یمحکم یلیس با
جهان باال آمد.  یشدن در چشمان وحشاش تا ثابتآلودش گذاشت و نگاه شوکهخون یهامتورم و لب یگونه یرو

 :دیتکان داد و غر دیاش را به تهدجهان انگشت اشاره
 ؟یگرفت ار،یمزه کن، بعد به زبون باحمق! حرف دهنت رو اول مزه یبا خواهر من درست حرف بزن دختره -

از کوه  بردش،یباال م نیهوا و زم انیاز کتف گرفته بود و م یرحمیسر نگار که کوشا را با برا گرفت و پشت شیبازو
 رییکه انگار تغ ی. همان کوهستان سردشیدر باال یاشدهنیباال رفت. همان کوه معروف با ساختمان قصرمانند و نفر

شده عمارت طلسم نیا همانانیآورش از موحشت ظِیو مه غل سوزتخواننداشت و هر بار با باد اس ییمعنا شیها برافصل
شده  ختهی*ـناه رگـیب یهاخون یکه هنوز قرمز یو خشک و سخت رونقیب نی. همان زمکردیم یچسبدل ییرایپذ

و  ندیشااتفاق ناخو زبانیم گریذشت دوسال و چندماه، انگار قرار بود بار دآن پاک نشده بود و بعد از گ یبر رو
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نمانده بود. نگار رو کرد به  جانیدرمانده و ب یهست یبرا یینا گرید دند،یکوه رس یبه باال یوقتباشد.  یارحمانهیب
 زد. یجهان و لبخند کج

 بچه خوش بگذرونم. فعالً! نیبا ا کمهی خوامیم -
فرصت کند،  نکهیسمت نگار و کوشا همراه شد. قبل از ابه یهست دنیو دو غیج یجهان با صدا زیانگنفرت پوزخند

کار  نیا یو اجازه دیرا کش شیو مانع از بردنش شود، جهان بازو ردیدستانش بگ انیدست کوچک و سرد کوشا را م
را  شیهادندان ضیکرد. با غ ستادنیود محکوم به اخ ینهی*ـسـبهنهیرا گرفت و او را سـ*ـ شیهارا به او نداد. شانه

 :دیغر اشییایدر چشمان در رهیو خ دییهم سا یرو
 هوم؟ ؟یاسم من رو بشناس نیچرا خواستم با ا یدونیم -

 سر داد. یکیستریه یخندهفشرد و تک شتریرا ب شیبازوها
 نه؟ اد،یم ادتیافتاد.  خودت احمقت هم گول خورد و به دامم نیع یاسم پسرعمو نیچون با هم -
تن گرگرفته و غرق در خون هومن  همانیم یکه روز یسخت نیهمان زم یو لرزان او را درست رو زدهخیشدت تن  با

 د،یکشیوجودش شعله م انیاول م یهاهمچنان همانند روز سالنیرا که بعد از گذشت چند یبود، انداخت و خشم
 .ختیر رونیب ادشیباالخره با فر

 شد. ختهیر نشیزم یت روساله 26خون برادر  شیکه سه سال پ هییدرست همون جا نجایا ؟ینیبیم -
 دایپ اشزدهخی یهاگونه یحلقه زد و راه خود را بر رو یچشمان هست انیم یشب لعنت نیدر ا بارنیهزارم یبرا اشک

 زد: ادیمشهود بود، فر شیکه در صدا یشتریب تیو عصبان ضیکرد. جهان با غ
چه  کاروکسیب یدوتا بچه کردنمیتیتا بفهمه  کردمیآشغالت م یعمو یچشما یکار رو جلو نیا دیقش بود! باح -

تو کار من  دنیکشو سرک کردنیتا اون کارن احمق بفهمه فضول اومدیها سرشون ماون بال دیداره. با یعاقبت
گرفتن واسه انتقام گهیبار د هیرفت و من مجبور شدم  دربوده؛ اما از دستم در رفت.  شیاشتباه کل زندگ نیتربزرگ

که لحظه آخر وجدان  مونیپدر پش هیهست و نه  سیاز پل ینه خبر گهیدفعه د نیازش انتظار بکشم؛ اما ا
راند  یکه قراره برنده یو من و نگار نیفقط شما هست بارنیاشه.  داریش بخواد از خواب ناز باحمقانه یگورشدهگوربه

و بعدم کشته  یبه دست معشوقت عذاب بکش یبا چه روش یعشقم! دوست دار نمی. خب! بگو ببمیباش یباز نیا خرآ
 ؟یبش

 باال انداخت. ابرو
 انتخاب با توئه و منو هم آزاد. -

 خورد. اشزدهخیداغش به گردن  یهارا کنار گوش او برد و هرم نفس سرش
 چقدر دوستت دارم؟! ینیبیم -
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دارش خش یو پر نفرت و صدا یاو را به عقب هل داد و با چشمان اشک یکه داشت، حرص یتوان نیبا آخر یهست
 زد: ادیفر
 !ایمن ن کیگمشو! نزد -

 شدت گرفت. شیهااشک
و اَ... ازش  ختیدل بستم ک... که خون... خون تنها ب... برادرم رو ر یماه ب... به آدم نیچ... چند شهیباورم نم -
 !شهیشد. باورم نم رابیس

 .دیبعد از چند لحظه مکث خند جهان
 فکر خوب به سرم زد. هی! الیخیرو ب نایا -

 زد. یکرد و چشمک کینزد یهست یزدهرا به صورت وحشت صورتش
 ه؟یعاشقانه چ یشب دونفره هینظرت راجع به  -

 .دیلبش کش یاش را روزد و انگشت اشاره ی. جهان پوزخندستادیقلبش از کوبش ا یاو لحظه دیپر یاز رخ هست رنگ
 .زنهیداشتن اعتبارش بهش چنگ مواسه نگه یاحمد یکه خونواده هیادهیپوس سمانیر نیآبرو... آخر -

 باال انداخت. ییابرو
 مگه نه؟ -

 .دیاو کش یدهیپرمنجمد و رنگ یگونه یگرانه روزانو زد و انگشتش را نوازش یهست یروروبه
 پاره بشه. دیهم با دهیپوس یکهنه سمانیر نیآخر نیاخونواده،  نیا ینابود یبرا -

*** 
کمرش به  دنیاز چسب یکرد. وقت تیهدا واریسمت درا داخل اتاق هل داد و بعد از واردشدن خودش او را به کوشا

 اش را گرفت و صورتش را باال آورد.زانو زد. چانه شیروورورفته مطمئن شد، روبهسرد و رنگ وارید
 !نمتیبب -
 اش را فشرد.چانه یپسربچه قفل شد و کم یدر نگاه باران اهشنگ
 که عاشق بابا و مامانشه، مگه نه؟ میملوس دار یپسر کوچولو هی نجایخب ا -

آمد.  رونیب شیاز گلو یفیخف یفشرد که ناله شتریاش را بکرد و چانه یظیاخم غل د،یاز طرف او نشن یجواب یوقت
 :دیغر
 ؟یترت رو بدندادن جواب بزرگ ادتیبابات نه ماماننک ؟یجواب بد یخواینم -

اش را رها کرد و لبخند تندتند سرش را تکان داد که نگار چانه خت،یریاشک م یطور که مانند ابر بهارهمان کوشا
 زد. یکج
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 نجا؟یبار اومده ا هیبابات  یدونی. میباباتعاشق مامان یپسر خوب! خب؟ پس گفت یحاال شد -
 رنگشیمشک فیسمت کماند. نگار دستش را به یباق رهیبه چپ و راست تکان داد و با وحشت به نگار خ سرش را کوشا

 را باال زد. راهنشیپ نیکردن سرنگ، دست لرزان کوشا را گرفت و آستآورد. بعد از آماده رونیاز آن ب یبرد و سرنگ
 از تو بود. تریچون بدنش قو م؛یکن مشیرو بهت بدم که متأسفانه نشد به پدرت تقد یزیخب... من قراره چ -

 زد. یطانیش یسمت رگ دستش برد و لبخندرا به سوزن
 .کشهیعذاب م شتریب یجورنیالبته بهتر! آخه ا -
خراش برخورد گوش یمانده بود که با صدا یباق فشیپوست ظر انیسرنگ م یزیتا فروکردن ت گرید یهیثان کی
باز برگشت و از  مهیسمت در نبه زشی. نگاه تستادیستان نگار از حرکت اد ن،یزم یظرف رو کیبه  هیشب یزیچ

وارد عمارت  انهیمخف یکس نکهیشک به ا باشد.  رهیکه حتماً از آشپزخانه بود، خ یعمد یجا به منبع آن صداهمان
 یکه رو یلیجز بشقاب است یمشکوک زیبه آشپزخانه انداخت؛ اما چ یطرف در رفت. نگاهشده، از جا برخاست و به

طرف آشپزخانه به ش،یکردن در به روبه کوشا انداخت و بعد از قفل یافتاده بود، توجهش را جلب نکرد. نگاه نیزم
از  یمحکم یبه اطراف انداخت و سپس وارد شد. چند قدم برداشت که ناگهان با برخورد ش یگاهن اطیرفت. با احت

 شد. نیدادن تعادلش پخش زمسر به گردنش، دادش به هوا رفت و با ازدستپشت
و صاحب  دیقاپ جانشیانگشتان ب انیرا از م دیکل یفیو اتفاق افتاده را هضم کند، دست ظر دیایبه خود ب نکهیاز ا قبل

 یتارش هم قادر بود به راحت دیاز پشت د ی. حتدیشده بود، دو یکه کوشا داخل آن زندان یطرف اتاقسرعت بهآن به
نگار  نیعقب ماشخود را در صندوق اش،یوجود تمام سخت باکه  یدهد. همان شخص صیا تشخدختر جوان ر یچهره

 یدهیپررنگ یهالب یرو یجانیب خندشیبرسد. ن نجایکه بو برد در خطر است، به ا یینجات کوشا یجا کرده بود تا برا
 نگار نشست و زمزمه کرد:

 !یلی! خوایش یکرد یبزرگ یلیاشتباه خ -
کوشا، نگاهش طلسم شد. انگار  انیگر یچهره دنیرا داخل قفل انداخت و در را باز کرد که با د دیسرعت کلبه وایش

زبانش را بند آورده بود. غافل از  دارید نیاز ا اشیناشدنو شوق وصف جانیو ه دیدیم شیروکارن کوچک را روبه
را از  قرارشیآن قلب ب کیکوشا در  یزدهجانیو ه رزانل یاو بود که صدا یمکان و زمان با لـ*ـذت محو تماشا

 جا کند.
 !یمامان -

جوشش  یگرما کرد؟یکارنش بود که او را مادر خود خطاب م یکودک دوساله یصدا نیا د؟یشنیدرست م مامان؟
تن سرد طرفش پرواز کرد و سمتش، بهکوشا به دنیزمان با دو. همدیاحساس کرد و خند اشزدهخی یاشک را بر گونه

ها آن یرو یآرام ی یرا نوازش کرد و بوسـ*ـه رنگشیینرم و طال ی. موهادیوجودش به آتش کش یاو را با گرما
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 انیم یدوام نداشت. چرا که با احساس سوزش و درد بد شتریب یااحساس ناب و خالص چند لحظه نیکاشت؛ اما ا
ر خونش سر خورد. سرش را به عقب برگرداند که غرق د یپهلو یچشمان دردمندش باز شد و نگاهش رو ش،یپهلو

چشمانش،  رفتنیاهیزمان با ساز جا برخاست و هم کرد،یم ییدستش خودنما انیکه م یاحهنگار همان لحظه با اسل
 :دیدستانش فشرد. چشمانش را با درد باز و بسته کرد و غر انیاش را مشده نیسر سنگ

 هم اون بچه. ،یریمیوگرنه هم خودت م وا؛یش ینکن یاغلط اضافه چیبه نفعته ه -
سمت در با تمام قدرت به د،یچیپیتمام وجودش م انیکه م یسرعت کوشا را بغـ*ـل کرد و با وجود دردبه وایش

 .دیعمارت دو یخروج
*** 

 ریدن تصودر باورکر یانگشتانش فشرد و سع انیفرمان را م د،یجویذره مانند خوره مکه وجودش را ذره یتیعصبان با
بود؟ واقعاً همسرش بود که کنار  هیواقعاً سا نیداشت. ا کرد،یم ییسرخش خودنما دگانیکه مقابل د یباور رقابلیغ
کجاست،  دانستیکه شوهرش نم یسمت مقصدبه یخاک یهاادهج انینشسته و از م نیآشنا، در ماش یبهیمرد غر نیا

با همکار  چگاهی. او هکردیدر حق او نم یبزرگ انـتیخـ*ـ نیش چننبود. همسر هیمسلماً سا نیدر حرکت بود؟ نه، ا
 هانینداشت، ندارد و نخواهد داشت. ا یکرد، مقصد و هدف مشترک شهیها را در شخون آن شیکه سه سال پ یمرد
سر که پشت یا. از همان لحظهگفتیم یگرید زیچ رشیمتح دگانید کهیقلب پاک و عاشقش بود؛ درحال یرهاباو

ذهنش نقش بسته  انیم زیانگنفرت جوابِیکه همسرش را با خود برد، هزاران سؤال ب یبه مرد دنیو رفت، تا رسا
ها شده جاده یلرزان راه یو قلب بیغر یکه بتوان به آن دل خوش کرد، با حس شانیبرا یپاسخ افتنی یبود و در پ
 زدیوپا مبه آن دست دنیرس یرام کند؛ اما باز هم برارا آ قرارشیقلب ب ستیقرار ن دانستیکه خوب م یبود. پاسخ

 .کردیرا قانع م رشیگمنطق سخت دیبدون منطق که با یلیو احتماالً دل
*** 

 ادامه داد: یزد و رو به هست یپوزخند
 یچیبا ه گهیکه بر باد رفته رو د ییاما آبرو طور؛نیهم هم هیجور کنه، بقوکارن باالخره تونست خودش رو جمع -
 جمعش کرد. شهینم

 بلندش کرد. نیزم یزور از رورا گرفت و به مچش
 چموشه... سارا!  یباشه، نوبت اون دختره تمینوب گهیو بعد از تو، د -

تکان داد. جهان  نیطرفدادن آب دهانش، سرش را بهزمان با قورتگرد شد و هم یهست یزدهوحشت چشمان
 انگشتان قدرتمند خود فشرد. انیم ترشیرا ب فشیزد و مچ دست ظر یخندشین
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و نجاتتون داد.  دیپر تونیمثل معجزه وسط زندگ هوی یکه تو اوج بدبخت ی! سارا... همون دختریدیآره، درست شن -
 بزنه. بشیغ ییهویطورم طور که اومد، همونحاالم قراره همون

 را باال انداخت. شیابرو یتا کیو  دیپر شرارتش درخش چشمان
 عالقه داره. یلیخ ییهوی یگار به کاراآخه ان -

 نکهیحرکت خود را از اسارت دستان جهان آزاد کرد. قبل از ا کیتمام قدرتش را در دستانش جمع کرد و با  یهست
کند، دامن لباسش را باال گرفت و با دو از آنجا دور شد. هر چه جلوتر  دایرا پ یالعملدادن عکسجهان فرصت نشان

و مشغول  ستادیناچار ا. بهشدیسخت تر م شیبلند برا هپاشن یهابا آن کفش دنیکوه تندتر و دو یبیسراش رفت،یم
چشمانش  شد،یم ترکیکه هر لحظه به او نزد یسر و جهانبه پشت یشد که با انداختن نگاه شیهادر آوردن کفش

 یکف پاها یسنگ یزیرورفتن تسرعت از جا برخاست و پا به فرار گذاشت؛ اما با ف. بهختیدرشت شد و قلبش ر
را  شیبازو یابه افتادنش نمانده بود که دست مردانه یزیبه هوا رفت و تعادلش را از دست داد. چ دادش اشزدهخی

جفت چشم سبزرنگ  کیاش باال آمد و در زدهدر آغـ*ـوش صاحب آن دست افتاد. نگاه وحشت میو مستق دیکش
 یپا یگرفت و نگاه مضطربش رو ار یهست یآب دهانش را قورت داد. بازوهازنان نفسنفس ارینگران قفل شد. مه

 چشمانش شد. یرهیاو سر خورد. سرش را باال آورد و دوباره خ یخون
 ؟یراه بر یتونیحالت خوبه؟ م -

سمت و او را به دیدستش را کش ،یاهیثان یدادن حتبدون ازدست اریتکان داد که مه یسر فکریو منگ و ب جیگ یهست
 کرد. تیخود هدا نیماش

 پس بدو! -
 را مخاطب قرار داد. یزمان هست. آن را باز کرد و همدیطرف در سمت راننده دوکرد و به شیرها نیبه ماش دنیرس با
 !نیبش -
 راه متوقف شد. انیقبل از نشستن، م یلحن قاطع و نگران هست با
 نم؟یبش شنیاعتماد کنم و تو ماش بهیغر هیبه  دیچرا؟ چرا با -

 .دیرا درهم کش شیسرش را باال آورد و ابروها اریمه
 ...نمیبب -

 کرد و ادامه داد: شد،یم ترکیها نزدبه جهان که هر لحظه به آن یااشاره
 ؟یاز شر اون آدم خالص ش یخوایمگه تو نم -

 :دیغر فرستاد و رونینفسش را ب اریطرف جهان برگشت که مهگرفت و به یرنگ نگران یهست نگاه
 خوبه! پس سوار شو! -
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 گرفت و استارت زد. یهم پشت فرمان جا اریزمان مهدر را باز کرد و نشست. هم دیبا ترد یهست
 کارش تمومه! گهیدفعه د نی. امشیبکشون ییجا هیفرار خودمون تا  یو به بهونه میبراش تله بذار دیبا -

و به  دیکش رونیشلوارش ب بیتلفن همراهش را از ج اریهاز جا کنده شد و سرعتش هر لحظه باالتر رفت. م نیماش
از  س،یپل یماند. بعد از گرفتن تماس با اداره رهیخ رفت،یم یخطش پر شده بود و همان هم گاه کیکه تنها  یآنتن

زمان تماس برقرار سرعتش را باال برد و هم ینگران اپر سرعت جهان چشم دوخت. ب نیسر و ماشجلو به پشت ینهیآ
داد که با  اشیتلفن را قطع کرد و تمام تمرکزش را به رانندگ رو،یو درخواست ن شانیمکان تیشد. پس از شرح موقع

