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 1 يپاره 

بود که نه امروز  نجایاما نکته ا. هیمن روز بزرگ يکرد امروز برا یکنارم بود، حتماً تصور م يپرداز الیآدم خ اگر

بود، صد  دنیکه اطراف من با چشم قابل د يتنها جنبنده ا. کنار من بود یروزها داشت، نه آدم ي هیبا بق یفرق

 ياز مد افتاده  ينشسته بود و احتماالً به مانتو فرمونساکت و بلند، پشت  يجاده  نیا يرف تر انتهامتر اون ط

خواست با  یکرد و دلم م یسرم قار قار م يتمام باال ي قهیکه پنج دق یالبته به جز کالغ. کرد یمن نگاه م

 .ارمیمنقارش ب يکفش مخش رو تو يپاشنه 

کهنه بلکه به  دینه به اون پرا. جاده نگاه کردم يمالش دادم و دوباره به انتها م رو ینیدو انگشت استخوان ب با

آدم . کرد که منتظرش بودم یم تیرو به سمت من هدا ینیماش دیو شا دیچیپ یم ییجا هیکه  يمواز يخط ها

 . بهشتهینرفته باشه امروز چهار ارد ادشونیکه  ییها

 يا یدو سال با هر بدبخت نیا يبودم و اگر تو ستادهیا ییتنها يساعت بود که تو مین. ساعت نگاه کردم به

 .زدم یم هیگر ریهمه انتظار حتماً ز نیدست و پنجه نرم نکرده بودم، از ا

 شگاهینما يبود، با دوست هام برنامه  شیاگر االن دو سال پ. آسمون بود يگوشه  دیخورش. باال نگاه کردم به

گرفته بودم که اگر  ادیمن . کرد یهم نم یهر چند که فرق. زندان قدم بزنم در يجلو نکهینه ا ذاشتمیکتاب رو م

بودم که کار من با  دهیرس جهینت نیبه ا اهدادگ يتو شیاز همون دو سال پ. ستمیپاش با دیزنم با یم يگند

ه هرچند ک. که من رو درست نشناخته بودند ییآدم ها... تموم شده گهیشناختم، د یکه م ییآدم ها يهمه 

بهم ثابت  شیپ ي قهیدق 35از  قاًیاما امروز، دق. داشت یبرگشتن من رو سر پا نگه م دیباورش سخت بود و ام

 .گردونه یسابقم برنم یمن رو به زندگ يزیشد که چ

 ادیاگر ز دیشا. بلند نگاه کردم يوارهایاز دور به د. به طرف من اومد نییاز پارك خارج شد و با سرعت پا دیپرا

و شنل  زهیسربازها با سپر و ن. کابوس من بود نیتر اهیس نیاومدند و ا یکردم دوباره سراغم م یعطل مم نجایا

 .داد نییرو پا شهیپام نگه داشت و ش يجلو دیپرا. دمیمسخره ام خند يبه فانتز... اهیس

 ؟یتا ک-

 ؟یچ یتا ک-

 ؟یمون یمنتظر م یتا ک-

لبخند بزنم  نکهیبدون ا. همون لبخند. همون موها و چشم ها. نکرده بود يرییتغ چیه شیاز دو سال پ صورتش

 ؟يبود یتو منتظر چ: جواب دادم
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 .تو-

 یم. زل زدم يمواز يدادم و دوباره به خط ها هیتک نیگونه ام رو به سقف ماش. دادم رونیرو مثل آه ب نفسم

کالغ مزاحم  يبستم و صدا پلک هام رو. دونستم یم. چهیجاده بپ نیاز خم ا ینیماش چیه ستیدونستم قرار ن

 !نکبت: لب گفتم ریبه آسمون کردم و ز ینگاه. دوباره به گوشم خورد

 !وفا نیبش ایب-

 .ساکم رو برداشتم یرو بلند کردم و با ناراحت سرم

 کمک؟ امیب-

 .در رو محکم بستم. عقب رها شد يها یصندل يساك رو. زدم و در عقب رو باز کردم پوزخند

 ؟یهست یمعطل چ-

. در رو برام باز کرد دنمیدنده خم شد و قبل از رس يرو. رو دور زدم نیزور چشم از جاده برداشتم و ماش به

. اطرافم دوباره شروع به حرکت کنه يایاجازه دادم دن. فتهیاجازه دادم راه ب. دادم نییپا یرو کم ینشستم و صندل

قدم  یکامالً متفاوت ریلحظه به مس نیاز ا تمدونس ینبود و م يخبر. به عقب برگشتم و به خم جاده زل زدم

 . گذاشتم

خانواده ت  يدلت برا: گفت. برنداشته بودم نیسکوت گذشته بود و من چشم از سقف ماش يتو يادیز زمان

 تنگ شده؟

 آره؟: و گفت دیبه سمتم چرخ. نزدم یحرف. بود رینگاهش به مس. دیباال انداختم که ند شونه

 .نه -

کامل به طرفم . ستادیو ا دیخلوت کنار کش ابونیخ يرو گوشه  نیماش. رد و سکوت کردجا خو یجوابم کم از

 ؟یمن چ يبرا: گفت يریدلگ يدستم گذاشت و با صدا يدستش رو رو. چشم هام رو بستم. برگشت

 .نه: گفتم یول دمیرو پس نکش دستم

 ؟یداشت يظارچه انت: چشم باز کردم و گفتم. سکوت کرد و دستم رو محکم تر گرفت دوباره

 گه؟ید یکن یچرا به من نگاه نم -

 .تا باالخره خوابت ببره یبش رهیخ ییبه تخت باال دیاون تو انقدر با. سر عادت دارم يبه سقف باال -

 ...من -

 .خوام بخوابم یم -
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 !!زندان؟ فتادمیکه من ن یناراحت -

 !نرفته ادمیاز  کنم که چرا صورتت یفقط تعجب م... نه: صورتش نگاه کردم و گفتم به

از  یکی یحتماً حواسم پ. دادم یدرست مثل همون روزها اگر جواب تلفن هاش رو نم. هاش ناراحت شد چشم

 یکه اون لحظه به فکرش م يا گهید زیهر چ ایبرام اومده بود  دیخواستگار جد ایاستادها و دانشجوها بود، 

 .خبرها نبود نیزندان از ا يتو یول... دیرس

 !سراغم يومدیار نب هی یحت -

 اومدم مالقات؟ یم يباهات نداشتم، چجور یمن که نسبت -

بود که من عوض  نیمسئله ا. کنم ینفر خال هیرو سر  میمن فقط دنبال بهونه بودم که ناراحت. گفت یم راست

 یبهش دارم، اصالً احساس یدونستم چه احساس یمن همون موقع هم نم. عوض شده بود ایکل دن. شده بودم

 .دستش رو بلند کرد و دوباره راه افتاد. چه برسه به حاال! ارم؟د

 ببرمت خونه؟ -

 .اومدن دنبالم یخواستن م یاگر م. نه -

 !عادت ندارن زهایچ نیمن به ا ياون ها که مثل ننه بابا... يبهشون مهلت بد دیبا -

به  یلیاالن خ. راشون تنگ شده بوددلم ب. آورد یم ادمیرو به  میقبل یزندگ. داد یآزارم م شتریحرف ها ب نیا

 .داشتم اجیکمک احت

 شون؟یدیچند وقته ند -

 میسال و ن هی -

 ؟یخوب: به صورتم نگاه کرد و گفت قهیبعد از چند دق. نزد يا گهید حرف

 .آره -

 ...یدرمونگاه... يببرمت دکتر يخوا یم -

 .گفتم خوبم -

 . دیچیپ یابونیلب غرغر کرد و به خ ریز

 ؟يریکجا م -

 .من که خودم سر و سامون ندارم. ساناز يخونه  -

 مادرش چطوره؟: اسم ساناز لبخند زدم و گفتم دنیشن با
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 .همونجور: به صورتم انداخت و گفت یگنگ نگاه

 ینم یحت. شد یمانعم م یبیدو سال باخبر بشم اما رخوت عج نیا يساعته از همه  کیخواست  یم دلم

 هیترس از قطع شدن ارتباطم با بق. انداخته بود هیبه وجودم سا دنیرس از شنت. بپرسم يزیچ يخواستم درباره 

 یحال یبا ب. متوقف شد نیماش. نداشته یبه حال کس یدو سال فرق نیا يبفهمم نبودنم تو نکهیاز ا. مردم ي

و  یمیقد يخونه  دنید. بشم میگوشه قا هیخواست  یگرم حالم رو بدتر کرده بود و دلم م يهوا. شدم ادهیپ

 . داد یحالم نم يتو يرییساناز هم تغ يآشنا

رو مسئول  یمن کس یبود ول نیخوشحال به نظر برسه، صورتش غمگ نکهیاز ا شتریدر رو باز کرد و ب خودش

 .داد یرو هم پس م یتاوان هر اشتباه دیراه رو انتخاب کرده بود و با نیخودم بودم که ا. دونستم یسرنوشتم نم

*** 

دماغم  ریز گاریس يپشت بوم، بو يچهار طبقه و وارد شدن به اتاقک رو يزهوار دررفته  يله هاگذشتن از پ با

اوضاع ساناز و مادرش، اما حاال  یبررس يرفت و آمد داشتم، برا نجایبه ا ادیقبالً ز. بود شتریب شهیانگار از هم. زد

اطرافم سکه  يودم و قرار بود به آدم هاشده ب داریب رغا يانگار از تو. گذشت یانگار سال ها از اون دوران م

که قبالً رو به آسمون بود و حاال رو به  يپنجره ا. به طرف تنها پنجره رفتم و بازش کردم. بدم یمیقد يها

 ساختند؟ یرو ک نیا: نگاه کردم و گفتم واریبه د. یساختمون بغل وارید

 .هیچند واحدش هنوز خال. تموم شد شیسه ماه پ -

 !دارم ییویچه و نیبب: و اضافه کرد ستادیا کنارم

 رفت؟ ریام: به اطراف نگاه کردم و گفتم. خواستم لبخند بزنم اما نتونستم یم

 .رهیواسه شام بگ ییزایچ هیرفت  -

 ست؟یمادرت ن -

 .برگشته ریام ،يریدوش بگ هیتا ... رونیرفته ب -

. و نگاهش کردم ستادمیاتاق ا يگوشه در حموم  يجلو. دمیکش رونیلباس هام رو از ساك ب یحرف چیه بدون

عادت دو ساله  نیا دیبا. رمیحموم رفتن ازش اجازه بگ يبود برا کیشد و متوجه شدم که نزد رهیبا تعجب بهم خ

 ییدستشو يدوش اضافه رو هیوارد حموم شدم که در واقع  عیسر. کردم یرو ترك م» اجازه گرفتن« ي

نفس  يصدا یکه کس نیهم. و آرامش ییاحساس تنها نیهم. ودهم خوب ب نیمن هم ياما برا. بود کیکوچ

 یدو سال تمام افسردگ. رفتم داخل یبا انتخاب خودم م نکهیا... دیشن یفکر کردنم رو نم يصدا یحت ای دنیکش
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 دیبا. دمیفرو بردم و عمداً کش سمیخ يموها يدست تو. سو تر یدو سال تموم ناامن. تموم شده بود یو ناآروم

 .شدم یدوباره سر پا م دیبا. کردم یخودم رو جمع و جور م زود یلیخ

. بود دهیبرام خر شیماه پ 3لباس رو ساناز  نیا. هم برگشته بود ریاومدم، ام رونیو شلوار ب شرتیبا ت یوقت

 .موهام رو کوتاه کن ایساناز ب: دادم و گفتم هیها تک یاز پشت یکیبه . مشغول حرف زدن بودند

 ؟یواسه چ: ریام

 .کنم دایرو پ یچیبذار ق: نازسا

 .فهیح: دوباره گفت ریمشغول گشتن شد و ام کشیدراور کوچ ياز کشوها یکی يتو

 .حوصله شون رو ندارم. بلند شده: من

 !!کجا بلنده؟: ریام

به پشت  يروسر هی. ستادیرو پر کرد و پشتم ا ياسپر. دیکش رونیرو ب گریتر يها و اسپر رهیو گ یچیق ساناز

 کوتاه؟ یلیخ: ت و گفتگردنم بس

 !نه: ریام

 .شونه يتا رو: من

شد و  یم کیهوا کم کم داشت تار. رفت رونینگاه کرد و بعد از اتاق ب دم،ید یبه صورت ساناز که من نم ریام

 یچه مدل دینپرس یحت. مشغول شده بود يحرفه ا شگریآرا هیساناز با مهارت . قدم زدن خوب بود يپشت بوم برا

انگار هر تکه . افتاد یاطرافم م نیمز يرو ییخرما يمو يتکه ها. ستیدونست که برام مهم ن یم. خوام یم

 . داشتم یبرم دیدوشم بود که با يرو يبار

موقع بستن . نگاه نکرده بودم نهیرفت و من هنوز به آ یم رونیتا شده ب يو روسر یچیبعد ساناز با ق قهیدق چند

 .سشوار بکشم امیدست نزن تا ب. یسبهش بر یلیخ دیبا. مدل ساله: در گفت

 يشونه باال انداختم که صدا. چشمم کنار زدم و پشت گوشم بردم يصورتم رو از جلو يکج رو يموها ي دسته

حال تکون . غذا رو جلومون گذاشت يساناز ظرف ها. هم باهاش برگشت ریام. درآورد و رفت يا دانهیناام

: ساناز ظرف رو برام باز کرد و گفت. اومد یم ینظر کار سخت قاشق دست گرفتن هم به یحت. خوردن نداشتم

 !چشم هات نصف صورتت رو گرفته. يالغر شد یلیخ! بخور

 اد؟یمادرت ب یکن یصبر نم... دونم یم: و گفتم دمیکه ازم ساخته بودم خند يریتصو به

 !بخور. نه: انداخت و با اکراه گفت ریبه ام ینگاه
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 یهر سه معذب و رسم. داشته باشه یبودم که با مادرش اختالف دهیتا به حال ند. نگفتم يزیچ یکردم ول تعجب

هرچند که معده ام به برنج و . از نصف غذا رو نخوردم شتریب. واقعاً آزاردهنده شده بود گهیو سکوت فضا د میبود

دن نازم رو خور يمثل بابا برا یکه کس مرو پشت سر گذاشته بود ییروزها. گوشت نامرغوب عادت کرده بود

 .موندم یزنده م دیفقط با. دیکش ینم

. بدون ستاره است شهیآسمون تهران هم. آسمون بدون ستاره بود. رو کنار زدم و به طرف پنجره رفتم ظرف

 چه خبر؟ اسیاز : گفتم

ادامه . رد و بدل شد نشونیب بیو غر بیعج ياز همون نگاه ها. نمیسمتشون برگشتم تا واکنششون رو بب به

 بعد از من نوبت شما نشد؟: مداد

 .يمشکلش تو بود. نه: ریام

 !بود یزنند، باالخره ک یکه همه ازش حرف م اسی اسی نیا دمیآخرش هم ند. شد فیح: من

 .يخورد یحبس ابد م يبود دهیجنب ریاگر د! بود یکه ک يدید: ریام

 .به خاطر من: گفت یبا ناراحت ساناز

 !یمن و اون عوض نیب هیزیچ هی نیا. اسیبه خاطر پاپوش : من

 .میستیما هم قد اون ن. لیتعط نهیم نهیک. بود تموم شد یهر چ: گفت يجد یلیرخیام

 ...بخواد یآدم هر چ نیا. ترسم یمن هم م. گهیراست م: ساناز

 مرد؟ ایاصالً زنه . تو زندان هم شناس بود یحت... دونم یم. دونم یم: من

 !!ادیاز زن بر نم گن،یکه م ییکارها نیا: هم ظرفش رو کنار زد و گفت ریام

 .فقط سه تا بود. نگاهم به ظرف ها افتاد من

 ؟یمادرش نگرفت يچرا برا-

. موندم رهیبهش خ. نگاهم کرد نیساناز قاشق رو به ظرف برگردوند و غمگ. نداد و به ساناز نگاه کرد یجواب ریام

 ؟یک: دادم و گفتم هیکنار پنجره تک واریبه د. پاهام سست شد. زدم یحدس م دیبا

 !وفا: بلندش رو پشت گوشش زد و گفت يموها. ساناز جمع شد يتو چشم ها اشک

از تحملم  شتریکردم، حاال ب یقلبم حس م يکه دو سال تو يدرد نیا. مالقات هاش بهم نگفته بود يتو یحت

 ؟یک: بلند تر گفتم يبا صدا. شده بود

 .رو پس زد وندیماه بعد از عمل، پ هی: رفته گفتگ يو با صدا دیچشم هاش دست کش يرو ساناز
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رو از دست دادم، به  میزندگ يمن همه ! ماه هیفقط . زانوهام رو بغل کردم. خوردم و نشستم زیل وارید يرو

 .ماه هیبه خاطر ! یچیخاطر ه

 .نشد... بردم يهر دکتر... دمیبراش خر ییهر دارو-

-... 

 !وفا-

 ؟یچرا بهم نگفت-

 .ومدیدلم ن-

 ...بود یچیبه خاطر ه-

 يبا صدا. دونستم یدونستند اما خودم که م یو ساناز نم ریام. اعدام رفتم و برگشتم يمن تا پا. باز تکرار کردم و

 ... دونستم همه جا نفوذ داره یم... خفتم نکنند اسی يکه آدم ها دمیدو سال با چشم باز خواب: آروم گفتم

 .يتا حاال مرده بود ،يریخواست بم یاگر م. هشد التیخ یحتما ب: به حرف اومد ریام

 . رو تحمل کردم يا یدو سال هر بدبخت. اون تو چه خبره یفهم یتو نم -

 .يتو فقط خودت رو زجر داد. من هم اون تو بودم: گفت ریکرد و ام هیشروع به گر ساناز

مجبورت نکرده  یکس: مه دادادا. که من بودم نداشت ییدر مورد جا ينظر چیاون ه. رو محکم تکون دادم سرم

 .بود

 !ریام: داد زد ساناز

 نیهم. ساله به نظر برسم 26بالغ  يزن ها هیکردم شب یزانوهام برداشتم و سع يدستم رو از رو. نزدم یحرف

سطل زباله  يساناز ظرف ها رو تو. رو جمع و جور کنم میبه خودم قول داده بودم که زندگ شیپ قهیچند دق

 .خونهزنگ بزن  ریبگ: رو به طرفم گرفت و گفت شیگوش. برگشت انداخت و به سمتم

-... 

از  شه،یم يروز هی... گذاشتم هیاز تو هم ما یحت. به خاطرش کردم يهر کار. چقد عاشق مادرم بودم یدون یم-

 .یشیم مونیپش یبراشون بکن یکه نتونست يهر کار

 !اون ها منو ول کردن. من ولشون نکردم: داد زدم یعصبان

 .زنگ بزن وفا-
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. رو فشار دادم call يخونه، دکمه  يشماره  يبعد از مکث رو. رو گرفتم و عدد ها رو زدم یگوش یناراحت با

 بله؟: دیچیگوشم پ يمامان تو يصدا

 .مامان: کردم بغض نکنم و گفتم یسع

-... 

 .منم-

 ؟یزن یاز کجا زنگ م. وفا-

 .دوستم يخونه : صداش شدم و گفتم یگرفتگ متوجه

 حالت خوبه؟-

 .خوبم. آره-

 .مامان: گفتم. دمیاش رو شن هیگر يکرد و صدا يناله ا مامان

 .دنبالت ادیکنم ب یم شیراض فته،یب ابیمدت آب ها از آس هیبذار . بابات ازت دلخوره-

گند زده  یمن حساب. دونستم یم! ومدین چوقتیاما ه. مالقاتم ادیکنه، ب شیکه قرار بود راض یهمون وقت مثل

اومد خونه مون شلوغ  یم ادمی یاز وقت. همه رو برده بودم يداد و من آبرو یم تیبه آبروش اهم یلیبابا خ. ودمب

افتاد همه باخبر  یکه برامون م یهر اتفاق. میداشت ییها و اهل محل هم آشنا هیبا همسا. و پر رفت و آمد بود

 .شدند یم

 وفا؟... الو-

 .دیمراقب خودتون باش-

 .شهیم یراض. دونه یرگ خواب بابات رو م دیوح. نکم صبر ک هی-

 .بشه یدو ساله قراره راض-

 ؟يپول الزم ندار: زد و گفت هیگر ریز دوباره

 .نه: زدم و گفتم پوزخند

 شه؟یمگه م-

 .خوام ینم يزیچ-

 !وفا-

 .خدافظ-
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حرف ها بودم که با  نیداغون تر از ا. دیازم نپرس يزیچ. رو به طرف ساناز گرفتم یرو قطع کردم و گوش تماس

 . درد دل کنم یکس

 متیودکا با ق ینوع ،یپاکت ای: یسیساند:حیتوض(یسیرو بست و با سه تا استکان و دو بسته ساند خچالیدر  ریام

 .دستش رو رد کردم. رو به سمت من گرفت یکیپر کرد و  مهیاستکان ها رو تا ن. کنارمون نشست)مناسب

 .حالم خوبه-

 .ریبگ... تهیواسه آزاد-

 .يآزاد شد یناسالمت. گهیبسه د يزار هیگر: برداشت و گفت یضیاستکانش رو با لبخند عر ساناز

بزرگم کجا بودند که حاال من رو  يبابا و عمو. صورتشون من هم به خنده افتادم يتو یالیخ یخنده ها و ب از

استکان رو . بود نطوریهم شهیهم. دماش سر به هوا تر بو گهید يمن از بچه ها. کرد یبابا حتماً عاقم م. نندیبب

 !به جهنم: گرفتم و گفتم

سرم . مادرم انداخت شیپ قهیچند دق يحرف ها ادیطعم گسش ته ِ گلوم موند که من رو . دمیجا سر کش کی و

. دیو سر کش دیساناز که در حال مزه کردن بود با حرکت من خند. از ذهنم پاك بشه زیرو تکون دادم که همه چ

 يتمام عمرم برا ياندازه  هب. نه امشب. غصه خوردن نداشتم يحوصله  یول دیارز یبعدش نم به سردرد

 ینم. بار شربت هم بهش اضافه کرد که سبک تر بشه نیدوباره پر کرد و ا ریام. وقت داشتم یمونیو پش یناراحت

 . ستیمن مهم ن يبرا گهیدونست د

اومد  یکه به زبونمون م یهر چرت. میفاز فک گرفته بودهر سه تامون گل کرده بود و  يخل باز. گذشت یمدت

. کنم هیبود گر کینزد یو گاه دمیخند یم یگاه. کنم یتونستم حرف ها رو درست معن ینم گهید. میگفت یم

 یرو به سالمت يآخر. خندمکردم ب یسع. دمیچشم هام دست کش ياخم کردم و رو... بود یخوب زیچ... هیگر

زندان حرف  يتو. لرزونه یهم دلم رو م تیتو اون وضع یتوجه شدم آوردن اسمش حتو من م میباال داد اسی

 دواریفقط ام. انداخت یرو به وحشت م یبودم که هر آدم عاقل دهیدر موردش شن سیپل یاز بچه ها و حت ییها

 .ببرم شیفقط بتونم کار خودم رو پ. نکنه ریبه پرش گ میو پرم مستق ارمیبودم که شانس ب

*** 

: بود گفت دهیمن دراز کش يساناز که رو به رو. دادم و نفسم رو فوت کردم هیتک یبه پشت. رو قطع کردم نتلف

 شد؟ یچ

 .گفت برم اونجا-
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 .بذار دو روز بگذره ؟يدار يحاال چه عجله ا-

 .کنم یتلفن ها رو بعداً حساب م نیپول ا-

 !!هنوز انقدر بدبخت نشدم-

دونستم دو تا از  یم. رو بستم و مشغول مرتب نوشتن چند تا آدرس شدمو بازار کار  يهمشهر يها يازمندین

ام رو ماساژ دادم و  قهیشق. کاغذ رو تا کردم. ها خوب بود شگاهیاز آزما یکی یخورند ول یشرکت ها به دردم نم

 !؟یعرق سگ ایودکا بود ! آورده بود؟ ینکبت چ ریام نیا: گفتم

 .شهیم دایهم به زور پ نشیهم! یتو عادت نداشت: شد و گفت زیخ مین دیخند یم کهیحال در

 ؟یکن یم کاریخودت االن چ: موضوع رو عوض کردم. دو بار باال آورده بودم و نتونسته بودم بخوابم شبید

 .یخرده فروش. یچیه-

 شگاه؟یآرا یبرنگشت-

 !محترمه يبه قول شهناز اونجا محل کار آدم ها. نه بابا-

 !کنه یم نیینبودن رو هم حتماً شهناز تع ایدن محترم بو نیا: خنده گفتم با

 .هاش رو قر زده بودم ينصف مشتر. حق داشت چارهیب: خنده اش تموم شد جواب داد یوقت

 !دهیهاش پر يبعد از تو نصف مشتر. شیاومدند نه آرا یاون ها به خاطر جنس م! يساده ا-

من از اولش هم . نداد لمیام گذاشت که تحومر یلیبه هر حال خ: درست نشست و گفت. شد دنیمشغول خند باز

 .فقط براش درد سر بودم

-... 

 .واسه تو هم درد سر شدم-

 .من خودم خواستم به مادرت کمک کنم-

 .مردم یمرد، من هم م یعمل کنه م نکهیاگر بدون ا-

 ؟يدار یر نمب يگر یچرا دست از ساق... ستین يازیحاال که به پول قلب و عمل ن: گفتم یاز سکوت کوتاه بعد

 .شگاهیدنبال همون آرا يبر

 .شهینم-

 ؟يریگیجنس م یاصالً از ک-

 .همون موقع ها باهاشون آشنا شدم... همون... میقد يدو تا از بچه ها یکی... از-
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-... 