 شد. دهیکش یاز اشک هست سیخ رخمینگاهش به ن یهق آهسته اما جگرسوزهق یصدا
 شده؟ یچ -

 تر شد.سؤالش مصمم دنیدر پرس د،یرا د یسکوت هست یوقت
 شده؟! یچ دمیپرس -

 :دینشست و غر اشیشانیپ انیم یظیغل اخم
 کرده؟ تتیاذ الدیم -

 هم فشرد. یرا رو سشیخ یهاآهسته سرش را به چپ و راست تکان داد و پلک یهست
 دیحتماً با شم،یو با تمام وجود عاشقش م کنمیرو باور م یکیچرا هر بار که  فته؟یاتفاق م نیچرا؟ چرا هر دفعه ا -

 یاهیتو س یچدوباره همه شه،یاوضاع داره قشنگ م کنمیکه حس م ی؟ چرا درست وقتگند بزنه به تصوراتم ازش
 ره؟یفرو م

جا خوش کرده بود، قورت  شیکه تازه در گلو یبغض انیاز م یسختفرستاد و آب دهانش را به رونینفسش را ب اریمه
 نلرزد. شیداد تا صدا

 ،یدم دستت اومده چنگ زد یهات، کوکورانه به هر چغصهکه هربار واسه فرارکردن از غم و  نهیخاطر ابه دیشا -
اشتباه... خودت مقصر درد  ی. با انتخاباینیرو بب تشیتا واقع یاطرافت رو روشن کن یبه خودت جرئت بد نکهیبدون ا

 .یو عذاب خودت شد
شت. نگاهش در برابر شکستن مجدد بغضش ندا ینگاهش را به او دوخت و در مقابل صراحت کالمش، مقاومت یهست

 مشهود بود. شیدردمند و لرزش در صدا
تا بتونم خودم رو سرپا نگه دارم؛  خواستمیمحکم م گاههیتک هی. کیبودم. هر چند کوچ دینور ام هیمن فقط دنبال  -

اعتماد کردم، جوابش  یو هرک یبه هرچ خت،یریفرو م یبهار مینس هیسرم بود که با پشت یکاه وارید هیاما هر بار 
 و با شکستن قلبم گرفتم.ر
 و اخم کرد. دیرا باال کش اشینیب
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 !گم؟یرو به تو م نایاصالً چرا دارم ا -
 کرد. یاسرفهرا پشت گوشش فرستاد و تک شی. موهادیکش سشیبه صورت خ یدست

 !وقتچیاعتماد کنم... ه یبه کس خوامینم گهید -
 زد و سر تکان داد. یرنگلبخند کم اریمه
 کاره! نیبهتر نیادرسته!  -

 زده آن را شکست.جهان، وحشت یهاحرف یادآوریبا  یبرقرار شد که ناگهان هست انشانیم یاهیچند ثان یسکوت
 سراغش. میبر دی! سارا! ب... بایوا -

 را از نظر گذراند. یهست یدهیپررنگ یدرشت و متعجب شد. چهره اریمه یهاچشم
 ه؟یک گهیسارا؟ سارا د -
 ییبال نکهی... قبل از امیکن داشیپ دیکرده. با لهیبهش پ الدیهست که م نمیخاطر همنجات ما بود. به یتهسارا فرش -

 .ادیسرش ب
 غیو ج نیخوردن تعادل ماشهمزمان، بهدر سرش و هم یخراشگوش یصدا دنیچیبزند که با پ یخواست حرف اریمه

جهان دوخت؛  نیماش شهیآمده از ش رونیداخل دستِ ب یهسر و اسلحبه پشت نهیاش را از آزدهنگاه وحشت ،یهست
سالم  ریتا یرا حواله یبعد ریت شد،یم ترکینزد هاآن نیطور که هر لحظه به ماشاما جهان به او مهلت نداد و همان

با دو  نیماش کی یرو یکنترل گریکه د اریآورد. مه نییپا یطور ناگهانکار سرعتشان را به نیکرد و با ا نیعقب ماش
 هانج نیماش دنیچیگرفته بود که با پ یفرمان و دنده و کالج را به باز هدفیزده و بعقب پنجر نداشت، وحشت ریتا

 ادهیپ نینشاند و اسلحه به دست از ماش شیهالب یرو یشد. جهان لبخند کج ستادنیمحکوم به ا نش،یماش یروروبه
 متوجه شود، او را مخاطب خود قرار داد. یبه خوب اریه مهک یبلند، طور یها آمد و با صداطرف آنشد. به

سرت بذار و  یشو و به قول همکارات، دستات و رو ادهیپ نی! از ماشسیاداره پل یآخر خطه مأمور نفوذ گهید نجایا -
 شو. میتسل ترعیهر چه سر

دست  ارینش را قورت داد. مهسمت او برگشت، دوخت و آب دهازمان بهکه هم اریاش را به مهزدهنگاه وحشت یهست
کند. جهان جلوتر آمد  قیکه خودش هم نداشت، به وجود او تزر یداشت آرامش یرا گرفت و با فشردن آن سع یهست

 زد. یانداخت و لبخند کج اشیشانیپ انیم ینیچ ،سمتشزمان با گرفتن اسلحه بهرا باز کرد. هم اریو در سمت مه
 آخرشه. گهید نجایکه ا یقبول کن دیبا یسخته؛ ول دونمیپسر! م گهی! بسه داالی -

اش زدهبه چشمان وحشت رهیداد و خ رییتغ یاش را به هستهدف نگاه و اسلحه د،یند اریاز طرف مه یالعملعکس یوقت
 ادامه داد:
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 یباهم داشتن؛ ول یزیانگجانیجالب و ه یلیخ یهامون داستانا! درسته خانوادهیبهش بگو هست یزیچ هیتو  -
 داره. انیپا هی یباالخره هر داستان

 زد. یپوزخند
 که من براش نوشتم و قراره اجراش کنم. یانیپا -
 جهان! یداستان بود نیا یو نقش اصل سندهینو یزمان هیاشتباه نکن! تو  -
 طرف خودش کرد.دختر بود که نگاه متعجب او را مجاب به برگشتن به کیقاطع و محکم  یآشنا، صدا ینوا نیا و

 یکه حت یحضور دختر توانستیهنوز هم نم اریشدند. مه رهیو متعجب به آن دونفر خ ادهیپ نیاز ماش یو هست اریمه
گر مکان و زمان را هضم کند و شوکه، تنها نظاره نیاست، در ا الدیشک داشت طرف م شیچند لحظه پ نیتا هم

وسال خودش بود، برانداز هم سن یرا که دختر شانیزندگ یجا، ناجاز همه خبریو ب جیهم که گ یماجرا بود. هست
که جهان را با آن هدف گرفته بود،  یاخشاب اسلحه هیسا گر،یکدیبه  هیزمان با برخورد نگاه جهان و سا. همکردیم

 اش را ادامه داد:و جمله دیکش
 .میزنیرو رقم م انشیکه پا میما هست نیا یول -

شد  انیدوخته شده بود، از پشت او نما نیکه به زم یزمان شهاب با نگاهمکه ه لیسمت چپ خود متمارا به سرش
 .دینگه داشته بود، با آرامش و حوصله کش نییهمچنان آن را پا هیکه برعکس سا یاو خشاب اسلحه

خودش  انیشکست و پا وقتچیپادشاه ه هیگفت...  ی. مزدیم یحرف جالب هیموقع شطرنج  شهی.اس همیج ادمهی -
 .کردیاون اشتباه م یول مونه؛یم یسرباز باق هی شهیسرباز، هم هیو  نهیبینم

 زمان، جهان را هدف گرفت.را باال آورد و هم نگاهش
 .زهیرو به هم بر نیقوان یبشه و همه ریوز تونهیم د،یسرباز به آخر رس هی یچون وقت -
 زد. یخندشین

لبش نشاند و  یرو یخندشیترس، ن یاجهان بدون ذره. رهیشکست رو بپذ دیو اونجاست که پادشاه مخالف، با -
و نگاهش در نگاه پر نفرت  ستادیاش ااز او، درست مقابل اسلحه یمتر کی یطرف شهاب قدم برداشت. با فاصلهبه

 او قفل شد.
 نفر نداشتم. هی... الاقل توقعش رو از تو انـتیخــ*ـ -

 :دیکرد و توپ یظیاخم غل شهاب
مرگ  هی قیال یآشغال حت یشد. تو... تو دهیتو به کثافت کش یلهیو ح یخاطر خودخواهمن به یندگخفه شو! ز -

 رتیگ میو نتونست ی. فرار کردیبه درک؛ اما از ترس کارن فرار کرد یبر شیوقت پ یلی. قرار بود خیستیراحتم ن
 .میبنداز
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 زد: ادیا باال آورد و فراش ربود تا از کوره در برود. اسلحه یجهان کاف یجمله برا نیهم
 ؟یکشیمن بودم که تو رو آدم کردم، حاال واسه خودم شاخ و شونه م نیبچه! ا یه -

به ارمغان آورده بود،  شیسه سال برا نیا یدر ط ادیز ناتیکه تمر یبه جلو برداشت و با آرامش و شجاعت یقدم هیسا
 آورد. نییجهان گذاشت و آن را پا یاسلحه یدست رو

 جناب! دهیبه سر رس تیبازسیرئ ی... دورهآروم -
 بارنیکه بار قبل غم و اشک و ا یآشنا شد. نگاه اهیس یهالهیمحو آن ت ک،یسرش را چرخاند و حاال از نزد جهان

 زد. یفکرش را خواند و پوزخند هی. سازدیبودن در آن موج منفرت و نترس
 ...یدیناهت رو پس مبهت گفته بودم باالخره تقاص گ اد؟یم ادتیمن رو  -
 :دیاش غرشدهقفل یهادندان انیجهان گذاشت. از م یشانیپ یاش را باال آورد و درست روحرکت اسلحه کی در
 وقتشه. گهیاما امروز د دم؛یکشیوجود نحست شده بودم و انتظار م یهیمدت سا نیتموم ا -
 وار گفت:انگشتش ماشه را نوازش کرد و زمزمه با
 مده آشغال!اجلت سر او -

 ییآشنا ینوا دنیچیخوردن درِ آن و پهمو سپس به نیماش کیترمز  یناگهان غیج یفشرد که با صدا یرا به آرام ماشه
 جهان متوقف شد. یحرکت تا مرگ حتم نیدر گوشش، انگشتانش قبل از آخر

 ! صبر کن!هینه سا -
 نش حلقه زد.و نگران پرهام دوخت و اشک در چشما شانیپر یرا به چهره نگاهش

 شد و من... دهیخاطر انتقام من به کثافت کشپرهام... عشق پاک تو به میفرو رفت نیمنجالب خون نیما تو ا یهمه  -
 ریپرحسرت اشکش سراز یقطره نیو اول دیلرز شیصدا
 .شد
 .یچت همهنحس افتادم. متأسفم پرهام! باب یباز نیرو نداشت، وسط ا یمحبت چیه اقتیکه ل یخاطر آدممن به -

 لرزان جلو آمد و سرش را به چپ و راست تکان داد. ییهابا قدم پرهام
 یاون آدم بد دی... نبادیحس نفرت و انتقام، نبا نینشده... ا ریه... هنوزم د. یمتأسف باش ستی! الزم نهینه... نه سا -

 رو ازت بسازه. یستیکه ن
 اد:جلو آورد و ادامه د هیمنع سا یرا برا شیهادست کف

 که... دمیم... من خ... خودم بهت قول م ن،ییپا اریت رو بتو... تو فقط اسلحه -
 .دیحرفش پر انیزد و م یلبخند تلخ هیسا
 !نمشیبیهاست که مپرهام! مدت نمشیبیم -
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 خشکش را از هم گشود. یهامتعجب آب دهانش را قورت داد و لب پرهام
 رو؟ ی... چیچ -
که  ییبایز یندهیاون آ ستیقرار ن وقتچیسرنوشتمون نشسته. من و تو... ه وارید رو که لب یاون جغد شوم -

 .زدمیمدت فقط داشتم خودم و گول م نی. من... من تموم امیبا هم بساز م،یدیکشیانتظارش رو م
زده و وحشت دیباال پر شیبود، ابروها دهیراجع به بچه را فهم بشیعج یهااز حرف هیو منظور سا لیکه تازه دل پرهام

 :دیتوپ
 به حرف من... دی. تو فقط... فقط بافتهیبرات ب یاتفاق چیه ستی! قرار نهینه... نه سا -

و زبانش را قفل  دیکالمش را بر یصورت و لباسش، رشته یرو یقرمزرنگ عیشدن ماگلوله و پخش کیشل یصدا
ثابت  نیو غرق در خون افتاده بر زم شدهیجسم متالش یاش، روزدهرفت و نگاه وحشت ادشیاز  دنیکشکرد. نفس
 لیچشمانش، تبد یآن هم درست جلو ه،یثان ندکه همسرش در چ کردی. باور نمکردیداشت؟ نه، باور نم تیماند. واقع

نبود.  شیب یدروغ نی! ای. آرگفتندیدروغ م بارنیا شیگوراست یهادشمنشان شده باشد. چشم نیتربه قاتل بزرگ
نگاهش  ،یگرید یگلوله کیشل یافتاده بود که با صدا ریمقابل چشمانش گ ریرکردن و نکردن تصوباو انیهنوز م

بر  جانشیدست ب اریاختیکمرش، ب انیم یدرد بد دنیچیو با پ دیپر هی. رنگ از رخ ساختیرباال آمد و قلبش 
طرفش زد و وحشت زده به ادیندش فررا از اعماق وجود دردم هیزانو زد. پرهام اسم سا نیزم یشکمش قرار گرفت و رو

 .دیدو
 را فشرد. شیبازوها یزانو زد و با نگران جانشمهیجسم ن یروروبه

 !اری! طاقت بزمیعز اریطاقت ب -
 زد: ادیفر اریاز چشمان دردمند او گرفت و خطاب به مه یالحظه یرا برا نگاهش

 زنگ بزن اورژانس! ؟یکنیمن رو نگاه م یسادیچرا وا -
شده بود را گرفت و به  کیکه شل یریرد ت زد،یاش موج مزدهچشمان وحشت انیقرمز خشم م یهاکه رگه شهاب
 :دیلب غر ریدرهم رفت و ز شیها. اخمدیآشنا رس یاچهره

 !نیمت -
 زد: ادیور شد و فرطرفش حملهبه ضیبا غ ناگهان

 !یعوض یحرومزاده ارمیخودم دخلت رو م -
 یو هست اریپرهام که تا مه یحواله  یریت بارنیشهاب سوءاستفاده کرده و ا دنیمده تا رسآ شیاز فرصت پ نیمت اما

طرفش برگشت. زده بهافتاد و وحشت اریاز دست مه یپرهام، گوش ادیکارش را ساخته بود، کرد. با فر ند،یایبه خود ب
نامش را  اریاختیب د،ید فشرد،یا مچپش ر ینهیکه لرزان سـ*ـ اشیدست خون یرا از نظر گذراند و وقت شیسرتاپا



 

 

973 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

badri 

و  یخون یهاافتاده و دست نیزم یهم رو یروروبه شانیهر دو جانمهی. حاال جسم ندیطرفش دوزد و به ادیفر
 یهالب یسختشد و به رهیدر نگاه دردمند پرهام خ بازشمهیو ن سیبا چشمان خ هیلرزانشان درهم گره خورده بود. سا

 هم گشود.و خشکش را از  یخون
 ک... که خ... خوب نبودم. دیم... متأسفم پرهام! ب... ببخش -
سرشان زانو  یزده باالوحشت اریلرزانش! مه یهاها و افتادن پلکدست شدنحسیآخر قبل از ب یبود جمله نیا و

 پرهام نشست. یشانه یزد و دست لرزانش رو
 پ... پرهام! -
. ختیریاشک م صدایشده بود و ب هیسا یبسته شهیتا هم یهافش، تنها محو پلکو اطرا اریبه مه توجهیپرهام ب اما
دردمندش که  یدر حالت چهره رییتغ یاهم نتوانست ذره نیشهاب به قلب مت ریت میمستق کیشل یصدا یحت

 ریتقد نیترو دردناک نیباتریز دیکند و شا جادیادر آن کمتر،  اتیح یهاو نشانه شدیم دهیپرآهسته رنگآهسته
ماندن، از  یبرا ییتقال چیهیلحظه که دست در دست معشوقش، ب نیو درست در هم جانیبود. هم نیهم شیبرا

وحشت  شیها پکه از مدت یاریجز مهرا داشت؟ به ینیخون ریتقد نیانتظار چن یو چه کس دیکشیدست م یزندگ
توان  یشده بود و حت رهیدوستش خ نیبهتر جانیجسم بزده، تنها به بود و حاال بهت فتادهبه دلش ا یروز نیچن

 بزرگ نبود. بتیمص نیا یوحشت او هم به اندازه ینداشت؟ نه، حت ختنیاشک ر
خودش  یکه حت یزانو زد. دختر هیسا نیها قدم برداشت و کنار جسم خونطرف آنلرزان، به ییو با پاها رمقیب شهاب

راه خود را بر  صدایب شیهاهمراهش شده بود. اشک نیپشتوانه و بهتر نیه اولب لیو چطور، تبد یبود ک دهیهم نفهم
شده بود.  ترفیتنهاتر و ضع یگریکه از هر زمان د دانستیم یباز کردند و حاال به خوب اشزدهخی یهاگونه یرو

. سکوت زدیم ادین را فرآ شیهابا اشک بارنیا کرد،یو پنهانش م دیترسیاز آن م شهیکه هم ییهمان ضعف از تنها
 ختنیر وو آمبوالنس  سیپل ریآژ یکرده بود، با بلندشدن صدا کیو شهاب شر اریکه خود را در غم مه یمرگبار و تلخ

اجبار ها را بهآن گر،یها و پرستاران از طرف دطرف و دکتر کیاز  هاسیآدم بر سرشان به هم خورد. پل یادیز یعده
قرار گرفت؛ اما  سیبند پلاش، در حصار دستشهاب بالفاصله بعد از گرفتن اسلحه یهاتجدا کردند. دس گریکدیاز 

 ی. مقصر سرنوشت شومدانستیقفل بود. خودش را مقصر م رهامو پ هیسا یچشمان بسته ینگاهش هنوز هم رو
 بخششامیالت الد،یگ ممر دانستیم یکه حاال به خوب یاش رقم خورده بود. مقصر دردعاشقانه یو زندگ هیسا یکه برا

 قصر! خودش میبه خون. آر هیکردن دست و ذهن پاک سا. مقصر بود. مقصر آلودههیسا یاو و نه برا ینبود. نه برا
. مقصر قتل چهارنفر. چه دوست، چه دشمن. کردیم ییچشمان تارش خودنما یروبود که حاال روبه یدردناک یصحنه
شده بود که راه  یاو کشنده نیبه بغض سنگ لیها تبد! تمام آنچیاشت؟ هد شیبرا یچه فرق گریحاال د یبه راست
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طرف به شیبازو کهی. درحالدیهرگز خود را نخواهد بخش گریکه د دانستیم یو به خوب بستیم یرحمینفسش را با ب
 به گوشش خورد. ییآشنا یدورگه یصدا تیجمع یهمهمه انیاز م شد،یم دهیکش سیپل نیماش

 نه؟ گرده،یبر نم گهید -
عقب  یصندل یشد. مأمور او را محکوم به نشستن رو ترقیو دردش عم دهیطرف صاحب آن صدا کشبه سشیخ نگاه

 ستادهیا اریکنار مه یها بود. هستآن یبه او هنوز هم محو تماشا توجهیاما شهاب ب د؛یکرد و بالفاصله در را به هم کوب
از اعماق وجود  فتد،یبه راه ب سیپل نیماش نکهیآخر، قبل از ا یرست در لحظهکردنش داشت. ددر آرام یبود و سع

 کسچیشود. ه دنشیکشرا آرام کند و مانع عذاب اریدختر بتواند مه نیکاش ا یاش دعا کرد که اگناهکار و خسته
دادن و عذاب ازدستبود، متحمل شود.  دهیرا که او کش یعذاب یآدم چی. دوست نداشت هدیکشیعذاب را م نیا دینبا

 .ییتنها
. گفتیدرست م هی! سایهم فشرد. آر یرا رو سشیخ یهاانداخت و پلک نییسرش را پا ن،یبا حرکت ماش زمانهم

 راه است. انیپا نیا کردیقبول م دیبا
*** 
 ی. وقتکردینگاه م اشیو مدام به ساعت مچ داشتیقدم برم کیو تار یسر تا آن سر اتاق خال نیاز ا یبا کالفگ مرد

وپا و دهان محکم شده بود و دست یطرف سارا که به صندلشد، به دیخوردن تلفن همراهش ناامباالخره از زنگ
 او گذاشت. یشانیپ یاش را روو اسلحه شتقدم بردا گرفت،یرا از او م یاش قدرت انجام هر کاربسته

 خب... -
 اش را ادامه داد:ابرو باال انداخت و جمله ،یرحمیبا باما مرد  کرد؛یتقال م دهیفایزده و بوحشت سارا

 خانوم! دهیعمرت به سر رس گهیظاهراً د -
 زد. یهم فشرد. مرد پوزخند یرا با وحشت رو شیهاانداخت و پلک نییسرش را پا سارا

 ؟یتیوص ،یسخن ،یحرف -
زد و چشمانش گرد شد.  خیدنش آن تمام ب کیسرش، در  یاسلحه بر رو هیشب یجسم یاحساس قرارگرفتن سرد با

 :دیسرش غراز پشت یامحکم و مردانه یصدا
 . در ضمن!یبکن دیرو که تو با تیوص -

 یزدهدر نگاه وحشت اشیقرار داد و نگاه عصب اشیشانیپ یطرف خود چرخاند. اسلحه را روو او را به دیرا کش شیبازو
 او قفل شد.

 اسم صدا بزنه. نیا ااز من حق نداره زنم رو ب ریغ کسچیه -
 :دیفشرد و با خشم غر اشیشانیپ یرو شتریرا ب اسلحه
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 نفله؟ یدیفهم -
طرفشان آمد. که همراهش آمده بود، اشاره کرد و او هم فوراً حرفش را از نگاهش خواند و به یچشم به مأمور با

کشاند. پسر نگاهش را  یطرف در خروجبند به دستانش، او را همراه خود بهمرد را گرفت و بعد از زدن دست یاسلحه
طرفش قدم برداشت و بود، دوخت. با عجله به دهها گرفت و به سارا که اشک شوق در چشمانش حلقه زاز آن
زانو زد. طناب دور  شیرورا دور زد و روبه یها و بدنش، صندلدور دست یها. بعد از بازکردن طنابستادیسرش اپشت
 یزمان با بازکردن چسب رورش را باال آورد. نگاهش در نگاه مهربان سارا قفل شد و همرا هم باز کرد و س شیپاها

 شرمنده گفت: ،دهانش
 ببخش که نتونستم زودتر خودم رو برسونم! -

 اشک از چشمش روانه شد. یقطره نیسارا نشست و اول یهالب یرو یحیمل لبخند
 ؟یاومد -

 زد و ابرو باال انداخت. یمهربان لبخند
 من؟ یفرشته امین شدیاصالً مگه م ام؟یقرار بود ن -

 .دیسارا شدت گرفت و او را در آغـ*ـوش کش یهااشک
 برات تنگ شده بود! یلیدلم خ -

 هم با تمام وجود او را در آغـ*ـوش فشرد و چشمانش را بست. پسر
 ار مرتبه شکر!! خدارو صد هزی. خدا رو شکر که سالممردمیم ی. داشتم از نگرانطورنیمنم هم -

 شد. رهیگرش خدر چشمان پرسش یزده خود را از او جدا کرد و با نگرانوحشت ،یموضوع یادآوریبا  سارا
رو هم طعمه کرده. ق... قرار بود  گهید یکیاز من،  ریغ. گمونم جهان بهزدنیعمارت حرف م هیاو... اونا درمورد  -

 م؟یکن کارینگرانم! حاال چ یلیچرا نزد. خ دونمینم یول رن؛یبگ میمرده زنگ بزنه تا درمورد من تصم نیبه ا
 و خشم به خود گرفت و آب دهانش را قورت داد. یپسر رنگ نگران نگاه

 .شدهنی. اون عمارت نفرزدمیحدس م دیبا -
 سارا را گرفت و ادامه داد: دست

 !میبر دیپاشو! با -
*** 
به اطراف انداخت و  یبا عجله برداشت و از در خارج شد. نگاه رد،کیم ییخودنما یدیرا که درون جاکل یچیسوئ تنها
 کینقش بست. با  شیهالب یبر رو مهیوننصفه یکوه پارک شده بود، لبخند نییکه پا یدرنگیسف نیماش دنیبا د

 یرا که از فرق سر تا نوک پاها یدرد یسختهآلودش را محکم گرفت. بخون یپهلو گریدست کوشا و با دست د
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را از راه دور زد.  نی. قفل ماشدیدو نییاز کوه پا توانست،یکه م یسرعت تیو با نها دیبه جان خر د،یچیپیم اشزدهخی
طرف در سمت راننده رفت. سرعت بهعقب، کمربندش را بست و به یصندل یبه آن و نشاندن کوشا رو دنیبعد از رس

. شدیدور م دینامشخص حرکت کرد. فقط با یرف مقصدطگذاشت و به سرعت به نیماش یاجزا یرا رو درتشتمام ق
 نیسرزم روحیخشک و ب یمنطقه نی. انگار تمام اابانیبود و ب ابانیب کردی. تا چشم کار مشیهاو از آدم نجایاز ا

 نیدر دلش تاباند و ماش یدینور ام د،یکه از دور د یاشده بود. خرابه اشیهم قصر پادشاه اهیجهان و آن عمارت س
 شدنیمخف یدورتر بود و برا یلینگار از او خ نیسرش انداخت. ماشبه پشت یمنحرف کرد. نگاه یطرف جاده خاکرا به

 دردمندش نشست. یچهره یرو یبخشزده انداخت و لبخند آرامشوحشت یبه کوشا یداشت. نگاه یفرصت کاف
 کنه. تتیاذ یکس ذارمینم گهی. دشتمیبابات برسه، من پ ی! تا وقتزمینترس عز -

 یمهیونو نصفه یکاهگل یهاواریطرف دکردو او را همراه خود به ادهیشد. کوشا را هم پ ادهیرا متوقف کرد و پ نیماش
با معشوقش.  دارید نیبعد از آخر ،ییآن روز کذا ادآوردنیبه  یبود برا یخرابه کشاند. واردشدنش به آن محل کاف

 هیشب قاًیکرد. دق یآن روز تلخ را در ذهنش بازساز یهاردن به اطراف، صحنهکاشک در چشمانش حلقه زد و با نگاه
 شیدر پهلو یدیجا شد. با احساس درد شدجابه شیکه در آن نام و سرنوشتش، با خواهر دو قلو یبود. مکان جانیهم

 یهالکسر خورد و پ یخاک نیزم یآرام روزد. آرام هیکشاند و به آن تک هاواریاز د یکیطرف به زحمت خودش را به
 .دیو او را در آغـ*ـوش کش دیطرفش دوبه هیلرزانش را بست. کوشا با گر

 مامان! -
 .دیبر سر کوشا کش یرا باز کرد و دست نوازش شیهاپلک یال یسختبه وایش
 !زنمی! نترس! ا... االن به بابات ز... زنگ مزمیخ... خوبم عز -

 یکه بعد از گذشت سه سال هنوز هم به خوب یاو با دست لرزانش شماره دیشک رونیب شیمانتو بیرا از ج لشیموبا
 .دیچیبخش او دوباره در گوشش پآرامش یآن را از بر بود، گرفت. بعد از چند سال و چند بوق، باالخره صدا

 الو؟ -
! اشدهیپرنگو ر دهیخشک یهاآوردن لبخند بر لب یبود برا یاو، کاف یحنجره ییجادو یسه حرف با نوا نیهم
کلمه از زبانش،  نیهم یدوباره دنیاو فرو رفت؛ اما با شن یایدر رؤ یالحظه ش،یهاگونه شدنسیزمان با خهم

 دهان باز کرد. یسختآورد و به ادیرا به  تشانیموقع
 .دارمی.. ممنه. ت... تماس رو ن... نگه م. شیت پ... پکارن! ب... بچه ریش... شماره رو ب... بگ نیر... رد ا -
خسته و دردمند، متعلق به  یصدا نیمطمئن بود که ا بارنیچون ا زد؛یحاال کارن بود که آن طرف خط خشکش م و
و وحشت هم به آن  یدر ذهنش، نگران وایش یوپاشکستهدست ی. زبانش بند آمده بود و با تکرارکردن جملهواستیش

 .دیچیپ یدوباره در گوش جانشیب یاضافه شد. صدا
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 ب... ببرش! ت... تو رو خ... خدا ک... کارن! نجایا... از ا ایز... زود باش! ب... ب -
اما  د؛یچیپیزده کارن در گوشش موحشت یهاالوالوگفتن یافتاد. صدا جانشیدست ب انیاز م یرا گفت و گوش نیا

 یهاشا بود. با دست لرزانش اشکو آن هم کو کردینفر فکر م کیرا نداشت. حاال تنها به  یکار چیقدرت انجام ه
کرد.  دایرا پ وایشماره مکان ش یتعلل نکرد و از رو یاهپدرش زودتر برسد. کارن لحظ کردیپسرک را پاک و دعادعا م

 بارنیچندم یبرا ی. وقتکردیم یخال نیماش یرا بر سر اجزا اشیو سرگردان یتمام نگران کهیبه دل جاده زد، درحال
 ، تازه به خود آمدو با همان حال خراب جواب داد:تلفنش زنگ خورد

 الو؟ -
 :دیتوپ د،یرسیخط هم که مانند خودش نگران به نظر مپشت یصدا

 ؟یداریرو برنم تیالو کارن؟ چه مرگته؟ چرا گوش -
 .دیجواب کوتاه شن کیو پرحرصش، تنها  یمقابل لحن عصب در
 بگو! -
 ! ب...ی. بازم اون عمارت لعنتادیه به نظر خوب نمک دهیشن ییزایچ هیکردم.  دایسارا رو پ -

 .دیحرفش پر انیم تیبا عصبان کارن
 .ستنیاونجا ن -

 خط متعجب شد.پشت یصدا
 م... منظورت... -
 .دیکالمش را بر یکارن رشته یباز هم لحن نگران و عصب و
 !ایب روی. با نفرستمیآدرس رو برات م -

 یاطراف از رو یکردن به نقشهنگذشته بود که با نگاه شتریب قهیکرد. چند دقجواب او نشد و تلفن را قطع  منتظر
 یرا واسطه شیکه موها یبه باد توجهیشد و ب ادهیپ نیاست. از ماش دهی.اس، متوجه شد به مکان مورد نظر رسی.پیج

 دیطرفش دوخورد. به یاسرانجام نگاهش به خرابه نکهیاطراف را از نظر گذراند تا ا کرد،یزدن به صورتش مشالق
 خشک شد. شیدر جا وایش ادیفر یکه با صدا

 بچه بخوره. نیدستت به ا ذارمینم رممی! بماین کمونینزد -
 سر داد. یاها را نشانه گرفته بود، قهقههآن دفاعیاش جسم ببا اسلحه کهیدرحال نگار

 یتونیش مبا نجات جون توله یکنیفکر م ؟یمرو بفه نیا یخوای. چرا نمستیمال تو ن گهیاحمق! کارن د یا -
 هان؟ ،یدوباره تو قلبش جا باز کن

 .دیخند
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سر سوزنم بهت  یاندازه یحت گهیکه د یخاطر آدمجونت رو به یدختر؟ دار یساده و احمق باش یتونیآخه چقدر م -
 ؟یندازینداره، به خطر م یحس

 زد. یپوزخند وایش
 نی... ای. ارهیو ح... حق یحد س... سطح نیم... معلومه اف... افکارتم د... در ا ،یاشو... وجدان که ن... نداشته ب -

ز...  یوونهید هیاز د... دست  دیانسان ب... با هی... یجها... نم بود، م... من به عنوان  یاگه بچه یبچه ح... حت
 .دادمی... نجاتش میریزنج
 :دیقرار داد و با حرص غر وایش یشانیپ یو جلوتر آمد. اسلحه را رو دییهم سا یرا رو شیهادندان تیاز عصبان نگار

 .کنمی. باشه. من آرزوت رو برآورده میریبچه بم نیزودتر از ا خوادیدلت م یلیانگار خ -
 ختهیهرچند آم یکه با صدا دیکشیمغزش را م شدنیو لرزانش را بست و هر آن انتظار متالش سیخ یهاپلک وایش

 باز کرد. تعللیها را بقلبش بود، آن ینوا نیکه آشناتر یلنوازبا خشم اما د
 !نییپا اریت رو باسلحه -

 را باال انداخت. شیابرو یتا کیزد و  یطرف کارن برگشت. پوزخندآورد و به نییاش را پااسلحه نگار
 جالب شد! -
 بابا! -

 ار مانعش شد و مچ دستش را گرفت.راه نگ انیاما م د؛یطرف پدرش دورا گفت و به نیزده اذوق کوشا
 !یشما فعالً مهمون من زم؟یکجا عز -

کرد.  ستادنیسر کوشا گرفت و کارن را محکوم به ا یبه جلو برداشت؛ اما همان لحظه نگار اسلحه را رو یقدم کارن
 باال انداخت. یینگاهش را به کارن دوخت و ابرو وا،یطرف شدادن بچه بهبعد از هل

 هم درجوار ما آدم بدا باش. قهیچند دق هیجناب سروان! حاال  یعجله دار یلیانگار خ -
 رونینفسش را ب ینگار، سرش را باال آورد و نگاهش را به او دوخت. عصب یچهره دنید یبرا یلیتما چیهیب کارن

 زمان چشمانش را بازوبسته کرد.فرستاد و هم
 نبود؟ یکاف ،یکه سر هومن آورد ییبال ؟یخوایاز جونمون م یچ -

 زد. ی. پوزخندستادیکارن ا یروقدم برداشت و روبه نگار
 سروان؟ یحبس من رو فاکتور گرفت میاون دوسال و ن -

 باال انداخت. ابرو
 .دهیمثل شما بع یواقعاً از آدم باهوش -
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 یشد و از چهره دهیسمت او کش. نگاهش بهدیحرف در دهانش ماس وایش یناله یخواست به او بتوپد که با صدا کارن
زده حرکت از سر راهش کنار زد و وحشت کی. نگار را در ختیدلش ر اشیلباس خون دنیآمد. با د ترنییدردمندش پا

 دردمندش را از نظر گذراند. یچهره ضطرابزانو زد و با ا جانشمهی. کنار جسم ندیدو وایطرف شبه
 به آمبوالنس. زنمی. ا... االن زنگ مستین یزی! چواین... نترس ش -
 زد و در دلش گفت: یرنگلبخند کم وایش
 «تنگ شده بود! ،یاسمم رو صدا بزن گهیبار د هی نکهیدلم چقدر واسه ا یدونینم»

 انیم یدرد بد وا،یش غیزمان با جاما هم د؛یکش رونیشلوارش ب بیلرزان تلفن همراهش را از ج یبا عجله و دست کارن
اش سوراخ شده که درست وسط صفحه لیموبا یون را از آن احساس کرد. گوشو جوشش پر فشار خ دیچیدستش پ
 ینگاهش از رو اش،یشانیپ یرو اسلحه یزمان با احساس سرددست غرق در خونش افتاد و هم انیبود، از م

 .دیرس رحمشیسرد و ب ینگار باال آمد و به چهره یمشک یهاکفش
 :دیفرستاد و غر رونینفسش را پر حرص ب نگار

 .نیمردیم دیبا شیوقت پ یلیت ختو و عموزاده -
 انداخت. نیدر سکوت خرابه طن اش،یبیکل غر یآشنا به اندازه ییصدا

 م؟یتو رو تنگ کرده بود یچرا؟ مگه جا -
سمت منبع صدا برگشت. مغزش توان به دیدردمند کارن برداشته شد و با شک و ترد ینگار از چهره ریمتح نگاه

 آمد. رونیاش بوار از حنجرهزمزمه ینوا کینداشت و تنها  د،یدیرا که چشمانش م یزیباورکردن چ
 هومن! -

*** 
 قبل میسال و ن دو

 نجایا گرید یهیاگر چند ثان دانستی. مرفتیو ضربان قلبش هر لحظه باالتر م گذراندیزده از نظر مرا وحشت اطراف
 شیوپااما افراد جهان دست کرد؛یفرار م یلعنت یدخمه نیاز ا درنگیب دیاپس ب افتد؛یم دیکه نبا یبماند، همان اتفاق

 یهاپلک دیبود. ناام دهیفایب شیو تقالها رفتیم نییبا شتاب باال و پا اشنهیسـ*ـ یرا محکم بسته بودند. قفسه
 لرزانش را بست و با ترس زمزمه کرد:

 !کهیتار یلیخ نجای... اکهیتار -
 هومن! -

و  دیزده از جا پر. وحشتدیکش رونیب هایاهیدستش را گرفت و همان لحظه او را از س یکیتار انیم یدست
سردرد  یحت ،یشدن از آن کابوس واقعجا روشن شده بود و با خالصزنان اطراف را از نظر گذراند. حاال همهنفسنفس
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اتاق  درنگیسف واریاز در و د جشیگ نگاهشدن دستش، نداشت. با فشرده یتیاهم گریهم د دشیدرد شدو بدن
ها حلقه زده بود، زوم شد. لبخند که اشک شوق در آن یحالنگران اما خوش یهاچشم یگرفته شد و رو مارستانیب

 کارن نشست. یدهیپررنگ یهالب یرو یرنگکم
 !یخدا رو شکر که بهوش اومد -

گرم او کنار گوشش  ی*ـوش مهربان کارن گم شد و صدارا هضم کند، در آغـ طشیو شرا تیبتواند موقع نکهیاز ا قبل
 انداخت. نیطن
 . مطمئن بودم!یگرد یکه برم دونستمیمن م یشده بودن؛ ول دیدکترا ازت ناام -

نداشت و  یآرامش دوام نیکارن حلقه کرد و با آرامش چشمانش را بست؛ اما ا یرا دور شانه شیهادست هومن
 ها جلوتر آمد و رو به هومن گفت:از آن یکیبه اتاق، درهم شکست.  سیپلبالفاصله پس از ورود مأموران 

 .نیبازداشت یاحمد وانی! شما به جرم قتل کیاحمد یآقا -
 :دیطرفش آمد که کارن مانعش شد و با اخم توپبند به دستان هومن بهزدن دست یبرا
 بهوش اومده! ستین قهیهنوز دو دق ن؟یکنیم کاریمعلوم هست چ -

آورد و در پاسخ به نگاه متعجبش،  نییپا یشده بود، به آرام انسالیخودش و مأمور م انیدست کارن را که مانع م هومن
 زد. یرنگلبخند کم

 .دنیرو انجام م شونفهیآروم باش کارن! اونا فقط دارن وظ -
 :دیهومن گذاشت و غر یشانه یدستش را رو کارن

 !یافت عذاب بکشخاطر اون کثبه دمیهومن! من اجازه نم -
 برابر شد. نیسرش را به چپ و راست تکان داد و غم نگاهش چند هومن

 .دمیخودم رو پس م ینه کارن! من دارم تاوان اشتباه احمقانه -
 اش برداشت و به مأمور چشم دوخت.شانه یاز رو یکارن را به آرام دست

 من حاضرم! -
و ناراحت کارن  یعصب یبه چهره یگریفل کرد. هومن نگاه دبند را دور مچ دستش انداخت و آن را قدست مامور

 انیم یدرد بد دنیچیزد. از جا برخاست که همان لحظه با پ یکردن چشمانش، لبخندزمان با بازوبستهانداخت و هم
 :دیو هومن را گرفت. نگران رو به مأمورها توپ دیاز جا پر عیتعادلش را از دست داد. کارن سر شیسر و پهلو

 شه؟ینم تونیحال زادی. زبون آدمستیهتون که گفتم حالش خوب نب -
کمرش را صاف کرد. دست کارن را پس زد و  ش،یهم فشرد و بعد از گرفتن پهلو یرا از درد رو شیهاپلک هومن

 :دیغر
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 بسه کارن! -
 را به مأمورها دوخت و ادامه داد: نگاهش

 !میبر -
*** 
 ل،یوک یبه گفتهشده بود.  دتریقبل ناام یهااز روز دشیدادگاه دوخته و ام یکارن در انتظار هومن به در ورود نگاه

. با دیکشیانتظارش را م یمسلماً مجازات سخت شد،یهومن وجود نداشت و اگر جرمش ثابت م یبرا یراه نجات چیه
قلبش باور داشت که و  مانیا کرد،یآن تالش م یبود برا سالنیکه چند یعدالت یروزیحال کارن هنوز هم به پ نیا

آمد  رونیب الیهومن، از فکر و خ یبندزدهدستان دست دنیاتفاق خواهد افتاد. با د یادادگاه آخر، معجزه نیقبل از ا
 ندرو یزیشد. چ رهیخ فروغشیآمد و به چشمان ب ترکیهمراهش دوخته شد. نزد یهاو نگاهش به او و مأمور

بازداشتگاه،  کیکه تنهاماندنش در اتاق تار دانستی. مدیفهمیم یرا به خوب نیا بود و تنها کارن رییوجودش در حال تغ
 زیاز هر چ شیموضوع ب نیو ا آمدیاز دستش برنم یبه دنبال نخواهد داشت؛ اما کار شیبرا یعاقبت خوب وجهچیهبه
. نگاهش را به رساندیم فشیکثو به هدف  کردیحال مبه همان اندازه که نگار را خوش قاًی. دقدادیعذابش م یگرید
 ها دوخت.از مأمور یکی
 !کنمیچند لحظه! خواهش م -

نگاهش ناخوداگاه از هومن گرفته و  یغرولند دختر یبا صداسرش را تکان داد و کارن دهان باز کرد که  مأمور
 شد. دهیسمت او کشبه
پرونده شکست  نیدوست ندارم سر ا چیکه ه یدونی. مخوامیرو م یامروز مدارک پزشک قانون نی! من همریخنه -

 تبرئه بشه. اگه... دیآره؟ حق با موکل منه؛ پس با م،یبخور
طرف او قدم آورد. متعجب به نییرا پا یو گوش دیافتادن نگاهش به هومن و حال و روزش، حرف در دهانش ماس با

که در لحن  یرتیکرد و با ح ینگرفته. اخمکرد تا مطمئن شود اشتباه  زیاش را آنالچهره یشتریبرداشت. با دقت ب
 کالمش کامال مشهود بود، گفت:

 ؟یکنیم کاریچ نجای... ای! ایخودت شهیآقا هومن؟ باورم نم -
 یجیو تنها با گ اوردیب ادیآشنا را به  یچهره  نینام ا توانستینم ینداشت، حت یهومن که اصالً حال و روز درست اما

 :دیپرس جیجا شد و گآن دو جابه نیب. نگاه کارن کردینگاهش م
 ن؟یشناسیشما هم رو م -

 نگاهش را به کارن دوخت و ابرو باال انداخت. سارا
 . من سارا هستم...میبا هم آشنا بش ومدین شیپ طشی. قبالً شرانیآقا کارن باش دیاوه! شما با -
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 ادامه داد: دیکرد و با ترد یمکث
 .اوشیخواهر س -

 اخت و سر تکان داد.ابرو باال اند کارن
 !حیصح -

 :دیاو، نگاه نگرانش را به هومن دوخت و پرس زیآمبه حرکت طعنه توجهیب سارا
 ه؟یچه حال و روز نیسرت اومده؟ ا یچ -

 :دیغر کارن
 ن؟یدار یشتریبازداشتگاه و دادگاه! توقع ب نیتو کما بود و بعدشم مدام تو راه ب شیتا چند روز پ -

 شد. رهیارن خبا تعجب به ک سارا
 ک... کما؟ -

 طرف کارن برگشت.و دوباره به به هومن انداخت یجیگ نگاه
 ه؟یچ هیقض -

 یها دوخت که با چشمان بستهها حرفش نگفته ماند. نگاهش را به آنمأمور یدهان باز کرد که با سروصدا کارن
 ستادهیا حرکتیها که بمأمور یهش رو. نگادیو او را در آغـ*ـوش کش دیطرفش دوزده بههومن مواجه شد. وحشت

 نگران سارا منصرف شد. یکند که با صدا نثارشان یادیفر یفکریب نیخاطر ابه خواستیشد و م دهیبودند، کش
 لطفاً!  نیآمبوالنس بفرست هیالو؟ اورژانس؟  -

*** 
حجم  نیکه تحمل ا دانستیم .ستینگریاش مبه چشمان بسته یتخت هومن نشسته بود و با دلشوره و نگران کنار

 ترعیهر چه سر دیبارا قبالً داشته.  یاتجربه نیممکن است. مخصوصاً هومن که چن ریغ یهر کس یبرا یاز فشار عصب
و درمانده  جیرو شود؛ اما چطور؟ گروبه یتربا مشکل بزرگ نهوم نکهی. قبل از اگرفتیرا م زیانگروند نفرت نیا یجلو
که به در خورد، از  یاچه مدت گذشته؛ اما با تقه دانستیدستانش پنهان کرد. نم انیا مو سرش ر دیکش یآه

 آمد. رونیخود ب یوهواحال
 !دییبفرما -

 در را باز کرد و سرش را داخل اتاق برد. یآهسته ال سارا
 اجازه هست؟ -

 یادآوریهومن دوخت. با  یبستهسرش را تکان داد و سارا وارد اتاق شد. جلوتر آمد و نگاهش را به چشمان  کارن
 لبش آمد و پر حسرت گفت: یرو یاش با او، ناخواگاه لبخندجانانه یهاکلکل
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و  نمشیبب مارستانیتخت ب یو درمونده رو هوشیب ینچجوریا یروز هی کردمیها اصالً فکرش رو هم نمموقعاون -
 دلم براش بسوزه.

 کرد و ادامه داد: یاخندهکه نگاهش به هومن بود، تک طورهمان
 برام بود. یاالعادهفوق بیرق یالحق که تو حاضرجواب -

 زد. ینگاهش را از سارا گرفت و به هومن دوخت. لبخند تلخ کارن
بذارم. االن اگه اون روزا  ابونیسر به ب خواستیدلم م طنتاشیکه از ش ییدلم واسه اون روزا تنگ شده! روزا -

 در برن. ذارمینم گهیو د سبمچیزالو بهشون م نیبرگردن، ع
 .ستادیکارن ا یروجلوتر آمد و روبه سارا

 !نجامیا نیمنم واسه هم -
 ادامه داد: تیشد. سارا با جد رهیسرش را باال آورد و متعجب به او خ کارن

 بهش کمک کنم. تونمیکه م یهر جور خوامیم -
 .دیکارن برق زد و از جا پر چشمان

 ن؟یبراش انجام بد یکار نیتونیواقعاً؟ شما م -
 گفت: تیفرستاد و با جد رونینفسش را ب سارا

... نکهیا یعالوه. بهنیمربوطه رو به دستم برسون ییو جنا یمدارک پزشک دیقبلش با یول کنم؛یتموم تالشم رو م -
 بدونم. ینیچالزمه کل ماجرا رو بدون سانسور و مقدمه

*** 
 گفت: یحالابرو باال انداخت با خوش نیفرز

 !یچقدر عال ؟یجد -
. هر چه به زدیاش موج مهنوز در چهره یلبش نشاند؛ اما نگران یرو یامهیونتکان داد و لبخند نصفه یسر کارن
 الی. از فکر و خشدیبا وجود اعتمادش به سارا، بر دلشوره و ترسش اضافه م شدند،یم ترکیروز دادگاه نزد نیآخر

 گفت: نیآمد و رو به فرز رونیب
رک و  یلیخ ؟یزند حرف بزن یبا آقا یبر یتونی. ممیالزم دار یکه واسه دادگاه بعد می! من دنبال مدارکنیبب -

 .میکرد دایبهتر پ لیوک هیو  میبهش ندار یاجیاحت گهیپوست کنده بگو د
 سر تکان داد. نیفرز

 نخورد. یدرد چی! اون از اولشم به هنهیدرستشم هم -
 .دیکش یپوف کارن
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 .ادین شیپ ی! باالخره تالش خودش رو کرد. زودتر برو سراغش تا بعداً مشکلالیخیب -
 زد. یکارن گذاشت و لبخند یشانه یدستش را رو نیفرز

 برم سر کارم. گهی. من درمیگیامروز باهاش تماس م نینگران نباش! هم -
 زد. یسر تکان داد و لبخند کارن

 ممنون! فعالً. -
 ورد و با کارن دست داد.دستش را جلو آ نیفرز

 خداحافظ. -
 رییاداره تغ یطرف خروجبه ن،یخود را در خالف جهت فرز ریطرف اتاقش رفت و کارن هم مساز جداشدن از او، به بعد
 داد.

*** 
باغ دوخته شد. اطراف و داخل خانه یدهیکشفلککاغذ کف دستش باال آمد و به درختان تنومند و سربهاز تکه نگاهش

شده بود. جلوتر رفت  نجایآدرس خانه و آمدن به ا داکردنیناچاراً مجبور به پ ماندن،جوابیزدن و باز چندبار زنگبعد 
 یبه در ورود یمنته یهاطرف پلهباز شد. وارد خانه شد و به یکیت یدر با صدا قهیو زنگ را فشرد. پس از چند دق

 دوخت. چشم نیتعجب به فرزدر را باز کرد و م یقدم برداشت که همان لحظه مرد
 ستوان؟ -

لبش  یرو مهیوننصفه ی. لبخنددست داد نیآمد و با فرز نییها پازده از پله. زند شتابستادیکرد و ا یسالم نیفرز
 :دیو متعجب بود، پرس جیهنوز گ کهیدرحال ،یینشاند و بعد از سالم و خوشامدگو

 نجا؟یشما... ا -
 اسخ داد:زد و با طعنه پ یلبخند نیفرر

 بود... باشدیجواب تلفنام فقط مشترک موردنظر در دسترس نم یخب وقت یول ن؛یشوکه شد دونمیدرسته! م -
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی
 نداشتم! یاگهید یچاره -

 شرمنده کرد. یاخندهتک زند
 تو! دیینبود. ب... بفرما میحواسم به گوش نیکارام بودم، واسه هم ری. درگخوامیآه! درسته! من واقعاً ازتون عذر م -

 زد و با تشر گفت: یپوزخند نیفرز
 زند! یدر دسترس باشه آقا دیبا شهیهم لیوک هی -
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بود،  شیروکه روبه یطرف مبلبه می. وارد خانه که شد، مستقها باال رفتشلوارش فرو برد و از پله بیرا در ج دستانش
 کرد. یرا به زند که تازه وارد خانه شده بود، دوخت و اخمآن نشست. نگاهش  یقدم برداشت و رو

در دسترس  لتونیموبا یو شما حت هیروز دادگاه ستوان احمد نیفردا آخر ن؟یکنیم کاریاصالً حواستون هست چ -
 !ستین

از و بعد  دیکش رونیشلوارش ب بیتلفن را از ج یهمراه زند زنگ خورد. با دستپاچگ یرا گفت، گوش نیکه ا نیهم
 اشرهیخ ییکه با لبخند کج و پر معنا نیاش را به فرززدهزنگ را قطع کرد. نگاه خجالت یسرعت صداشماره، به دنید

 کرد. یاخندهشده بود، دوخت و تک
 .درش آوردم لنتیاز سا ن،یکرد یادآوریاالن که شما بهم  نیسوء تفاهم نشه. من هم -

 اره کرد.اش یسر تکان داد و با چشم به گوش نیفرز
 دارن! یبه نظر کار واجب -

 رد تماس را زد. عیبه صفحه تلفن چشم دوخت و سر زند
 .زنمی! بعداً بهش زنگ مستیآ! نه! خواهرمه. مهم ن -

 ابرو باال انداخت و سر تکان داد. نیفرز
 !طورنیکه ا -

 زد. یساختگ یلبخند زند
 .میزنی. بعدش باهم حرف مماریبراتون ب یچا هی رمی! م... من منیابه نظر خسته -

 یپوف نیشد. فرز یچا ختنیطرف آشپزخانه رفت و مشغول رفرصت اعتراض داشته باشد، به نیفرز نکهیاز ا قبل
بود. اخم  زیمرتب و تم ازحدشیو در حال استفاده، ب یمجرد یخانه کیبه اطراف انداخت. به عنوان  یو نگاه دیکش
شده. جمع لیدار و وساروکش یهامبل ده،یکش یهاه خانه چشم دوخت. پردهب یشتریدرهم رفت و با دقت ب شیها

 دوخت. آمد،یطرفش مبه تییسکویو ب یچا ینینگاه متعجبش را از اطراف گرفت و به زند که با س
 زند؟ یآقا نیبر نجایقراره از ا -

 قرار داد. یعسل یرا رو ینیس زند
 .وهوام رو عوض کنمکه حال رمیماهه م هیرت مساف هی یبله! بعد از دادگاه ستوان احمد -
 کرد. یاخندهانداخت. تک گرید یپا یرا رو شیپا کینشست و  نیفرز یرومبل روبه یرو
 .کنهیچقدر آدم رو خسته و کالفه م دهیچیوحشتناک و پ یهاپرونده نیا نیدونی! مسلماً منیسیشما خودتون پل -
 اشاره کرد. یفنجان چا به
 !کنمیخواهش م دییبفرما -
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 نگاهش کرد و گفت: دیبا ترد نیفرز
 ممنون! اما من عجله دارم! -
 کتش را مرتب کرد. یجا بلند شد و لبه از
 . گرچه...نیستوان باش ینگران پرونده ستیالزم ن گهیفقط خواستم بهتون اطالع بدم د -

 زد. ینامحسوس پورخند
 چندان براتون مهم باشه! کنمیفکر نم -

 کرد. یاخندهو تک دیزند باال پر یاهابرو
 ه؟یمنظورتون چ -

 طرف زند برگشت.و به دیرا پوش شیهارفت. کفش یسمت در خروجکرد و به یبه سؤالش خداحافظ توجهیب نیفرز
 نییتع یشما تو ل،یوک هیبهتون بکنم. به عنوان  یحتینص هی خوامیم نیهم ی. برامینیهم رو بب گهیفکر نکنم د -

 زند! یآقا نیعمل کن تریو جد ترقیدق کمهیپس بهتره  ن؛یدار یادیآدم نقش ز هی یمرگ و زندگ یت و حتسرنوش
گرفت. از در که خارج  شیرا در پ یبه در خروج یمنته ریرفت و مس نییها پاپاسخ او، از پله یمنتظرماندن برا بدون

پرسه زد. بعد از گذشت  ابانیاطراف خ یزند، کم یبرداشتن از خانهرفت و بدون چشم یاصل ابانیطرف خشد، به
وارد خانه شد  ک،یت یصدا دنیاو رفت و زنگ در را فشرد. به محض شن یطرف خانهدوباره به قه،یدق ستیحدوداً ب
 :دی. زند متعجب در را باز کرد و پرسدیها باال دوو از پله

 شده ستوان؟ یچ -
 ن نشسته بود، چشم دوخت.آ یکه رو یو به مبل دیزده خندخجالت نیفرز

 تونم برش دارم؟ یرو جا گذاشتم. م می! گمونم گوشدیببخش -
 در کنار رفت. یزد و از جلو یلبخند جیگ زند
 ا... البته! -

 :دیغر ینگران و ساختگ یطرف مبل رفت. اطراف را از نظر گذراند و با لحنکرد و به یتشکر نیفرز
 خدا! کجا انداختمش؟ یا -