 .پولش هم خوبه. کنم یکار رو م نیسه ساله هم-

 دست تو رو هم بند کنم؟ يخوا یم: خنده اضافه کرد با

 يمانتو هی... بشه نیهمه درس نخوندم که آخرش ا نیا: همزمان گفتم. طرف کمدش رفتمشدم و به  بلند

 . دارم، برم یبرم یدرست حساب

 .هوا تکون دادم يکاغذ آدرس ها رو تو و

 !یآبج يلباس ندار ي قهیسل... امیصبر کن خودم ب -

 .گشت يزیلباس ها دنبال چ نیشد و ب بلند

 ! بده حاال يزیچ هی. ولش کن -

 !یکن دایخواستگار پ هی يریو يریبلکه تو اون ه: رنگ روشن انتخاب کرد و گفت يمانتو هی

به  یدر ساختمون نگاه ي رهیت يها شهیش يتو. شدم ادهیپ یاز تاکس کیساختمون ش هی يساعت بعد جلو کی

چشم . داشتم يخوشبختانه ظاهر خوب و قابل اعتماد. اومد یلباس ساناز بهم م. سر تا پام انداختم و رد شدم

بودم  میجد پدر یزن آلمان ونیرو هم مد نیا. بود لیباشه، با کالس و اص بایز نکهیاز ا شتریروشنم ب یعسل يها

داشته باشم، فقط بهم اعتماد به  يمزخرفات اعتقاد نیبه شجره نامه و ا نکهینه ا. قجر بود يکه از بازمانده ها

که داشتم، سخت بود که ترس رو  ياره صحبت کنم و با سابقه اقر یدونستم با چه جور آدم ینم. داد ینفس م

 .از خودم دور کنم

اما دو نفر  رند،یپذ یهستم که امروز م ينفر نیبهم گفته بود من آخر یمنش. ضربه به در زدم و وارد شدم چند

 ینشون م ورنطیالبته ظاهرش ا. نشسته بود زیپشت م یو محترم انسالیمرد م. هم بعد از من وارد شده بودند

مهم  يوارد نقش ها یوقت. اعتماد کنم یبه کس دینبا نکهیبهم داده بود؛ ا یدو سال، درس بزرگ نیا... داد

 یهم کم شیاگر دو سال پ. يکنه که ازش انتظار ندار يدستت بلند بشه و کار يهر کس ممکنه رو ،یشیم

مرد . شد یمن به زندان باز نم يو پاشد  یسر و صدا تموم م یب زیکردم، همه چ یحواسم رو جمع م شتریب

 .دیخوش اومد: زد و گفت يلبخند

 .ممنون-

چند . مشغول مطالعه شد. ها نشستم یاز صندل یکی يپر کرده بودم رو جلوش گذاشتم و رو رونیکه ب یفرم

 !ف؟یِ شر یمیش: لحظه بعد با تعجب سرش رو بلند کرد و گفت
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 .بله-

 تیاولو. میکن یتا بررس دیاریب فیهفته با مدارکتون تشر نیهم يتو: تنگاه کرد و گف يفرم رو سرسر ي هیبق

 لیبه دل ای شهیم یکه خال یهر پست. شهیانجام م يها حرفه ا شیآزما نجایا... کشوره يقو يما با دانشگاه ها

 .اارتقاءیمهاجرت به خارج از کشوره 

 .بله متوجه ام-

 ...که دیدون یم. میریگ ینم رویروزنامه ن قیما معموالً از طر-

-... 

 .داره فهیانجام وظ يجنبه  شتریبازار کار، ب يها تو یآگه نیا-

 .بله: زدم و گفتم پوزخند

 !دیروزنامه دنبال شغل يکنم که تو یاز شما هم تعجب م-

 .دمیشن ادیرو ز نجایاسم ا. کرده باشم یامتحان هیراستش خواستم -

کامالً واضح اعالم . یعلم يمصاحبه  يبرا امیبا مدارك ب دیباداد و مطمئنم کرد که  لمیتحو يلبخند دوباره

اما . روزنامه نداره يتو یهم به آگه یربط چیهست که البته ه هیو توص یبا پارت گهید یمدع هیکرده بود که 

من . ارشد هم چند تا مقاله نوشته بودم نمصاحبه از من جلو بزنه؟ من که تو دورا يتونست باشه که تو یم یک

 .رو مثل خر درس خونده بودم میجوون يروزها نیبهترکه 

. داد یکه بودم، آروم تر نشون م يزیصورتم از چ. انداختم رهیت يها شهیبه ش یاومدن نگاه رونیموقع ب دوباره

احساس  شتریب ينطوریا. خواست قدم بزنم یگرم دلم م يبا وجود هوا. نشده بود ادمیحداقل متوجه استرس ز

 يقرار نبود برا. گشتم یدو تا چهار راه گذشته بود و من کم کم به حالت قبل از زندان بر م. دمکر یآزاد بودن م

 !بهم اجازه بده یراه رفتن و هوا خوردن هم کس

*** 

 کو؟ نتیپس ماش: پاش سر خورد و گفتم ریموتور ز يرو ریام یآب ياز چشم ها نگاهم

 .مال خودم نبود: و گفت دیخند

شالم رو محکم کردم . پشت بوم برامون دست تکون داد ينرده ها يساناز جلو. مون کردمساخت يبه باال ینگاه

 .و سوار شدم

 .پس سر کوچه مون نگه دار-
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 ؟!نهیاش رو بب ندهیحاج آقا داماد آ یترس یم-

زدم  يضربه ا د،یلرز یشونه اش که از خنده م يرو. ومدیمن اصالً خوشم ن یخنده زد ول ریاز حرفش ز خودش

 !فتیراه ب: تمو گف

 !!زاغو ریمعروف به ام ر،یآقا ام شونیا. کنم شیمونده بود که به بابا معرف نیهم. کرد و به حرکت افتاد روشن

 .خوام گاز بدم یم ر،یمنو بگ: رو عقب تر آورد و گفت سرش

 !یتکاله هم که نذاش... مثل آدم برو. ول کن: به گوشش برسه ابونیخ یرو بلند کردم که تو شلوغ صدام

 ست؟یموها ن نیا فهیح-

سر تکون دادم و . دیزد دست کش یآفتاب برق م ریروشنش که ز يموها نیفرمون رو ول کرد و ب ي دسته

و  دمیکش یکوتاه غیج. دیچیخلوت پ ابونیخ يخورد و با سرعت تو یبعد موتور تکون قهیدو دق. نزدم یحرف

 چه خبرته؟: گفتم

 یاواخر هم ازشون خوشم م نیتا هم. افتادم یدوران بچگ یبرق يها يازب ادی. دیکرد و خند شتریرو ب سرعتش

کمرش رو گرفتم . بخوره نیکم مونده بود که پاهامون به زم. دیچیسمت انداخت و پ هی يوزن موتور رو رو. اومد

 !آروم تر: و کنار گوشش گفتم

کردم و  شتریفشار دست هام رو ب. کردند یاطراف فقط به ما نگاه م يآدم ها. سرعتش رو کم نکرد یول دیخند

 !!ریام: بلند تر گفتم

 گهید. گذشت قهیچند دق. از دست هام گذاشت که بلندش نکنم یکی يآورد و دستش رو رو نییرو پا سرعتش

خواستم  ینم یکردم ول یرو روشن م فمونیزودتر تکل دیبا. بود ریام شیفکرم پ. میشده بود ابونمونیخ کینزد

. که داشتم یطیشرا نیهمچ يبه خصوص تو. که برام مونده بود رو هم برنجونم ییها یتنها دوست ها و حام

سال هم  کیهمون  يزندان گذشته بود، اما تو يشد که دو سالش تو یم یسه سال ریبا ام مییآشنا يسابقه 

 . بود دهیمن رو داشت و به هر سازم رقص يهوا شهیهم

بدم که  صیها رو تشخ هیتونستم دو تا از همسا یهم م قیدق بدون نگاه یحت. کوچه موتور رو نگه داشت سر

 دیباالخره با ؟یاما فرار کردن تا ک. خواست همون لحظه سوار موتور بشم و فرار کنم یدلم م. شدند یم کینزد

 هیشهر بود و همسا یجنوب ي مهیتو ن یمیقد يمحله  هی نجایمسئله که ا نیا. شدم یمسئله رو به رو م نیبا ا

 یسع. راه به دو خانم برخورد کردم يتو. به طرف خونه حرکت کردم. دادند یم تیاهم گهیحرف همد ها به

نگاه خانم . هنوز نرفته ریام دمیبرگشتم و د. کوچه بود يانتها يتو يکردم لبخند بزنم اما نگاه هر دو به نقطه ا
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 لیتر از تحل ریذهنم درگ. رفتمهم گ یکردم و جواب آروم یکوتاه» سالم«. شتبه سمت من برگ هیها با کنا

 .نمیقرار بود خانواده ام رو بب گهید ي قهیتا چند دق. ماجراها بود نیا

از  یکه بخش لیو اص یمیقد ياما با معمار کیکوچ یکلنگ يخونه  هی. بود شیدو سال پ يهمون خونه  خونه

که زنگ رو زدم،  نیهم. شد یشش نمبه فرو یگذاشتند هم راض یگردن بابا م ریز غیاگر ت. بود ياجداد ي هیارث

براش سر تکون . کنار رفت م،یزد یصداش م »یب یب« میبچه بود یکه وقت ییرو هیرو  ي هیهمسا يپرده 

 ه؟یک: شد دهیشن فونیآ يمامان تو يصدا. پرده رو انداخت یدادم ول

 .وفا. منم-

بالکن  ينرده ها يمامان رو. وارد خونه شدم .بود ستادهیهنوز ته کوچه ا ریام. در رو باز کرد یاز مکث کوتاه بعد

 ينگاهش کردم، بعد پله ها نطوریاول هم. دادم که غش کنه یخم شده بود و هر لحظه احتمال م کیکوچ

معموالً . قدرت حرکت کردن نداشت انگار اصالً. دمیرو به طرفش دو اطیکردم و طول ح یدر رو ط يکوتاه جلو

. االن بشکنم دیانقدر محکم من رو گرفت که فکر کردم شا نباریا ینداشتم ولبا مامان رو  یعادت بغل و روبوس

 ...يچقدر الغر شد: به صورتم زل زد و گفت یبعد از سکوت طوالن. نزدم یکرد و من هم حرف هیگر

 يکنم اما من اون دختر هیانتظار داشت من هم گر دیشا. نشست نیزم يشد و رو يدوباره اشک هاش جار و

 .کرد، نبودم یم هیو گر دیلرز یدادگاه از شدت ترس م يتو شیپکه دو سال 

 .من خوبم! مامان -

 !تو سرمون شد یچه خاک نیبب: شال کرمش صورتش رو خشک کرد و گفت يگوشه  با

ازش فاصله . ساکت خونه ترس برم داشته بود يبود و من از فضا ختهیباز به هم ر مهیشال ن ریاز ز موهاش

 ست؟ین دیوح: دادم و گفتم هیتکبه نرده ها . گرفتم

 .هیسرباز. نه-

 دایو: دوباره گفتم. میخواستم حرف بزن یفقط م. اومد یسکوت بدم م نیاز ا. اعزام شده یخبر نداشتم ک اصالً

 ست؟ین

 .نه-

 بابا؟-

 .مغازه ست-

 .کرد یم ریس گهیعالم د هی يصورتم زل زده بود و انگار تو به
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 یبغل يخونه  يکه پشت پنجره  ییچشم ها ررسیبالکن بلند بشه تا از ت یسنگ نیزم يکردم که از رو کمک

روشن  يقهوه ا يکاناپه ها يرو. برق ها رو روشن کرد عیو مامان سر میبا هم وارد خونه شد. میبود، خارج بش

ش سرزن گهید ي قهیتا چند دق ستمدون یم. مامان نگاه کردم که قبالً نبود يموها دیسف يبه تارها. مینشست

 ایب: و گفت دینامرتبش کش يبه موها یدست. حق هم داشت. باز نشده بود خشیهنوز . کنه یهاش رو شروع م

 .گذاشتم مهیناهار ق... برات غذا بکشم

 .رمیس-

 ؟ییاالن کجا-

 .دوستم يخونه -

 بال رو سرت آوردن؟ نیکه ا ییهمون دوست ها: زد و گفت هیگر ریدوباره ز مامان

 .خودم خواستم... خواستم کمکشون کنم یفقط م ؟ییچه بال-

 !؟يبود که کرد يچه کار نیا! آبت کم بود؟! نونت کم بود؟: شد و گفت یمامان عصبان نگاه

 !یصد بار تا حاال گفت. حرف گذشته رو وسط نکش-

 .»غلط کردم! دیببخش« یکلوم به بابات بگ هی يومدین... یستین مونیپش یچطور وسط نکشم؟ حت-

 .مچون غلط نکرد-

 یم یهنوز هم گردن کلفت... يشد یواسه من قاچاقچ یرفت: با حرص چشم هاش رو درشت کرد و گفت مامان

 !؟یکن

خنده  يتونستم جلو یکه نم »یقاچاقچ«گفته بود  يجور. رو برگردوندم که متوجه لبخند ناخواسته ام نشه سرم

 .شد ریبابات پ... مون جلو همه رفتآبرو: ادامه داد. خبر نداشت يزیاز چ چارهیمامان ب. رمیام رو بگ

رو با  دشیسف يتارها. تنگ شده بود شتریبابا از همه ب يدلم برا. حرف بابا دوباره نگاهش کردم دنیکش شیپ با

دکتر و  رمیبند م هیمن . نرفته نییدو ساله آب خوش از گلومون پا! نیبب: دست نشون داد و با ناله گفت

 .کنه لندسر نداره ب گهید. شوهر رفت ينواده خواهرت جلو خو يآبرو. داروخونه

 .اون جنس ها مال من نبود: و گفتم دمیشده بود کش سیچشم هام که حاال خ يرو دست

 !گهید یزن یم نهیپس مال اون دوست هات بود که سنگشون رو به س... تو بود نیتو ماش-

 .برام پاپوش دوخته بودند-

 ؟ینگفت لیپس چرا به وک ؟یک-
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 زیچ چیمن ه. رو هم دور زده بود سیپل یاسم بود و حت هیکه فقط  یکس. »اسی«. تاسف تکون دادمرو با  سرم

 . دیماله رو جرمم کش یالبته بردن اسمش هم کل. بگم لیدونستم که به وک یدر موردش نم

 نرویخونه ب نیتا هر وقت هم که گفت، پات رو از ا. یبوس یدستش رو م. يخوا یامشب از بابات معذرت م-

 .که گفتم نیهم. يذارینم

 .مونم یشب نم-

 !؟يپس چرا اومد: با دهن باز نگاهم کرد و گفت مامان

 !؟یمن رو جون به لب کن ياومد: شد و ادامه داد یهاش عصبان چشم

 .اومدم مدارکم رو بردارم-

خرج خودم رو در  .سر کار رمیم. ستمیمن تو خونه بمون ن: شدم، گفتم یکه وارد اتاق کنار آشپزخونه م نطوریهم

 . ارمیم

 ...یچ یعنی-

 !االن نه. بابا شیگردم پ یکه ثابت شد برم میگناه یب... کارم هم هستم ریگیپ-

 یگناه یب یکن یکه فکر م یفقط خودت... یتونست کرد ول یم يبابات همون موقع هر کار-

 !مینیب یم: و آروم گفتم ستادمیاز حرکت ا یناراحت با

 ؟یگفت یچ-

 .یچیه-

! وفا جان: داد و گفت هیمامان به چارچوب در تک. کشو در آوردم و بازش کردم يرو از تو میواریکمد د دیکل

 هیبابات  یتو اگه مقصر هم باش. دور اون دوست هات رو خط بکش. برگرد خونه. گذشته رو بذار کنار! مامان

 ...رهیم ادشی گهیسال د

 .دممدارکم ش يپوشه  يزدم و مشغول گشتن تو پوزخند

 !مالقاتم ومدیبار هم ن هی. نرفته ادشیبابا دو ساله که -

 .که جونش به تو بسته ست یدون یم... یمعذرت نخواست. يکرد یتو سرسخت-

لباس از کمد و  يسر هی. پوشه بود به جز شناسنامه يتو زیهمه چ. نگه دارم ینزدم که بغضم رو مخف یحرف

 .زد ینم یمامان حرف. الزمم بشه که ممکن بود يزیهر چ. آوردم رونیکشوهام ب

 .نمتونیب یم امیم. نگران نباش-
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 !وفا-

 .شهیدرست م. هم نکن هیگر-

دلم . کرده یم زشیحداقل روش دو وجب خاك نبود و معلوم بود که مامان تم. برداشتم زیم يتاپم رو از رو لپ

 .گرفت

 مامان؟ يدیم ییمشما سهیک هی-

همه . اومد یغذا از آشپزخونه م يبو. کردم داید شدم و از آشپزخونه دو تا پخودم بلن. از جاش تکون نخورد مامان

 شناسنامه ام کجاست؟: گفتم ختمیر یرو داخل مشما ها م لمیکه وسا نطوریهم!! مثل سابق بود، اما نبود زیچ

 .دونم ینم: گفت يسر رهیبا خ. نگاهش کردم. رو نداد جوابم

 .بگو شه؟یمگه م-

 !ادیصبر کن خودش ب. باباته دونم؟ دست یمن چه م-

 .الزمش دارم. لوس نشو مامان-

 دهیکش بتیهمه از دستم مص. آورده بودم میبال رو سر زندگ نیخودم ا. هاش سرخ شد و شونه باال انداخت چشم

 .لپ تاپ و مشماها رو مرتب کردم و به صورت مامان زل زدم فیک. کردم یدرستش م دیخودم هم با. بودند

 .زنم یسر مبهتون  امیم-

-... 

 .شهیم یبابا هم راض ياونطور. کنم یرو درست م یخودم همه چ. بذار کارم رو به راه بشه. دمیقول م-

: رو برداشتم و با لبخند گفتم لیوسا. باالخره از رو رفت و شناسنامه رو از اتاق خودشون آورد قهیاز چند دق بعد

 .يکن شوهرم داد الیخ

زدم که  رونیاز خونه ب عیسر. دنبالم اومد هیو تا دم در با گر دیا بغضش دوباره ترکخواستم ناراحتش کنم ام ینم

 یافتاد که از سر کوچه م یکه در رو بستم، چشمم به بابا با کت و شلوار مشک نیهم. آزارش ندم نیاز ا شتریب

پاهام کشش رفتن . شدم بخکویسر جام م. یتا مامان مبود ییبابا شتریمن ب. دلم واقعاً براش تنگ شده بود. اومد

 . بود دیخر يپاکت ها شهیدستش مثل هم يتو. بابا هم سرش رو بلند کرد و از دور نگاهش به من افتاد. نداشت

 ی، از خدا خواسته همون جا م»در بده يجلو«گفت  یتو خونه و م دیکش یکرد، دستم رو م یاخم م هیاگر  دیشا

قدم  هی. ستادیاما بابا سر جاش ا. کردم یبودم رو فراموش م دهیچخودم  يکه برا ییبرنامه ها يموندم و همه 

چشم هام  يسوزش اشک تو. برگردوند ازمبابا روش رو . نکنم هیبه سمتش رفتم و تمام تالشم رو کردم که گر
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 گهید نجایا. بودم دهید نمیقرار بود بب یهر چ. کوچه حرکت کردم يبرگشتم و با سرعت به طرف انتها. نشست

 .ن نبودم يجا

*** 

اوضاع  يچطور ممکن بود تو. شغل رو خوندم يکه چشمم به البراتوار بزرگ ساختمون افتاد، فاتحه  نیهم

 نیباز هم همچ یداشته باش دهیشغل به من برسه؟ هر چقدر هم که به سرنوشت و شانس عق نیخراب کار، ا

که در قبال خودم و  يا فهیرو از وظشغل هم من  نیکردن ا دایپ یدونستم حت یالبته م. دهیبع یلیخ يزیچ

 . گردوندم یاز دست رفته ام رو بر م يآبرو دیبه هر حال با. کرد یام داشتم خالص نم ندهیخانواده و آ

باشه، فوق العاده اما  میکه قرار بود سرپرست حرفه ا يکف سالن در کنار مرد دیسف يسنگ ها يزدن رو قدم

تمرکز  دهیم زاتیشغل و ساختمون و تجه يکه درباره  یحاتید به توضش یدر واقع اصالً نم. استرس آور بود

 .کردن منه تو به طرف من برگشت تازه متوجه شدم که االن نوبت صحب ستادیا یوقت. کرد

 بله؟-

 ه؟ینظر شما چ-

 ي رهیاون چند تار ت دیبود که با نیکه داشتم ا ياون لحظه تنها نظر يتو. به اوضاع اطراف انداختم ینگاه

کرد، خودم دست به  یکار رو نم نیا گهید يچشمش کنار بزنه و اگه تا چند لحظه  يرو از جلو شیشونیپ يرو

 !شدم یکار م

 .و شغل خوشم اومده طیمح نیمن کالً از ا-

به هر حال مرد بدون حرکت نگاهم . داره یکه حواسم بهش نبود، هماهنگ یدونستم جوابم چقدر با بحث ینم

 .کردم یون رو بررسمدارکت: کرد و گفت

 .بله-

 .بزرگه يکارخونه  هیوابسته به  شگاهیساختمون و آزما نیکه ا دیدون یحتماً م-

 .یو بهداشت یشیلوازم آرا. اطالع دارم. بله-

 .مارك معروف و البته معتبر هی. درسته-

 .بله-

 دیبا. ل ارشد باشهمدرکتون حداق میداد یم حیترج. میدعوت کن يهمکار يبرا میتون یرو نم یما هر کس-

 .اعتبار اجناسمون حفظ بشه
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 .بدم يا یو علم یحاضرم هر جور تست عمل. از بابت من راحت باشه التونیخ-

که پشت سر  یمثبت به خودم دادم که با توجه به اتفاقات ازیامت هیشدم،  نانمیصاف و پراطم يمتوجه صدا یوقت

 .امیبر ب يحرفه ا ای یاجتماع يگفتگو هیم از پس تونست یم. گذاشته بودم، هنوز همون آدم سابق بودم

 یرو م فیشر یمیدپارتمان ش دیما چند نفر از اسات. دیآورد یم دتونیاز اسات ينامه ا هیشد اگر توص یخوب م-

 .میشناس

 . نخواستم که بعد از سال ها مزاحمشون بشم. وقته که درسم تموم شده یلیخ-

 د؟یمشغول نشد ییا تا حاال جاچر. شهیمدرکتون مال سه سال پ یگواه-

 .رنگش فرو برد و با دقت نگاه کرد يشلوار خاکستر يها بیج يدست هاش رو تو و

 .قصدش رو نداشتم -

 چطور؟ لیتحص يقصد ادامه  -

 .قبول شدم يوتکنولوژیارشد ب ،یلیبالفاصله بعد از فارغ التحص -

 !!دانشگاه؟ نیهم -

 .بودم یتک رقم يجزء رتبه ها. بله -

 !سانسه؟یمدرکتون ل نیپس چرا آخر -

 کنار؟ دیموهاتون رو بد شهیم -

. راحت شده بود المیحاال خ. با دهان باز نگاهم کرد و بعد با اخم دستش رو باال برد و موهاش رو باال داد اول

 .میو صحبت رو ادامه داد میدوباره راه افتاد

 .تا سال دوم. کاره ول کردم مهین-

 خارج؟ يبر یخواست یم!! ؟يدرو ول کر فیارشد شر-

 .نه-

. نبود که بتونم پنهانش کنم يزیمسئله چ نیا. دلم بهش دادم يچند تا فحش تو. منتظر جواب بود هنوز

 .قصدش رو هم نداشتم

 .ترم سوم اخراج شدم-

منتظر ! شگاهیخداحافظ آزما. برگشتم و به صورت متعجبش نگاه کردم. و از من عقب افتاد ستادیجاش ا سر

 .سوء سابقه... در واقع... مشکل ِ  هی: ادامه دادم. بود حیضتو
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: باالخره گفت. شد رهیصورتش افتاد و مبهوت بهم خ يتکون داد که موهاش دوباره رو يرو با ناباور سرش

 !؟يفریک يسابقه 

 .بله-

رف در بلند به ط يو با قدم ها دیچرخ یحرف چیبدون ه. درشت شده اش نشست يچشم ها يتو تیعصبان برق

 ...يآقا: بلند گفتم. خروج حرکت کرد

-... 

 !کنه یاز معلوماتم کم نم يزیمن چ يسابقه -

 یمعمول یلیخ يکارها يبهتر بود خودم رو آماده . هم نداشتم يا گهیانتظار د. خب. رفت رونیتوجه از در ب یب

 .زدم رونیبه اطراف انداختم و ب یدوباره نگاه پر حسرت. کردم یتر م

فقط . دمیخر يا گهید يروزنامه  ،یروزنامه فروش يدکه  نیتر کیم از ساختمون خارج شدم و از نزدمدارک با

و بعد  دمیرس یم میعاد یبه زندگ دیهم که داشتم، اول با يهر برنامه ا. خودم حساب کنم يتونستم رو یم

بود که هر اتفاق  یراه نیا البته. بردن نقشه هام شیو بعد پ یمعمول یکار و زندگ هیاول . کردم یشروعش م

 .فتهیممکن بود توش ب يمنتظره ا ریغ

آوردم که  یم ادیبه  دیبا. کردم یعادت م یها و شلوغ ابونیکم کم به خ دیبا. هدف به قدم زدن ادامه دادم یب

 ییهر چند که بعد از آشنا. شه یها خالصه نم لهیاتاق پشت م هیو  کیکوچ يمحوطه  هی يتو یزندگ يهمه 

همه  نیکردم بعد از ا یحس م. دمید ینم یمعمول يکرده  لیخودم رو متعلق به همون قشر تحص گهیاز دبا سان

کردم که همه دنبالش بودند و حاضر بودند  دایدست پ يزیبه چ. به درد خوردم ییجا هی قیدرس و مطالعه و تحق

من هنوز از . حق با مامان بود. مکرد یواقعاً احساس مهم بودن م شیمن سه سال پ. بابتش بپردازند یخوب يبها

سال کار کردن با ساناز  کیاون  يبه اندازه  چوقتیه. نبودم مونیکه باعث زندان افتادنم شد، پش يکار

 .کردم ینم تیو موفق یاحساس خوشحال

شده بودم و درست به طرف  یشگیبه خودم اومدم که وارد همون پارك هم یوقت. افکار خودم غرق بودم يتو

از درخت  یکی ي هیسا ریز. اومدم و بعد با ساناز یکه با ترنم و نرگس م یپارک. رفتم یم یمانیس ياه مکتین

 . کردم یمشانسم رو دوباره امتحان  دیبا. بلند نشستم و روزنامه رو باز کردم يها

مانتوم  يرو شدم، از یرد م ينطوریهم: صورتم کنار رفت و ساناز با لبخند گفت يبعد روزنامه از جلو قهیدق چند

 !شناختمت
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 ؟يرو کرد میهوس قد: کنارم نشست و گفت. زدم یجون یب لبخند

 .نه-

 .یترس یفقط م. سراغ همون کار قبل میبر ادیدونم بدت نم یمن که م-

 .خالف یخالف ب. میکه پول الزم داشته باش ستین ضیمادرت مر گهید. ترسم ینم-

 .میکن ینصف م: دستش گفت يتو چیندوبا اشاره به سا. اوردیخودش ن يرو به رو حرفم

 .ستمیگرسنه ن-

شازده افتخار : رنگ و کوتاهش رو که هماهنگ با رنگ موهاش بود، باال انداخت و گفت یفندق ياز ابروها یکی

 .همبرگر مهمون ما باش هیبده، 

 .گفتم يجد-

 !يریگ یهنوز هم م... یگرفت یخودت رو واسه ماها م شهیتو هم-

 .ستیم ناخالقم دست خود-

 .خو ادیخوشم م نتیاتفاقاً از هم-

 میبار اومده بود يجور یول مینداشت یخوب یوضع مال چوقتیکه ه يبا وجود. گفت یراست م دیشا. نزدم یحرف

 میرفت یکه م یهر جمع يتو. دیو وح دایهم من، هم و. میدید یباالتر م هیسر و گردن از بق هیکه خودمون رو 

با پدر و  یاز تعارفات خانوادگ شترشیکه ب گهید زیو اخالق و هزار چ یو باهوش یزرنگاز . شد یم فیازمون تعر

متوجه سکوتم  یساناز وقت. داد یبه خصوص که پدرم ما رو آزاد بار آورده بود و بهمون پر و بال م. مادرمون بود

ده خانوم کجا و آدم شاز پیتر. دونم تو زندون چه خبره ینکن نم الیخ... راستش: گفت نیشد، با صورت غمگ

 !اون تو کجا يها

 .ساناز ستمیمن شازده ن: شغل بلند کردم و گفتم یآگه يستون ها يرو از رو سرم

 یاز خلوت ینگاهش رو به اطراف چرخوند و وقت. رو به دست من داد چیساندو.نگاهش به چند متر دورتر بود اما