 زد. یمبل دوخت و لبخند کج ری. نگاهش را به ززانو زد نیزم ینگاه کرد و سرانجام رو اطراف را یکم
 شد. دایپ -

 صوت را زد.و دکمه توقف ضبط دیکش رونیمبل ب ریرا از ز یگوش
*** 
 :دیزد و غر یرو به سارا پوزخند نگار
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 ؟یبرس یخوایمن به کجا م یبه پروپا دنیچیمن نامزدشم احمق! با پ -
 اال انداخت و کنار گوشش ادامه داد:ب ابرو

 شه؟یاونم عاشقت م ،یاگه نجاتش بد یفکر کرد -
 کرد. یاخندهتک سارا

 بود! یجالب یهیفرض -
 شد و نگار را به داخل اتاق هل داد. یجد دوباره

 برو تو! ومده،یسگم باال ن یحاال تا اون رو -
 شروع کرد. یقاض یمخصوص خودش رفت و با اجازه گاهیاطرف جشاهد، سارا هم به گاهیاز رفتن نگار به جا بعد
 نیهم یقتل متهمه و برا هیکار به  ینجایکه موکل من تا ا دوننیدادگاهه و همه م یجلسه نیآخر نیقربان! ا -
 کرده کجاست؟ یراندازیکه موکل من رو مورد حمله قرار داده و بهش ت یسؤال، پس کس هیاما  نجاست؛یا

 پاسخ داد: یقاض
 !نیمطالعه نکرد یشون رو به خوبخانوم! ظاهراً پرونده دنید بیآس یریدرگ ونیم شونیا -

 زد. یلبخند سارا
 آمده. شیسؤال برام پ نیمطالعه کردم که ا قیقدر دقبرعکس قربان! من اون قاًیدق -
آن قرار داد.  ی، رورا که دستش بود یارفت و پوشه یقاض زیطرف مکه همراهش بود، اشاره کرد. مرد به یمرد به

 سارا به پوشه اشاره کرد و ادامه داد:
 تریمیقد یلیموکل بنده، خ یپهلو یتوسط گلوله بر رو جادشدهیزخم ا دنیهستن که نشون م یمدارک پزشک نایا -

 نیبه ا ایمورد آزار قرار گرفته. آ ،یریموکل من قبل از اون به اصطالح شما درگ یعنی نیبوده. ا یریاز زمان درگ
 شده؟ یدگیموضوع رس

 چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت: یقاض ،یمورد مربوطه در پرونده پزشک دشدنییاز تأ بعد
 مدارک قبالً به دادگاه ارائه نشدن! نیدرسته! ا -

 زد و با طعنه گفت: یپوزخند سارا
 نه! ایمدرک وکالت داشتن  یقبل لیوک ایواقعاً الزم شد که بدونم آ -

 کالمش، اوضاع را جمع کرد. یبا سرگرفتن رشته عاًیکه خود سارا، سر دیحاضر خند جمع
 موکل من... یکه پسرعمو نهیاون رو هم فاکتور گرفتن، ا یقبل لیکه احتماالً وک یو نکته بعد -
 کارن اشاره کرد و ادامه داد: به
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خطرناک  اریبس یاماده یلهیشدن به وسمسموم لیحضور دارن هم به دل نجایکه االن ا یسروان کارن احمد یعنی -
 بودن. یبستر مارستانیبعد از اون واقعه در ب یو کشنده تا مدت

 بود، ادامه داد: دهیرا باال انداخت و رو به نگار که رنگش به وضوح پر شیابرو یتا کی
 اومده؟ شیمسلحانه پ یریمورد هم وسط درگ نینکنه ا -

 دوخت. یرا به قاض نگاهش
پرونده  نیحل ا یحداقل برا دیهستن که به موازات اون قتل اتفاق افتادن. پس نبا یارد مشکوکمو نای! ایقاض یآقا -

 کرد؟ یهم که شده اونا رو بررس
 باال انداخت. شانه

 .شدنیموارد هم به دادگاه ارجاع م نیزودتر ا یلیخ دیگرچه با -
 نگار چشم دوخت. یدرمانده یچهرهلبش نشست و با غرور به  یرو یتیلبخند رضا د،یسکوت دادگاه را د یوقت
 من از ستوان وثوقه. یو سؤال بعد -

 باال آورد و به او دوخت. سارا ادامه داد: دینگاهش را با ترد نگار
مدت همراه موکل من  نیکه خانوم نگار وثوق، تموم ا نهیکه خدا رو شکر داخل پرونده هم ذکر شده، ا یمورد -

 کرد؟ کیشل یبه هومن احمد یزتون بپرسم چه شخصا تونمیبودن؛ پس خانوم وثوق؟ م
 من گفت:هر چه اشک داشت در چشمانش جمع کرد و با من نگار

 .دونمی... نمموقع باهاش ن... نبودم... نمن... من او... اون -
 تکان داد. یسر سارا

 ن؟یدونستیتا روز آخر نم یعنی ؟یخب بعدش چ ن،یدونستیکه شما نم میریگیم نیپس فرض رو بر ا -
توام با  یاخندهدوخت و تک ی. سارا نگاهش را به قاضباال رفت اشهیهق گرتکان داد و هق نیطرفسرش را به نگار

 طعنه سر داد.
 هی شهی! مگه مترکیبهشون نزد یبودن و از هر شخص ینامزد ستوان احمد شونیا ؟یقاض یآقا ستیدار نخنده -

 هم خبر نداشته باشن؟روز از حال و روز  نیزوج تا چند
 زجه زد. نگار

 دونستم؟یم دی. من از کجا باختیریرو تو خودش م شیو روح یجسم یدردا یاون همه -
 زد. یمتعجب ابرو باال انداخت و پوزخند سارا
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شما هم پانسمان  شیاگه زخمش رو قبل از اومدن پ یکرد خانوم؟ حت یزنبوره که بشه دردش رو مخف شیمگه ن -
رو تا دم مرگ  شونیبوده که ا یضمناً! زخم ستوان انقدر کار ن؟یبفهم شدهیپر یاز رنگ و رو نیتونستینم کرد،یم

 ن؟یدیبـرده، بعد شما نفهم
 زد: ادیفر یعصب نگار

 پرونده ربط داره! یو مزخرف به کجا یاهیحاش یبحثا نیاالن ا فهممیمن نم -
 :دیکرد و توپ یظیهم متقابالً اخم غل سارا

 پرسم؟یسؤال م نجایمنم که ا نیو ا نیشاهد هست هیبشم که شما فقط  ادآوریزمه بهتون ال -
 :دیدوباره پرس د،یسکوت نگار را د یوقت
 وانیبه روز وقوع جرم با حضور کارن، هومن، ک میرسیشما درست باشه. م یتموم حرفا نکهیبر فرض ا میگیخب م -

. شما قادر ادیب شیپ یبزرگ یکه قراره فاجعه نیدونستیو م نیاع بودو البته شما. اون روز شما شاهد اوض یاحمد
تا خودشون  نیحداقل به همکاراتون اطالع بد نیتونستیمقبول؛ اما ن ن،یریاون سه نفر رو بگ یریدرگ یجلو نینبود

 ن؟یدونفر تا حد مرگ شد دنیکشنفر و عذاب هیگر مرگ و نظاره نیستادیطور اونجا انرو برسونن؟ همو
 زد: ادیدورگه فر ییبا صدا نگار

 از جام تکون بخورم. تونستمینم یقبالً هم که بهتون گفتم! من شوکه شده بودم! من... من حت -
 گفت: تیرا باالتر برد و با جد شیهم صدا سارا

 ده،یچیپ سیپل یتو کل اداره تشیمأمور نیشجاعت و زکاوتش در اول یکه آوازه یحرف از زبون افسر نیا دنیشن -
 .رهیرو بگ میتصم نیبهتر طیشرا نیتو بدتر یرو داره که حت نیمثل شما قدرت ا سیافسر پل هی. بهیواقعاً برام عج

 زجه زد: هیبا گر نگار
 قدر شوکه شده بودم که...حق نداره بترسه؟ اون سیافسر پل هیبودم! مگه  دهیمن ترس -

 :دیحرفش پر انیم ادیاز جا بلند شد و با فر کارن
وقت  یداستان احمقانه که از خودت در آورد هیبا  یخوایم یرو تمومش کن! تا ک یبازمسخره نی! اگهیبسه د -

 ؟یدادگاه رو تلف کن
 گفت: یبه کارن چشم دوخت و جد سارا

 لطفاً! دی! آروم باشیاحمد یآقا -
 را به نگار دوخت و ابرو باال انداخت. نگاهش
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. مینگاه کن هیبه قض یاگهیجور د ای. خب خانوم وثوق! بمیخانوم بشنو نیو از زبون ار قتیدادگاه قراره حق نیتو ا -
 هینجات جهان وثوق،  ی. زمان برایبخر یشتریتا زمان ب یبلکه فقط بهش تظاهر کرد ،یشما شوکه نشده بود

 !ترتبزرگمواد مخـ*ـدر و البته برادر  بیو تحت تعق یاحرفه یقاچاقچ
 باال انداخت. ابرو

 ست؟ین ترکینزد تیبه واقع هیفرض نیبه نظرت ا -
 :دیحرص سر داد و غر یاز رو یاخنده نگار

 ؟یکنیمن رو متهم م یاالن دار یعنی! شهیباورم نم -
 انگشت به خود اشاره کرد و ادامه داد: با
 ؟یچ یعنی یفهمی! مسمیافسر پل هیمن  -

 سر تکان داد. سارا
 دف شوم!ه هیبا  س،یافسر پل هیدرسته!  -

 :دیتوپ یعصب نگار
 ل؟یخانوم وک یاثباتش مدرک دار یبرا -

 اتاق، منصرف شد. یدر فضا یو محکم یجد یصدا انداختننیکه با طن دیبگو یزیخواست چ سارا
 !نجاستیمدرک ا -

رد و . تلفن همراهش را باال آوستادیا یقاض یروجلوتر آمد و روبه نیبرگشت. فرز یسمت در ورودهمه به هانگاه
 پخش ضبط صدا را زد. یدکمه

 جواب بدم! تونستمیاون موقع نم دیالو؟ سالم قربان! ببخش -
 .دیچیاش پخنده یصدا هیاز چند ثان بعد
 اعدام! ایحبس ابده  ایتمومه! فردا صبح دادگاهشه. حکمش  یتخت آقا! کار ستوان احمد التونیخ -
- ... 
 سمت لندن!به تیبل نیبعد از دادگاه، اولرو جمع کردم. فردا  لمیبله قربان! وسا -

 باال انداخت. ییآورد و ابرو نییرا پا یگوش نیکه تمام شد، فرز مکالمه
 ست؟یصدا به نظرتون آشنا ن نیا -

 زد. یرا به نگار دوخت و پوزخند نگاهش
همراه و حساب ، تلفنتاپلپ یرو که از بررس یشواهد و مدارک تونمیالبته اگه ستوان وثوق هنوزم قانع نشدن، م -

 اشاره کنم به... تونمیموردش م هیآشنا هم دستم اومده، رو کنم! مثالً  یصدا نیصاحب ا یبانک
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 .دیکش رونیکاغذ از آن ب کیشلوارش برد و  بیسمت جبه دست
 منتقل شده. لیوک یآقا یبه حساب بانک شیکه چند هفته پ یمبلغ هنگفت -

*** 
 .دیکش شیموها انیم یدست یآمد و عصب رونیق باز اتا نیجلوتر از فرز کارن

 !شهیباورم نم -
 ادامه داد: ظیو با غ دیچرخ نیفرز طرفبه
 ! آخه... آخه چطور؟نیکرده بودم فرز دایآدم رو پ نیزند... من خودم ا شهیباورم نم -

 لرزان کارن قرار داد. یشانه یزد و دست گرمش را رو یلبخند نیفرز
 تموم شد. یو خوش یبه خوب یچکه همه نهیا کارن! مهم الیخیب -

 دستانش فشرد. انیرا م نیزد و دست فرز یآرام شود. لبخند یفرستاد تا کم رونیب قینفسش را عم کارن
 !نیازت تشکر کنم فرز دیچطور با دونمیآره. نم -

 دست او گذاشت. یکارن برداشت و رو یشانه یدستش را از رو نیفرز
ش به خواست خدا براش انجام بدم. تازه همه تونستمیبود که م یکار نیکمتر نیکارن ا هومن دوست منم هست -

 .بود
طرفشان قدم آمد و به رونیاز اتاق ب یحالدوخت. سارا با خوش نیسر فرزتکان داد و نگاهش را به پشت یسر کارن

 .ستادیا شیروبرداشت. کارن هم جلوتر رفت و روبه
 !ونتونمیآخر عمرم مدبود! تا  یکارتون عال -

 زد. یلبخند سارا
 یزودزند هم صادر شده و به یآقا یریرو انجام دادم. در ضمن! حکم دستگ مفهیمن فقط وظ ه؟یچه حرف نیا -

 .شنیمحاکمه م
 تکان داد. یسر کارن

 !کردیخودش و برادرش اعتراف نم یتایبه جنا وقتچیه تهیعفر نیا ن،یبازم ازتون ممنونم! اگه شما نبود -
و نگاهش  دینگار قفل شد. سارا هم چرخ یبندزدهسرش به دستان دستبزند که نگاه کارن از پشت یخواست حرف سارا

 شیروزودتر از کارن و سارا به استقبالش رفت و روبه نیهمراهش دوخته شد. فرز یخورده و مأمورهابه نگار شکست
 زد. زیآمطعنه یخندو پوز اش انداختبه ظاهر آشفته ی. با تأسف نگاهستادیا

 .میتا ته ماجرا رو بر میتونیم کیکوچ ینشونه هیخانوم وثوق! با  میسیما پل -
 اش را باال آورد و ادامه داد:اشاره انگشت
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 فراموش نکن! وقتچیرو ه نیا -
*** 
 .دفشریدستانش م انیم ظیداده بود و سرش را با غ هیتک وارینشسته، به د هاکیسرام یرو سرپا

 !کهیتار یلیخ نجای... اکهیتار -
هم  یالحظه یبرا یحت وانیک یآشفته  یچهره ریو تصو دادیتکان م یرا عصب شیدر حال انفجار بود. پاها مغزش

 سمتش گرفت.شربت آلبالو را به وانیکنارش نشست و ل ی. کارن با نگرانشدیمحو نم دگانشیاز مقابل د
 هومن؟ -

بر لبش نشاند و با  یساختگ یکارن دوخته شد. کارن لبخند یزدهه سرخش به چشمان غمرا باال آورد و نگا سرش
 التماس گفت:

 شربت... نیهومن! ا ینخورد یچیدو روزه ه -
به  تیشد. با عصبان نیآن پخش زم کیدر  اتشیو محتو وانیچنان با حرص به پشت دست کارن زد که ل هومن

 زد: ادیشد و فر رهیخ رشیچشمان متح
 !رونی! دست از سرم بردار! برو بخوامینم -

 شد. رهیزده در چشمانش خهومن را گرفت و وحشت یهاشانه کارن
 !یستیتو ن نیهومن! بس کن! ا -

 باال برد. یرا کم شیرا تکان داد و صدا شیهاشانه
 مغزت رو بخوره. باهاش مبارزه کن! االیفکر و خ نیاجازه نده ا -

 را زمزمه کرد. یدستانش فشرد و همان جمالت تکرار انیاره سرش را مبه او، دوب توجهیب هومن
 !کهیجا تار... همهکهیتار -

 :دیشد و نال رهیخ سشیسرش پس زد و صورتش را قاب کرد. به چشمان خ یدستان هومن را از رو تیبا عصبان کارن
 کنه. تتیاذ هتونینم کسچیه گهینه ترسناک! د که،ینه تار نجای! اکنمیهومن! خواهش م -

 .دیچشمان هومن درشت شد و از جا پر ناگهان
 !رهیبم دیجهان! او... اون با -

 یاز جاظرف ییو چاقو دیطرف آشپزخانه دورا داشته باشد، هومن به یالعملدادن عکسکارن فرصت نشان نکهیاز ا قبل
 طرفش رفت و دستش را گرفت.. کارن هراسان بهدیکش رونیب

 رو! یش من اون لعنتهومن! بس کن! بد -
 چاقو را مقابل چشمانش گرفت. یغهیفشرد و ت ضیگردن کارن را با غ هومن
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 !کشمتی! می! تو عموم رو کشتیعوض -
گردنش را  رحمانهیدست او که ب یشد و دستش را رو رهیخ شناخت،یآن را نم گریکه د یبا ترس به نگاه کارن

 گذاشت. فشرد،یم
 ن!ه... هومن! و... ولم ک -

 .دیگرفته نال ییکرد و با صدا یاسرفه
 !یکنیم م... مخفه ی... دارد -
نامنظم  شیهاو نفس رفتیم یاهی. چشمان کارن سکردیم شتریبه او، هر آن فشار دستش را ب توجهیهومن ب اما

. دیچیدر سالن پ یسته غیج ینمانده بود کامالً از هوش برود که در خانه با شدت به هم خورد و صدا یزیشده بود. چ
. دستان هومن را گرفت و با تمام توانش او را از کارن دیدوها طرف آنزده بهاز دستش افتاد و وحشت وهیم یهاسهیک

 زد: ادیجدا کرد. به عقب هلش داد و فر
 ؟یشد وونهیهومن؟ نکنه د یکنیم کاریمعلوم هست چ -

 خواستیرا که خودش هم نم یحرف آمد،یم رونیکه از ته چاه ب یاگرفته یسرهم کرد و با صداچند سرفه پشت کارن
 آن را قبول کند، به زبان آورد.

 احتماالً! -
*** 
سرسبز و شلوغ  یرو به محوطه یطرف پنجره. بهکردیدر نگاهش م انیاز م انهیکه مخف شدیم یاقهیدق چند

 ه در زد و وارد اتاق شد.. آهستکردیرا تماشا م رونیب یساختمان نشسته بود و منظره
 اجازه هست؟ -

 روحشیپژمرده و ب رخمیتخت نشست. به ن یطرفش قدم برداشت و کنارش، گوشهبه د،یاز طرف او ند یواکنش یوقت
 زد. یرنگشد و لبخند کم رهیخ
 اوضاع و احوال چطوره ستوان؟ -

 جلوتر برد. یکرد و سرش را کم یساختگ یخمداشته باشد، ا ریلحن مهربانش تأث یاو بر رو یمحلیب نکهیا بدون
 .گهید یدخمه هیتو  یفتینجات ندادم که ب یلعنت ی! من تو رو از اون دخمهیه -

 را به پنجره دوخت و سر تکان داد. نگاهش
 بزرگ و سرسبزه... یلیآره. درسته که خ -
 هومن نگاه کرد و با همان لبخند مهربان بر لبش، ادامه داد: به
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کمکت کنم که هر چه زودتر  خوامیو من م وونهید هینه  ،یهست یآگاه یافسر اداره هی. تو ستین نجایتو ا یاما جا -
 .یخالص ش نجایاز ا

 را از هم گشود. اشدهیخشک یهانگاه سردش را به او دوخت و لب هومن
 ؟یکمکم کن یخوایچرا م -

 حالتش منعکس شد.در چشمان خوشاش تر شد و تمام احساس پاک و صادقانهسارا پررنگ لبخند
 یهومن؛ ول یاالعادهآدم خاص و فوق هیآدم باورت داشته باشه. تو  شهیکه باعث م یتو وجودت دار یزیچون چ -

 .یدار اجیبده، احت هینفر که درکت کنه و بهت روح هیدر حال حاضر به کمک 
 گفت: تیآب دهانش را قورت داد و با قاطع هومن

 ندارم. یاجیکه بخواد درکم کنه، احت یبه کسممنون! اما من  -
 ادامه داد: یزیآمزد و با لحن طعنه یپوزخند

 داغونم کرد. شتریبده، ب هینفر خواست بهم روح هیکه  یبارنیآخر -
 . دوباره سرش را باال آورد و به هومن چشم دوخت.دیانداخت و خند نییسرش را پا سارا

 !آدما با هم فرق دارن ستوان! ضمناً -
 باال انداخت و با خنده ادامه داد: ابرو

 .یکنیدرموردم اشتباه قضاوت م یکه دار هیبارنیدوم نیا -
 باال آورد. دیاش را به تهداشاره انگشت

 .ارمیسرت در م یحساب ،یرو بعداً که خوب شد شی. تالفرهینم ادمی -
 کرد. یاسرفهجا بلند شد و تک از
 امروز استارت بخوره. پاشو ستوان! نیشما قراره از هم یساراخانوم برا یژهیو یرورو بازپ یبهبود یخب! برنامه -

در چشمان متعجبش،  رهیاجبار او را از جا بلند کرد و خ. بهدیرا کش اشقهیکرد و  یاخم د،یهومن را د یتوجهیب یوقت
 را باال انداخت. شیابرو یتا کی
 م؟یبر شیپ دیبا یجورنیا یعنی -
داشت خود را از دست او رها کند؛ اما موفق  یسع کهی. هومن درحالدیرفت و هومن راهم دنبال خود کش در طرفبه
 :دیغر شد،ینم
 م؟یبریم یکجا دار -

 .دیکش رونیدر را باز کرد و هومن را از اتاق ب سارا
 !یمتورزش و سال ک،ی. لِوِل یبز از پشت پنجره بهش زل زده بود نیکه چهارساعت ع ییجاهمون -
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*** 
چهار ماه با وجود  نیچطور در ا دانستیکه خودش هم نم یپرده، به مرد انیبود و از م ستادهیا اطیدر رو به ح پشت

لبش نشست و  یرو یقی. لبخند عمکردیکرده بود، نگاه م ریقلب و فکر او را تسخ اش،یو روان یتمام مشکالت روح
 خورد و به خود آمد. یاش، تکانشانه یرو رب یست گرماو بود که با قرارگرفتن د یهمچنان محو تماشا

 ساراجون! -
 زد. یدوخت که لبخند مهربان دایرا به ش نگاهش

 .زحمتی. هومنم صدا بزن بزمیعز یچا ایب -
 سر تکان داد. سارا

 باشه. ممنون! -
حواس هومن که کنار  یو وقت دیکش یدر را باز کرد و دو انگشتش را در دهانش قرار داد. سوت بلند دا،یاز رفتن ش بعد

 رز قرمز بود، جمع شد، بلند گفت: یهاباغچه نشسته و در سکوت محو گل
 !گهیرو بخور د تییچا ایاز خجالت آب شدن. ب هاچارهیکه ب یقدر نگاهشون کرداون -

 از جا بلند شد و سر تکان داد. هومن
 باشه. -

از  یرا برداشت. کارن قلپ شینشست و فنجان چا دای. کنار شرفت یو هست دایطرف کارن و شزد و به یلبخند سارا
 و رو به سارا گفت: دینوش یچا
 .نینزد یحرف اوشیاما هنوز راجع به س م؛یشناسیکه هم رو م هیادیمدت ز -

 آورد. نییمزه کرد و سپس فنجان را پارا مزه شیچا یکم سارا
داره با احساسات ضد و  یو سع کنهیم شرفتیتو کارش پ عوض شد. هر روز یلی... بعد از اون ماجراها خاوشیس -
 .ادیکنار ب ضشینق

 دوخت. شیکرد و نگاهش را به بخار برخاسته از فنجان چا یاخندهتک
 !شهیتازه داره بزرگ م کنمیحس م -
 ی. وقتشان شدندو همه در آرامش مشغولِ خوردن عصرانه افتیادامه ن شتریشدن هومن به جمعشان، بحث باضافه با

 یکارن دستش رو یرفت که با صدا اطیطرف حاز جا بلند شد و دوباره به حرفیتمام شد، هومن ب یچا دنینوش
 در متوقف شد. رهیدستگ

 ؟یو اطراف رو نشونش بد نیبزن اطیتو ح یگشت هیبا هم  یخوای. نمنجایکه ساراخانوم اومده ا هیبارنیاول -
 حرف کارن را ادامه داد: دایش
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 شون رو امتحان کنه.. سارا حتماً دوست داره مزهدنیدرختا تازه رس یهاوهیهومن! م گهیست مرا -
 زد. یرا به سارا دوخت و چشمک نگاهش

 زم؟یمگه نه عز -
 زد و با لبخند گفت: شیبه بازو یآرام یضربه ینگفت. هست یزیانداخت و چ نییسرش را پا سارا

 پاشو! -
طرف هومن رفت. هومن در را باز کرد و او را جلوتر از خود به ،یکوتاه یو بعد از عذرخواهاز جا بلند شد  دیبا ترد سارا

رفتند و هومن به آن اشاره  اطیح یبزرگ گوشه بیطرف درخت سهم به یشانهبهکرد. شانه تیهدا اطیطرف حبه
 کرد.

 !نیبش -
و کنار سارا نشست. آن را به دستش  دیها چخهشا انیاز م یقرمز بیداد. هومن س هیدرخت تک ینشست و به تنه سارا

 آسمان دوخت. یداد و نگاهش را به آب
 افتادم. دمتیکه د یبارنیاول ادی ،یشهرباز میکه رفت شبید -
 .دییرا بو بیسارا نشست و س یهالب یرو یآن خاطره لبخند یادآوری با
 بله. اون روز نحس! -

 داخت.ان نییزد و سرش را پا یرنگلبخند کم هومن
 میشخص زندگ نیترو مهم نیترکیروز بعد از کارن و خواهرم، نزد هی دونستمیمن ندونسته بهت تهمت زدم. نم -
 .یشیم

 بحث را عوض کرد. عیاش را درهم گره زد و سرکردهکه منظور هومن را گرفته بود، دستان لرزان و عرق سارا
 .میدار شیپ در یادی. هنوز راه زیکامالً مثل قبل بش دیتو با -

 .دیکش یقیسرش را باال آورد و نفس عم هومن
 شه؟یبه نظرت م -

 شد. رهیدر چشمانش خ نانیبا اطم سارا
 !شهیحتماً م یاگه خودت بخوا -
 ادامه داد: یزیدآمیو با لحن تهد دیسمت هومن چرخبه شتریب

 .یانجامش بد راوچچونیکامل و ب گم،یبهت م یممکنه که هر کار یفقط در صورت نیالبته ا -
 تر شد.سارا انداخت و لبخندش پررنگ یهابه دست یزد. نگاه یرنگلبخند کم هومن

 سوزه؟ی. واقعاً دلت برام نمیکرد مچارهیسختت ب ینایچهارماهه که با اون تمر -
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 :دیکرد و توپ یاخم سارا
 اهومن!شاورتم آقتم که دلم برات بسوزه؟ ها؟ من مخسته! مگه من عاشق دلریخنه -

 سارا انداخت. یهابه دست ییو نگاه پر معنا دیشده بود، لبانش را برچ لیبه عقب متما یکه از ترس کم هومن
 هوم... -

 را باال آورد و به چشمان او دوخت. نگاهش
 !گنیم یاگهید زیاما لرزش دستات که چ -

 :دیشلوارش فرو برد و توپ بیدستانش را در ج عیسر سارا
 !گهیکه همه بهمون مشکوکن د یحرفا رو زد نیتوام؟ هم بابا یگیم یچ -

 هومن گرفت. یروروبه دیتهد یو انگشتش را به نشانه دیکش رونیب بشیراستش را از ج دست
 .ستیما ن نیب یچیکه ه یبه همه بفهمون دی! باگمیم یچ نیخوب گوش کن بب -

 زد. یقیهومن به دست سارا دوخته شد و لبخند عم نگاه
 .لرزهیداره مهنوزم  -

*** 
 کارن نشست. یروروبه ،یبه آشپزخانه، دوباره به سالن برگشت و کنار هست ینیبعد از بردن س دایش
 وقتشه هومن برگرده اداره. گهیبه نظرم د -

 تکان داد. یسر کارن
نگ صحبت کنم قبلش با سره دیاما با شه؛یهواش عوض مو. برگرده سر کار، حالکنمیفکر رو م نیاتفاقاً منم هم -

 نده. یسخت یفهیوظ ای تیشدن کاملش بهش مأمورکه تا خوب
 سر تکان داد. یهست

 سرگرم بشه، بهتره! شتریب یآره، هر چ -
 .دیکش یدوخت و آه اطیرو به ح یرا به پنجره نگاهش

 بره! شیکه هست پ یجورنیهم یچهمه دوارمی. امکنمیدختر کنارشه، احساس آرامش م نیا یاز وقت -
*** 

 بعد دوسال
گرفت، سرش را باال آورد و نگاه خندانش در نگاه مهربان هومن قفل شد. واقعاً  یانگشتش جا انیازدواج که م یحلقه

کند و سارا قبول کرد با او ازدواج کند، چون  رییکه تغ خواستیکرده بود؛ چون حاال از ته دل م رییکرده بود. تغ رییتغ
 گری. ددانستیبه همان آدم شوخ و سرخوش سابق م کردنشلیتبد یبرا یاا، جرقهکوچک در وجودش ر رییتغ نیهم
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 دند،یجویدوسال مانند خوره فکر و روحش را م نیکه در ا یها و توهمات وحشتناکقرار نبود آن کابوس وقتچیه
 ورداشت. با مانیا نامنظم قلبش یها. به تپشفتدیاتفاق ب نیکه ا دادیهمسرش اجازه نم یعنی. ندیایسراغش ببه

زمان با انداختن حلقه دور از قبل خواهد شد. دست چپ هومن را گرفت و هم باتریز زیچهمه یداشت که به زود
 سالن را پر کرد. یها فضامهمان دنیکشزدن و کلدست یانگشتش، صدا

*** 
 حال* زمان

 را باال انداخت. شیابرو یتا کی
 بپوسم؟ یروان شگاهیساتا آخر عمرم تو آ یتوقع داشت ه؟یچ -

 یشانیاش را باال آورد و پماند. در عوض هومن اسلحه رهیآورد و به نگاه پر نفرت هومن خ نییاش را پااسلحه زدهبهت
 طرف نگار رفت.شمرده به یهابود، کنار زد و با قدم شیپا یکه جلو یسنگنگار را هدف گرفت. تکه

 بود... یناج هیاز  شتریب یلیمن خ یکه سارا برا نیخب! تو و برادرت احتماالً خبر نداشت -
 نگار قرار داد. یشانیپ یرا رو اشاسلحه

 هست و خواهد بود. -
 :دیغر تشیشده از عصبانقفل یهادندان انیاش نشست. از مچهره یرو یظیغل اخم

 که همسرم رو آزار داده، بگذرم! یمحاله از آدم -
 یزیربه خون توجهی. کارن بدیکشیمغزش را م شدنیهر آن انتظار متالشلرزانش را بست و  یهاآهسته پلک نگار

 چشم دوخت و هول گفت: وایسوز دستش، به شو درد استخوان
 !رسهی... االن م... مه... هومن حتماً آمبوالنس خ... خبر کرده. ا -

کند،  ینگار خال یشانیبه پ یمنته یداشت تمام خشم و نفرتش را بر سر آن اسلحه یرا به هومن که سع نگاهش
 را باالتر برد. شیدوخت و صدا

 م... مگه نه؟ -
مغزش  یهاتک سلولنما بود و تکانسان وانیآن ح ی. تمام نگاهش معطوف چهرهدیشنینم یزیچ گریهومن د اما
 شد. دهیطرف او کشنگاهش به وا،یو دردمند ش فیضع ی. با صدازدندیم ادیانتقام را فر ینوا
 ن!کار -

و زجه آن  هیبا گر شیها پکه مدت یا! جملهشهیتر از همبود. آرام آرام وایپر و راه نفسش بسته شد؛ اما ش چشمانش
 .شدیدر گوشش نواخته م یمیرا به زبان آورده بود، حال همچون آهنگ مال

 «.رسمیباره به اون مدو ،ییجا هی ،یروز هیباالخره  ،یببر میخاک یکره نیا ینقطه نیاگه من رو دورتر یحت»
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داشت؟ اشک شوق در چشمانش حلقه  یو نگران شیتشو یبرا یلیچه دل گریبود، د نجایبود. حاال که کارن ا دهیرس و
 بر لبانش نشست. یرنگزد و لبخند کم

 تلخ مهمونم؟ یقهوه هی -
به او  ش،یهابر لب نیریآخر، با همان لبخند ش یتا لحظه وایشدند؛ اما ش ریسراز شیهاکارن شکست و اشک بغض

. هومن همچنان بستیم کیتار یایدن نیرو به ا شهیهم یکه چشمانش را برا یچشم دوخته بود. تا همان نفس آخر
کارن، حواسش پرت شد و  واگفتنیش ادیفر یداکه با ص فشردینگار م یکردهعرق یشانیپ یاسلحه را رو ظیبا غ

زد و در  یلبخند د،یرا مناسب د طیتمام شرا یچشمانش را باز کرد و وقتها برگشت. نگار آهسته طرف آننگاهش به
اوضاع را بدهد، کارن را نشانه  لیو تحل هیبه او فرصت تجز نکهی. قبل از ادیحرکت اسلحه را از دست هومن کش کی

هم از فرصت  . نگاردیطرفش دوزد و به ادیزده نام کارن را فربا تمام قدرت فشرد. هومن وحشت راگرفت و ماشه 
 نبود. اریشانس با او  گرید بارنیاستفاده کرد و پا به فرار گذاشت؛ اما ا

ها اشاره کرد و به از آن یکیبه  نیراهش سبز شدند. فرز یجلو گرید یو مأمورها نیمحض خروج از خرابه، فرز به
 شد. رهینگار خ یزدهچشمان وحشت

 بار آخره! گهید بارنیمطمئنم ا -
*** 
که با گل و  یادیز یها. اطرافش را آدمکردیبود و از دور نگاهش م ستادهیا شهیکه پشت ش شدیم یاقهیدق چند

در  یحالآمده بودند، پر کرده و حاال که باالخره بعد از چند روز بهوش آمده بود، همه از خوش ادتشیبه ع ینیریش
 ،یکه حاال داشت، بود. آرامش، سالمت ییزهایچ ق تمامی! او الیزد. آر یرنگ. لبخند کمدندیگنجیپوست خود نم

سال به ناحق از او گرفته شده بود. به خود آمد و قصد رفتن کرد که ناگهان نگاه  یکه س ییهاو خانواده. نعمت یخوش
پا تند کرد که با  مارستانیب یطرف خروجدر نگاهش گره خورد. خودش را به آن راه زد و به یآن شلوغ انیم دایش
 شد. ستادنیسر، محکوم به ااز پشت شیصدا دنیشن
 !انیآقا ک -

دومتر  یچند قدم جلوتر آمد و به فاصله دایطرفش برگشت. شبه د،یدزدیاش را مدام از او مزدهنگاه خجالت کهیدرحال
 .ستادیاز او ا

 !نیداد تیازتون ممنونم که رضا -
 زد و نگاهش را باال آورد. یپوزخند تلخ انیک
 ممنون؟ -
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چند  یهاهیخاطر گربه شیهاچشم ریاش را از نظر گذراند. رنگ به صورت نداشت و زو خسته حالیب یچهره یجزاا
 دورگه ادامه داد: ییانداخت و با صدا نییزده سرش را پاخجالت انیشده و پف کرده بود. ک اهیروزه س

 ؟یازم ممنون باش یتونیچطور م که سر تو و کارن و خواهرت اومد، منم؛ ییتموم بالها یباعث و بان -
 نشست. شیهالب یرو یو لبخند محو دیکش یقینفس عم دایش
که کارتون  نیدونستی. شما نمنیرو نداشت ییزایچ نیاصالً انتظار چن ن،یکار گرفت نیبه انجام ا میتصم یمطمئنم وقت -

 .شهیبه نفع اونا تموم م
. آب دهانش را دانستیحال باز هم خودش را مقصر م نیانداشت و با  یقصد نیچن انی. کگفتیدرست م دایش
 قورت داد تا مانع شکستن بغضش شود. یسختبه
 داره؟ میمگه فرق -
 .طورنی... کارنم همدمی. من بخشستدهیمن داره و مطمئنم که کارنم با من هم عق یبرا -
 .بخشهیمن رو نم وقتچیاون ه -
 حرفاست. نیتر از اقلب کارن بزرگ -
 سر تکان داد و لب زد: انیک
 خداحافظ. -

 یو با نگاهش رفتن او را دنبال کرد. وقت دیکش یآه دایخارج شد. ش مارستانیسرعت از بانداخت و به نییرا پا سرش
هم به بخش برگشت و کنار تخت کارن که حاال اطرافش خلوت شده بود، رفت. کارن دستش  دایرفت، ش رونیاز در ب

 زد. یجانیرا گرفت و لبخند ب
 هو؟ی یکجا رفت -
 بود! نجایا انیک -

 کارن درشت شد و اعتراض کرد. چشمان
 ؟یچرا به من خبر نداد ؟یجد -
 شد و ادامه داد: زیخمین شیجا در
 ا... االن کجاست؟ -
 داد. هیکارن گذاشت و دوباره او را به تخت تک ینهیسـ*ـ یدستش را رو دایش
 آروم باش. اون رفت. -