تابلو  یلیکه خ يبه طرف دختر دندید از سال ها دکه دوست دبستانشون رو بع ییمطمئن شد، مثل آدم ها طیمح

آروم تر  یباهاش دست داد و دختر کم. همشکوك نزن نیاز ا شتریبغلش کرد که دختر ب. کرد رفت یبه ما نگاه م

 !هم دشت قبل از نهارش بود نیخب ا. شد

*** 

 ال بپرسم؟سو هی شهیم: پوشه رو بست و گفت. من انداخت يبه مدارك و بعد لباس ها ینگاه زن
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 !اومده بودم؟ یچ يپس من برا د،یپرس یسوال م دیاگر نبا. که قراره مصاحبه کنند نبود ییآدم ها هیشب

 د؟ییبفرما-

 د؟یدرس بد نجایا دیخواه یم د،یمدرك گرفت فیشما از دانشگاه شر-

 داره؟ يرادیچه ا-

 .یمیپتروش ایمثالً کارخونه ... تر مناسب تره يکاربرد يبه نظرم شغل ها-

 .داره يریاون شغل ها درگ. خوام ذهنم آزاد باشه یم-

 .دیرس یبه ذهنم نم يا گهید جواب

 ...فقط. خوبه یلیخ. دیهم که هست يادیالمپ-

 شده؟ يزیچ-

 .ستیباال ن یلیکنکور خ يکالس ها ي هیشهر. کهیکوچ يموسسه  هی نجایا. میبد ییحقوق باال میتون یما نم-

 .دوست دارمرو  سیمن تدر. ستین یمشکل-

 هی دیاز نظر حجاب هم معلم هامون با: گفت یستیفرو برد و با رو در با شیمشک يموهاش رو داخل مقنعه  زن

 .ندارم ها يالبته قصد بد. کنند تیکم رعا

 .امیچشم حتماً با پوشش مناسب م: سرم رو مرتب کردم و گفتم يرو ییطال شال

 نشیگز هی. دیکن یآخر هفته با خود حاج آقا صحبت م. دیکن هیته... مدارك و عکس و. دمیبهتون م یستیل هی-

 .خوبه زیواسه پرونده الزمه وگرنه از نظر بنده که همه چ. کهیکوچ

 . گردم یبا مدارك کامل برم. شمیپس من مرخص م: جام بلند شدم و گفتم از

آروم و  طیمح نیاز ا. رفتمنظر گ ریرو ز کیرفتن ساختمون کوچ رونیموقع ب. کرد قیشد و با لبخند تصد بلند

 يجا نیهمچ. از سابقه ام بزنم ینداشتم حرف میتصم. هم نداشت يپرسنل بد. منضبط خوشم اومده بود

 ییآوردم بو یبود و اگر شانس م یسیبه خصوص که استخدام حق التدر. نداشت یسخت یلیمقررات خ یکیکوچ

 .اومدم یدر م یفیبالتکل نیکردم و از ا یم دایپ يکار هیانتظار حقوق باال نداشتم، فقط . بردند یاز ماجرا نم

. شدم مونیقدم به عقب برداشتم اما پش هی. رو حس کردم ینیریش يرد شدم و بو یفروش ینیریش يجلو از

 .یخال بیج نیبه خصوص با ا. کنم دواریو خودم رو ام رمیبگ ینیریمطمئن نبودم که ش يزیهنوز از چ

که در  نیهم. اتاق رو پر کرده بود يسرخ شده فضا ینیزم بیس يبو. بود دهیش رسزودتر از من به اتاقک ساناز

 .طرف ها خطرناکه نیا یکیبعد از تار! يکرد ریچقدر د: دیرو برام باز کرد، پرس
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 .کم قدم زدم هی-

با هم  ينطوریهم. نشد داخل برم یآخر هم دلم راض یواقع مدام اطراف خونه و کوچه مون پرسه زده بودم ول در

 یدلم نم. حتماً تازه به نبودن من عادت کرده بودند. کاره شون رو به هم زده بودم مهیآزاد شدنم آرامش ن

 .و فوت کردم رداشتمب تابهیاز ماه ینیزم بیخالل س هی. نندیخواست به خاطر من صدمه بب

 ؟يمهمون دار ؟يدرست کرد ادیچرا ز-

 .يتو مهمون دار-

 ر؟یام: رو گاز زدم و گفتم ینیزم بیس

 حیمصاحبه براش توض يدرباره  ییزهایهمزمان چ. تکون داد و من مشغول عوض کردن لباس هام شدم سر

نداشت و  فونیآ نجایا. وارد شد ریو ام دیدر چرخ يتو دیکل. دو تا تخم مرغ وسط تابه شکست و هم زد. دادم

 دیو من کل ریام ماا. اختندندیتک م شیگوش يساناز که آدرسش رو داشتند، رو یمیصم یلیخ يدوست ها

قبالً . زدم و مراقب اوضاع بودم یسر م نجایکه خودش نبود به ا یگاه دمیمادرش رو فهم یضیمر یوقت. میداشت

 يبه جا شگاهیآرا يتو نکهیقبل از ا یساناز قبل از آشنا شدن با من، حت. میداشت ینگه م نجایجنس ها رو هم ا

 . شناخت یرو م ریام ه،ن جنس بشمشغول فروش و رد کرد ش،یشگیکار هم

 .اتاق رو روشن کردم يگوشه  ونیرو به روم نشست و من تلوز ریام

 چه خبر از کار؟-

 .رفتم مصاحبه. یچیه-

 !گه؟یهست؟ همه زنند د یچجور شغل-

 داره؟ یچه فرق: رو باال انداختم و گفتم ابروم

 .ماه بگذره حاال هیبه کار؟ بذار  يداد ریاصالً چرا گ-

 !ریغر نزن ام: دادم و ساناز گفت ونیتلوز يرو به صفحه  سمحوا

 .من که هستم ه؟یآخه چه عجله ا: توجه به حرف ساناز گفت یب

-... 

 .مستأجرش بلند شده. باالمون هم که هست يطبقه -

-... 

 .شهیدستم باز م... ارمیبار از بانه ب هیقراره  ؟یگفته کار کن یک-
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 !رهیگ یرو نم يشبکه ا چیکه ه نیا ؟یساناز آنتنت رو کجا گذاشت-

 .پشت پنجره ست: اومد یدور تر م لومتریساناز انگار از دو ک يصدا

وصل  لهیپشت پنجره به م يآنتن کهنه ا. بحث کنم ریخواست با ام یدلم نم. رفتم رونیشدم و از اتاق ب بلند

متوجه شدم  دم،یاز داخل نشن ییاصد یدادم و وقت رییتغ یجهتش رو کم. کرد یچند لحظه سرگرمم م يبرا. بود

 رهیدادم و به آسمون خ هیها تک دهپشت بوم به نر یجنوب يلبه  يرو. حرف هاست نیکه اوضاع خراب تر از ا

 نیا يخونه ها ساخته شده بود که بافت فرسوده  يبه جا دیتا االن چند تا آپارتمان جد شیاز دو سال پ. شدم

 ییصدا. رفت یبدنام چطور آپارتمان نوساز فروش م يمنطقه  نیا يکه توبود  بیعج. اطراف رو بهتر کرده بود

 یساناز چه جرأت: گفتم ارمیاز دلش در ب نکهیا يبرا. ستادیپشت به نرده ها، کنارم ا ریشد و ام دهیاز عقب شن

 .کنه یم یزندگ نجایداره، تنها ا

 .اهوم-

 دند؟ینم ریهاش به رفت و آمد تو گ هیهمسا-

 !شندیهمه مشتر... رهیگ یخونه نم نجایا يا یآدم حساب چیه-

 .داخل میبر ایب-

کردم که  یبگو من چه غلط: بازوم رو گرفت و آروم گفت. کردم که اتاقک رو دور بزنم و به در برسم حرکت

 ؟یکن یم ينطوریا

 .کنم ینم يمن کار-

-... 

 .کنم تتیخوام اذ یمن نم. ریام-

متنفر بودم که . خوش رنگش زل زدم يو متوجه شدم که به چشم هااز صورتش رو روشن کرده بود  یبخش نور

 نییو سرش رو پا دیخجالت کش. همه دنبال خودم بکشونمش نیاش باعث شده بود ا افهیاعتراف کنم، فقط ق

 .يتو فرق کرد یول ستمیها بلد ن يسوسول باز نیمن که از ا: بازوم رو ول کرد کرد و گفت. انداخت

 .من و تو هست نیب ينگفتم رابطه ا چوقتیمن ه ریام: ش گذاشتم و گفتمشونه ا يرو رو دستم

 .چرخوند یکیباال انداخت و با اخم سرش رو به سمت تار شونه

 .ستین یهم نگفت چوقتیه-

 .گمیحاال م-
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شده بودم؟ چرا همون موقع  چیمن چقد سه پ ادتهی. هست تیزیچ هیتو . نه: گفت ینگاهم کرد و عصبان عیسر

 ؟ینگفت

 .ستین زهایچ نیفکر کردن به ا ياون تو اصالً جا. من دو سال وقت داشتم که عوض بشم... یگیراست م-

 !من خودم دو بار رفتم اون تو. يخواد به من درس بد ینم-

اصالً وقت . ستمیعالم ها ن نیفعالً تو ا: به طرف در رفتم و گفتم. دمیدلم خند يتو. گفت یبا افتخار هم م چه

 خب؟. ستیحرف ها ن نیا

 !کنم برات یمن صبر م: گفت یاومد و با لحنسرتق دنبالم

 .خود یب-

 .جلوت ادیب یجرأت داره کس-

کرده بود  یرو خال تابهینصف ماه. کرد یساناز با لپ پر نگاهمون م. میوارد اتاق شد. زدم و سر تکون دادم لبخند

 .داد یهم برفک نشون م ونیو تلوز

*** 

قاب پنجره رو پر  يهمه  ره،یت یمانیس وارید. کردم ینگاه م رونیو از پنجره به ب بودم دهیاتاق دراز کش کف

 یم یاحساس خفگ داًیشد و من شد ینم دهیمونده از بارون د یتر باق رهیت يارهایبه جز ش زیچ چیه. کرده بود

 ؟يزل زد یبه چ: ساناز اومد يرو گرفت و صدا دمید يجلو یدست. کردم

 .وارید-

 .گهید یکن یم دایپ يکار هیباالخره  ؟يشد دیه نشده، چرا ناامهفت هیهنوز -

 .دهیبه من کار نم یکس. ستیسال ن هیهفته و  هیبحث -

 گفت پشت خط؟ یچ کهیمگه زن-

-... 

 ...دهنشو. جوابشو بدم یذاشتیاگه م-

 .گفت استعالم کرده، سوء سابقه ام رو در آورده-

-... 

 .کنه یبهم اعتماد نم یکس .کنم دایتونم کار پ یوضع نم نیبا ا-
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 ریگ گهید. دونم یمن راهش رو م ،یآبج... وفا نیبب! يتو اول و آخر مال همون کار: شد و گفت زیهاش ر چشم

 .یباش یتو راض هیفقط کاف. میافت ینم

 .آشنا بخوام کار بهم بده هیاز  دیبا: سر جام نشستم و ادامه دادم یبا کالفگ. گرفتم دهیرو نشن حرفش

 ؟یشناسیرو م یکس-

 .دندیهمه جواب سر باال م. زنم یسابقم زنگ م ياز صبح دارم به دوست ها و همکارها-

بعد . زل زدم واریدوباره به د. اومد یچند تا کفتر از پشت بوم م يصدا. داد هیپنجره تک ياخم کرد و به لبه  ساناز

 !ت؟رو خراب کنند برا وارید نیبدم ا: ساناز با خنده گفت قهیاز دو دق

عمر  هیکه  ییاون ها. نجامیو من االن ا کشهیسال هم نم هیمن و تو به  ییآشنا: رو برگردوندم و گفتم نگاهم

 .کنه یم تمیکه اذ نهیا. چونندیپ یکردند، همه دارند م یباهام زندگ

 ؟یمگه شک داشت! شازده خانوم میما بچه با مرام-

اش هم در اومده بود، پشت گوشش برد و اضافه  شهیدسته از موهاش رو که رنگ ر هی. تو هم رفت صورتش

 .ونمیتازه من بهت مد: کرد

 .وجود نداره ینید چیه-

سال  هیسر . تونستم خرج عمل مادرم رو جور کنم یعمراً نم ،يرسوند یاگه تو جنس اضافه دستم نم. چرا داره-

 .چهار سال درآوردم ياندازه 

 . داد جهیچقدر هم که عملش نت-

که خرج  میدیرو به جون خر يو هر خطر میزد يسال تموم به هر در کیچند نفر آدم . مینزد یرفکدوم ح چیه

ساناز چند ماه بعد از  یاز ناراحت دیبا. رو زود پس زده بود وندیپ. نداشت يا جهیاما نت. عمل آماده بشه که شد

من قبل از . زد یبه من نم یرفافسرده بود اما ح یلیاومد خ یبه مالقاتم م یوقت. دمیفهم یشدنم، م یزندان

هر وقت به  ر،یبا ساناز و ام يسال همکار کیتمام اون . الیخ یب یلیخ. بودم الیخ یشجاع و ب یلیمحاکمه خ

 يصورت درمونده و ناراحت ساناز جلو اد،یکردم که کارم اشتباهه و از نظر قانون جرم به حساب م یفکر م نیا

 دیرس یانقدر درمونده و مضطرب به نظر م. بودمش دهیهمون پارك د يتو یبارونروز  هیاومد که  یچشمم م

 یوقت. چشم مأمورها يجلو یگرفته تا قرص فروش یو تن فروش ياز دزد. اومد یازش بر م يکه هر کار

. براش مهم نبود به جز خرج عمل زیچ چیه گهیانگار د. فتهیب ریبود گ کیکار بود و نزد نیمشغول هم دمشید

 هیکردن خودم تو مشکالت  یقاط. بود نیمن هم یتنها اشتباه زندگ. کنم یفراموش نم چوقتیهصحنه رو  ناو
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 يتو یاما حت. پروا و سر به هوا بودم یب یلیمن خ. تا آسمون با من فرق داشت نیکه از هر لحاظ زم گهیآدم د

 یبود که از دستم بر م يارتنها ک... شتریپول ب يبرا شتریکردن جنس ب نیتأم. نشدم مونیزندان هم از کارم پش

 . اومد و انجامش دادم

باشم و کارم رو هم  مونیرفتم که واقعاً پش یسراغ بابا م یوقت دیبا. بود نینکردن از بابا هم هم یعذرخواه لیدل

دونستم بابا هم ازم  یخواستم انجام بدم و م یبود که هرگز نم يزیگول زدن بابا تنها چ. جبران کرده باشم

 .و ندارهانتظارش ر

از  یکی يرو برداشتم و شماره  شیگوش. سرم رو چرخوندم. پنجره دور شد يو از جلو دیپرده رو کش ساناز

 يشماره . دانشجوهاش عالقه داشت ي هیاز بق شتریبه من هم ب. بود یآدم خوب. استادهام رو گرفتم نیبهتر

 د؟ییبفرما: دیچیگوشم پ يخشکش تو يصدا. زد یگوشه از دفتر تلفن لپ تاپم چشمک م هیرندش 

 .سالم استاد: گفتم. شماره اش عوض نشده بود خوشبختانه

 د؟ییبفرما... سالم-

 . حرف بزنم یکردم کامالً معمول یسع. من رو نشناخته بود هنوز

 حالتون خوبه؟. وفا بهمن فرما. بهمن فرما هستم-

تماس  دیکه نبا دمیرس جهینت نیا شد کم کم به یسکوت طوالن یوقت. مشخص بود که جا خورده. نزد یحرف

 دخترم؟ یخوب: باالخره جواب داد. هم بشه یممکن بود عصبان یحت. بود یتیخودش شخص يبرا. گرفتم یم

 .ممنون: کم حالم بهتر شد و گفتم هی

 ؟یبرگشت یک-

 »؟يآزاد شد یک«ازش ممنون شدم که نگفت  یلیخ

 .شیچند روز پ-

 ؟یبا من داشت یکار خاص-

 ...دارم خودم رو دوباره ثابت کنم اما میتصم. سردرگمم یلیاستاد من خ: زدم و گفتم ایدررو به  دلم

 م؟یواحدهات رو حساب کن ؟يدوباره کنکور بد يخوا یم-

 .کنه یبه من اعتماد نم یکس. حاال فقط دنبال کارم یبه وقتش آره ول-

رو به  تیخودت زندگ ؟ياز من دار يچه انتظار... اول کنکور هم سخته يکردن رتبه ها هیروزها توص نیا-

 درسته؟. بود »میحک«کنم البراتوار  یگمان م... یداشت یکار خوب. يکشوند نجایا
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 .خوام ینامه نم هیمن توص... بله-

-... 

 .هیساده هم باشه کاف یلیکار خ هیفقط -

 .یکن دایپ یتون ینم يا یکار دولت چیدخترم ه-

 سیچرا تدر: دوباره به حرف اومد. کرد يلب کرد و صحبت آهسته ااز اون ور خط توجه اش رو ج یکس يصدا

 ؟یکن ینم یخصوص

 چاپ کنم؟ هیاطالع-

 .کالس بذاره ياز آشناهام که برات برنامه  یکیکنم به  یم تیمعرف-

 .شمیممنون م. خوبه یلیخ-

 !؟يندار یکه مشکل یبا کار تو منزل شخص-

 .ندارم یمشکل. نه-

 یروز براشون تالف هی. دیرس یبه ذهنم نم يا گهیراه د یحمت بندازم ناراحت بودم ولرو به ز گرانید نکهیا از

مدت سرم  هیتونستم  یم. کرد ینفر درکم م هیحداقل . ام بهتر شده بود هیتماس قطع شد، روح یوقت. کردم یم

 .رو با درس دادن به بچه ها گرم کنم تا اوضاع رو به راه بشه

*** 

 يگذشته بود و فقط سه جلسه  يدو هفته ا. مانتوم رو مرتب کردم يبرداشتم و دکمه ها ینیس ياز تو وانیل هی

به خونه سر نزده بودم و همچنان  گهید. بودم یدستم رو نگرفته بود اما راض يادیپول ز. رفته بودم یخصوص

فرق  یقبل يه خونه با خون نیا. بود دمیدانش آموز جد يجلسه  نیامروز اول. گشتم یدنبال کار تمام وقت م

 د؟یدیچرا شما زحمت کش: گذاشتم و به مرد گفتم زیم يرو رو وانیل. داشت

 .ستیمادر ترمه خونه ن-

گذاشته  زیم يرو رو وانشیترمه هم ل! کردم ینم يا هیزد، مطمئناً من گال یلبخند گل و گشاد رو نم نیا اگر

 .از ترمه بود شتریمن ب اقیالبته اشت. میه بددرس رو ادام ي هیکه بره و بق میهر دو به پدرش نگاه کرد. بود

 !خانوم؟ ره،یم شیترمه خوب پ-

 .دیدار یدختر باهوش یاوله ول يهنوز که جلسه -

 .ممنون-
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 م؟یمزاحمتون نباش: کردم و گفتم يسرفه ا تک

 .کنم یخواهش م-

 .کردم یکردنش و بستن در مبارزه م رونیبه ب بمیعج لیبود و من با م ستادهیا هنوز

 م؟یترمه جان کجا بود-

 .نیا: گذاشت و گفت یفرمول مولکول يسر اتودش رو رو یحوصلگ یبا ب ترمه

 یآروم يبالفاصله بعد از بسته شدن در، ترمه با صدا. رفت رونیب يا گهیداد و با لبخند د تیپدرش رضا باالخره

 .طالق گرفته نمیمیمامان س: گفت

 )نیمینادر از س ییجدا لمیاشاره به ف:حیتوض!! (ماً اسم پدرت هم نادرهحت: خنده ام رو گرفتم و گفتم يزور جلو به

 

 .نجایا: کتاب باز رو به رومون ضربه زدم و گفتم يرو. نشد مینگاهم کرد و متوجه شوخ یجیگ با

 . به کتاب نگاه کرد زونیآو يصورتش رو جمع کرد و با لب ها ترمه

دادم  نیبراش تمر. موند زیم يشربت هم همونطور گرم روترمه تموم شد و  يمن و خنگ باز یساعت وراج دو

قدم هام رو تند تر . داد یماهواره آهنگ گوش م يپدرش پا. زدم رونیبعد آماده باشه و ب يجلسه  يکه برا

 د؟یبر یم فیتشر: صداش از عقب اومد. که نفهمه به سمت در رفتم يکردم و جور

سر تکون دادم و . از وقت کالس مونده بودم شتریربع هم ب کی باًیتقر. هام رو با حرص بستم و باز کردم پلک

 .بله: گفتم

 د؟یدار لهیوس: به طرف در حرکت کردم که باز گفت دوباره

 .ممنون یلیخ. رمیبا آژانس م-

 برسونمتون؟ دییخوا یم-

 .اومد و متوجه شدم که دنبالم راه افتاده یم کیاز نزد صداش

 .ممنون. نه-

 .نگفتند يزیمورد چ نیدر ا یبهرام يجلسه؟ آقا نیآخر ایبدم  دیرو االن با نهیهز-

همون . کنه ینم یفرق: در گذاشتم و گفتم يسنگ جلو يکفش هام رو رو. دستش بود يتو دیپاکت سف هی

 .آخر يجلسه 

 م؟یناهار در خدمت باش: گفت. کفش شدم دنیپوش مشغول
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: گفت يعاد یلیشدم که خ رهیمت سوال بهش خبا عال. ستادمیسگک کفش رو قفل کردم و درست ا!! جانم؟

 د؟یلنز گذاشت

ها  یلیخ يچشم ها یروشن بود ول یلیخب چشم هام خ. کنم هیبه حال هردومون گر ایدونستم بخندم  ینم

 .از اون لحاظ. هیرنگ خاص هیآخه : خودش سکوت رو شکست و با خنده گفت. روشنه

 .دیهر جلسه رو آخر همون جلسه بد ي نهیبهتره هز. شد نظرم عوض: شونه مرتب کردم و گفتم يرو رو فمیک

 د؟یناراحت شد-

 اصالً . نه-

من  شیپ هیپس بهتره شهر: قلبش و با لبخند گفت يرو قاًیدق. نگه داشت راهنشیپ يجلو بیج يرو رو پاکت

 .بعد يامانت باشه تا جلسه ها

فکر نکنم : کردم و گفتم يسرفه ا!! اره؟یبدر  يباز کیخواست رمانت یمثالً م. هام خود به خود درشت شد چشم

 .باشه یخوب ي دهیا

 یمن فعالً دنبال رابطه با کس یداشت ول یخاص يو جاذبه  یالیخ یرفتارش ب. باال رفته سر تکون داد يابرو با

منتظر «دلم گفتم  يتو. کردم یو خدافظ دمیاز دستش کش. منتظرم پاکت رو به طرفم گرفت دید یوقت! نبودم

 !!میمنتظر: بلند گفت. »امیب يبعد يا جلسه باش ت

شغل  هی نیا. کردن نبودم یجور زندگ نیکردم من آدم ا یهر طور که نگاه م. به اتاق ساناز برگشتم میمستق

. دمیخر یم يضرور يها لهیو وس یخودم لباس و گوش يبرا دیبا. داشتم اجیبه عالوه به پول احت. نبود یدائم

 دهیدور دوست هام رو خط کش. میدکر یجامون رو عوض م دیبا. مناسب من نبود ياساناز هم ج يخونه  طیمح

. بود دایبه و دمیتنها ام. دندیجواب تلفنت رو به زور م یحت یحساب کرد وقت یکس يشد رو یپول نم يبرا. بودم

 .شوهرش توپ بود یهم خودش کارمند بود و هم وضع مال

آوردن  يرفته بود برا شیپ يهفته . شد دایپ ریساناز و پشتش ام يبوم قدم زدم تا سر و کله  يساعت رو مین

 يشد تا مطمئن بشه خطر ینم یطبق قانون خودش آفتاب یبود ول دهیشد که تهران رس یم يبار و دو روز

 دییایب: داد و گفت تکوندستش رو  يبزرگ تو يمشما. هم اعتماد نداشت کشینزد يبه دوست ها یحت. ستین

 خوره؟ یون مبه دردت دینیبب

 یصورتم اومده بود، نگاه م يکه ناخودآگاه رو ينگاهش کردم به لبخند یوقت. آورده بود نیکفش و ج برامون

. خوشگل بودند یلیانصافاً خ یبود که جنس قاچاق بپوشم ول دهیرس ییکارم به جا. کرد و به نظر ذوق کرده بود
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لو  شیالبته چند سال پ. ندند ریها گ شهیشگرد و  یاصل آورد که موقع گشت به بار یکاال ها رو م نیمعموالً ا

 .رو کنار بذاره نکاریمدت ا هیرفته بود که باعث شد 

 !بهت ننداخته باشند؟: اشاره کردم و گفتم شیلوازم آرا به

 یکرد و م یهر کدوم رو تست م. دیسرك کش شیبود، کفش رو ول کرد و به لوازم آرا دهیکه هنوز ند ساناز

 .اصلند! نه: گفت

 .ریام یمرس: گشت گفتم یم یدنبال خوراک خچالی يکه تو ریاز دست هام رو گرفت و من رو به ام یکی

 !نوکرم-

 رهیکرد، خ ینگاه م طونیبه ساناز که ش. ناخن شصتم حس کردم يرو رو شیو خنک دیچیهوا پ يالك تو يبو

 .شدم

 .هیناز یچه صورت نیبب-

 .دادمخنده ام گرفت و سر تکون  جانشیه از

 کجاست؟ تیساناز گوش-

 .ونیرو تلوز-

 يشماره . شد ادامه داد ینم ينطوریا. کردم یکم پول جور م هی دیبا. رو برداشتم یرو فوت کردم و گوش ناخنم

 بله؟: رو گرفتم که بعد از چند بوق جواب داد دایو

آروم . دلخور هم بودم یول. قشنگش یجشن عروس يهوا. رو کرد مونیبچگ يهمون روزها يلحظه دلم هوا هی

 .سالم. منم: گفتم

 ؟یخوب. سالم: گفت. که کامالً انتظار من رو داشت انگار

 همه خوبند؟ ؟يمهد ؟یتو خوب. ممنون-

 شده؟ يزیچ... میما هم خوب-

 یکه ازشون ب مهیسال و ن کیاز زندان آزاد شدم و  نکهیمهم تر از ا يزیشد تا من زنگ بزنم؟ چ یم يزیچ دیبا

 !خبرم؟

 .نه-

 ؟يپس چرا زنگ زد-

 !!دا؟یو-
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 ؟يخوا یپول م-

 ؟یزن یچرا انقدر تلخ حرف م-

 !مینکرد یکه جلو پات قربون دیببخش: گفت. هیدونستم عصبان یم. دمیفوت کردن نفسش رو شن يصدا

 .دیزنگ نزد هی یحت. شماره رو داره نیدو هفته ست که مامان ا... شکشیپ یقربون-

 ...بابا-

 .کنه یبابا که تلفن هاتون رو کنترل نم. بهانه نکنخود بابا رو  یب-

-... 

 .دیریازم فاصله بگ دییخوا یهمه تون م-

-... 

 !کرد که انگار من مردم یم هیگر يمامان جور-

 !چرت نگو-

 نه؟. دیمردم راحت تر بود یاگه م-

چقدر  یدون یم دم؟یکش یچ یدون یم. خوام ازت دور باشم یمعلومه که م. خودته ریهمه اش تقص! وفا-

 سرکوفت خوردم؟

چند لحظه ساکت . گفتن نداشتم يبرا یمن حرف. ناراحت بود و حق هم داشت که دلش پر باشه یلیخ صداش

هر جا رفتم همه . همه چپ رفتن راست اومدن، گفتن خواهرت ال خواهرت بل: به حرف اومد دایو بعد و میشد

 ...اون. شدم ریگهم در يبا مهد. زد يا هیکناو  شین هیمادر شوهرم هر روز . چپ چپ نگاهم کردند

که فرت و  یاون موقع. ستین یخوش يخواهر بودن فقط واسه روزها: دمیو وسط حرفش پر اوردمیطاقت ن گهید

  ؟یشدم چ یبرنده م يا یعلم يفرت تو هر مسابقه 

: رفتم و همزمان ادامه دادم ونریاز اتاق ب. افتادم یم هیکردند و من داشتم به گر یو ساناز بر و بر نگاه م ریام

فقط  ؟یچ يداد یپزم رو م لیشدم و تو کل فام یتک رقم یوقت ؟یآوردم چ یرتبه م ادیکه تو المپ یاون موقع

 اون موقع خواهرتون بودم؟

بابا  یدون یم. يهمه منتظر نقطه ضعفت بودند که تو هم خوب دستشون داد: گفت يناله مانند يبا صدا دایو

 .کشونند یرو به زندان رفتن تو م یهنوز مردم هر بحث. جا ها بره یلیخ شهیز روش نمهنو د؟یکش یچ

 .کنم یم یمن واسه خودم زندگ. مردم يگور بابا-
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 .میکن یم یجامعه زندگ نیما تو هم یول-

-... 

 خونه؟ يریچرا نم! وفا-

  د؟یبرام درست کن گهیزندان د هیکه -

-... 

 ...تازه بابا هم که-

 اد؟یزم بر ما يمن چکار-

 .کردم یبرات م يهر کار يمن بود ياگر تو جا: دادم و گفتم هیپشت بوم تک یشمال ينرده ها به

 ...دیشا. یمرخص ادیب دیبذار وح! يدردونه اش تو بود زیعز ده؟یمگه بابا به حرف ما گوش م-

 . که معلومه فقط خودمم و خودم نطوریا. نداره یبیع: باال رفته بود صدام

 .زمیحساب بده، پول برات برشماره -

 ه؟یچ یدون یم. الزم نکرده: داد زدم. خواست باهام رو به رو بشه ینم یحت

 وفا-

 .خوام یمنم شما رو نم ن،ییخوا یاگر شما من رو نم... به مامان هم بگو-

 ...صبر کن-

 .مردم دیفکر کن. تموم شد-

نرده  يرو. حالم اصال خوب نبود. اشغالش کردم. افتاد دایو يدستم زنگ خورد و شماره  يتو یکردم گوش قطع

 یوقت. افتاد که چشمش به باال بود نییپا يبالکن طبقه  يو شلوار تو یبا رکاب يها خم شدم و چشمم به مرد

 !چه خبره سر ظهر؟: متوجه اش شدم، داد زد دید

 !ننه ات یعروس: داد زدم یبلند بوده ول يادیدونستم صدام ز یم

کم  گهید. گرفته بودم ادی يزیچ ینگذشته بود و از هر کس!! یو خوش یهم به خوب یلیال خدو س نیا باالخره

مرد . که قبالً بهش تعلق داشتم ییایو آدم ها هستم، نه دن ایدن نیاز ا یشد که من جزئ یکم داشت باورم م

 باال؟ امیب ای یشیخفه م: تر گفت یعصبان

 .رگردهباال تا جنازه ات ب ایب: گفتم یهم عصبان من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٣٦ 

اما در کمال تعجب فقط نگاه . ارهیباال و پدرم رو درب ادیاومد که ب یابروش م يکوتاه و زخم تو یلیخ يموها به

 بود؟ یک ه؟یچ: و گفت دیبود، من رو از نرده ها عقب کش دهیکه پشت سرم رس ریام. کرد و بحث رو ادامه نداد

 کجا رفت؟: نرده ها خم شد و گفت يرو. دعوا يو آماده  دیرس یبه نظر م یو عصب يجد یلیخ

 !ادیخوشم نم. دهن به دهن نذار یبا هر ک: به من نگاه کرد و گفت ریام. مرد نبود. کردم نگاه

ساناز . بشه یخال ریخواستم سر ام یبودم و نم یهنوز عصبان. چشم غره رفتم و به طرف اتاق حرکت کردم براش

 گفت؟ یمگه خواهرت چ: دیپرس

 .یچیه-

 ؟ياریدر م يسگ بازپس چرا -

 يبود و من به معنا نجایتمام دست نوشته هام با پسورد ا. راست به طرف لپ تاپم رفتم و روشنش کردم کی

 ریام. بودند ستادهیسرم ا يهر دو باال. وقت تلف کرده بودم يادیحاال هم ز نیهم. کلمه پول الزم داشتم یواقع

 ؟یکن کاریچ يخوا یم: به حرف اومد

 !تمومم مهیسراغ کار ن رمیم: زدم داد

 نیو ساناز آخر ریمسلم بود که ام. کردند یرو پنهان هم نم شونیخوشحال یبه صورتشون نگاه کردم، حت یوقت

 .کار منع کنند نیبودند که ممکن بود من رو از ا ایدن نیا يآدم ها

*** 

 .تو بن بست چیبپ: گفتم ریخلوت نگاه کردم و به ام يو کوچه  يساختمون آجر به

گرفتند و  یم لیساناز تحو يفقط جنس ها رو تو خونه . اجازه نداده بودم به محل کارم سر بزنند شیسال پ سه

 .میاومده بود یو پالك گل ياجاره ا نیاما امروز با ماش. دندیرس یبه کار خودشون م

 .م رو جمع کنهممکنه مرد. اومدن از بن بست سخته رونیب: انداخت و گفت یقیبه دور و بر نگاه دق ریام

 .خوام برم همون جا که خلوت تره یم. اون طرفه نگیآخه پارک-

 چرا؟-

 .کنم دیمجبور باشم تهد دیشا-

 !!د؟یتهد: ها، جلو آورد و گفت یصندل نیسرش رو از ب ساناز

 شده؟ یچ: داره و گفتم یحرف دمیفهم. کرد ریبه ام ینگاه بعد

 ست؟یزود ن یلیخ... يتازه از زندان آزاد شد-
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 ؟یآخرش چ-

 .میریهاشون رو بگ يو مشتر میواسه خودمون کار کن ذارندینم اسی يآدم ها. نشد میبار امتحان کرد هی-

 .رو سر و ته کن نیماش. ریام چیبپ-

 یساختمون جنوب. اما خلوت بود یمسکون ریغ طیمح. میبا دنده عقب وارد بن بست شد. ادامه نداد گهید ساناز

 يکار یسال مخف کیشدم که  یموفق نم چوقتیاگر داشت من ه. نداشت یو حسابالبراتوار نگهبان درست 

ساعت خروج و . همکارهام از یکیبه جز . دونستم کارمندها تا به حال رفتند یم. بود يآخر وقت ادار. کنم

شدم که  ادهیپ نیاز ماش. دو سال عادت هاش رو عوض کرده بود نیا يتو نکهیدونستم مگر ا یکارهاش رو م

 م؟ییایما باهات ب يخوا یم. مراقب باش: گفت عیاناز سرس

 .ستیالزم ن. نه-

 یاگر کس. وارد شدم کیارباب رجوع از در کوچ هی هیشب ،یو نگهبان نگیدر باز پارک يرد شدن از جلو يجا به

 سیپل تقایبه خاطر اخراج من و تحق نجایا. کردم یو برنامه رو کنسل م اوردمیم يبهانه ا هیشناخت  یمن رو م

و انبار داخلش  شگاهیآزما نیهم هیقض يپا هیجرم و زندان رفتن من باخبر بودند، به خصوص که  يهمه درباره 

 . بود

گفتگو  يو بعد صدا ستادمیمنتظر ا قهیچند دق. حرکت کردم نگیراهرو وارد سالن و بعد از پله ها به طرف پارک از

خودم . بودم از هم جدا بشند دواریام. بود که دنبالش بودم یاز صداها همون کس یکیبه گوشم خورد که صاحب 

فکر  چوقتیه. چشم هام نشست يوسوزش اشک ت. شد یتر م کیصداها نزد. کردم یمخف يواریرو پشت د

 زیانگار همه چ. رمیبشم که باج بگ یگوشه مخف هی يفرار يبکشه که مثل مجرم ها ییکردم کارم به جا ینم

. خواست یطور م نیواقعا من رو هم ایدن نیا. غرق بشم شتریکه من روز به روز بدست به دست هم داده بود 

قلبم  يصداها واضح تر شد و من دست رو. شد یداشتم هم باعث آرامشم نم ندهیآ يکه برا ییبرنامه ها

 .گذاشتم

 !؟يپس حرف آخر رو زد-

 ».تازه من کارم رو هم دوست دارم. چهب هینه بعد از ... حاال بگو نیهم ياگه به من شک دار«گفتم  گهیآره د-

 نیدنبالت؟ ماش ادیم یمطمئن. يکرد يخوب کار: سکوت راهرو پخش شد و گفت يترنم تو يخنده  زیر يصدا

 .هست ها

 .ترسوندمش. ادیم. آره بابا-
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رو  ماجرا داره من نیدونستم ا ینم. دمیبردم و آه کش بمیج يتو يدستم رو به طرف چاقو. شدند یجدا م داشتند

 .مامان گشنمه: اومد کینزد یلیاز خ رضایعل يصدا. کشونه یبه کجا م

 .رمیگ یم تزایتو راه برات پ-

 يآوردم و از پله ها رونیب بیدستم رو از ج. رضایعل يمخصوصاً جلو. نبودم نکارهیمن ا. تونستم یاصالً نم. نه

فقط . کنه یجلب توجه م دنمیم نبود که دومه. رفتم تا زودتر از اون ها از ساختمون خارج بشم نییپا نگیپارک

 يبودم و صدا دهینرس نگیهنوز به وسط پارک. شمکار دست خودم داده با نکهیبرم قبل از ا نجایخواستم از ا یم

 !وفا: ترنم که از پشت سر اومد يکه صدا دیچیپ یم یخال يفضا يمحکم قدم هام تو

 دمیبرگشتم و د. من رو شناخته بود. زدم یز نفس نفس مهنو. دونستم چکار کنم ینم. برداشتم دنیاز دو دست

 نجایا ؟یخوب: جلوتر اومد و گفت. تونست لبخند بزنه یانقدر تعجب کرده بود که نم. شهیم کیکه داره بهم نزد

 ؟یکن یچکار م

 .نمیسر بچه ها رو بب هی... اومدم... خوبم. یمرس-

 االن؟: ساعتش نگاه کرد و با تعجب گفت به

 .شدم یرد م... اومدم ينطوریهم-

من خودم هم هنوز  یول. کردم یم یمعرف ییاومد تو رو به جا یاگر از دستم بر م. پشت تلفن که بهت گفتم-

 .ام يقرارداد

 .برم دیبا. دونم یم: نگاه کردم و گفتم رضایصورت عل به

 . دنبال دردسر نرو وفا گهید-

. از دردسر نداشتم يدور يبرا يچاره ا گهیچون من د» ندازرو تو دردسر ن هیبق«بود که  نیمنظورش ا احتماالً

نزدم که  یحرف. شهیم تیاز زندگ یدردسر بخش گهیبار پات به زندان برسه د هی یدونه که وقت یم یهر آدم عاقل

 .دنبال کار آبرومند باش: دوباره گفت

 !کدوم کار؟: زدم و گفتم پوزخند

 .ترنم من کمک الزم دارم: لحن بگم نیتر یکردم با معمول یسع. تاسف سر تکون داد با

 ؟يخوا یپول م: هم رفت و گفت يتو ابروهاش

و  میخاطره با هم داشت یکل. میو همکار بود یما دوست دانشگاه. هام رو بستم که به اعصابم مسلط بشم پلک

 .درخواست کمکش رو رد نکرده بودم چوقتیمن ه
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چند بار  ادتهی ؟يکرده بود یکار کردم چون وسط ترم جراحمن دو هفته باهات  تیسر امتحانمتابول ادتهی-

 ...ادتهیشده بودم؟  تیآژانس شخص ادتهی ؟یبرس تیرو بردم خونه که تو به کار و زندگ رضایعل

 يتو. یگذاشتن سوء استفاده کن ارتیدارو در اخت يکه برا ياز بودجه و مواد يمن ازت نخواستم بر یول ادمهی-

 .یرو خراب کن تیمن ازت نخواستم زندگ. يدونم روانگردان بساز یمخدر و چه م ياضافه کار يساعت ها

 رشونیآدولت کلد و تأث نیگزیساختن مسکن و جا يبرا قاتمیتحق يبود که تو ستالیاز کر یواقع نوع خاص در

 ریتاث چیباهاش مقاله هم چاپ کردم که البته در اون صورت ه راتییتغ يسر هیبا . بودم دهیبدن بهش رس يرو

همون  نیا. دمیکه من ساناز رو د یوقتبا خبر نبود تا  شیدادن و خواص جانب رییاز تغ یکس. نداشت ییتوهم زا

 .زندان کنه یرو دنبال من کشوند تا من رو از سر راهش برداره و راه اسیبود که  يزیچ

 بهت درس بدم؟ از بچه ات مراقبت کنم؟ اد؟یاز دست من بر م يحاال چه کار-

: گفتم. بود دهیحاال انگار ترس. بود یآروم يهم بچه  ينجوریهم. زد ینم یحرف چینگاه کردم که ه رضایلع به

 .ادیازت بر م يکار هی

 ؟یچ-

 .هیبابام هم از دستم عصبان دن،یبه من کار نم-

 ...من که-

 .کارم یپ رمیم. اریو اتر از باال برام ب نیمقدار افدر هیفقط . خوام یپول نم-

 یخجالت نم... دوباره يخوا یم: از معمول گفت يبلند تر يبا صدا. گر گرفته بود تیتعجب و عصبان از صورتش

 !؟يخوا یازم م يزیچ نیکه همچ یکش

 .اعتماد کنم اهیبازار س يتونم به فروشنده ها یفعالً نم. الزمش دارم-

 .همه رو جمع کردندتو  يمخصوصاً بعد از ماجرا... هیقانون ریغ. مواد از همه جا جمع شده نیا-

 .شهیم دایپ زیدونم اون باال همه چ یمن م. بردند انبار باال-

 .ازش صورت برداشتند-

 !است؟یسازمان س نجایا يفکر کرد. شندیاصالً متوجه نم: گفتم یعصبان

 ؟يفکر کرد رونیاون ب يلحظه به آدم ها هی ؟يعقلت رو از دست داد! بس کن وفا-

 فکر من بودند؟ به رونیاون ب يمگه آدم ها-

 خانواده ات؟ شیپ يریچرا نم. شهیکم کم اوضاع درست م یدونم ول یم. یمن تو االن ناراحت زیعز-
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 .مثل تو یکیاون ها هم -

 .بره شیمردم پ يدر جهت نابود دیعلم نبا. یوجدان ریهم جرمه، هم غ-

 !شعار نده واسه من. بسه... ؟!ارد بزرگ ؟یعتیگفته؟ دکتر شر یک: رو بلند کردم و با انزجار گفتم دستم

اثرات  ذاشتمیم ارشونیکه من در اخت يماده ا نیا. گهیهست که م یدونست کار من به نفع همون مردم ینم

با تاسف سر . کردند یمصرف م دیرس یدستشون م یآدم ها هم به هر حال هر چ نیداشت و ا يسوء کمتر

 !ياریبرام ب يزیچ هیقرار بود : گرفتم و گفتمبازوش رو . بره نشیتکون داد و برگشت که به سمت ماش

 .ایسراغ من ن گهید. نبود يقرار چیه: گفت یو عصبان دیکش عقب

به خاطر بحث  يسکوت و خوددار یکه بعد از کل دمیرو به طرف خودم کش رضایدست عل. حرکت کنه خواست

 !حاال چطور؟: گفتم. شگلو ریدهنش گذاشتم و چاقو رو ز يدستم رو جلو. زد هیگر ریما، باالخره ز

 دادیداد و ب نکهیقبل از ا. از دستش افتاد فیک. دونست چکار کنه یو مبهوت شده بود که نم جیگ يبه قدر ترنم

 .حواست به حرکت هات باشه! دمیمن به آخر خط رس: رو خراب کنه گفتم زیراه بندازه و همه چ

که گفتم رو بکن وگرنه دست از  يکار: ا آروم گفتمام یعصبان. رو آروم کنه رضایکرد عل یرو بست و سع دهانش

 یم. راه منه نیآخر نیا! کار رو از تو زندان هم برام انجام بدند نیهم دارم که ا ییدوست ها. دارم یسرت برنم

 !؟یفهم

 .رضاستیعل نیا! وفا؟ يشد ينطوریچرا ا: صورت رنگ باخته سر تکون داد و گفت با

 !نمیمن هم... ارهیآدم م به روز یزندان چ یدون یتو نم-

-... 

 .مرده یشناختیکه تو م ییاون وفا-

دهنش فشار  يمحکم دستم رو رو. ناآروم تر بشه رضایگونه هاش اومد که باعث شد عل يزد و اشک رو پلک

. يا جهینت چیبدون ه. کردم یفرار م دیفقط با دیرس یسر م یاگر کس. کردم نگیپارک يبه انتها یدادم و نگاه

 .زود باش: دوباره گفتم. هم اطالع بده سیود به پلممکن ب

 یبه نگهبان ایزنگ بزنه  110حاال به  نیممکن بود هم. دیبه خودش اومده باشه به طرف پله ها دو نکهیا مثل

. به هر حال خوب تونسته بودم بترسونمش. فرار، واگذار کردم يرو به شانس و سرعت عملم برا زیهمه چ. دم در

به پله  ینگاه. دمیدو یم ریام نیماش متبه س دیزنگ زده بود و من با 110به  یعنیداد،  یم طولش ادیاگر ز

 ...نگیپارک يبه انتها یانداختم و نگاه
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 یبود که اضافه کار م یبستن در ها نوبت کس. باال رو داره دیدونستم کل یم. که برگشت دینکش قهیپنج دق به

: گوشش گفتم يخم شدم و تو. خورد یدست هام وول م نیب رضایلاومد و ع یدوان دوان به سمت ما م. موند

 ؟یبخش یخاله رو م

. و ولش کردم دمیگونه اش رو بوس. هنوز شش سالش هم نشده بود. نشون نداد یبود که واکنش دهیترس انقدر

 یو عصبان يکه خواسته بودم رو به طرفم گرفت و با صورت جد ییزهایترنم چ. دیبه طرف مادرش دو عیسر

 !گمشو: گفت

 يچاره ا: آروم گفتم. آغوشش فرو برد يرو تو رضایصورت عل. بهش انداختم یدستش گرفتم و نگاه ناراحت از

 . نداشتم ترنم

 .میحساب یب گهید... بود مونیهم به خاطر دوست نیا: برگردم که گفت خواستم

دم در از اتاقکش  يمرد چارشونه  .که اومده بودم برگردم یبه طرف در رفتم تا از همون راه یخداحافظ بدون

ترنم  يممکن بود برا. بردم یم رونیرو با خودم ب يزیشناخت و من هم داشتم چ یمن رو م. اومده بود رونیب

درست . نگاهم رو به اطراف چرخوندم. استرس گرفته بودم. گرده یحس کردم داره به سمتم برم. هم دردسر بشه

. داشت دیهر چند که به اون طرف هم د. به طرف در عابر کج کردم خواست بچرخه راهم رو یکه م يلحظه ا

. قدم هام کند تر شد. رفتم ینفر بودند و داشتم به همون سمت م کیاز  شتریکارمندها ب یدر اصل ينگهبان ها

 به پشت سر انداختم یرو محکم گرفتم و نگاه کوتاه لونینا. شده بودم جیگواقعاً . چکار کنم دیدونستم با ینم

با هم به سمت اتاقک . به طرف نگهبان رفت که مثالً سرش رو گرم کنه. دیکه خوشبختانه ساناز به دادم رس

 درسرعت ممکن راه رفته رو برگشتم و از  نیشتریشالم رو نگه داشتم و با ب. آب دهنم رو قورت دادم. رفتند

. انداختم یبه اتاقک نگهبان یر، نگاهد رونیب. نکنم دیتول يبلند يکردم با قدم هام صدا یم یسع. خارج شدم

 .نیبش: گفت يخفه ا يبا صدا ریام دمیرس نیبه ماش یوقت. کردند یهنوز صحبت م

به عقب . منتظر ساناز نشد و گازش رو گرفت یحت. عقب انداختم و در رو بستم يها یصندل يرو رو خودم

 يکردم که ترنم برام دردسر یفکر نم. دمیکش ینفس راحت. اوضاع مرتب بود. نگاه کردم شهیبرگشتم و از ش

 دیشا. دونست من کجام ینم یکس ذاشت،یم انیرو در جر سیاگر هم پل. بود دهیمخصوصاً که ترس. درست کنه

 .بود یشروع کاف يبرا. انداختم لونیبه داخل نا ینگاه. میکرد یهفته نقل مکان م نیهم يتو

 درسته؟-

 .دوستم حساب کنم يتونم رو ینم گهید. تکجاس اهشیبازار س ینیبب دیبا یول. آره-
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 .کرد یبه من نگاه م نهیاز آ زشیت یآب يها چشم

 .شهیم یچ نمیکنم بب یسفارش م-

-... 

 !کنم یم دایبرات پ يبخوا یهر چ. نگران نباش-

 

*** 

 دهیشب درست نخواب. ساعت هنوز از شش صبح نگذشته بود. و سرم رو بلند کردم دمیچشم هام دست کش يرو

چند ساعت رو هم  يتوان منتظر موندن برا گهیو د دمیکش یرو م يروز نیدو سال بود که انتظار همچ. دمبو

 یحرکت هیو  امیدر م یفیکردم که باالخره دارم از بالتکل یباشه، فقط حس م یامروز روز مهم نکهینه ا. نداشتم

بست،  یترمز دست و پام رو م مثل یگاه. دست هاش گرفته بود يرو تو میزندگ بیعج يروین هی. کنم یم

بلند بگه  ياز قدم هام رو اشتباه بردارم تا با صدا یکیداد و منتظر بود که  یمن رو به طرف جلو هول م یگاه

 .»!من که گفته بودم«

به صورت ساناز اون طرف اتاق . نبود نیحق رفاقتمون ا. با ترنم کرده بودم روزیبود که د يکار ریهنوز درگ ذهنم

قرار نبود . بکشه نجایکردم به ا یکار رو زدم فکر نم نیاستارت ا یوقت. دم که پلک هاش رو بسته بودنگاه کر

. رفته بود شیپ انهیمخف زیهمه چ. طول بکشه ادیقرار نبود ز. ادیاز من وسط ب یقرار نبود اسم. متوجه بشه یکس

نفس . حرف هام که گرفتار بشم نیا و من زرنگ تر هیباز هی زیکردم همه چ یتا قبل از زندان رفتن، فکر م

 ؟یخواب یچرا نم: که ساناز هم پلک هاش رو باز کرد و گفت دمیکش یقیعم

 اد؟یب یقراره ک ریام-

 !!!حاال بذار صبح بشه-

: با غرغر گفت. نشستم و بالش رو بغل کردم. شد و با دست موهاش رو پشت سرش جمع کرد زیخ میجاش ن سر

 .برات گذاشته باشند يزیچ ينکنه مأمور. بعد ،یفتیکم جا ب هیبذار ! ه؟یحاال چه عجله ا

 !!شد یتهران دو برابر م تیمأمور بذارند که جمع هیاگه قرار بود واسه هر مجرم  -

 .شهر که امن تره يحومه  دیاول رو ببر يسر: و من ادامه دادم دیخند

 !ستین سیپل میاصل ینگران-
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زد که انگار  یحرف م يجور. خوب متوجه منظورش شده بودم. افتاد پچ پچ مانندش تنم به مور مور يصدا از

دونستم که اگر  یاما حاال م. دمید یخطر م یرو ب زیهمه چ شیسه سال پ. میهم باش واریمراقب در و د دیبا

نگران آدم : داد حیتوض پرسم،ازش ب يزیمن چ نکهیبدون ا. میدیکش يخودمون رو به نابود میدرست جلو نر

 !شازده خانوم اسمی يها

 .سرشون با تهران گرمه-

 !رفته؟ ادتی. شهیهم با خبر م رهاییتغ نیتر کیاز کوچ. چرت نگو-

. رو خراب کرد میزندگ يچجور میپا تو کفشش کرد دیفهم ینرفته بود که وقت ادمی. دادم یجواب م دیبا یچ

داشته باشه، چرا من  یالتیکدم و تش نیتونه همچ یم ه،یو چ هیدونه ک ینم یکه کس اسیاگه : فقط گفتم

 نتونم؟ 

-... 

 !نداشته باشه یاصالً وجود خارج دیشا-

 نه؟ ایچرخونه  یهمه آدم رو م نیداره ا یکیباالخره -

 !جا نیفعالً از هم... میکن یکم کم شروع م. ادینم شیپ یمشکل-

 !وفا-

 .بهمون نرسه يکه دست احد ییجا هی میریم م،یکن یبعد جامون رو عوض م-

 !؟یراحت نیبه هم: زد و گفت يزخندپو

 !دیترس شیاون دو سال پ: و اضافه کرد دیاتاق با پا به سمت خودش کش يمو رو از گوشه  کش

-... 

! که وقتش رو هدر بده؟ میبراش داشت یوگرنه من و تو چه ارزش ،ياریکه کم کم بازار رو از دستش در ب دیترس-

 گذره؟یبار م نیا يفکر کرد !میتو رو بندازه زندان که ما از هم بپاش

 ؟یبرس یبه چ يخوا یم-

 ...خوام بگم یم-

 .شد رهیبه صورتم خ یقیرو ول کرد و با نگاه دق موهاش

! هم اضافه بشه؟ اسیکمه؟  سیمل سیپل م؟یور و اون ور داشته باش نیخوام بگم چرا همه اش ترس از ا یم-

 .میدیجا دم به تله م هیباالخره 
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 خب؟-

 بیجور کنم و پولش به ج گهیجا د هیجنس از . کنم يخواستم رابطش رو دور بزنم و تک خوراون موقع من -

 .خوام ینم گهیخودم بره، د

-... 