 :دینال کارن
 آ... آخه چرا؟ ؟یچ -
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 انداخت. نییو سرش را پا دیکش یآه دایش
 .دنتید ادیب دیکشی. گمونم خجالت مشیبخشینم وقتچیتو ه گفتی. مدونستیم یچخودش رو مقصر همه -

 شد و نگران گفت: زیخمین شیدوباره در جا کارن
 ...ییرافک هی. ح... حتماً دهیبع انیکردن از کرفتار و طرز صحبت نیا -

 را گرفت. دایچشمانش درشت شد و مچ ش ناگهان
 ! بجنب!دایک... کمکم کن بلند شم ش -
 :دیکمکش کرد و متعجب پرس دایش
 کارن؟ هویچت شد  -
 ؟یلباسام رو آورد -
 آورد. رونیب فشیکارن را از ک یهالباس یسهیسرش را تکان داد و فوراً ک دایش
 ؟یبر یخوایمشده؟ کجا  یچ یبگ یخوایکارن؟ نم -

 ها را از او گرفت.لباس کارن
 !دایش کنمیکمکم کن بپوشمشون... خواهش م -
 :دیکمکش کرد و در همان حال نگران پرس دایش
 ؟یبر یخوایحالت کجا م نیکارن! تو رو خدا حرف بزن! با ا -

کرد. کارن  اشیت و همراهرا گرف شیبازو ریز دایاز تخت بلند شد. ش یسختو به دیرا پوش شیهاکفش عیسر کارن
 هم فشرد و لب زد: یاز درد چشمانش را رو

 .ارهیس... سر خودش ب ییبال هیخواد  ی! م... مستوونهیپسره د نی... ایا -
 گرد شد. دایش چشمان

 ؟یچ -
 دردمندش را به او دوخت. نگاه

 ؟یرو آورد نیماش -
 سر تکان داد. دایش
 آره. -

 :دیو هومن غر دندیطرفشان دومتعجب به یهومن و هست رفتند، رونیکه از اتاق ب نیهم
 !یاستراحت کن دیبا ؟یریکجا م -

 :دیهومن را پس زد و نال کارن
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 .دمیم حیشو هومن! بعداً برات توض الیخیب -
 ...یول -

 دوخت که چشمانش را بازوبسته کرد و آهسته گفت: دایمضطربش را به ش نگاه
 خداحافظ. ! خودم مراقبشم.نینگران نباش -

. استارت زد راننده، پشت فرمان نشستکمک یصندل یبعد از نشاندن کارن رو دایخارج شدند و ش مارستانیاز ب باهم
 :دیو پرس

 م؟یبر دیکجا با -
 از شهر! رونیب -

 کارن دوخته شد. یدهیپررنگ رخمیبه ن دایمتعجب ش نگاه
 کجا؟ -

 بست و لبش را به دندان گرفت. بود، چشمانش را دهیکه درد امانش را بر کارن
 !دایکه پدر و مادرش با هم آشنا شدن. مطمئنم رفته اونجا. زود باش ش ییجا -
را کنار پرتگاه  نیکه کارن آدرسش را داد، رفت. ماش یسمت محلسرعت به نیشتریو با ب دینپرس یزیچ گرید دایش

 یپرتگاه یبر لبه انی. کدیسر کارن دور گذراند و پشتشدند. متعجب اطراف را از نظ ادهیمتوقف کرد و هر دو پ یبلند
محل  ش،یهایمحل آغاز تمام بدبخت نجایشد. ا رهیخ نامعلومشو به مقصد  ستادیمه و ابر پنهان شده بود، ا انیکه م
 یندگز نیبه ا دی! بای. آرشدیبسته م شهیهم یاو برا یشدهنیسرنوشت نفر یبود که پرونده ییو جا نشیوالد ییآشنا

 ادرشکه با اشتباه پدر و م یبارخفت ی. زندگندینب بیخاطر حضور نحسش آسبه یکس گریتا د دادیم انینکبت پا
! قلب کارن بخشنده بود؛ اما او یکند. آر یغربت سپر انیو نفرت، م ییشروع شد و باعث شد تمام عمرش را در تنها

 .دیبخشیخودش را نم
و در آغـ*ـوش گرم صاحبش پرت  دیسمت خودش کشاو را به یکه ناگهان دست را بست و خود را رها کرد چشمانش

 شد.
 ؟یریبم ذارمیم یفکر کرد -

 شد. یجار شیهازمان، کارن او را از خود جدا کرد. نگاه لرزانش در نگاه کارن قفل و اشکرا باز و هم چشمانش
 !؟یانقدر خوب باش یتونیچطور م -

 د.ز یکارن پر شد و لبخند چشمان
 عوض شده، مگه نه؟ زیچهمه -
 هم لبخند زد. انیک
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 جز تو!به -
 شدت گرفت. شیهاو اشک دیرا در آغـ*ـوش کش او
 ببخش! یول ره؛ی! دمن رو ببخش کارن -
 وقته. یلی! خدمیبخش -

*** 
 کارن

قرارگرفتن با  سیپل بیو تحت تعق ییکاال و ارز که بعد از شناسا یقاچاقچ ،ینادر الدیوثوق، ملقب به م جهان»
افسران اداره، از  گرید دیبود و تهد یآگاه یاداره ینگار وثوق که از افسران برجسته یعنیاستفاده از نفوذ خواهرش، 

 رانیدوباره وارد ا یو به صورت قاچاق انهیمخف م،یو ن دوسالپناهنده شد. بعد از گذشت  کایو به آمر ختیکشور گر
محکوم  ی. نگار وثوق و شهاب طلوعدیبه قتل رس هانیک هیشت که به دست سارا دا سیشده و قصد جان افسران پل

 نی. اانددهیبه قتل رس یپرونده، همگ نیدر ا ریعوامل متهم و درگ گریو د برندیبه حبس ابد، در زندان به سر م
 «ظه بسته شد!لح نیو در هم جانیسال، درست هم یاز س شیپرماجرا و وحشتناک، بعد از گذشت ب ن،یخون یپرونده
 را بستم و سرم را باال آوردم. پرونده

 !دیبود! خسته نباش یتون عالکار همه -
 .دیکش یکالفه پوف نیتشکر کردند؛ اما فرز همه

 !میباالخره از شرش خالص شد -
 زدم. یچشمانم گذشتند و لبخند محو یاز جلو یلمیآن مانند ف کیدر  م،یکه گذرانده بود یلحظات سخت تمام

 سال... یسته! بعد از سدر -
نفر که آخر از همه به  کیجز از اتاق خارج شدند. به گریکدیوگو با حال و درحال بحث و گفتهمه خوش هابچه
تا  رودیم اشیشگیهم اریسراغ که به دانستمیقدم برداشت. م هاادبودی واریطرف درفت و به رونیاز اتاق ب ییتنها

 واریطرف دسرش راه افتادم و بهاش بود. پشتکار روزانه نیاو رفت، ا یبگذارد. از وقت انیاتفاقات امروز را با او در م
 شد. اشرهیو خ ستادیمطعلق به عکس پرهام ا یتابلو یرو. روبهمیرفت هاادبودی
 .میداشته باش یزیانگنفرت یپرونده نیهمچ ستیقرار ن وقتچیه گهیستوان! د یپرونده بسته شد. خسته نباش -

 بودم، دوخت و ادامه داد: ستادهیا وارید یرومتر از او، روبه کی یسرخش را به من که به فاصله نگاه
 مگه نه سروان؟ -

 زدم. یکج لبخند
 خبر نداره. ندهیاز آ کسچی! هدونمینم -
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 یآن ربان مشکاش گذاشتم. نگاهم به عکس پرهام، با شانه یبردم و دست رو نیرا از ب انمانیم یچند قدم فاصله با
 زدم. یقابش گره خورد و لبخند یباال یدر گوشه

 .رهینم ادمیکوتاهم باهاش از  یو دوست ییآشنا وقتچیبود. ه نایاز بهتر یکیپرهام  -
 دوختم. نشیگرفته و غمگ رخمیرا به ن نگاهم

 االن! نیهم یماست. حت نیب شهیاون هم -
*** 

 سال بعد کی
 را برداشته بود. ییجوکل اتاق باز دادشیدادوب یصدا

 که بخواد من رو دور بزنه. یکس دهیی! پدر نزایکودن عوض یکهیمرت -
 خنده. ریگرد شد و زدم ز چشمانم

 ؟یگیم یهومن؟ معلوم هست چ -
 :دیرا از مرد گرفت و رو به من توپ اشیعصب نگاه

 تا بنا گوش بازه؟ شتیچرا ن ه؟یچ -
 چپ و راست تکان دادم.را به زور خوردم و سرم را به  امخنده

 .دمیروز رو کش نیچقدر انتظار ا یدونی. نمیحالم که دوباره همون هومن سابق شد! فقط خوشیچیه -
 رهیخ اشییایطرفم آمد. به چشمان دراز هم باز شد و به شیو ابروها یشانیپ نیب یهانیکرد. چ ریینگاهش تغ رنگ
 شدم.

 سخت بود. یلیم خشدنت واسهل عوضت بودم. تحممدت دلتنگ خنده نیتمام ا -
 نثارم کرد. یمحکم یگردنماند و سپس پس امرهیچند لحظه در همان حالت خ هومن

 زر نزن باو! -
 :دیکرد و توپ یظیشدم. اخم غل اشرهیرا پشت گردنم گذاشتم و شوکه خ دستم

. گمشو بابا! برو واسه مراسم بعدازظهر برداشته عنتر یواسه من فاز احساسات ره،یگیدرجه م عیحاال چون داره ترف -
 کنم؟یم ییدارم بازجو ینیبیمن نپلک! مگه نم یوپاحاضر شو. انقدرم تو دست

 باال آوردم. میتسل یرا به نشانه میهادست
 که گوش بده؟ هیجناب سروان! اصالً ک یشما بگ یچشم چشم! هر چ -

 را باال آورد و داد زد: دستش
 که...بزنمت  نیکارن! همچ -
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 شیام برازور درجهبه توانستمینم گریسروان شده بود، د یدادم و با خنده از اتاق در رفتم. از وقت یجاخال عیسر
از  یوحسابدرست یریگحال کی یبسته بود؛ اما از امروز به بعد، پروسه میوپادست یو حساب اورمیدر ب یبازسیرئ

 هم زدم و ابرو باال انداختم. به طنتیرا با ش . دستانمشدیخان شروع مهومن
 .امیمسابقه آماده شو که من دارم م یخان! واسه راند بعدخب هومن -

 راهم سبز شد. یجلو یک نیغرق افکار خودم بودم که متوجه نشدم فرز قدرآن
 .ایحالخوش یلی! معلومه خخونهیبه! آقا کارن! کبکت خروس مبه -

 باال انداختم. را میابرو یتا کیزدم و  یکج لبخند
 از شما! نیسروان! همچن ستین یاز آقاهومن سعادت کم یریگحال -

 دوخت. واریکرد و نگاهش را به سقف و درود یاسرفهتک نیفرز
 !نیآقافرز دهیمورچه هم نرس هیخب... تو که آزارت به  -

 زدم. یخندشی. سر تکان دادم و نستادمیا نهی*ـسـبهدست
 منتظر مراسم امروزم! صبرانهیب! ستین یبله بله! شک -

 با ترس نگاهم کرد. نیفرز
 کار دارم. فعالً! کمهیکه  کنمیمن... من فکر م -

 گفتم: یبلند یطرف اتاقش رفت که با صداو به دیچرخ
 .رسهیآدم به آدم م یول رسه؛یباشه سروان! کوه به کوه نم -

 وم.مراسم آماده ش یطرف اتاقم رفتم تا براو به دمیخند
 وارید یکوچک رو ینهیشده نشستند و حاال حاضر و آماده، مقابل آ نییساعت تع یها روکه عقربه دینکش یطول

 .دیکه همان لحظه هومن با سروصدا و طبق معمول بدون درزدن داخل اتاق پر دمیبه لباسم کش ی. دستبودم ستادهیا
 ؟یحاضر -
 زدم. یبرگشتم و لبخند سمتشبه
 آره. -

 .دیبلند باال کش یمد و سوتآ جلوتر
 جذاب! مونیرو! نکش پشیجون بابا! ت -

 زدم. شیبه بازو یاو ضربه دمیخند
 خان!کن هومن شیچشمات رو درو -

 کرد. یباال انداخت و نچ ابرو
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 !تونمی. نمشهینم -
 :دیو غر دیرا کش دستم

 !ادی! االن سرهنگ مگهیبجنب د -
مراسم آماده شده بود،  یکه داخل خود اداره برا یسرسبز و مخصوص گاهیجا طرفو به میساختمان اداره خارج شد از

از  یکه تمام شد، هومن تک شیهارا آغاز کرد. صحبت اشینشستند و سرهنگ سخنران هایصندل ی. همه رومیرفت
 دست زد. شیجا برخاست و برا

 !کیبابا! سرهنگ خودم! بار ولیا -
از  یکی نیکه ا دانستمیم گریآدم شود. حاال د خواستیهم نم کسچیه یعنیبشو نبود. هومن آدم نی. ادمیخند

 یطرفم آمد. از جا بلند شدم و احترام نظامو به دیمن است. سرهنگ هم رو به هومن خند یهاخواسته نیتربزرگ
 .اشتشانه ام گذ یرا عوض کرد و دست رو میها. سرهنگ درجهگذاشتم

 .یسرگرد! موفق و سربلند باش یتهس هانیبهتر قیمطمئنم که ال -
 احترام گذاشتم. دوباره

 ممنون! نظر لطفتونه قربان! -
*** 

را پشت  نشیماش نی. فرزدندیهم از راه رس مایو ش نیعقب گذاشتم که همان لحظه فرزرا داخل صندوق چمدانم
هومن  نهیرا در سـ*ـ یدستشد. ساک تریها کفرآن دنیبا د یشد. هست ادهیپ مایمن پارک کرد و همراه ش نیماش

 :دیکوباند و غر
 ! شب شد!گهیبجنب د -

 :دیو توپ اوردیهم کم ن هومن
 ؟یکنیم یرو سر من خال شیتالف اره،یم فیآخر از همه تشر کنه،یناز م یعالبابا! نامزد جناب خبلهیخ -

. میها شدکار یسپس مشغول ادامهو  میکرد یها سالم و احوالپرسرفتم. همه با آن مایو ش نیطرف فرزو به دمیخند
زمان با ما کارشان تمام که هم اوشیتمام شد. به هومن و سارا و س نیدر ماش دایخودم و ش لیباالخره جادادن وسا

 زد. ید و لبخندیسارا را در آغـ*ـوش کش اوشی. سشده بود، چشم دوختم
 مراقب خودت باش! خوش بگذره! -
 ل کرد.را بغـ*ـ او جدا شد و هومن از
 !نیداشته باش یسفر خوب -
 :دیبار هزارم پرس یکرد که هومن برا یپدرش هم خداحافظ با
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 ؟یایهمراهمون ب یخواینم یمطمئن ؟یتو هنوزم سر حرفت هست نم؟یبب -
 دایطرف من و شبدرقه کرد و به شدند،یم نیسوار ماش یها را تا وقتلبخندش را خورد و سر تکان داد. آن اوشیس

 گفت: مانیو رو به هر دو میاهم دست دادآمد. ب
 !نیداشته باش یسفر خوب -

 زدم. یلبخند
 ممنون! -

 تر گرفتمش.شل شد که محکم دستش
 !یایکجا؟ توام با ما م -

 انداخت. نییزد و سرش را پا یرنگکم لبخند
 .تونمیکه نم یدونیم -

 و اخم کردم.شدم  رهیرا گرفتم و سرش را باال آوردم. به چشمانش خ اشچانه
 ؟یچ یعنی -
 کارن! خودت که بهتر... -
 وسط حرفش. دمیپر
قراره ازدواج کنه.  ینامزدکرده و به زود یهست شه؟یواسه چند سال پ هیقض نیا یدونیم اوش؟ی! سدونمینه، نم -

وقت تو اونوجود نداره.  گهیهم به دل داشته، د یانهیاگه قبالً ک یحال و خوشبخته و مطمئنم حتاون االن خوش
 ؟یکنیم یسر اون اتفاق خودخور یهنوزم دار

 :دیکرد و نال ینچ
 کارن... یول -
 ساکت شد. یهست یهاشدن غرغرو شروع نیخوردن در ماشهمهمان لحظه با به اما
 !نیآوردیرو م فتونیتشر گهیسه ساعت د-دو هی نیذاشتی! ماریبه! آقامهبه -

 قدم برداشت و با آرامش گفت: یطرف هستکرده بود، به میا پشتش قار یگل بزرگدسته کهیدرحال اریمه
 !کردم رید دیخانوم! ببخش سالمکیعل -

 :دیکرد و غر اشنهیسـ*ـ یحواله یبا اخم مشت یهست
 هان؟ ؟یآخر از همه برس دیبا شهیآخه تو چرا هم -

 گرفت. یگل را مقابل هستو دسته دیخند اریمه
 !دیگفتم که ببخش -
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 دوخت. ینامعلوم یها را گرفت و نگاهش را به نقطهبا اکراه گل یهست
 بخشمت؟یکارا م نیبا ا یفکر کرد ؟یکه چ -

 تکان داد و جلو آمد. میبرا یدست اریمشغول بحث بودند که نگاهشان به ما افتاد. مه طورهمان
 ؟یسالم. چطور -
 .میهم دست داد با
 خوبم! -
 .دمیاشاره کردم و خند آمد،یطرفمان مآلود بهکه اخم یچشم به هست با
 !ستیانگار اوضاع تو خوب ن یول -

 .دیخند
 سوخت و ساخت! دیبا گه؟ید میچه کن -

 اش کرد و جلو آمد.حواله یمحکم یگردناز پشت پس یهست
 هان؟ ،یسازیو م یسوزیکه م -

 شد،یجا مما جابه نینگاهش ب کهیکنجکاو شد و درحال اوشیتازه درمورد س اریدر سروکله هم زدند که مه یکم
 :دیپرس

 کارن؟ یکنینم یمعرف -
 زدم. یلبخند

 خوب من. یاز همکارا ار،یآقامه شونمیبرادر ساراخانوم. ا اوشن،یس شونیحتماً! ا -
 چشم دوخت. اریسرعت نگاهش را از او گرفت و به مه. بهگره خورد یدر نگاه هست اوشیهم دست دادند که نگاه س با
 وقتم!خوش -
 گفت: اریانداخت و دوباره رو به مه ینگاهمین یهست به
 !نیحالم که خوشبختخوش -