 !میستیاون موقع به خاطر مامانم مجبور بودم حاال که مجبور ن-

 اس؟یبال و پر  ریز میبر يخوا یم: تعجب گفتم با

 .زفهمیقربون آدم چ-

 .من رو خراب کرد یاون آدم زندگ. یچیه ایخودمون  ای. کنم يرکا نیمن امکان نداره همچ-

کس حرفم رو باور  چیه. کنم يریگیپ یبتونم قانون دیاز کجا خوردم تا شا دمیهم خراب کرد که نفهم يجور

مخصوصاً که شوك . رو از خودم ساختم که تبرعه بشم یآدم نیکردند همچ یخانواده ام فکر م ینکرد حت

 يزیاش چ جهینت یکار کنه ول ممورد ه نیا يرو مجبور کرد رو لمیهر چند که بابا وک. شده بودبهم وارد  یبزرگ

: گرفتم و دوباره شروع به صحبت کردم دهیپکر ساناز رو ناد ي افهیق. خواستم یکردم و م ینبود که من فکر م

چند . ونهیدر م يا گهیدگروه  يو پا دهیهاش رو از دست م يداره مشتر دیماه گذشت تا فهم 10قبل  يدفعه 

 .شهرستان میریاصالً م. میکن یم دایپ گاهیمخف. میبد ونتا به کارمون سر و سام میماه وقت دار

 یباالخره دستش بهمون م دیکش یاگر چند ماه هم طول م یحت. گمیدونستم که دارم چرت م یهم م خودم

 .دیرس

وگرنه خودشون به اون  فتادیدستشون ن يزیچ که مواد مصرف شده بود و يهمون موقع هم شانس آورد گریج-

 !ینبود زنده بمون یاجیاحت گهیو د دندیرس یاون فرمولت م... دونم یچه م

هم  یوقت. رفت یفروش م عیواسطه و سر یشد ب یم دیتول یهر چ. میفروخت یم یکم و هفتگ یلیخ ما

از . میبرد یشهر م يو حومه  میردک یممکنه بو برده باشند، روال جنس بردنمون رو قطع و وصل م میدیفهم

فرد ناشناس  هی رشبا گزا نمیکه ماش يهمون روز قاًیدق!!! سیبه جز پل فتادین یدست کس يزیاون ماده چ

من  یرقانونیغ يها تیاز فعال یگزارش کامل. کرده بودند يکه توش جاساز نیگرم هروئ 60شد، همراه  فیتوق

رو باخته  زمیمن همه چ! اسهیسر  ریبود که نفهمه ماجرا ز یک .یو حمل و نقل مخدر صنعت شگاهیآزما يتو

 .بودم
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جون  یمحکوم به اعدام که با خوش شانس هی. متحرکم يحاال هم مرده  نیدونست من هم ینم یحت ساناز

به فرمول من چه . من بود ينابود اسیقصد . خورد یبهم م یطوالن یلیحبس خ هیکم ِکم . سالم به در برده

فرمولم . بزنه بیج هکنه رو بفروشه و پولش رو ب یکه وارد م یخواست همون آشغال ی؟ فقط مداشت يازین

 .نبود که من رو به خاطرش زنده نگه داره يزیچ

 ؟يدیوفا گوش م-

 .نه: کردم و گفتم نگاهش

 طرفش؟ يریچرا خودت نم. سراغت ادیزود م ای رید-

 یمن تنها آدم. انقدر بزرگش نکن: رفتم گفتم یم ییشدم و به طرف دستشو یکه از جام بلند و م نطوریهم

 .خونده یمیکه ش ستمین

رو بهش داده بودم، برگرده  ستشیکه ل ییها لهیبا وس ریکه ام یرد و بدل نشد و تا مدت نمونیب يا گهید حرف

. اشتمرو هم د یشگاهیآزما يضرور يها لهیوس. رو داشتم هیبه هر حال من مواد اول. کرد یساناز اخم و تخم م

 اسیتنها نکته مق! قابلمه و زودپز نیو هم هگاز آشپزخون نیبا هم. اتاق نیهم يتو. بود که شروع کنم یفقط کاف

 .ها بود

که من به  يزیکه چ دمیرس جهینت نیبعد به ا یکار ناراحت بودم ول نیشروع ا لیاوا ستم،ین يدیابنکه آدم مق با

حرکت  ایجور مبارزه  کیهم خودش  نیا. ه همراه داشتب يکمتر يدست مصرف کننده ها رسوندم، صدمه 

 صبر کنم؟ یگیتو هم م: گفتم بودکه تازه نشسته  ریرو به ام. کنم هیتوج ينطوریخواستم ا یمثبت بود، من م

 .طرف تو ام شهیمن هم-

 .پهلوش داد لیتحو یساناز هم مشت محکم. زدم که صورتش پر از خنده شد و چشم هاش برق زد لبخند

 دیکن یم دایعمده خر پ دینیبب دیبکشم که ساختمون خلوت باشه، شما بر کیها رو راه بندازم و کش نیمن ا تا-

 .نه ای

داشتم و  اجیبه سکوت احت یینها میفکر کردن و تصم يبرا. حوصله بلند شد و مانتوش رو برداشت یب ساناز

: گفتم عیکردم و سر دایپ یبیلحظه حس عج هی. رفتن شدند يهر دو آماده . دور و برم باشه یخواستم کس ینم

 .دیمراقب خودتون باش
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به . داشته باشه تیساناز چقدر ممکنه واقع يدونستم حرف ها ینم. تکون دادند اما من هنوز دلشوره داشتم سر

 دیشا. شد یمتوجه منظورمون م دییپا یما رو م یو اگر کس میهم کرده بود يریزورگ روزید نیخصوص هم

 .دیجلب توجه نکن... سر و صدا یب: دوباره گفتم. مینظر بود ریم زاالن ه نیهم

 .دمیدرس م طونویمن خودم ش! خب بابا: با غرغر گفت ساناز

 ؟یدلواپسم: لحظه برگشت و گفت نیآخر. رفت رونیدوباره لبخند زد و ب ریام

 !دیزود برگرد: کردم نخندم و گفتم یسع

سردردم از  دیشا. زدم یاتاق قدم م يتو دیبا ترد. نزده بودم يزیگذشته بود و من هنوز دست به چ یساعت دو

کالغ  يدوباره صدا. کنم و مشغول گشتن شدم دایرفتم که قرص پ خچالیبه طرف . بود شبید یبدخواب

مغزم  يباشم و صداها تو دهلحظه حس کردم ممکنه دچار توهم ش کی يبرا. چند تا بودند نباریبود و ا دهیچیپ

 رونیمسکن ب هیباالخره ... از دست همه. بودم یاز دست خودم عصبان. شد یم شتریهر لحظه ب مینگران. باشند

 یهمه وقت چکار م نیپس ا«دونستم اگر بپرسند  ینم. باز شدن در اومد يصدا. که حالم رو بهتر کنه دمیکش

 .جواب بدم دیبا یچ »؟يکرد

 د؟یاومد-

 .د و جرأت برگشتن نداشتمآب محکم ش وانیانگشت هام دور ل. دمینشن یجواب

 ساناز؟-

که بدنم رو  دمیرو شن ییقدم ها يصدا. مسخره شون بود يها یاز اون شوخ یکی دیشا. نگفت يزیچ یکس

رو با شدت به سمت همون صدا پرت کردم  وانیحرکت برگشتم و ل هیتو  عیسر. دمیکش یقینفس عم. ارکردیهش

 ! شده بود رید گهیاما د

 

*** 

 یدلم م. مدت دور کنم نیا ياتفاق ها يکردم فکرم رو از همه  یشدم و سع رهیسرم خ ياالالمپ روشن ب به

خسته نشم کوله  نکهیرفتم و هربار به خاطر ا یکه با مامان به دبستان م ییخواست برگردم به همون روزها

 يلومتریاز سه ک که یهر سوسک باو  دمیخواب یبوم م يکه با بابا رو ییهمون شب ها. گرفت یرو ازم م میپشت

خوب  يبهتر از خاطره ها یچ. کشت یبابا هم بدون اخم و دعوا سوسک ها رو م. کردم یم دارشیشد، ب یرد م

 کنه؟ یتونست درد رو خنث یم
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 یم. شد یموضوع قلبم فشرده م نیو با فکر کردن به ا نمشونیب ینم چوقتیه گهیبود که د دایشواهد پ از

مجرم  هیخواستم مثل  ینم. غلط بود هیراهم از پا ایکرده بودم  يرو ادهیا انگار زخواستم اوضاع رو بهتر کنم ام

سر اون ها  ییکنند، حتماً بال دایمن رو پ ياج نکهیا يبرا. شد دهیکش ریفکرم به سمت ساناز و ام. رمیبدبخت بم

 يصدا. شکمم بود يمشت تو هیکه بهم خورد  يضربه ا نیاول. شد شتریفکر درد شکمم ب نیاز ا. آورده بودند

 .رو تکرار کنم یمن عادت ندارم حرف: اتاق به گوشم خورد يتو يمرد دوباره از نقطه ا

آورده بودند و کتک زده بودند؛ حاال هم  نجایدو نفر من رو به زور ا. خواستم بشنوم ینم. گوش نداده بودم اصال

خواست؟ من که فرمول رو به  یجون من ماز  یچ. پلک هام رو بستم. شده بود دایمرد پ نیا يکه سر و کله 

پلک هام . بازوم حس کردم و همزمان درد و چندش به بدنم هجوم آورد يرو رو یدست! همون مردها داده بودم

المپ از اطرافش  دیفرو رفته بود و نور شد یکیتار يسرم زانو زده بود تو يصورت مرد که باال. رو باز کردم

که احتمال  دمیطرف شدم که صورت نداره اما بعد فهم يا یعیا موجود فراطبب دیحس کردم شا. زد یچشم رو م

نداشتم که  یشک. هم موج دار و نامفهوم بود دمیشن یکه م ییصداها یحت. شترهیب میینایاز ب یرفتن بخش نیاز ب

 .باشه اسی دیگنگ با يصورت محو و صدا نیا

و مات  رهیخ یلیکردم که احتماالً خ یفقط نگاهش م. توان تکون دادن بدنم رو داشتم، نه توان حرف زدن نه

دونستم به  یفقط به طرف من خم شده بود و نم. کرد یبه هم زدن سکوت نم يبرا یبود چون اون هم تالش

 نیا يتو نکهینه ا. افتادم نمیباز شلوار ج پیو ز راهنیپ يپاره شده  يدکمه ها ادیتازه به . کنه یفکر م یچ

 . کرد یبود که حالم رو بدتر م یتیجنس ریاز تحق يداشته باشه اما جلوه ا یتیرام اهمب! نمیطرح سوت طیشرا

 .کنار نرفتم توریمان يدو روزه از جلو-

-... 

 .یهست یآدم جالب-

 .اما دهنم باز نشد! و لذت برده دهیآدم رو د هیاست که دو روزه شکنجه شدن  وونهیبگم د خواستم

 .حرف بزن-

... یاهل ناز کردن باش ادیبهت نم: ادامه داد. و من از درد اخم کردم... شتریو ب شتریب. شد شتریدستش ب فشار

 ...افهیق نیمخصوصاً با ا

-... 

 .نگاه نکن نهییبه آ گهید-
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. صورتم نشسته باشه يپوزخند زدم که مطمئن نبودم اصالً رو. داغون شده یلیدونستم که البد صورتم خ یم

 ؟يخند یم یبه چ: و گفت دیلب هام دست کش يرو

 .قبلش هم خوب نبود... م افهیق: آروم گفتم يزبونم جمع کردم و با صدا يقدرتم رو تو تمام

من . مثل شکست خورده ها به نظر برسم رمیخواستم حاال که احتماالً قرار بود بم ینم. دوباره پوزخند زدم و

چک بشه و ... اطالعات نیتا ا گهیاتاق د هیبرنت  یم: بلند شد و گفت. مهم بود نیتالشم رو کرده بودم و هم

 .میتستش کن

برام  يزیچ گهید. هنوز هم محو بود ریگنگ خش خش متوجه شدم وگرنه تصو ياز صدا. رو باال آورد يکاغذ

بودم که  دهیحداقل حاال فهم. گرفتم یآدم رو دست کم م نیا دینبا. اشتباه کرده بودم گهیبار د هیمن . مهم نبود

رو با  راهنمیپ يپارچه  يگوشه ! رهدا یداد که بدجور وجود خارج یس انگشت هاش هم نشون ممرد بود و لم

دعا کن : طول اتاقک رو قدم زد و همزمان گفت. بلند شد. بدنم ول کرد يرو یظرافت چیدست گرفت و بدون ه

 !ادیسرت م یترس یکه ازش م یینداشته باشه وگرنه همون بال یمشکل

 !!شمیخودم هم داوطلب م: باز کرد و موقع رفتن گفت ادیز يرو با سر و صدا در

و  راهنیپ نیا... به تجاوز باالخره به حرف اومدم دیموقع تهد ت،ینرفته بود که دو روز دووم آوردم و در نها ادمی

رو محکم  يدر فلز! شده بود دایداوطلب پ هیحاال هم که ! بود زشونیافتخارآم اتیعمل يپاره بازمانده  پیز

من . صدا بود نیمسخره شون هم يزارهااز آ یکی. دیچیاتاقک پ يتو یوحشتناک يو دوباره صدا دیکوب

با . نداشته باشند شگاهیآزما يتو ییبودم خطا دواریام. تونستم کنم ینم يا گهیکار د. داده بودم قیاطالعات دق

رفتم اما  ینم هیریخ يال کارهااعتقاد نداشتم و دنب يزیبه چ دیشا. شد شتریب میموضوع ناراحت نیا يادآوری

. فاجعه است هی يباشم که شروع کننده  یدوست نداشتم کس چوقتیه. بودم دهنکر یهم به ضرر کس يکار

 زیاما حاال همه چ. کردم یکامالً کنترل شده بود و هر جا الزم بود، متوقفشون م شگاهیآزما يخودم تو يکارها

و کراك  شهیماده از ش نیو مصرف ا دیبه خصوص که تول! فتهیبود بممکن  یاز دستم خارج شده بود و هر اتفاق

 !... وفا!... وفا!... وفا... دیچیگوشم پ يبابا تو يکردم فکرم رو منحرف کنم و صدا یدوباره سع. راحت تر بود

و  اتیزئج. پلک هام رو باز کردم. بودم اریبا وجود درد هنوز هش. به طرفم اومد یبعد در باز شد و کس قهیدق چند

گوشت  کهیت هیهم وارد شدند و درست مثل  گهیدو نفر د. شد و صداها هم گنگ بود ینم دهیصورت ها هنوز د

به  فیضع طیشرا نیا يخواست تو یدلم نم. کردم در مقابل درد سکوت کنم یسع. از شونه و پاها بلندم کردند

رو خراب  زیهمه چ فشونیکث يحقه ... امروزاما . حاال که دو روز گذشته رو خوب تحمل کرده بودم. نظر برسم
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نداشتم که  ياصالً نظر. ذهنشون بمونه ياز من تو يا گهیخواستم نقطه ضعف د یمهم تر از همه نم. کرده بود

 !چرا هنوز زنده ام

: گفت یمیمال يتخت گذاشته شدم و صدا هی يرو یو زمخت قبل یمانیاز چند متر و خارج شدن از اتاق س بعد

 .ونریب دیبر

گونه ام  يرو یرفتن دو مرد، دست رونیبا ب. ارمیکردم تمرکزم رو بدست ب یسع. بهتر بود یلیخ نجایا يهوا

مرده ها  هیواقعاً شب یعنی. و نور چراغ قوه رو داخلش انداخت دیکش نییپلکم رو به طرف پا. نشست که خنک بود

 !کرد؟ یرو چک م میاتیکه عالئم ح دمیرس یبه نظر م

 .زنده ام: گفتم ياله مانندن يصدا با

 ؟یچ: رو کنار دهانم آورد و گفت گوشش

 .زنده ام-

 .دونم یم-

 .نمیب ینم... نـ ِ ... خوب-

 .که کمکت کنم نجامیمن ا... هیعیطب-

رو که احتماالً پاره و  ینیکرد ج یها در آورد سع نیاز آست یدست هام رو به آروم! کمک؟! ؟یعیطب. زدم پوزخند

 .حرف هام نیاز ا رتریپ... دختر همسن تو دارم هی: همزمان گفت. ارهیاز پاهام در ب یچیبا ق شده بود، یخون

! رمردهیپ هی يمن لخت شدن جلو یو تنها نگران مارستانهیب يتو يعاد یلیخ تیموقع هی ن،یانگار که ا. دیخند و

خوب  ،یکن یکه فکر م يزیچ زودتر از... و زخمه یاکثرشون کوفتگ: ادامه داد. آرامش باعث تعجبم بود نیا

 .یشیم

حرف  ينا یحت! کشت یشکمم خورد داشت من رو م يکه تو ياون ضربه ا! چرا من انقدر درد داشتم؟ پس

 .بزنند دیبا يدونند چجور یم: خودش گفت. زدن هم نداشتم

 .ستمین ینازك نارنج... من-

 .نترس. دونم یم: کرد و گفت یآروم ي خنده

خواستم از کنارم  یاصالً نم. بود یواقع يدکترها هیشب. کمتر شده بود میبودم، نگران هدیصداش رو شن یوقت از

زخم ها : اضافه کرد يبا لحن جد. دیچیفضا پ يتو نیالکل و بتاد يکردن زخم ها شد و بو زیمشغول تم. بره

 .فقط اعصابت شوکه شده. زنم یاالن مسکن هم م. هیسطح
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-... 

 .يمرده بوداگر الزمت نداشتند تا حاال -

 !ن؟یبهتر از ا یچ... مردن-

*** 

تکون بدم و دردم  يتونستم بدنم رو تا حد یم. لطف چند ساعت زحمت دکتر و مسکن هاش حالم بهتر بود به

 يتنها پنجره . ام به بالش کوتاه پشتم بود هینشسته بودم و تک يو فلز دیتخت سف يرو. موقتاً قطع شده بود

نور آفتاب اتاق رو آرامش . بود ومدها رونیتر شده بود و چشم هام از شوك ب يعاد میینایب. اتاق پرده نداشت

که  یاتاق. بعد از ظهر ایدونستم صبحه  ینم. دونستم کجام ینم. کرد اما من از درون متالطم بودم یبخش م

 نیبدتر از همه ا .هوشم کرده بودند یاتاق ساناز بعد از چند ضربه ب يتو. نداشت يروزنه ا چیازش اومده بودم ه

 .افتاده ریساناز و ام يبرا یاقدونستم چه اتف یبود که نم

. بودند دهیلباس پوش يدرشت داشتند اما عاد یلیخ يها کلیه. با قزقز باز شد و همون دو مرد وارد شدند در

بود که  چهره و حالت بدنشون ادیکرد عبوس بودن ز یکه جلب توجه م يتنها مورد. يو شلوار پارچه ا راهنیپ

آب دهنم . کردم یم یپناه یو ب ییهاواقعاً احساس تن نجایبه خصوص که من ا. کرد یم جادیناخودآگاه ترس ا

دستش رو باال آورد که من . از مرد ها به طرفم اومد یکی. دمیچیدور خودم پ شتریرو قورت دادم و مالفه رو ب

 . نزد یرفتخت انداخت و ح يرو رو یلونینا. دمیخودم رو عقب کش عیسر

: مرد سرش رو به سمت در تکون داد و کوتاه گقت. و شلوار پسرونه شرتیت هی. رو نگاه کردم لونینا داخل

 .میبپوش بر

 دیبا. تحمل کرده بودم يادیجا هم ز نیتا هم. نداشتم دنید بیجون آس گهید. داد یجواب نم نجایا يباز سرتق

بود  دهیبدنم انقدر ضرب د. ورشون شدم و مالفه رو کنار زدمحض الیخ یب. فتهیب یقراره چه اتفاق دمیفهم یم

 يکه تا رو دمیرو به زحمت پوش شرتیت. به سمت پنجره رفت ییاعتنا یمرد با ب!! نکنه کیرو تحر یکه کس

حداقل گشاد بود و به . پاچه هاش رو تا زده بودم. فتهیاومد و کمر شلوار رو با دست نگه داشتم که ن یران هام م

کردم  یفقط تظاهر م! ستیهم حالم خوب ن یلیخ دمیخواستم کامل بلند بشم که فهم. شد ینم دهیام کشساق پ

 . که بهتر شدم

حرکتش اصالً کمک کننده نبود . بازوم رو گرفت ریکه مرد ز فتمیبود ب کینزد. ستادمیزور و با درد، سر پا ا به

شد و  یم دهیکش نیزم يپاهام رو کهیدر حال. رمب رونیاتاق ب نیتر از ا عیخواست معطل نکنم و سر یفقط م
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 یهمون نیا. رهیم رو بگ گهید يبازو خواستمرد دوم . رفتم یراه م یشونه هام نامرتب بود، به سخت يموهام رو

که  دمیخودم رو عقب کش. کرده بود دمیهمون که تهد. کرده بود و ازش کتک خورده بودم چمیبود که سوال پ

دنبالمون . دونستم چقدر اثر کرده یتونستم رو بهش انداختم اما نم یکه م ینگاه نیترخشن . دستش رو بندازه

 .حرکت کرد

کرد و به سمت جلو  یمن رو وارد اتاق بزرگ یوقت. بلند مرد هماهنگ کرده بودم يرو به زور با قدم ها خودم

 د؟ییخوا یاز جون من م یچ: کردم و گفتم ياز درد زانو، ناله ا. هول داد واقعاً دلم به حال خودم سوخت

ساناز  ادی. کرد یم تمیاذ نیشکننده ام و ا یلیکنم، خ یکه حفظ م يداد که بر خالف ظاهر ینشون م صدام

 دوست هام کجان؟: دوباره گفتم. حقش نبود. کس شده بود یب یلیمادرش رو از دست داده بود و خ. افتادم

-... 

 د؟یچکارشون کرد... چــ-

 !خفه-

به اندازه . هم کاناپه داشت، هم پرده و لوستر نجایا. نگاهم رو دور اتاق گردوندم. رفت رونیب یلگحوص یبا ب و

از کاناپه  یکیکوتاه به سمت  يبا قدم ها. خونه نبود هیشب نجایا یول يبذار ییرایبزرگ بود که اسمش رو پذ يا

 . ادیکه به بدنم فشار ن نمیکردم آروم بش یها رفتم و سع

 دوست هام کجان؟: با نفرت نگاهش کردم و گفتم. د اتاق شددوم وار مرد

 .جا نیهم -

حرف قلبم  نیا دنیدور مونده باشند اما با شن انیجر نیو ساناز از ا ریاز وجودم انتظار داشت که ام یبخش هی

 یمتصور  دیشا. دندیاون ها به من رس قیدونستم که از طر یازشون نبود؟ م يخبر چیچرا ه. دهنم اومد يتو

 .هم اون اطالعات رو دارند ریکردند، ساناز و ام

 ؟يسرشون آورد ییچه بال-

: داد زدم. تونستم به فکرهام جهت بدم ینم. کلفت داشت يدرشت و ابروها يچشم ها. نگاهم کرد فقط

 ؟يکرد کاریباهاشون چ

پاهام خم شدم و  يرو انقدر سرفه کردم که. اوردیخودش ن ياما مرد به رو. به سرفه افتادم نهیاز درد س که

افتادم و  ریحرف آخر ام ادی. تموم کردند ریمطمئن بودم که ساناز و ام باًیتقر. فتمیب نیزم يبود با سر رو کینزد

 یاز همکالس یکیبا  یافتادم، وقت شیِ آب زیت يهاچشم  ادی. بمونه دواریلحظه ام نیگذاشتم تا آخر. دلم گرفت
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کردم به  یگونه ام نشست و سع ياشک رو یگرم. خواد یمن رو م يماره شده بود که چرا ش قهیهام دست به 

 !وفا: دمیشن ییبعد صدا. زور سرفه هام رو قطع کنم

صورت و  ينگاهش رو. درست رو به روم. بود ستادهیاونجا ا. زانوم بلند کردم و راست نشستم يرو از رو سرم

 يکرد کاریچ! کثافت: همزمان داد زد. بردشد و به طرف مرد هجوم  یچهره اش عصبان. دیچرخ یبدنم م

 باهاش؟

حرکت  هیو با  دیبه سمتش دو یمن، همون مرد اول يبه جا. تونستم یاما نم رمیخواست جلوش رو بگ یم دلم

 . کنه یدست هاش رو پشتش نگه داشت که نتونه حرکت يجور. دشیبه عقب کش

 کردند؟ داتیکجا پ! ریام: گفتم ادیز يخش دار از سرفه  يصدا با

کرد تکون بخوره و دست هاش رو آزاد کنه،  یم یهمون مرد بود و با فحش سع ينگاهش هنوز رو. نزد یحرف

: بلند تر گفتم. سر جاش نبود يزیچ هیاما انگار . سالم بود خوشحال بودم نکهیاز ا. کرد یاما مرد اول دورش م

 حالت خوبه؟

. خراش هم بر نداشته بود هی یحت. خودش بود يو با لباس ها يبود که کامالً عاد نجایمشکل ا. جواب نداد باز

ساناز کنارم . رفت رونیرو ول کرد و ب ریمرد ام یوقت. ذهنم رو گرفتم يتو يبعد جواب سوال ها قهیدو دق

  ؟یچرا بهشون نگفت: نشست و گفت

 ؟یکن یم یچرا همه اش سرسخت: و گفت دیصورتم دست کش يرو. تعجب نگاهش کردم با

 د؟یشما من رو فروخت: گفتم يباورنا با

 ...دور از چشمشون میتون یما نم. بار بهت گفتم ستیب-

 !!!د؟یشما من رو فروخت: زدم داد

 .بود نیتنها راه هم. یفهم یتو نم: به حرف اومد ریام. دمیرو گرفت که با وجود درد محکم عقب کش دستم

دونستم با  یچون م. کرده بودند انتیبل اعتمادم، بهم خقا يدو نفر از دوست ها نکهینه به خاطر ا. زدم پوزخند

 يکه من تو ییزهایکدوم چ چیه. نداشتند اسیاز  یتیکدوم ذهن چیه. دست خودشون، گور خودشون رو کندند

دلم  گهید. هم فشار دادم يرو رو مپلک ها. دونست یبودم رو نم دهیشن مشونیت يدرباره  سیزندان و از پل

و تعجب سر  يفقط با ناباور. کرد خودش رو تبرئهکنه، گوش بدم یم یساناز که سع ياخواست به حرف ه ینم

هم  سیدست پل. شهیدرست م زیهمه چ م،یبش شونیقاط یوقت: گفت يزیبا حالت وسوسه انگ. دادم یتکون م

 .رسه یبهمون نم
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 !م؟یبش شونیقاط-

 !؟ياحمق نبود تو که انقدر... کردند یما رو به حال خودمون ول نم چوقتیاونا ه-

 ؟يبهشون خبر داد یک-

 !راستش: انداخت و گفت ریبه ام یبیعج نگاه

 آره؟! دنبالشون؟ دیهمون روز با هم رفت-

 ...من-

 ه؟یچ-

 . رمیگ یم اسیمن جنس هام رو از رابط ... وقته یلیخ-

 .اومد سراغم ایون پوزند يافتاد یوقت: ساناز ادامه داد. زدم و سرم رو با تاسف برگردوندم ینیپوزخند غمگ من

 !دیختیوقته برنامه ر یلیپس خ-

 .یافت یروز م نیدونستم تو به ا یباور کن من نم. به نفع همه مونه-

. رفت یم نیاثر مسکن ها داشت کم کم از ب. دادم هیشده بود به کاناپه تک نیو سرم رو که سنگ دمیخند دوباره

 .دقلبم به درد اومده بو. خسته و ناراحت بودم یلیخ

 ؟یختیتو با دشمنم رو هم ر. وضع افتادم نیمن به خاطر مادرت به ا-

 .یشیم یکردم تو هم راض یفکر م. نه-

 ؟ينطوریا-

 نجایا یکنم ول هیو گر نمیگوشه بش هیخواستم  یم. فقط خودم رو داشتم ایدن نیا يتو. سر تا پام اشاره کردم به

 ؟یخوب: گفت عیسر ریام. شار دادمسرم ف ياشک هام رو پس زدم و دستم رو رو. شد ینم

 ؟ینیب ینم. ام یعال-

نشسته بود و پلک  يگوشه ا ریام. دور بشم نجایخواستم از ا یم. یجام بلند شدم که برگردم به همون اتاق قبل از

. کنه یکار رو واسه آروم شدنش م نیدونستم ا یم. داد یتکون م یعصب کیپاهاش رو با ت. هاش رو بسته بود

 .یخوشحال باش دیاالن با: بالم اومد و گفتساناز دن

. میریگ یسر و سامون م نجایوفا ا: و گفت ستادیجلوم ا. بهش انداختم و دوباره آروم آروم راه افتادم يتند نگاه

 .کنم یم شرفتیباهاشون پ

 .شدم رهیبهش خ ینیبا نگاه غمگ! فکر کنه؟ نطوریانقدر احمق بود که ا واقعاً
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 !انومنگران نباش شازده خ-

من : اومد، گفتم یم رونیچاه ب يصدام انگار از تو. چشمم جمع شد يلبش نگاه کردم و اشک تو يلبخند رو به

 !نگران شمام

 چرا؟! ما؟: ابروش رو باال داد و گفت هی

 .دو ساله منتظر امروز بودند-

شون با شما تموم کار گهید: از دست هام چشم هام رو پاك کردم و گفتم یکیبا . کرد ینگاهم م یجیگ با

 !ساناز!... شده

 ییو موها يبا کت و شلوار خوشدوخت دود يمرد هیبعد از چند ثان. شد دهیاتاق شن رونیپارس سگ از ب يصدا

از ظاهر اون و طرز . هم همراهش بود يدیو سف اهیسگ بزرگ و س. که پشت سرش بسته بود، وارد اتاق شد

تر شد و نگاه  کیمن نزد به. دهیدستور م یند، مشخص بود که ککه پشتش وارد اتاق شد یقبل يبرخورد مردها

 !میدو روزه عالف توا: شد و گفت یدلم خال يبه من انداخت که تو یپر نفرت

به سمت ساناز رفت . کارت تمومه یباش فیاگر ضع يا يباز نیتو همچ. به نظر نرسم فیکردم که ضع یم دعا

. بد ایخوبه  نیدونستم ا ینم. شناسند یرو م گهیه از قبل همدمشخص بود ک. به سر تا پاش انداخت یو نگاه

 !پس دوستت سر عقل اومد؟: زد و گفت يلبخند

 .به نفعشه یدونه چ یم! اسیدوست من باهوشه : به من کرد و با احترام گفت یساناز نگاه. رو رها کرد سگ

 شیوقت پ یلیهاشون رو خ يزیرپس برنامه . طرفم یقصد اسمش رو برد که من بفهمم با چه مقام شامخ از

 یگروه... یدون یم: زد و رو به ساناز گفت يا گهیمرد لبخند د. بودم چهیبدون واسطه کرده بودند و من هم باز

 !برنده ست که توش همه به حرف باهوشه گوش بدند

. دمحالت تهوع گرفته بو ادیاز استرس ز. دستم رو مشت کردم. ترسوند یها و لحن صداش من رو م حرف

مرد رو به ساناز ادامه . حرکت نشسته بود يکاناپه آماده  يانداختم که رو ریام يشده  اریبه صورت هش ینگاه

 .يممنون که بهمون کمک کرد! زمیعز: داد

 يکرکننده  ياومد و بعد صدا رونیب بشیکه از ج دمیزد و من دست مرد رو د تیرضا ياز رو يلبخند ساناز

 ...گلوله

ها رو  کیسرام يخون رو. افتاده بود و هنوز لبخند داشت نیزم يمات صورت ساناز بودم که رو قهیدق کی يبرا

. زانوهام افتادم يو رو ستمیتونم سر پا با ینم گهیحس کردم د. شد یپوشونده بود و لکه اش هر لحظه بزرگتر م
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 نهیکه س دمیکش یقینفس عم. شد خشده، سر دهیخون پاش يو کف دستم از قطره ها دمیبه صورتم دست کش

 دیدونستم با ینم. شده بود رهیگشاد خ يبا دهن باز و چشم ها. برگردوندم ریسرم رو به سمت ام. دیکش ریام ت

که چند  یاتفاق دیهم فشار دادم که شا يپلک هام رو رو. داشتم جهیفقط سرگ. نشون بدم یچه عکس العمل

چشم هام رو باز کردم، مرد هنوز  یاما وقت. قب برگردهزمان به ع دیشا. افتاده بود رو فراموش کنم شیلحظه پ

 . بود ستادهیا

 .دیپسره رو ببر. تابلو شده بود گهید: از آدم هاش اشاره کرد که من رو بلند کنه و گفت یکی به

 شییجلو يشدم تا به کاناپه  دهیکش نیزم يرو. نشست و با سگش مشغول شد. از کاناپه ها رفت یکیسمت  به

. هنوز باورم نشده بود. خوردم یشوکه بودم که که غصه هم نم يبه قدر. ساناز بود يم هنوز رونگاه. برسم

افتاده بود که  يبود و شونه هاش جور یمونیو پش یرفت، چشم هاش پر از ناراحت رونیبا مردها ب ریام یوقت

 .کنه یاعتراض چیتونه ه یدونست که نم یاما مثل من م. انگار توان قدم برداشتن هم نداره

 !ییحرف ها نیتر از ا يکردم قو یفکر م-

 هیو  گهید يجا هیتونست  یم. حس نگاهش کردم یرو برده بودند، چرخوندم و ب ریکه ام يریرو از مس نگاهم

من کامالً از تک و . بود دهیرس جهیاگر قصد داشت گربه رو دم حجله بکشه که به نت. کار رو بکنه نیا گهیوقت د

. دیرس یبه نظر م يجد يادیاما حاال ز ردم،برابر رو شروع ک يباز هیکردم  یتا امروز فکر م. تا افتاده بودم

 دهیتازه خر: لب شروع به غرغر کرد ریز. کتش افتاد و صورتش تو هم رفت ي قهی يچشمش به لکه خون رو

 ...اه... بودم

 .بهم انداخت یکوتاه نگاه

 ه؟یچ-

-... 

 ؟يالل شد-

 !اس؟ی... یچرا معطل-

من، به  يحواسش به جا. بودم دهیکابوس رو د نیا يباالخره بعد از سه سال چهره . گفتم دیرو با تاک مشاس

 !!معطل؟: بدون نگاه کردن به من، جواب داد. سگش بود

 .من اطالعات اشتباه ندادم-

 خب؟-
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 .روشن بشه فمیزودتر تکل... دمیم حیترج-

 !ه زودهک فیح! نطوریمن هم هم: نگاهم کرد و گفت یعصبان

از مردها  یکی. مشتم فشار دادم يدوباره از درد بدنم اخم کردم و کمر شلوار رو محکم تو. نگاهش کردم جیگ

 شه؟یم یچ نیا: دیدر پرس يبرگشت و از جلو

مشغول نگاه کردن به سر تا . دسته اش ضرب گرفت يکاناپه لم داد و رو یبه پشت اسی. کرد یمن اشاره م به

 ... زوده: ورتم مکث کرد و گفتص يرو. من بود يپا

 ! نداشته باش؟ ينگفتم به صورتش کار: سمت مرد برگشت و با اخم ادامه داد به

 يپارس سگ رو. کرد به طرف در رفت یم يبا سگ باز کهیبلند شد و در حال اسی. نداد و دور شد یجواب مرد

 کجا؟: تمبلند گف. اتفاق ها افتاده نیا يکرد همه  یم يادآوریاعصابم بود و 

-... 

 ه؟یمن چ فیتکل-

-... 

. داشت تیواقع نیا. کنارش نشستم و بهش دست زدم. یبود و اتاق خال نیزم يساناز هنوز رو. رفت رونیب

مطمئن نبودم . ادین ریسر ام ییبودم بال دواریام. صورتم گرفتم و باالخره بغضم شکست يدست سردش رو جلو

 ریفقط به مس. دیرس یذهنم نم به زیچ چیاون لحظه ه. میخور یدردشون مبه چه  ای میدار ییبراشون کارا یتا ک

 .زل زده بودم نیزم يخون رو

 

 2 ي پاره

شده  داریب یوقت. کرد یبود و داشت سرم دستم رو عوض م ستادهیبه دکتر کردم که کنار تخت ا یرکیرزیز نگاه

 دهیخشک د مهیباغ ن هیاتاق فقط  يپنجره  از. روشن بود کیهوا تار یول دمیدونستم چقدر خواب ینم یبودم حت

و شلوار گشاد رو  شرتیهمون ت هنوزبهتر بود و  یحالم کم. تونه باشه یزدم که کجا م ینم یحدس. شد یم

 .برام مهم نبود زهایچ نیا گهید. حال فکر کردن به سر و وضع و صورتم رو نداشتم. بودم دهیپوش

 .سوپ رو بخور-

 .زد یمرغ آب پز سوپ، حالم رو به هم م يبه خصوص که بو. اشتماشتها ند یبودم ول گرسنه

 غروب؟ ایصبحه -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٥٧ 

 !يدیساعت خواب 14. صبحه-

 .با قرص-

 .بخور-

 .دهیم يبد يبو-

چونه ام رو گرفت و به سمت خودش کج کرد تا پانسمان صورتم رو . جلوتر اومد. بهم انداخت یلبخند نگاه با

 .رگشته بودب مییو شنوا یینایحداقل ب. عوض کنه

 ؟يدکتر بدون پروانه ا-

-... 

 !؟یکن زیهاشون رو تم يکار فیکه کث-

-... 

 دند؟یچقدر بهت م-

 . دمیگونه ام سوخت که صورتم رو جمع کردم و عقب کش يگوشه  زخم

 !تکون نخور-

م کردم و دل یپوستم حس م يرو رو کلیاون مرد درشت ه يانگشت ها يهنوز جا. صورتم رو جلو بردم دوباره

 .حالم بده: آوردم و گفتم نییصدام رو پا. بره رونیخواست دکتر ب ینم

-... 

 ست؟یتو بساطت ن يزیچ. تو سرمم زیبر يزیچ هی-

آرامش  ش،یخاکستر يپروفسور شیو ر یجوگندم يموها. دیشد و دست از کار کش رهیبه چشم هام خ عیسر

 ؟یکن یمصرف م یچ: آروم گفت رو با انگشت باالتر برد و نکشیع. داد یبه چهره اش م یخاص

 یم میباعث ناراحت طیشرا نیا. خورد چیمعده ام پ! خورد؟ یها م یصورتم انقدر خراب شده بود که به عمل یعنی

به جز حالت و رنگ چشم هام، . دادم ینم تیاهم چوقتیبدم، در واقع ه تیاهم یلیخ مییبایبه ز نکهینه ا. شد

: دیدوباره پرس. کرد یهنوز منتظر نگاه م. نداشت نهیهم آ نجایا ییستشوتنها د. صورتم نبود يتو ییرایگ زیچ

  ؟یچ

 !کیآرسن: دادم جواب
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 هی: گفتم یبا ناراحت. ام گرم کرد گهید يدوباره سرش رو با زخم ها یحرف چیمنظورم شد و بدون ه متوجه

 !بزن یحرف

 .هیآدم کم حرف-

چشمم اومد که به  يجلو يمرد کلیدکتر کنار رفت، ه یوقت. اومد یاز پشت سرش م. صدا مال دکتر نبود نیا

 نییبالکن طبقه پا يبود که تو يهمون مرد. کرد یم شتریشد و هر لحظه تعجب من رو ب یم کیتخت نزد

 !مگه نه دکتر؟: دوباره گفت. داشتم یلفظ يبودم و باهاش دعوا دهیساناز د

احتماالً حق صحبت . فقط سر تکون داد. ودب دهیکه دکتر جا خورده و رنگ صورتش پر دمید یوضوح م به

 ي قهیبود، با  دهیپوش یمشک راهنیمرد شلوار و پ. رفت یداد و م یکارش رو انجام م دیفقط با. کردن نداشت

 فشیکرد و داخل ک معرو ج لشیوسا عیبا سگ خال دارش وارد شد که دکتر سر اسیچند لحظه بعد . باز

دوباره . اومده بود یمشک يبا کت و شلوار تازه  اسی. رفت رونیبه مردها ببه من و بعد  یبا نگاه نگران. ختیر

 هیمهم تر از  يزیسگ چ نیکه انگار ا يجور. شد یبا سگ شده بود و حرکاتش باعث چندشم م يمشغول باز

 ! وونهیح

 يخاکستر چند تار. بردارم وونیبا ح بشیتونستم چشم از رفتار عج ینم. اومدنش رو بگه لیبودم که دل منتظر

رو  شیبار موهاش رو شل تر از قبل بسته بود که بلند نیزد و ا ینور المپ برق م ریز ش،یمشک يموها نیب

 ؟يخوا یم یچ: باالخره گفتم. داد ینشون م شتریب

 ؟یبا من: رو بلند کرد و گفت سرش

 ه؟یمن چ فیتکل-

 .ستیبا من ن مشیتصم-

 ه؟یپس با کدوم خر: گفتم يبلندتر يابا صد. شده بودم یعصب یفیبالتکل نیاز ا گهید

 يجد یلیبرداشت و خ واریاش رو از د هیمرد تک. اتاق انداخت يبه طرف مرد گوشه  یمکث کرد، بعد نگاه اول

 !با من: گفت

با دقت و هشداردهنده . ستادیسگ شد و درست ا الیخ یب اسی! شد یم دایتازه پ سیرئ هیهر روز . زدم پوزخند

 شما؟: گفتم يمن هم جد. کردبه صورت مرد نگاه 

 .اسری-
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کرد  ینگاه م اهپوشیبه مرد س یمرد موبلند با اخم و عصبان! چه خبر بود؟ نجایا. به هر دو نگاه کردم یجیگ با

شهر قدم بزنه  يتو یکردم انقدر از خودش مطمئن باشه که به راحت یفکر نم. کردن من بود یکه مشغول بررس

چهره اش . هماهنگ بود شیو مشک وتاهخرد ک يداشت که با موها یباهوش ي هریت يچشم ها. مردم بره نیو ب

موضوع باخبر  نیدادم از ا یانداخت اما من اجازه نم یرو به وحشت م یهر کس ادیز يو خونسرد یتفاوت یاز ب

هستم که دو سال تو  یدارم و همون آدم يا يقو تیخواستم بهشون بفهمونم که هنوز هم شخص یم. بشه

 پسند شد؟: بگم اکردم بدون لرزش صد یسع. دووم آورد زندان

سکوتش رو . طرفم یدونستم با ک یهنوز نم. شد نیحس کردم جو اتاق سنگ. شدم مونیبالفاصله پش بعد

 .ات دادم افهیق يقبالً نظرم رو درباره : شکست

دوباره ترس به وجودم . مبود دهینور المپ د يجلو ،یمانیانداخت که تو اتاق س يمرد ادیصداش من رو  نیطن و

. نزدم یحرف. خورد یبه گوشم م گهید يایدن هیو صداش از  دمید یکه صورتش رو نم يهمون مرد. نشست

 عانهیانداخت و مرد مط يشلواربه مرد کت و  ينگاه معنا دار. داغونم کردم يبه خودم و لباس ها یفقط نگاه

خواست مرده باشم،  یکه م یمن و کس نیب دیبا یچه حرف. و رفت دیسگ رو به سمت در کش يفلز يقالده 

 د؟یکه دادم رو چک کرد یفرمول: شد؟ خودم شروع کردم یرد و بدل م

 .آورد نییجواب مثبت سرش رو پا ينشونه  به

 تست شد؟-

 .سر تکون داد دوباره

 شم؟یآزاد م یمن ک-

 ؟يرخو یچرا نم: گفت يداشتم بخنده و طعنه بزنه اما با همون خونسرد انتظار

 .مرغ دوست ندارم: دستم نگاه کردم و گفتم يتو يبشقاب سوپ سردشده  به

 چرا؟-

 .حالت تهوع دارم: رنگش باعث شد جواب بدم یمشک يصدا و لباس ها يکردم اما جبر تو سکوت

 .بخور-

. تونستم چشم ازش بردارم ینگاه کرد که نم يجور. ستادیتخت ا يتر شد و باال کینزد. بگم یدونستم چ ینم

کرده  میبه اون داشت؟ حاال واقعاً عصبان یچه ربط. نگاهش کردم جیگ. با چونه به بشقاب اشاره کرد که بخورم

 .خورم ینم: تخت گذاشتم و گفتم يبشقاب رو رو. بود
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حرکت  یدادش ب ياما با صدا» خوام ینم«لب هام رو باز کردم که بگم . رو بلند کرد و جلوم گرفت بشقاب

اراده بشقاب رو از دستش گرفتم و  یب. باالخره پلک زدم یبعد از مکث کوتاه. »بخور«ه بود محکم گفت. موندم

مشغول . به خوردن ادامه دادم یول دمنتونسته بودم مقاومت کنم از خودم متنفر ش نکهیاز ا. قاشق اول رو زدم

 .يرندا یبه بعد راه برگشت نیاز ا... يدیصورت من رو د: اتاق شد و گفت يقدم زدن تو

 .دمیفهم یکردم و حال خودم رو نم یتهوع م احساس

 !دارم ییمن واسه خودم قانون ها یول یستین يدیتو تهد-

-... 

 .یکن یبا ما معامله م ای يریم یم ای-

 !!ل؟یهم شد دل نیا! نکنه یخواست خودش رو معرف یم. زور قورت دادم و نگاهش کردم به

 .کنم یمعامله نم یمن با کس-

 !ستیا تو نانتخابش ب-

 .امتحان کن: زدم و گفتم پوزخند

 !بخور: داد زد دوباره

چشم هام، واقعاً  يبود که بعد از کشته شدن ساناز جلو نیا قتیحق. خوردم و قاشق رو برداشتم یتکون ناخودآگاه

که  يزیچ نیآخر. تونستم بخورم یواقعاً نم. دادم یشده بود و به زور قورت م شتریحالت تهوعم ب. بودم دهیترس

 .بود ستادهیاتخت  يجلو قاًیو دق ارمیبود که جلوش باال ب نیخواستم ا یم

 .یکه کارت رو شروع کن ییکنند جا یمنتقلت م-

 ؟يچه کار-

 بود؟ یمعامله چ: گفتم ینگران يبا صدا. طرف در رفت به

 يتو یحت. بودم دهیسال انقدر نترس 7-26 نیا يتا به حال تو. بدنم سرد شده بود. دیشد و در رو کوب خارج

 .بذارم نیتونستم قاشق رو زم یهنوز هم نم یرفته بود ول. دادگاهم

 

*** 

 هیبا  بیعج یمانیاتاق س هی يقبل تو يدفعه . به هوش اومدم، جام عوض شده بود یبار دوم بود که وقت نیا

حالم بهتر از . کرم رنگ يهاواریبا د ینرم و اتاق یلیتخت خ هی يمتمدنانه تر، رو یبار کم نیا. سطح از آب سرد
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تمام روز به ! زد یکه حالم رو به هم م یمرغسوپ  يدو وعده غذا خورده بودم، به عالوه  روزید. روز قبل بود

دو . ادیاز من برم يدونستم چه کار ینم یاتاق به نظر قابل اعتماد تر بود ول نیا. خواب و استراحت گذشته بود

رو داشتم که دارند  يحس بره ا. شد یچشمم پاك نم ياز جلو کیسرام يروز بود که صورت ساناز و خون رو

 .کنند یکردن، چاقش م یقربان يبرا

 يمردها دنیاز د. آرامش گرفتم یروشن، کم یلیبلوند خ يتپل با قد متوسط و مو یبا ورود زن. اتاق باز شد در

 ودمیبدنم، پر یعصب تیوضع نیبا ا دمیترس یمهم تر از همه م. شدم یداشتم خسته م گهیرنگارنگ اطرافم د

 .حاتم هستم. سالم: و زن دستش رو به طرفم دراز کرد دمیتخت باال کش يخودم رو رو. فتهیجلو ب

 .بهمن فرما: دست دادم و گفتم باهاش

 .راحت باش نجایوفا جان ا. شناسم یم: کنار تخت نشست و گفت یصندل يرو

 !!راحت؟-

 .شهیاما بهتر م هیبد طیدونم شرا یم-

 .یدون ینم یچیتو ه-

 .نگران نباش: بعد گفت. سکوت نگاهم کرد يتو یکرد و مدت اخم

 .ستمین-

 !يریاز صبح تا شب برام آبغوره بگ ستیحداقل قرار ن... خوبه-

 د؟یآورد نجایچرا من رو ا-

 .بخواه شتریرو بسنج بعد اطالعات ب طیاول شرا. عجله نداشته باش-

خودش دوباره . دادم ینم یتیاهم چیبود که البته ه ومدهیخوشش ن زمیورد تند و تبه نظر از برخ. ندادم یجواب

 .بشنوه» نه«تونه  یآدم نم نیا. شناسم یرو بهتر از تو م اسیمن : صحبت رو شروع کرد

 !يکرد یم ينبود اگر تو همکار يضرور یگوشمال نیا: من اشاره کرد و ادامه داد به

از نظرشون  دیشا. »یگوشمال«گفت  یراحت م یلیخورده بودم و خ دو روز کتک. تعجب نگاهش کردم با

 .بود يعاد ریغ یلیاالنم خ تیمن اون دو روز و وضع يبدتر هم وجود داشت اما برا یلیخ يزهایچ

 .ستین يا دهیچیپ يمسئله . يانجامش بد دیدر نظر گرفتند که با يا فهیوظ هیبرات -

 !داره فهیوظ... به اون یبستگ-

 !سختش نکنخود  یب-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٦٢ 

 .ستمیمن احمق ن-

 .یاتفاقاً هست-

 ؟یکارم تموم شد چ یوقت: رو باالتر بردم و گفتم صدام

. دارند یقابل اعتماد رو نگه م يآدم ها. فرستادند یتو رو نم ياگر براشون قابل اعتماد نبود. هیکار مهم نیا-

 بهتر؟ نیاز ا یچ

برسه،  رونیگفته من قابل اعتمادم؟ پام ب یک!!! ون بمونم؟خواد باهاش یگفته من دلم م یک: زدم و گفتم پوزخند

 !سیسراغ پل رمیراست م هی

 !!یکه تو بهش برس نستادهیوا ایدن. ستیمنتظرت ن يزیچ رونیاون ب-

-... 

 يجنس ها. رو گفته زیساناز همه چ. يکرد نیافدر يهمکارت رو وادار به دزد دیبا تهد. يزندان دار يسابقه -

حاال هم  نیهم. مخدر تو رو ثبت کرده سیکه پل میخبر دار... التشونهیتو تشک ،يکه داد یعاتدست ساز با اطال

و  لهیوس یکاف يساناز هم به اندازه  ي خونه يتو. رو دارند که شهادت بدند، جنس رو از تو گرفتند ییها یساق

 .مدرك هست

-... 

 ؟یگیم یچ-

 یزندان افتادم م شیدو سال پ یاز وقت! ن درستهکارشو يصحنه ساز يدونستم تو یگفتم؟ م یم دیبا یچ

 .نگفتم يزیچ. دونستم

 .کنند یهم م يخطرناك تر ياگر الزم باشه کارها-

تو : با اخم گفتم. اش به درد اومد دهیضرب د ي چهیبودنم بلند کردم که ماه ینشون دادن عصب يرو برا دستم

 !یستین» اون ها«هم که اصالً جزء 

 .کنم یممن مستقل کار . نه-

 !طرف و مستقلند یهمه ب. خوان آدم خوبه نشون بدند یم یوقت. افتادم یانتخابات يها نگیتیم ادی

 مال بعد از تموم شدن کاره؟ تینگران-

 .باشم انیجر نیخوام تو ا یمن نم-

 ...یانیجر نیوقته که تو ا یلیخ-
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راحت تر به  یلیباور کن با من خ: تگف مانهیصم یلیدستم رو گرفت و خ. تخت نشست يشد و کنار من رو بلند

 .فتهیکه کارشون عقب ب ینیبب بیخوان آس ینم... تا مردها یرس یم جهینت

 .بلند شو: بازوم گذاشت و گفت ریدستش رو ز. روم رو برگردوندم یجیبا گ دوباره

 نیاول يبرا. هنوز هم بدنم موقع حرکت درد داشت. میتوالت رفت زیاومدم و به سمت م نییکمکش از تخت پا به

 يگونه و رو يچونه، گوشه  ریز. مونده بود یپوستم باق يو زخم رو يکبود يجا. بار چشمم به صورتم افتاد

بود که تا به حال به خودم  ین وضعیبدتر. زد یذوق م يچشم هام خمار و درشت شده بود که واقعاً تو. گردن

 .بدنم نبود يهم تو یزخم تصادف یحت. کرد یمثل گل ازمون مراقبت م شهیبابا هم. بودم دهید

 ؟ینیب یم-

 . خراب بود یلیاوضاعم خ. رفتم حموم یم دیبا. دمیموهام دست کش يتو

 لیتحص يادامه  یخواست یتو هر دانشگاه. خارج يریکارت که تموم شد با پول م... يا ندهیدونم نگران آ یم-

 .یشیموفق م يهر جا بر يکه تو دار یبا هوش. يدیم

- ... 