 زد. یلبخند اریمه
 راجع بهش برام گفته. یکه هست نیباش یهمون شخص دیممنون! به نظرم شما با -
 چشم دوخت. یهست به
 درسته؟ -

 خودش را به آن راه زد و بحث را عوض کرد. یهست
 !مایمونیاونجا م ادیز ؟یرو آورد ازتیموردن لیساو یهمه نم؟یبب -
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 .دیخند اریمه
 پس درسته! -
 زده گفت:و خجالت دینگاهش را از او دزد اوشیس
 ...دیبا گهی! من... من ددیآ! ببخش -

 حرفش را ادامه داد: اریمه
 نه؟ ،یکنجکاو یلیاونجا؟ حتماً مثل من خ یریم بارهنیآره؟ توام اول ،یرو جمع کن لتیوسا یبر دیبا -
 اش گذاشت و چشمانش را بازوبسته کرد.شانه یدست رو اریشد. مه اشرهیسرش را باال آورد و متعجب خ اوشیس
 پس زود باش! -
 کرد. یاخندهتک جیگ اوشیس
 من... -
 وسط حرفش. دمیپر
 .میمونی! منتظرت مگهی. پس برو دیلفتش بد نیاز ا شتریب یخوایتو نم -
 فعالً! ممنون! پس... -
خودمان رفتم. سوار شدم و  نیطرف ماشجدا شدم و به یو هست اریو سوار شد. من هم از مه دیدو نشیماش طرفبه

 عقب انداختم. لبخند زدم. یبه صندل ینگاه نهیاز آ
 .یکه خودت کمربندت رو بست نمیبیآقاکوشا! م نیآفر -
 بزرگ شده. گهیبله! پسرمون د -
 تر شد.ندم پررنگچشم دوختم و لبخ دایش به
 .هیپس نوبت بعد -

 درشت شد. چشمانش
 ؟یخوایوقت بازم بچه ماون ،یتا بچه دردسر دارهشت یتو خودت اندازه ؟یچ -

 باال آوردم. میتسل یو دستانم را به نشانه دمیخند
 باشه، باشه! غلط کردم! -

به استقبالمان آمدند. مادربزرگ  ییروزرگ با خوشعمه و مادرب م،یدیکه به مزرعه رس نی. هممیزدم و راه افتاد استارت
نثارش کرد. همه  یمحکم یلیبا اخم س د،یکه به هومن رس نیها را در آغـ*ـوش گرفت؛ اما همها و دخترتک نوهتک

 اش گذاشت.گونه یهومن گرد شد و دست رو یهاشدند. چشم رهیبا تعجب به مادرجان خ
 جون؟اِ؟ مامان -
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 :دیکرد و توپ شیبازو یحواله یمشت محکم مادرجان
 بره؟ ادمیو خرفت شدم که قول و قرارمون رو  ریقدر پاون یجون و مرض! فکر کردمامان -

 قولش افتاده بود، آب دهانش را پر سروصدا قورت داد و با ترس و لرز گفت: ادیکه انگار تازه  هومن
 ... آخه...یعنی... زهینه! چ -

 .دیهومن کوب ید و محکم به پهلورا باال آور شیعصا مادرجان
هان؟  ده؟یورپر یزنیم یکه به مادرجونت داد یقول ریز گهی. حاال دنجایا یایم تیواسه عروس یبهم قول داد -

 چشمم روشن!
. دیایشد تا حساب کار دستش ب یفنضربه بارنیچند شیهادادنیعصا به جانش افتاد و هومن هم در کنار جاخال با

 را به پهلو زد. شیهاشد و طلبکارانه دست الیخیمادرجان ب قهیسه دق-دو باالخره بعد از
 .رونیب یروستا بذار نیاما محاله اجازه بدم بدون انجام رسم و رسومات پات رو از ا ؛یکه در رفت یعروس ریاز ز -
 .دینال زانیآو یاکلمه وا رفت. با لب و لوچه یواقع یبه هومن نگاه کردم. به معنا یرچشمیو ز دمیخند زیر
 جون!کار رو با من نکن مامان نینه! ا یوا -

 :دیبه رانش زد و توپ یابا عصا ضربه مادرجان
 !نیکنیامروز شروع م نیحرف نباشه! از هم -
رفت و  فتد،یجا از تعجب پس ببود همان کیطرف سارا که نزدبه د،یچیپیتوجه به هومن که از درد به خودش م یب

 اش را نوازش کرد.گونه یبا مهربان
 تو؟ میعروس قشنگم! بر یخوش اومد -

 زد. یزورک یآب دهانش را قورت داد و لبخند سارا
 مادرجون! میب... بر -

هم  شیهارا کنار خودش نشاند. انگار نه انگار که نوه دایو مادربزرگ سارا و ش میها وارد خانه شدسر آنپشت یهمگ
 اش نشاند.گونه یرو یارا نوازش کرد و بوسـ*ـه شیداد. موها یجا شیپا یهستند. کوشا را هم صدا زد و رو

 تو وروجک! یچقدر بزرگ شد -
باز کرد. عمه هم  اریمه کردنمیجنیهم افتاده باشد، سر صحبت را با س هیبق ادیرا باال آورد و انگار که تازه  سرش

. دیمان چسببه همه یو گپ آن شب حساب یرهمدو ،ییو جدا یآورد و بعد از چند سال سخت ینیریو ش یچا مانیبرا
و همه به استقبال خواب رفتند. طبق معمول  میدل کند گریکدیبود، باالخره از  یگذشته بود که با هر زور مهیشب از ن

و نگاهمان را به سقف  میدیدراز کش مانیهاتشک یبنده، کنار هم بود. هر دو رو یعنی بوکسش،سهیهومن و ک یجا
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شده بودم، آرام  رهیسقف خ یبه ترک رو یکیطور که در تارگذاشتم و همان امیشانیپ یدستم را رو . مچمیدوخت
 .دمیندخ
 افتادم؟ یچه شب ادی یدونیم -

 :دیغر آهسته
 .کنمیرو فراموش نم ییایرؤ یاون مسافرخونه وقتچی! هدونمیبله، م -
 !نیچقدر حرصم داد نیزتو و فر تیکه سر اون مأمور رهینم ادمی وقتچیو منم ه -

 .دیخند
 ازدواج کنه و خودتم با خواهرش؟ نتیبا دزد ماش نیفرز یروز هیقراره  دونستیم یک -

 ها غرق شدم.زدم و در گذشته یلبخند
 فته؟یبرامون ب ییاتفاقا نیبعد از اون قراره همچ دونستیم یاصالً ک -

 شدم. رهیخ رخشمیمکث کردم و سپس به ن یکم
 ز مامانت چه خبر؟ا ؟یراست -

 که به باال چشم دوخته بود، گفت: طورهمان
 .دنشیسر رفتم د هی نجا،یا میایب نکهیقبل از ا -

 .دیخند
 زود برگردم. بارنیباشم و ا بهم سفارش کرد که مراقب خودم یکل -
 .کننیو خودشون ازش مراقب م رونیسالمندان آوردنش ب یپسراش از خونه شهیباورم نم -
 .دیو آرام خند دیلو، رو به من خوابپه به
 ،یایحور ،ینجات یقدر تعجب کرده بودم که به خودمم شک کردم. گفتم من فرشتهاون دم،یفهم یاوم... منم وقت -
 بودم خودم خبر نداشتم؟ یزیچ ،یایپر

 .دمیخند آرام
 .یستین نایاز ا کدومچیه بتیه نیجان! تو با اهومن -
 ادامه دادم: طنتیش با
 .یکار دار یبخواب که فردا کل ریبگ -
 از نهادش بلند شد. آه
 ننداز! ادمی! یوا -

 .دمیسرم کش یو پتو را رو دمیخند
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 !ریخشبت به -
 سرش انداخت. یکه پتو را رو دمیفهم

 بگذره. ریخدعا کن صبحم به ال،یخیشب رو ب -
*** 

را  میهانیآست کهیآمدم و درحال رونیآلود از خانه بخواب و بازمهین یشدم. با چشمان از تشک دل کندم و بلند باالخره
 یلهیاز سمت طو یآرام یهازمزمه دنینرفته بودم که با شن شتریرفتم. چند قدم ب ییشوطرف دستبه زدم،یباال م

 .ستادمیها، امرغ و خروس
 قربونت برم! گهی! قشنگم! تخم بذار دزمیعز -

 رمیکردم و مس یاخنده. تکفتدیبمالد تا کارش زودتر راه ب رهیها را ششت سر مرغهومن بود. احتماالً قصد دا یصدا
 برد. چارهیب وانیکج کردم. در را باز کردم که همان لحظه گوشش را کنار سر ح لهیسمت طورا به

 کرده؟ ریگ ؟یچ -
 :دیرا باال آورد و توپ سرش

 ت ناز کن. من خودم زن دارم!زدهبرو واسه شوهر فلک ؟یکنی! چرا انقدر ناز مکمهیبابا! خب زور بزن  یا -
 کرد و دوباره گفت: یمکث

 .دمینداره! خودم شوهرت م یاشکال ؟یتو هنوز ازدواج نکرد نم؟یبب -
 گذاشت. اشنهیسـ*ـ یزده دست روو وحشت دیکش ینیمن ه دنیبه اطراف انداخت که با د ینگاه

 ؟یکنیم کاریچ نجای! تو امیکارن! ترسوند یوا -
 :دمیو خند ستادمیا نهی*ـسـبهدست

 ؟یکنیم یدار کاریاز خودت بپرسه! چ دیبا یکی -
 :دیکرد و توپ یاخم

 ست؟یمعلوم ن -
 رفتم. جلوتر

 کار مشترکه! هی نیچرا؛ اما ا -
 و ابرو باال انداختم. ستادمیسرش ا یباال

 .دیشیم چارهیتون بجون بفهمه، جفتناگه ماما -
 .دیکش یها نشست و پوفعلفکاه و  یرو
 کنم. دارشیب ومدیسارا خواب بود، دلم ن یول دونم؛یم -
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 زدم. یمحو لبخند
 هومن! یچقدر عوض شد -
 حرفا رو ول کن کارن! نیا -
 ذوق به هدفش اشاره کرد و گفت: با
 مرغاشم مثل خودش قشنگه!داره؟ حتماً تخم ییچه برورو ینیبیم -

 کردم. یاخندهتک
 .یشوهرش بد ستیگذاشتن الزم نخروسه هومن! در ضمن! واسه تخم ،یکنیالتماسش م یکه دار ی؛ اما اوندرسته -

 .دیکش ینیجانش دوخت و محکم پشت دستش زد. هرا به خروس رشیمتح نگاه
 شم؟یازدواج دوتا خروس م یموقع تا حاال من دارم واسطهاون یعنینه!  یوا -

 داد:را به دندان گرفت و ادامه  لبش
 استغفراهلل! خاک به سرم! -

 .دمیخند
 .فتهیکمکت، کارتون زودتر راه م ادیب یبه نظرم سارا رو صدا بزن -

 تکان داد. یو درمانده نگاهم کرد و سر کالفه
 احتماالً! -

*** 
 زنان گفتم:نفسانداختم و نفس اریطرف مهرا به توپ

 .نیامه بد. شما ادنمیشیم رمیخسته شدم. م گهیها! من دبچه -
 :دیطرفم آمد و غرنشستم. هومن به وانیبه ا یمنته یپله نیاول یجدا شدم و رو هیبق از
 دمیدویهم انقدر خسته؟ من از صبح تا حاال داشتم دنبال مرغ و خروس و گاو و گوسفندا م سیبابا! پل یپاشو کارن! ا -

 و خسته نشدم.
 و لبخند زدم. دمیکش یقیعم نفس

 نگاهتون کنم! خوامی. من منینک یخودتون باز -
 باال انداخت. ابرو

 سرگرد؟ مونیرینظر بگ ریز یخوای! منهیا هیآها! پس قض -
شدند و من هم از دور نگاهشان  ی. دوباره مشغول وسطدیها دوطرف بچهگفت و به یاو سر تکان دادم. باشه دمیخند

 ت و با خنده گفت:طرف پدر زنش که وسط بود، انداخ. هومن توپ را بهکردمیم
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 .زنمیهوا زدم، باالخره خودتم م یاستاد! من که دخترت رو رو -
 داد. یو جاخال دیسارا خند پدر
 !خورمیعمراً! من مثل دخترم گول نم -

چشمانم  یجلو رشانیکم محو شد و فقط تصوشان کمداد و خنده یبودم. صدا شانیو همچنان غرق تماشا دمیخند
اتفاقات از ما  نی. امیما عوض شده بود یآن شخص سابق نبودند. همه کدامشانچیه گریکه د ییهاآدم ریبود. تصو

. با مشکالتمان، با مییایکنار ب دیکه با میدیفهم. میرا بفهم یزندگ یواقع یساخت و باعث شد معنا یدیجد یهاآدم
 یرا از هم مخف یزیچ دیکه هرگز نبا میفتگر ادیبر وفق مراد ما بچرخد.  شهیهم ستیکه قرار ن ییایو با دن مانیهاغم
! لمحاخودمان خوش یو من برا میکن یزندگ دیچطور با میآموخت نکهیقدرها هم مهم نباشد. باالخره ااگر آن ی. حتمیکن
 یثابت کرده و برا یفرزند عال کیخودش را به عنوان  گاهیکه جا نیفرز ی. برادهیرس یواقع یهومن که به شاد یبرا

ها تمام شد و همه بچه یغروب بود که باز یهاکی. نزدافتهیدست  یقیکه باالخره به آرامش حق یصخودم، شخ
جانب رو به سارا بهو حق دیرا سر کش شی. عمه چامیوردعمه و مادربزرگ پناه آ نیریش یهادوباره به خانه و صحبت

 و هومن گفت:
 ن؟یکنار هم نبود نجایشما دوتا االن ا کردم،یمو اون عکس رو پست ن شدمیاگه من واسطه نم نیدونستیم -

 :دیاما هومن غر دند؛یخند همه
 بود سارا سرم رو از تنم جدا کنه. کیخاطر اون پست نزدجون؟ بهعمه یگیم یچ -

 .دمیکش یقیآوردم و نفس عم نییرا پا میچا فنجان
 .نیاشتگاه و دادگاه عاشق هم شدبه شما دوتا که وسط بازد رسهیزوج هم م نیترهرحال اسکار باحالبه -

 و با خنده گفت: یرو کرد به هست اریچپ نگاهم کرد. مههومن چپ یول دند؛یخند همه
 !یدار یجالب و باحال یچه خونواده -

 و ابرو باال انداخت. دیخند یهست
 !؟یدیتازه کجاش رو د -

 گفت: مایو ش نیرو به فرز مادرجان
 !؟نیکرد یننه؟ شما هم عروس نمیبب -

 را باال آورد و سر تکان داد. شیفنجان چا نیفرز
 آره مادرجون. -

 زد. یجان لبخند مادر
 .ستنیتو انجام رسم و رسومات تنها ن گهیخوبه! پس هومن و سارا د -
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 و به سرفه افتاد. دیپر نیفرز یگلو انیم یچا
 ج... جان؟ -
 که به فکرت نباشم! شهی. نمیخودم یمثل نوه گهیتوام د -

 کرد و هول گفت: یاخندهتک ده،یپر یبا رنگ نیفرز
 مادرجون! ستینه نه! الزم ن -

 کرد. یاخم مادرجان
 کار رو بکنن! نیا شونیهم قراره واسه عروس یو هست اریرسم رو انجام دادن. مه نیهم قبالً ا دایچرا؟ کارن و ش -

 بحث را عوض کرد. یاسرفهبا تک عیگرد شد و سر یهست چشمان
 درجه گرفته؟ عیکارن ترف نیدونستیمادرجون؟ م یراست -

 :دیتوپ یبا اخم رو به هست مادرجان
 بحث رو عوض نکن دختر! -
 حرف انداخت. یسوخته بود، دوباره حرف تو یدلش به حال هست بارنیاول یهومن که انگار برا اما
 ست!سارا دوماهه حامله -
کرد و محکم به  یظیف سارا و هومن برگشت. سارا اخم غلطرو نگاه متعجبمان به میحرف همه ساکت شد نیا با

 هومن زد: یبازو
 !میدهن لق! قرار بود هر وقت من گفتم، به همه خبر بد -

 با ترس قورت داد. زده، آب دهانش را یبود چه گند دهیکه انگار تازه فهم هومن
 !زمیعز دیب... ببخش -

 م زد.کف دستانش را به ه زدهجانیو ه دیاز جا پر یهست
 !یخدا! چه خبر خوب یوا -

 را در آغـ*ـوش هومن انداخت. خودش
 !یمبارک باشه داداش -
 مانیخبر خوب دوباره برا نیخاطر او عمه به میگفت کیگفت و او را در آغـ*ـوش گرفت. همه تبر کیسارا هم تبر به
نه در آن حد که هومن داشت خودش را بود؛ اما  ترنیریقبل ش یمادرجان از دفعه یهاینیری. حاال شآورد ینیریش

 و با اعتراض گفتم: . متعجب نگاهش کردمکردیخفه م
 هومن؟ چته؟ چندتا چندتا داداشم؟ -

 :دیو با اخم توپ دیبلع یسخترا به ینیریآن حجم ش هومن
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 دارم خب! اریو -
 !یماندن ادیاز ته دل و به  یها. از آن خندهمیدیصدا خند کی همه

*** 
 بلند گفت: یگذاشت و با صدا وانیا یهانرده یرا رو شیهادست دایش
 پسرم! یخوریم نیتر کوشا! زمآروم -

 اش گذاشتم:شانه یطرفش رفتم. دست روزدم و به یلبخند
 .شنیگ نمنخورن که بزر نی. تا زمگهین د! بچهزمیانقدر نگران نباش عز -
 اضطراب نگاهم کرد. با
 آخه... -
 طرفش نشستم. کیکردم و  تشیهدا وانیا یگوشه  یتاب دونفره سمتبه
 !نیبش -

 شدم. رهینشست که دستش را گرفتم و به چشمانش خ کنارم
 دم؟ید یچه خواب شبید یدونیم -

 نگاهم کرد. پرسشگر
 ؟یچه خواب -

لند و ب یو لباس صورت یالبخند افسانه به آن پرت شدم. مادرم با همان کردنش،فیزمان با تعرزدم و هم یلبخند
طرفش به یحالبا خوش گوش،یتخس و باز یسالهو من همان کودک هفت آمدیسمتم مبر تن، لبخندزنان به ییبایز

 و در آغـ*ـوش گرمش محو شدم. دمیدو
 
 انیپا

 1398/5/8شنبه،  سه
*** 

 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 ه است.نگاه دانلود منتشر شد تیو در سا در امده ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا
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