 هی نیا. نگه ات دارند يخوا یتموم شد، خودت از خدا م یاما من مطمئنم وقت. يفرستنت بر یدشون مخو-

 .خوب یزندگ. پول خوب. برات تهیمز

... نوئه: آورد و گفت رونیدست لباس خونه از کشو ب هی. برد یبود و آدم رو به فکر م زیهاش وسوسه انگ حرف

 .اریآشغال ها رو در ب نیبرو ا

کس اعتماد  چیبه ه. به همون طرف رفتم الیفکر و خ ایدن هیمثل از جنگ برگشته ها با . وم اشاره کرددر حم به

داشت دور  ایدن. کرده بودند انتیدوست هام بهم خ نیبهتر. حرف ها و وعده ها دروغ بود نیا يهمه . نداشتم

 یبرات لباس م: به در گفت دهینرس. شد تا من بتونم فکر کنم یلحظه متوقف نم کی یو حت دیچرخ یسرم م

 .يالزم دار زهایچ یلیمدت خ نیا. رمیگ

هر . خانواده ام. حربه دستشون بود نیبزرگ تر. به جز قبول کردن ندارم يبود که من چاره ا دهیهم فهم خودش

 .هیدونستند که همه ساختگ یدادم، باز هم م یتفاوت نشون م یچقدر هم که من خودم رو نسبت به خانواده ام ب

*** 

به نظرم  نیرو گفته بود و ا شیلیاسم، فام يبه جا. ضربه به در اتاق خورد و بعد حاتم محترمانه وارد شد چند

 نیبه ا يتر یرسم يحال جلوه  نیخواست فاصله اش با من حفظ بشه و در ع یاحتماالً م. اومد یم بیعج
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باالخره تمدن به : مت در چرخوندم و گفتمبه س وارید ينم رو يسرم رو از لکه . بده یقانون ریغ يها تیفعال

 !کرد؟ دایراه پ التتونیتشک

 .نتتیاومده بب یکس: و گفت اوردیخودش ن يرو به

 با کمپوت و دسته گل؟-

شد  یم يچند روز ناآروم رو پشت سر گذاشته بودم و حاال چند روز. داد ینم یتیمن اهم يها کهیهم به ت هنوز

گفتم تا خودم رو  یچرت و پرت م یبدنم مختل شده بود و گاه ستمیس. داتاق آرامش مطلق بو نیا يکه تو

تر  يکردم، کم کم قو یمصرف م که ییبودم و با داروها يرو به بهبود یکیزیهر چند که از نظر ف. کنم یخال

اومده  اسیاز طرف : فقط نگاهش کردم که حاتم گفت. وارد اتاق شد اسیدر رو کامل باز کرد و . شدم یم

 .بده حیات رو توض فهیوظ

دوباره به من رو دست زده  ای. کرد یتفاوت به من نگاه م یمرد کامالً سرد و ب. کردم یهاشون رو بررس صورت

. زدم ینم یبه هر حال من حرف. دونست یرو نم تیزن واقع نیا ایبود  يا گهیکس د یاصل اسیبودند و 

 نیآست یبودم و حت دهیاس مرتب و کامل پوشقبلمون، من لب يبار بر خالف مالقات ها نیخوشبختانه ا

 !یبا ما کار کن يقبول کرد دمیشن: مرد به حرف اومد. بلند بود دمیبلوزسف

 !رو رد کنم يمحترمانه ا يدعوت به همکار نینتونستم همچ-

زد که  یقیلبخند عم. که من روش نشسته بودم يا یصندل يدرست رو به رو. تخت مرتب شده نشست يرو

تک . کرد یداد فقط چهره اش رو جذاب تر م یبه صورتش نم يا مانهیحالت صم. کننده بود جیام گواقعاً بر

 .یرس یبهتر از قبل به نظر م: گفت. ادیکردم که حواس ِ پرت شده ام، سر جاش ب يسرفه ا

 .من به زندان عادت دارم-

 .گمیمن کارها رو براش م. یمرس: به حاتم انداخت و گفت ینگاه

دوباره به سمتش برگشتم از حالت سرسخت و خشک  یوقت. رفت رونیبه من ب یبه اون و نگاه يخندبا لب حاتم

 !از اون لبخند نبود يخبر. باشه یتیدو شخص دیلحظه فکر کردم شا هی يبرا. صورتش جا خوردم

 .يند حیاسم من براش توض يکه درباره  یحرف ها باش نیکردم احمق تر از ا یفکر م-

 ینم. گوش هام رو باز کنم دیتمومه و با گهید یکه وقت حاضرجواب دمیچشم هاش فهم ينگاه سرد تو از

حاتم تو رو به : شروع کرد يآهسته ا يبا صدا. رو بفرسته يا گهیتونست کس د یم. دونستم چرا خودش اومده

 .کنه یم یمعرف »يقادر«به اسم  يمرد
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-... 

حاال ما تمام . قرارداد بسته بود يبا کارخونه ا شیار سال پچه. تاجره، شرکت واردات و صادرات هم داره يقادر-

 .تو آوردن اون اسناده ي فهیوظ. میخواه یمدارك اون معامله رو م

اطالعات کامل تر : بپرسم جوابم رو داد نکهیبدون ا! کردم؟ یم داشونیپ دیبا يمن چطور. هم رفت يتو ابروهام

 .دادم حیبراش توض. دهیرو حاتم بهت م

 ؟ياون اومده بود دنیسه دپس وا-

 .امینم یکس! دنیمن واسه د: گفت. نظر تعجب کرده بود به

 .بود تونیکار ستمیمنظور من سر در آوردن از س: گفتم یاز سکوت کوتاه بعد

 خب؟: راحت تر نشست و گفت. عقب خم شد به

 چرا من؟-

 .داد هدر شهیرو نم یفرصت چیه. یزود شروع کن یلیخ دیبا. اوله يفردا جلسه -

 .دارم یطیمن شرا-

 ازیبه من ن یعنیگذاشته بودند  يفردا قرار يبرا یترس برم داشت اما وقت. نگاهم کرد يزیحالت اخطارآم با

 ... ینشست نجایتنها شانس تو که حاال ا: حوصله گفت یاما ب يجد یلیخ. داشتند

-... 

کردن  شیآزما يبرا يزیشده بود و چمصرف  يساخته بود یهر چ. دندیجنب ریهمه د شیکه دو سال پ نهیا-

 !انقدر آرومم شهیپس فکر نکن من هم. نمونده بود

 يلحن آزاردهنده  یحت. و استرس بود شیوارد اتاق شده بود فضا پر از تشو یکرد آرومه؟ از وقت یفکر م چطور

به رخم  شتریبکه اختالف قد و جثه مون رو  ستادیا نهیتخت بلند شد و دست به س ياز رو. ششیچند لحظه پ

. نگاه کنم يا گهیکردم به سمت د یآب دهنم رو قورت دادم و سع. دادم از جام تکون نخورم یم حیترج. بکشه

 ه؟یچ طتیشرا: خودش گفت

نشده  نطوریتا االن ا ییاز زمان امتحان علوم دوم راهنما. رفت ادمیشکسته اش حرفم  ينگاه به صورت و ابرو با

هر ... خوام با پول برم خارج یبعد از کار م: انداختم و گفتم نییبه حافظه ام، سرم رو پابعد از فشار آوردن ! بودم

 .جا شد

 .داشته باشه تیامن... هم ریخوام ام یم: ادامه دادم. شد که سرم رو بلند کردم یانقدر طوالن سکوتش
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 !ه؟یک ریام: شد و گفت کیهاش بار چشم

 ...همون-

 .آها-

شدم اما کار از  مونیکه ممکن بود به دستش داده باشم، پش یاز نقطه ضعف. »ریام« آروم اسمش رو تکرار کرد و

 هی نیکرد ا یدادم؟ فکر م یدست م دیبا. به دستش زل زدم. دستش رو به طرفم دراز کرد. کار گذشته بود

و  رمیاز رو م کرد من یاگر فکر م. بود ستادهیهنوز منتظر ا. دست ندادم و سرم رو برگردوندم! ه؟یشغل يمعامله 

هم  يدست هام رو تو. که کنترل داشتم اتیجزئ يرو. سخت در اشتباه بود! هیعیطب طیشرا نیکنم ا یتصور م

 یکاف يبه اندازه : در برگشت و گفت يجلو. دستش رو انداخت و به سمت در رفت. فشار دادم و اخم کردم

 متمدن بودم؟

 .نجامیآوردم ا! به همون اندازه که من شانس -

رفت و در رو هم باز  یحرف چیبدون ه. نزده بودم یو آرزو کردم که حرف دمیحالت صورتش دوباره ترس دنید اب

 .گذاشت

*** 

 دهیپوش رهیتنگ ت نیو ج یکوتاه آب نیآست راهنیپ هی. کار گذاشت راهنمیآستر پ يرو ال يدو تکه ا کروفونیم

 بردش تا چقدره؟: گفتم. نداشتم یس خوبمانتوم وصل نکرده بود، احسا ایبه شال  نکهیاز ا. بودم

بار ضبط و ارسال  کی هیثان 30هر . هینترنتیا: به صورتم انداخت و گفت یبود، نگاه ستادهیکه جلوم ا حاتم

 .شهیم

 !يبا هر فاصله ا: کرد دیتاک و

 !حاال خوبه کشف خودت نبوده: پوزخند گفتم با

 !دییکاشف بزرگ شما... دیدار اریاخت: و گفت اوردین کم

مواظب هر  دیبه بعد با نیاز ا. خوام االن کار بندازمش یم: دوباره گفت. مثال کشف خودم افتادم و اخم کردم ادی

 .کنه یرحم نم یبه کس اسیدونند  یهمه م... خوام بترسونمت اما ینم. یجمله ات باش

بعد جاش رو مرتب کرد و  .رو زد يکه ضبط کننده بود، دکمه ا يزیر يتکه  يآستر لباسم برد و رو يتو دست

وصل . رو به راهه زیکه مطمئن بشه همه چ دیشکم بود، دست کش کیتکه دوم هم که بزرگ تر و نزد يرو

 .قطع بشه دیهم نبا هینثا 30 یحت طیمح ياز حاال به بعد صدا: هشدار داد. نبرده بود يادیکردنش وقت ز
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به خصوص که با خودم حدس . من تضاد داشت یاغی ي هیبد تحت کنترل بودن بهم دست داد که با روح حس

مانتو و شالم رو در ... دیبا: دمینهپرسیبا طمأن! ضبط شده رو چک کنه يها لیهم فا اسیخود  دیزدم شا یم

 ارم؟یب

جلسه تو . آره: داد گفت یم هیتک واریشد و به د یتوالت دور م یاز صندل کهیکرد و در حال یکوتاه ي خنده

 .یباش يعاد دیبا. هیقادر يالیو

-... 

 .رهیرو بگ شرفتتیپ يجلو یتعصب چینذار ه! خودت رو محدود نکن-

 !نمیب ینم یشرفتیکار پ نیمن تو ا-

 .نهیب یترسناك رو نم يزهایمشکل از چشم هاته که چ-

از  من: گفتم. دهینشون نم اتمیاز درون يزیرو مطمئن بودم که چهره ام چ نیا. انداختم نهیبه آ ینگاه. زد پوزخند

 . ترسم ینم يزیچ

 ؟یمطمئن-

 .دوست ندارم به تو جواب پس بدم-

با . من حساب کرده باشند يها رو نیاز ا شتریب دمیترس یبود که م نجایمشکل ا. نزد یاخم نگاهم کرد و حرف با

 ...اگر. من استعداد اغوا کردن ندارم: گفتم يلحن جد

 .يفرصت ندار ادیز. ستیباشه اما خرفت ن ریممکنه پ يقادر. عیفقط سر! وارد شو یتون یکه م یاز هر راه-

 ه؟یماجرا چ نیا ينقش تو تو-

 .ام يزکاریمن مسئول تم ،یاگر گند بزن: گفت یاز مکث کوتاه بعد

-... 

 !پس حواست رو جمع کن اد،یاز کشتنت خوشم نم-

 !واقعا ممنون. يداد یاطالعات خوب-

از شر همه  یواسه خالص هیراه خوب: شدم و گفتم میمعمول مانتو و شال دنیمشغول پوش. دقت نگاهم کرد با

 .تون

 .کردم یتو بودم دست از پا خطا نم ياگر جا-

 .یستیمن ن يجا-
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حداقل زخم ها : و گفت میبا هم به طرف در اتاق رفت. کردم يناله ا فشیرو گرفت که به خاطر درد خف بازوم

 .يکن درست راه بر یسع. ستین دید يتو

به چشم  یلیهم خ رهیت ي هیسا. نداشتم یچشم يپوشونده بود و زخم تو کاپیو گردنم رو با مصورت  یکوفتگ

وارد  نگ،یپارک يتو. همراهش از آپارتمان خارج شدم. در اومده بودم زیاز اون حالت رقت انگ. اومد یهام م

 ...شمیآرا: فتمگ. صورتم گذاشت يو چشم بند رو آروم رو میشد يدود ي شهیبا ش ییوندایه

 !زهیر یبه هم نم يتکون نخور-

با راننده و  دیبهم اعتماد کنند با یبه بعد تا وقت نیاز همون لحظه برام مسلم بود که از ا. حرکت کرد عیسر راننده

. کشه و قصد اعتماد ندارند یبود که به اونجا ها نم دایالبته از شواهد پ. رفت و آمد کنم ییها نیماش نیهمچ

: حاتم آروم گفت. خودم باز بشه يبدم تا راه برا الفتی متر کار رو تموم کن عیهر چه سر دیدونستم با یهنوز نم

 !دم و دستگاه نبود نیبه ا یاجیاحت ،يکرد یو راحت قبول م يآورد یدر نم ياگر تخس باز

زمه ال: دیپرس ن،یقبل از توقف ماش قهیچند دق. دادم هیتک یسکوت سرم رو به صندل يتا مقصد تو. نزدم یحرف

 م؟یرو دوباره مرور کن يزیچ

 .نه-

 .یباش دیکن براشون مف یپس سع. کنند یرو حذف نم دشونیمف يمهره ها. تمام تالشت رو بکن-

 !من که قرار بود برم خارج-

 .یهر وقت بخوان در دسترس ،یخارج هم باش-

 ه؟یچ تیواقع یدون یم-

 بگو؟ یدون یتو که م-

مدارك به دستتون برسه،  نکهیبه محض ا: و بلند گفتم دمیشد باال کش یمرو که به آستر ختم  راهنمیپ ي قهی

 .تازه اگر خوش شانس باشم. رمیم یمن م

 ینداشتم که کجا م يو نظر دمید ینم يزیچ. جدا کرد و لباس هام رو مرتب کرد قهیرو با خشونت از  دستم

وارد شد و بعد  ياز دروازه ا نیدم ماشاحساس کر. تموم شد یرانندگ قهیدق 40 کیباالخره نزد. میباش میتون

بعد متوقف شد . کرد یحرکت م يدیسف يالیبه سمت و نیو ماش میبود یکیباغ کوچ يتو. چشم بند کنار رفت

 يخوشبختانه تو. حافظه ام ثبت کنم يتو یرو به خوب نمیب یکه م يزیکردم هر چ یم یسع. میشد ادهیو پ

 .نداشتم یمشکل چیه اتیحفظ کردن جزئ
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و  يپر پشت خاکستر يبا موها يو مرد ضیعر يپله ها نییپا ره،یبا کت و شلوار همرنگ ت یکلیمرد ه سه

 يها لمیشباهت به ف یزدند، صحنه ب یم یآفتاب نکیاگر مرد ها ع. بود ستادهیباال ا ،يریکت و شلوار ش

 یبه نظر م یفاتیتشر يادیز زیهمه چ. تونستم جمعش کنم یناخودآگاه خنده ام گرفته بود و نم. نبود يگنگستر

با کت کوتاه و شلوار کنار مرد مو  ییبایبعد دختر قد بلند و ز هیو چند ثان میبا لبخند از پله ها باال رفت. دیرس

 .کردن شد یمشغول معرف. رو در موردشون گفته بود زیحاتم همه چ. ستادیا يخاکستر

 !میحرف زد یموردش حساب هم خانم بهمن فرما که در نیا. جان ستهیشا ،يجناب قادر-

 ستین نطوریا. تره یدنیالبته داستان هر کس از زبان خودش شن: با احترام گفت يو قادر میهم دست داد با

 !گلم؟

 .ناشناسم هی نجایمن ا. حق با شماست. بله: زدم و گفتم لبخند

 .میشیآشنا م. ..دییبفرما: که زده بودم، به داخل اشاره کرد و گفت یباال رفته از حرف يابرو با

: گفت ستهیبه دخترش انداخت و شا ینگاه يقادر ،یدر ِ چوب يجلو یالب يتو. میهم وارد ساختمون شد با

 .دیتا راحت باش رمیرو بگ تونیاضاف يو لباس ها فیک دیاجازه بد

ه همه رو ها ک فیو بعد ک میداد لشیمانتو و شالمون رو تحو. لباس ها بود شیتفت يروش مودبانه  نیکه ا البته

بود  ستادهیبه پدرش انداخت که هنوز ا ینگاه تیدر نها. آماده به خدمت داد يکت و شلوار ياز مردها یکیبه 

 یمن درك م: بردم و رو به دختر گفتم باالدست هام رو . قدم جلو رفتم هی. کرد یم یابیو واکنش من رو ارز

 ...من حاضرم... به گشتن هست یاجیکنم اگر احت

 ه؟یموضوع چ: گفت يقادر. حاتم نگاه کردم يو هشدار دهنده  يدصورت ج به

 !هاست لمیف هیشب... کم هی: تر شد و من گفتم يحاتم از قبل هم جد صورت

 .ستیالزم ن: کرد و با اشاره به سالن گفت یکوتاه يخنده  يقادر

و  میشد یون وارد سالن اصلهمراهش. کرد سکیر دیهم با ییجاها هیبه هر حال . حرکتم خارج از برنامه بود نیا

فقط از وضع خودم . ستمیمن دنبال دردسر ن: رفتارم گفتم هیتوج يزدم، برا یقدم م يکه کنار قادر یمن در حال

 .دیخوام شما هم مطمئن باش یم. خسته شدم

 نبود که بشه يجلسه ا نیا. رفت ییرایپذ يبرا ستهیو شا میپنجره نشست يمبلمان گوشه  يرو. تکون داد سر

اصالً . وارد بشم يکردن قادر کیتحر قیخواستم از طر ینم. آدم مختلف و مستخدم استفاده کرد یتوش از کل
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ساکت موندم تا . بشم کیدبهش نز گهیگرفتم جور د میپس تصم. دمید یرو در شأن خودم نم يکار نیهمچ

 .رهیگفتگو رو بدست بگ يخود قادر

 .دارم يا گهیقات دتا دو ساعت بعد مال... سراغ اصل مطلب رمیم-

 .بله-

 خودم رو تو دردسر ساخت بندازم؟ دیچرا با. یخوام خودت پرزنت کن یم-

 ...البته. کنم یفکر م. خطر تره یچون ساده تر و ب-

 ...راستش... نکهینه ا. دمیم شنهادیمن فقط پ: حالت آشفته به خودم گرفتم و گفتم یکم

 .اشمکردم که ترسناك ب یگمون نم! راحت باش گلم-

... مممم نکهیا گهید. ادیماده ساده به دست م نیا: زدم و گفتم یکیو من لبخند کوچ دندیو حاتم خند خودش

 . رهیزنه خوب فروش م یم _خصوصاً ظاهر _یبه سالمت يکمتر بیچون آس

... توهمکوتاه و موثر داره، نه  ینشئگ: رو ادامه دادم میسخنران دم،یچیپ یهم م يانگشت هام رو تو کهیحال در

 .بره یرو باال م دشیپس خر

-... 

 . همه جوره سوده. نکنه یکه پولدارها رو راض ستین یرانیو کراك ا شهیش... مثل-

 يبرا! کرده بودم ییمظلوم نما يادیز دیشا. کرد یحرکت نگاهم م یهنوز ب يمن تموم شده بود اما قادر حرف

 .میرس یدستمزد من هم به توافق م يدرباره  :گفتم يتر باشم، با حالت احمقانه ا ریباورپذ نکهیا

. کرد یاما آروم نگاهم م یآخر رو گفتم و عصبان يجمله  نیدونست چرا ا یبه حاتم نگاه کردم که نم بالفاصله

خواستم . دیخند زیر زیبعد کم کم لب هاش باز شد و ر. دمیلحظه ترس هیهنوز خونسرد بود و  يصورت قادر

 مهد کودك؟ ؟يداش کردیاز کجا پ: رو به حاتم گفت. ش رو باال آوردبدم که دست يشتریب حیتوض

 . گشت یخرد م يبا فروشنده ها-

 .با مزه ست-

 کیکرد، با قهوه و ک یکه پشتش حرکت م يمرد. وارد شد يبا حالت دستپاچه ا ستهیو شا دندیدوباره خند بعد

به . هم برداشتم گهید يتکه  هیعجبشون مت يچشم ها يرو کامل خوردم و جلو کمیمن ک. کرد ییرایاز ما پذ

 یبود که من م يزیقاً همون چیکنه که دق یو لبخند به کارهام نگاه م حیبا تفر يکه قادر دیرس ینظر م

 .خطر و معصوم جلوه کنم یبراش کامالً ب نکهیا. خواستم
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 ؟...خانم ِ -

 .بهمن فرما: رو کنار گذاشتم و با دهن پر گفتم چنگال

 .کیاسم کوچ-

 .وفا-

 کنه وفا؟ یم تیچقدر راض-

بدجنس  ،يجناب قادر: گفت عیشونه اش رو عقب داد و سر يبلوند رو يبه حاتم انداختم که موها ینگاه

 !دینباش

 .پرسم یم ينه دارم جد: خنده گفت با

 يازبودم نقشم رو خوب ب دواریو ام ندازهیکرد که داره من رو دست م یاحتماالً تصور م. سمت من نگاه کرد به

 .دونم ینرخ بازار چقدره؟ من نم: به جمع جواب دادم یرونیبا نگاه ح. کنم

 .نمونه اش به دستم برسه دیاول با: و گفت رهیخنده اش رو بگ يکرد به زور جلو یبار سع نیا

 .با دفتر هماهنگ کن: رو به حاتم ادامه داد و

از طرف . ارهیخانم حاتم ب دمیاصالً م... ای. تمفرس یمن زود نمونه رو براتون م: رو وسط انداختم و گفتم خودم

 .کنند یهم صحبت م متیق يمن رو

رو  یعصب یبعد مشتاقانه به حاتم نگاه کردم که با لحن کم. ستمین يخواستم نشون بدم که مشتاق رابطه ا یم

 .کنم یهماهنگ م: گفت يبه قادر

گرسنه شده  رانوساروسینگاه حاتم مثل ت!! نهبعد دعوتم ک يجلسه  يکردم که برا یم يامروز کار دیبا مثالً

داره و تمام مدت گفتگو هم  يا گهیگفته بود وقت مالقات د حیصر یلیخ. میرفتن آماده شد يبعد برا یمدت. بود

 یحرف يلباس هر لحظه انتظار داشتم که قادر دنیموقع پوش. مطرح نشده بود يخاص و زمانبر يمسئله  چیه

بعد رو  يدفعه  میرو ادهیبا ز. موضوع کامالً فراموش شده بود. شدم دیه اما عاقبت ناامبعد بزن يجلسه  يدرباره 

اوضاعم . میدیرس یبه اون آپارتمان م یوقت. سرعت، گند زده بودم يرو دشونیتاک نیاز دست داده بودم و با ا

 نیسر حاتم از ا يتو ياحرارت فکره. کردم یگرفتم و خدافظ ستهیفم رو با لبخند از شایک. شد یبدتر از قبل م

 یهنوز منتظر بودم حرف. خوب یلیآسمون صاف بود و هوا خ. میرفت رونیاز ساختمون ب! شد یفاصله هم حس م

دستم رو مشت کردم . تکون داد دیتهد يبهم انداخت و سرش رو به نشونه  يحاتم نگاه تند ن،یکنار ماش. بزنه

 ؟...خانم ِ  نمتیب یبا نمونه م: پله ها گفت ياز باال يو خواستم سوار بشم که همون لحظه قادر
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 .وفا: گفتم یخوشحال با

 .وفا-

حاتم دستم رو . دست تکون دادم يو براش با حالت مسخره ا دمیکش ینفس راحت. بود یواقع شیخوشحال نصف

 یلیبه خ دیادونستم حتماً ب یم. نشده بود ادهیپ نیاز ماش یراننده حت. هولم داد نیماش يو تو دیکش نییمحکم پا

: گفت تیگذاشت و با عصبان صورتم يحاتم چشم بند رو رو م،یکه از در خارج شد نیهم. ها جواب پس بدم

 !!؟يخور یم یمعلومه چه گه

 .دیبود که ازم خواسته بود يکار: آروم گفتم. نبود يخبر شیشگیادب هم از

نه رنگ  یرو به کار انداخت! تیادیز المپدور و برش رو گرفتند؟ اون وقت تو نه اون مغ ییچه زن ها یدون یم-

 !ارهیم لیبرات عروسک و پاست يبعد يکه دفعه  يکرد يکار. چشم هات رو

 ست؟ین يا گهیحرف د-

 .ست؟ین تیحال. و مرگت دست منه یزندگ: زد داد

 !خفه: به حرف اومد راننده

 .ذارهیم بینفر رو واسه تعق هیباشه، حتماً  ابونیتو حواست به خ: حاتم

 .من کارم رو بلدم: انندهر

 .شناسهیکنه، اون جور زن ها رو که مثل کف دست م یخوره که فکر نم یم ییآدم از جا نیا... دونم یم: من

به  دنیتا رس يعاد ریکرد و بعد به طور غ پیرو تا يزیچ. صفحه اش رو لمس کرد. داد ییحاتم صدا تلفن

کردم  یاز زندان آزاد شدم فکر نم یوقت. و ساناز فکر کردم ریبه خودم و ام ریتمام طول مس. مقصد ساکت موند

 یحساب شیدو سال پ اتفاقاتبه خصوص که سر . بشند اسیبه  دنیرس يمن برا ي لهیو ساناز وس ریکه ام

سمت  نیکنند تا من رو به ا يتمام مدت برام نقش باز نکهیا... تصورش هم برام سخت بود یحت. بودند دهیترس

قبل از زندان . از خودم آشنا شدم يا گهید ي مهیمرگ ساناز با ن دنیکتک خوردن خودم و د بعد از. بکشونند

بر  دیبا. امیتونستم از پس خودم بر ب یم نکهیا. مثبت ماجرا بود ي نکته نیحداقل ا. نبود يام انقدرها قو هیروح

 .کرد یو ساناز کم نم ریام يبرا میاز ناراحت يزیچ نیاما ا. اومدم یم

. بود اسیکه به چشمم خورد مرد موبلند و بعد  يزیچ نیاول م،یحاتم شد يو مبله  کیوارد آپارتمان کوچ یوقت

 .شما لیتحو: به حاتم کردم که با هر دو دست داد و گفت ینگاه
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بار  نیهزارم يمرگ ساناز رو برا يمرد مو بلند، صحنه  دنیکردند و من با د ینگاه م يدو مرد با خونسرد هر

 يخبر. خوند چون صورتش رو برگردوند یقلبم پر از نفرت بود و احتماالً از چشم هام م. مرور کردم ذهنم يتو

 کو؟ زتیسگ عز: گفتم هیبا کنا! از سگ مورد عالقه اش نبود و من خدا رو شکر کردم

 !نه: شد دهیشن اسیآروم  يبه جلو برداشت و دستش رو باال آورد که صدا یقدم. به سمت من برگشت عیسر

طرف من رو گرفته  نکهیناخودآگاه از ا. چشمش به من بود. مینگاه کرد اسیمتوقف شد و هر دو به طرف  مرد

 !مراقب صورتش باش: رو خراب کرد زیبعدش همه چ يبود خوشحال شدم اما جمله 

 يشدن من قادر یخواستند با زحم ینم. از من فاصله گرفت و من نگاهم رو به سمت آشپزخونه چرخوندم مرد

 .دیراحت باش: از اتاق ها رفت و گفت یکیحاتم با پوزخند به سمت ! رو مشکوك کنند

به طرفم  دیکش یاز توش زبانه م شیکه آت ییبا چشم ها اسیدر اتاقش بسته شد،  یوقت. سر تکون دادند مردها

قفه با قدم و یب. دیدستم رو به طرف اتاق خودم کش. بشم خکوبیحرکت کرد که باعث شد از وحشت سر جام م

کنم و  دیدونستم چکار با ینم. دیو در رو محکم کوب میوارد اتاق شد. دمینا هماهنگ و بلند دنبالش دو يها

 .یقرار بود طبق برنامه عمل کن: گفت. بود ياوضاع کامالً جد

-... 

 .يفهموند یم يرو به قادر يزیچ یداشت. بود يرفتارت عمد-

 .بود يعاد زیخنگ باشه، چون همه چ یلیخ دیپس با-

 میحرفت رو قبول کرد یکن یفکر م: کرد کنترل کنه گفت یم یکه سع یتیکرد و با عصبان زیهاش رو ر چشم

عکس  هیراحت با  یلیخ میتونست یم ،يمشت و لگد بود ریهمون موقع که ز ست؟یکه خانواده ات برات مهم ن

 .متیاریشون به حرف ب یکی يشکسته  ياز پا

من . و ساناز مانور ندادند ریام دیتهد یحت ایخانواده ام  دیتهد يفکر کرده بودم که چرا رومسئله  نیبه ا قاًیدق

کردند ممکن بود  یم دشیآوردند و جلوم تهد ینفر رو از کوچه م هیانقدر که اگر . حساس بودم زهایچ نیا يرو

 .و نتونم تحمل کنم رمیقرار بگ ریتحت تاث

 .دمیسنج یداشتم سطحت رو م ...ِ تالشت خوشم اومده بود دنیاز د-

 !بود؟ نشیگز: ترسم شدم و با طعنه گفتم الیخ یب

برام جالب ... يپول هم قبول نکرد یخودت و کتک و زور جواب نداد، حت دیتهد: و گفت ستادیا نهیبه س دست

 ...رو انداختم به جونت دیسع نکهیتا ا. شده بود
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جمله ها اعصابم رو داغون کرده بود،  نیو با زشت تر رهایکه قصد داشت لباس هام رو در ب یکس يادآوری از

 !جالب تر هم شد: جمله اش رو تموم کرد. مغزم پر شد يو دوباره نفرت تو دمیبه خودم لرز یکم

 .قدم به عقب برداشتم هیشد و من  کیبهم نزد دوباره

 .کرد یهم مغزت کار م طیاون شرا يتو-

 .قب رفتمبه طرفم برداشت و من باز ع يا گهید قدم

 !يکه نقطه ضعفت رو پنهان کرد يانقدر با هوش بود-

 .کردم بو برده باشه یفکر نم. کنار کمد برخوردم واریبه د گهیشد و من د کینزد باز

 تیکه مثالً با ترس از تجاوز، از خانواده ات حما ياطالعات رو داد. نداره دهیمقاومت فا گهید یدونست یم-

 .یکن

نوك پاهام  يرو. دیمانتوم گذاشت و محکم جلو کش ي قهی يدستش رو با نفرت رو .حرف زدن نداشتم جرأت

 .ترسوندن داشت يحرکاتش جنبه . صورتم بود کیبودم و صورتش نزد ستادهیا

 !یستیباهوش ن یکن یاونقدر که فکر م یول-

... لتیلتح: باالخره گفتم. ترسوند یهم من رو م دنشینفس کش يصدا یکرد و حت یسکوت نگاهم م يتو

 تموم نشد؟

 نیزم يبود رو کیپشتم خورد و نزد واریام رو ول کرد که سرم به د قهیهولم داد و . دیرو عقب کش خودش

 ... اما ادیسرسخت و زرنگ خوشم م ياز آدم ها: مشغول قدم زدن شد و گفت. پخش بشم

-... 

 !لچریافته رو و یشون م یکی يکه بردار یبا هر قدم اشتباه-

حرفش  يبرا يشتریب دیپام پرت کرد که تأک يجلو. دیکش رونیشلوارش کرد و چند تا عکس ب بیج يتو دست

نگاهم رو از عکس . بدنم رو لرزوند خیپارچ آب  هیبود که مثل  دایو و دیعکس ها مال بابا و مامان و وح. باشه

 يرو. گسترده به هم زده بود يرکتاتوید هیسن نداشت اما  7- 36از  شتریب. ها جدا کردم و به مرد رو به رو دادم

 !نیشاه: تخت نشست و داد زد

به  نیگفت و ا یداشت اسم همه رو م. ما وارد شد يبه هر دو یدر باز شد و مرد مو بلند با نگاه هیاز چند ثان بعد

: باال رفته گفت يبا ابرو ش،یپ قهیچند دق يتوجه به دعوا یو ب ستادیمن ا کینزد نیشاه. اومد ینظرم خوب نم

 . ادیخوشم م. ينشون داد تیخالق. کارت بد نبود
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 يوگرنه کارم به اسلحه : دوباره فکرم به سمت ساناز رفت و گفتم. خودم رو جمع و جور کرده بودم یکم حاال

 !د؟یکش یم بتیج يتو

 !؟يشد ستیباز آرت: گفت نیبا اخم رو به شاه اسی

-... 

 !نکش هیبق يچند بار بگم جلو-

کنه  یم حتیکه بچه اش رو نص يدرست مثل پدر. زدند یآدم ها حرف م یمرگ و زندگ ي راحت درباره چقدر

گرفت و  يکودکانه ا یمونیبود، حالت پش اسیهم سن و سال  نکهیبا ا نیشاه! بزرگتر نشه يتا سوار دوچرخه 

 .ادیخواستم حساب کار دستش ب: گفت

 ؟گهیم یحاتم چ: گفت اسی. به من نگاه کرد و چشم غره رفت و

 . ادیکنار م. کردم شیراض: نیشاه

 !يقادر يتو خونه  يمن بود، نه خرابکار دیاومدنشون تهد لیواضح بود که دل. دو به من نگاه کردند هر

اتاق دوباره به حال آروم . رفت رونیب شیعیحالت طب يانگشت به عکس ها و خونسرد يبا اشاره . بلند شد اسی

خم  ن،یزم يرو يجمع کردن عکس ها يبرا. و در رو پشت سرش بستهم دنبالش رفت  نیشاه. قبل در اومد

 .شدم

 

*** 

 !نکن يدفعه سر خود کار نیا: گذاشت و گفت زیم يبسته رو رو حاتم

و کتاب خوندن رو  دنید ونیتلوز يدو روز گذشته اجازه  يحداقل تو. جدا کردم ونیتلوز يرو از صفحه  نگاهم

سر : رو برداشتم و گفتم چیکاغذپ کیکوچ يبسته . دمیکوب یرو به سقف مسرم  يکاریبهم داده بود وگرنه از ب

 !خود؟

 .میبر شیمن پ يکه قراره با نقشه  يدیفهم گهیکردم د یفکر م: سمت آشپزخونه رفت و من اضافه کردم به

 !؟يبه من درس بد يخوا یتو جوجه محصل م: آب برگشت و گفت يبطر با

 !متاسفم-

-... 

 .قرار بدم ریرو تحت تاث! رمردهایوش امثال تو پبه ر ستمیمن بلد ن-
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 !کنند، بکن یکه امثال خودت م یپس هر غلط-

 .کنم، تو هم کار خودت رو بکن یمن کار خودم رو م... خوبه-

 !لیوقتش که برسه، با کمال م: من لم داد و گفت ییجلو يکاناپه  يحرص رو با

صداش از پشت . رفتن بشم يسمت اتاق رفتم که آماده  رو خاموش کردم و به ونیتلوز. دیآب رو سر کش يبطر

 !به هم نخوره کروفونیم میتنظ دنیموقع پوش: اومد یسر م

همون پروسه . کرده بود یرو مخف کروفونیبه زور م شینیتزئ يها پیبودم که داخل ز دهیپوشیونیبار بلوز ر نیا

روشن  طیبا شرا فمیتکل باًیکردم و تقر یدرك مرو بهتر  تیتفاوت که من موقع نیتکرار شد با ا یمالقات قبل ي

 .دندید ینم یبیخانواده ام آس اقلمردم حد یدادم اگر هم م یکار رو درست انجام م نیا دیبا. بود

دستش تکون داد و نگاهم  يبرامون فرستاده بودند، تو اسی شگاهیرو که از طرف آزما ينمونه ا يبسته  يقادر

نکرد  يکار یوقت. به صورتش زل زده بودم دهیهاش رو به پدرش نشون م یشکه نقا يبچه ا جانیبا ه. کرد

 .شهیچپش باز م ياز گوشه : گفتم عیسر

 ؟یخودت باز کن يخوا یم: هم لبخند زد و گفت يقادر. لبخند زدم و

خورد، نگاه  یهم واقعاً حرص م دیشا ایداد،  یصورت حاتم که خودش رو در حال حرص خوردن نشون م به

 باز کنم؟: گفتم کردم و

 ي گهیکه طرف د يبا سرعت به سمت قادر. داده باشه دستش رو تکون داد طنتیش يکه اجازه  يمادر مثل

و با ترس  ستادمیسر جام ا. کرد یکنار مبلش به حالت آماده باش به سمت من حرکت گاردیبود رفتم که باد زیم

 .ستین یمشکل: گفت يبه مرد نگاه کردم که قادر

 !نیعمو بش شیپ ایب: با خنده رو به من گفت يقادر. فتعقب ر مرد

بسته . نشستم يکنار قادر. ندادم یتیگذاشت و من اهم يا شهیش زیم يدستش رو محکم رو يفنجون تو حاتم

 .ينجوریا: گفتم. رو به دستم داد

حاتم و  یپر از خنده بود ول يکارم تموم شد، صورت قادر یوقت. شدم کیکوچ يمشغول باز کردن بسته  و

. دیاز نفرت رو د يرگه ا شهیم ستهیشا يحس کردم ته چشم ها یحت. کردند یتفاوت نگاه م یب ستهیشا

از پودر  یکیکوچ ي ونهنم زیم يرو يبسته رو از دستم گرفت و با چاقو يقادر. پدرش حساس بود ياحتماالً رو

خاطر  نیبه هم. شد یتر م رهیت یکردم، رنگش کم یخودم درست م شگاهیآزما يتو یوقت. رنگ برداشت يریش
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. و بعد بسته رو به مرد پشت مبل داد دیاز پودر رو چش یکم. فروخت سیآ ای شهیبازار به عنوان ش يشد تو ینم

 .باال رفت يمرد دور شد و به سمت طبقه 

 شد؟ یچ -

 شد؟ یچ یچ -

 خوب نبود؟ -

 .میزن یتست که شد در موردش حرف م... میکن ششیآزما دیما با -

 پس معامله مون سر جاشه؟: کردم دیتاک

 !گلم میکن یم شیکار هی: و گفت دیخند آروم

 شده؟ يزیچ: گفتم. شده بود رهیمن خ به

 .ستین يزیچ. نه: داد و گفت سرتکون

 ؟یکن یشما تست نم: گفت ستهیحاتم رو به شا. نگاه کردم گهیدو نفر د به

 .ارمیبابا سر در نم يمن از کارها-

حاتم دوباره ! شیشغل يها تیبا منه تا فعال يرفتار قادر شتریمعلوم بود که منظورش ب. من نگاه کردبا اخم به  و

 !بهیعج! جداً؟: گفت

 رو اداره کنه؟ زنسیب نیقراره ا یپس بعد از شما ک: سر تکون داد و من گفتم ستهیشا

نه ... بعدهاست یلیمنظورم خ.. .یعنی: اصالح کردم یجیدست هام رو به هم فشار دادم و با گ. ساکت شدند همه

 ...نکهیا

 .باشه يزیچ ریخوام دخترم درگ ینم: گفت ياز جمع دور شد و قادر »دیببخش«با گفتن  ستهیشا

 .دارم ییهم برنامه ها! بعدها یلیاون خ يبرا: خنده رو به من ادامه داد با

جالب بود . میو اتفاقات روز حرف زد کار مشترك يهم درباره  گهیربع د کی. مورد نداد نیدر ا يا گهید حیتوض

نشده که درباره  يزدم که هنوز مسئله براش جد یحدس م. کرد یمن نم یبه گذشته و زندگ ياشاره ا چیکه ه

 ! نگران معامله مون نباش: گفتبازوم رو گرفت و . بدرقه مون اومد يموقع رفتن برا. کنه قیمن تحق ي

 .میکن یخبرت م م،یکرد یبررس یوقت: اضافه کرد. دمیخند من

: تر کرد و گفت کیکرد از بحث جدا افتاده، خودش رو به ما نزد یحاتم که حس م. بود نییصداش پا تون

 .منتظر تماس هستم
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 .ام یمن تاجر خوش قول: گفت يآروم تر يگرفت و با صدا دهیدوباره حاتم رو ناد يقادر

خنده اش بلند  يزدم که باعث شد صدا يره اچشمک مسخ يقادر يبه حاتم انداختم و برا ینگاه یچشم ریز

حس . میکرد یکوتاه یخداحافظ. اومد رونیب يبازوم از دست قادر. کشوند نیحاتم من رو به طرف ماش. بشه

. دوم دوبلکس افتاد ي قهطب يموقع سوار شدن، نگاهم به پنجره ها! کردم که به دوران دبستانم برگشتم یم

 يدوباره از تو. ومدهیدونستم که از من خوشش ن یم. بعد پرده با شدت افتاد و دمیرو د ستهیشا يلحظه ا يبرا

 .بار جوابم رو داد نیدست تکون دادم که ا يقادر يبرا نیماش

با . نیبار بدون شاه نیا یهم اونجا بود ول اسی میبه آپارتمان برگشت یکه انتظارش رو داشتم وقت همونطور

 .گفتگو باشم يبه خودم جرأت دادم که من شروع کننده . کرد یمخونسرد نگاهم  ي رهیخ يهمون چشم ها

 !کردم؟ یباز چه کار اشتباه-

 .میکن یگردم، صحبت م یاالن برم: به حاتم لبخند زد و گفت. رو نداد جوابم

 يتو. میدستش رو به سمت در اتاق من گرفت و با هم وارد شد. بود یمنتظره و مصنوع ریکامالً غ لبخندش

 .برگشت شیعیقبل به حالت طب يراتاق مثل س

 ؟یچ یعنی یالک يلبخندها نیا-

 !کنه یدادن کم م حیاز دردسر توض-

 .ستمیمن هم که مهم ن-

 ؟یقرار بود باش-

 .زدم و جواب ندادم پوزخند

ترسناك  یلیدو طرف سرش هم خ زیر يو موها یو شلوار مشک شرتیت نیفکر نکنم که با ا نیکردم به ا یسع

 یم يریگیخودت انقدر پ يهر کار يتو: و گفتم دمیکش یقینفس عم. متاسفانه جذاب... ، همرسه یبه نظر م

 ؟یکن

 ه؟یچ يقادر ينظرت درباره : کرد و گفت کیهاش رو بار چشم

کشه تا تو رو به  یچقدر طول م یکن یفکر م: دوباره گفت. ربطش تعجب کردم و ساکت موندم یسوال ب از

 شرکتش راه بده؟

به  یدونم ول ینم يزیچ شیشگیمن در مورد رفتار و اخالق هم: ذهنم مرور کردم و گفتم يرو تو يقادر رفتار

 . داره یرسه به من توجه خاص ینظر م
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 .خوره یبه درد نم گهید يجاها... شرکت يات رو بکن که بر یتمام سع-

 !مثالً کجا؟: گفتم هیبا کنا. کرد یکیکوچ اخم

 !یستیاغوا کردن ن... اهل ِ  يگفته بود: تر شد و گفت کینزد یکم

 خب؟: بار عقب نرفتم و گفتم نیا

 ...همون وسط رمردیفکر کنم پ-

 .ستین ریهم پ ادیز: گفتم ياریبا لحن حرص درب. جمله رو با مزخرفات ذهن منحرفش تموم کنه نذاشتم

. س من نشدهآب دهنم رو قورت دادم و خوشحال بودم که متوجه تر. و دور شد دیبه سمت تخت چرخ دوباره

 .لعنت فرستادم کلمیبد موقع س يبه هورمون ها. هیادیکردم حرارت اتاق ز یبازوهاش بود و حس م ينگاهم رو

 .میوقت ندار. میشرکتشون رو هک کن يها وتریکامپ دیبعد از گرفتن اسناد تازه با! کارت تمرکز کن يرو-

 ...شما... د؟یکرد انیهمه آدم رو وارد جر نیا! هک؟-

 !فقط منم نجایا... وجود نداره ییشما-

-... 

 .نهیکار خود شاه. شهیوارد نم یکس-

 !پس مغز متفکرتون اونه-

از حال  يزیچ نکهیا يبرا. به طرفم اومد. کرد میشد که باز حالت چشم هاش عصب رهیسکوت خ يتو هیثان چند

: همزمان گفتم. گشتم ه،یچ دونستم یکه نم يزیتوالت رو باز کردم و دنبال چ زیم يمن متوجه نشه، در کشو

 ه؟یچ يهمه عجله برا نیا

-... 

 ...گه،ید يهارد، هاست ها ل،یمیا. کرده باشند رهیذخ يا گهید ياطالعاتشون رو جا دیشا-

 .مال شرکته. اند ياسناد تجار. نه-

نگاهم  هنیبود از آ ستادهیپشتم ا. دمیکش رونیدستم رو ب عیکشو رو محکم بست که سر. شده بود کیمن نزد به

: گفت يزتریآم دیبلندتر و تهد يبا صدا. ستادمینقطه ا نیدور تر ياراده به سمت پنجره رفتم و تو یب. کرد یم

 !یزودتر برو تو اون شرکت لعنت

 یکه به سخت يجور. اومد نییصدام ناخودآگاه پا. مدت سرم داد زده بودند، حالم بد شده بود نیا يبس تو از

 !دیاریانقدر به من فشار ن... الزمه زهایچ یلیخ يکار نیهمچ يبرا: شد، گفتم یم دهیشن
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 يسرش رو تکون داد و با خونسرد. دوباره سکوت شد تا باالخره من نگاهش کردم. پنجره زل زدم رونیبه ب و

 الزمه؟ یچ: گفت

 !نمتیدور و بر بب نیا گهیخوام د ینم. آرامش-

 .رمیگ یم میمورد من تصم نیتو ا. شرمنده-

 !یه: گفتم. در رفت و بازش کرد طرف به

 !ستمیاهلش ن نکهیگفتم استعداد اغوا کردن ندارم، نه ا: ادامه دادم. سمتم برگشت به

 انیکولر جر قیپنجره رو باز کردم که هوا از طر عیسر. رفت رونیتوجه به حرفم ب یب. ابروم رو باال انداختم و

رفت  نجایو به ا ندازهیبه خطر م يکار نیهمچ يرو برادونستم چرا خودش  ینم. دمیکش قیکنه و نفس عم دایپ

 .هم داشت يمهم تر يمطمئناً کارها. کنه یو آمد م

*** 

خسته شدم از : بشقاب رو کنار زدم و گفتم. رفت رونیگذاشت و از آشپزخونه ب زیم يرو رو یماکارون بشقاب

 .یماکارون

 .ستمین تیمن آشپز خصوص: داد زد ییرایپذ يتو از

کم پول در . ریبگ رونیغذا از ب هی: با حرص گفتم. کرد یدرست م یبار بود که ماکارون نیهفته چهارم نیا يتو

 !د؟یاریم

 !راحت باش ؟يخوا ینم يا گهید زیبذارم و برم؟ چ شیدر رو هم پ يدوست دار-

همه . فن نداشتتل یآپارتمان حت نیا. بده یو رستوران يغذاخور چیرو به ه نجایخواد آدرس ا یبود که نم معلوم

. بود ییاسباب خونه هم ابتدا یحت. کرد یخونه رو ترك نم چوقتیپنجره ها روکوب داشتند و خودش ه ي

البته اگر . شد یغذا نم يمتوجه بحثمون درباره  ینبود و کس زونیبه لباس هام آو يزیخونه چ يخوشبختانه تو

به ! داد؟ یم تیبه من اهم یک. فرض کرده بودم خودم مهم یلیهم من خ دیشا. کار نذاشته بودند يا گهید يجا

 خودم درست کنم؟: دادم و گفتم هیاپن تک

چرا : ساده بودم، گفتم يغذا هی يالزم برا يها لهیکه دنبال وس نطوریهم. شونه باال انداخت یحوصلگ یب با

 !نشده؟ يهنوز خبر

 !مسخره ات بپرس ياز نقشه : از کوره در رفت و گفت ناگهان
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 یتماس چیو تا االن ه مینمونه ها رو داده بود شیچند روز پ. بوده یچ رید که از صبح ذهنش درگبو معلوم

قابلمه  يبرنج رو تو. ستین سکیحاضر به ر يکه قادر دمیرس یم جهینت نیکم کم داشتم به ا. نگرفته بودند

 .و مشغول شستن شدم ختمیر

 !ستین یچیه... يدیشو ،يسبز ایلوب ،يازیپ شه؟ینم دایپ یچیچرا ه-

 بیو س ازیخشک و پ يسبز يها رو با شدت باز کرد که داخلش بسته ها نتیاز کاب یکیآشپزخونه شد و در  وارد

 .دارم يمهم تر از آشپز يمن کارها: با حرص گفت. بود ینیزم

 !به شکم نداره یخالفکار بودن ربط-

حداقل سرم با غذا پختن . گاز گذاشتم يخشک رو رو يبرنج و سبز. و رفت دیکش رونیاز کشو ب تیسکوئیب هی

رفتار حاتم قابل  ریبه خصوص که چند روز اخ. کردم یفکر م يقادر میشد و کمتر به حاتم و تصم یگرم م

 .و چند ضربه به در اتاقش زدم ومدما رونیبعد از آشپزخونه ب قهیچند دق. ادیدادم طرفم ن یم حیتحمل نبود و ترج

  ؟يخوا یم یچ-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (کتابخانه ي مجازي نودهشتیا این کتاب توسط

 

کردم انقدر  یاما فکر نم ادیگفته بودم ن اسیبه  شیخودم چند روز پ. یدونستم چ یبزنم اما نم یحرف خواستم

. خونه نذاشته بود نیا يپاش رو توکس  چیمدت ه نیا يتو. شلوغ بود یلیهم سرش خ دیشا. رهیبگ يجد

نزده  یحرف یبودم با کس دهیکه من فهم ییتا جا. کردن حاتم بود لیچک م ای یحواسم به زنگ خوردن گوش

 ه؟یچ: در رو باز کرد و با اخم گفت. بود

 ومده؟ین اسیاز طرف  یچرا کس-

 اد؟یمگه قرار بود ب-

 .کار دارم-

 ؟یبا ک-

 .نیشاه: گفتم. ر دارمکا یدونستم با ک یهم نم خودم

 چکار؟: به سر تا پام انداخت و گفت ینگاه

-... 
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 .رمیباهاش تماس بگ يزیتونم سر هر چ یمن که نم-

 .نداره يکه خطر لیمیا-

 .کارت یبرو پ-

 سشونه؟یاون رئ-

 سر ییچه بال نمیخوام بب یبهش بگو م: خواست در رو ببنده که گفتم. کنه یفکر م ينطوریدونستم حاتم ا یم

 .اومده ریام

 دوست پسرته؟ ه؟یک گهید ریام: تعجب نگاه کرد و گفت با

 .دونه یخودش م. نه-

 !باهوش گنیبعد بهت م. یتو چقدر احمق: کرد و گفت یکوتاه يتاسف خنده  با

-... 

 !دور و برت يداره؟ سرنوشت تو و پسرها یتیبراشون اهم زهایچ نیا یکن یم الیخ-

 .زنگ بزن-

 یزنم ول یمن زنگ م: گفت یسر تکون داد و با بدجنس. رمینم دید یوقت. ت نگاهم کردسکو يتو هیثان چند

 .خودته يعواقبش پا

 .نداره یبیع-

 !؟یگیرو م یک ادشهی یکن یم الیواقعاً خ: گرفت گفت یشماره م کهیآورد و در حال رونیب بشیرو از ج شیگوش

و به من نگاه کرد و آروم ... »ومده؟ین یچرا کس گهیدختره م«... »نشده ينه خبر«... »منم«صحبت کرد  بعد

 .»باشه«... شد شتریخنده اش ب... »کجاست؟ ریام گهیم« ... دیخند

 ؟!هیک ریام گهیم: کرد و با لذت رو به من گفت قطع

 

 يکشه فور یهر کس رو م. شناسمش یخوب م... البته نه انقدر مودبانه: ادامه داد. صورت خندانش زل زدم به

 ! کنه یمفراموشش 

 تیاذ نیقصدش هم. اعتراض کردم اما در رو بست. بغض گلوم رو فشار داد. نذاشت خودم حرف بزنم یحت

 يقرار هی اسیکردم با  یفکر م. خورم یآدم به مشکل م نیدونستم با ا یم. زد یکردن من بود وگرنه زنگ نم

 يسبز يبو. برنج رو دم گذاشتم وونه رفتم به آشپزخ. کردم آروم باشم یسع. رو ول کنند ریقرار بود ام. گذاشتم
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گوشم  يمامان تو يشده بودم؟ پلک هام رو بستم و صدا یانیجر نیچطور وارد همچ. بود دهیچیفضا پ يتو

دستم رو ول  يقاشق تو. من بود يغذا دنیبابا که منتظر چش يصدا. اومد یم رونیاز ب دهاشیکه با خر دیچیپ

 یحاال حت. دیرس یبه نظر م یاز حد واقع شیب زیخورد همه چ خچالیبه  پشتم یوقت. کردم و عقب عقب رفتم

 يبد يها خاطره ها لهیم نیمن با ا. شد یام م جهیآشپزخونه باعث سرگ يروکوب پشت پرده  يها لهیرد م

 .دست هام گرفتم نینشستم و سرم رو ب نیزم يرو. سر خورد خچالیسطح صاف  يپشتم رو. داشتم

*** 

 ياز قادر يخبر چیصبح بود، ه 11حاال که ساعت  نیامروز هم تا هم. بودم دهیدراز کش کولریلوج يکاناپه  يرو

در اتاق حاتم . بودم الیدر انتظارمه و فقط مشغول فکر و خ یدونستم چ ینم. شدم یداشتم نگران م. نشده بود

ه هم خوردن در آسانسور ب يبعد صدا حظهچند ل. بازش کرد. آپارتمان رفت يراست به سمت ورود کیباز شد و 

حاتم رو . بغلم گرفتم يسرم رو تو ریکاناپه نشستم و بالش ز يرو. وارد شدند اسیو پشت سرش  نیاومد و شاه

 .فتادهین ياتفاق تازه ا: گفت نیبه شاه

که  حاتم که معلوم بود کامالً مطمئنه. از کاناپه ها ولو شد یکی ينگاه کرد و رو اسیبا اخم به من و بعد  نیشاه

از . شهیم يخبر هیامروز حتماً . نیشاه يایالزم نبود خودت ب: جمع از همه باالتره، دوباره گفت نیا يتو نیشاه

 .لپ تاپم يصبح پا

 .میمون یم-

 .ممکنه رد کنه. دختره خراب کرد-

و اکراه  یلیم یبا ب نیشاه. نشسته بودم نجایانگار نه انگار که من ا... يقادر يرفتارم جلو یشگیبحث هم باز

 .کارش بد نبوده: گفت

 .کرد یبه حرف من عمل م دیبا: به من انداخت و گفت ینگاه پر نفرت حاتم

 .ولش کن-

: شمرده شمرده گفت. بنشونه یرو کنترل کنه و حرف خودش رو به کرس تشیکرد عصبان یم یهنوز سع حاتم

 ...کارم حاال نیمن ده ساله تو ا

به من نگاه کنه به سمت اتاقم رفت و واضح  نکهیبدون ا اسی. خورد نیشاه يحرفش رو با چشم غره  ي هیبق

 ینم. کاناپه ضرب گرفته بود يدسته  يرو ینگاه کردم که با حالت عصب نیبه شاه. دنبالش برم دیبود که با

 ...باهات حرف داره! برو: گفت هیبا کنا! گفته بود کارم بد نبوده شیپ قهیچند دق! هیناراض یدونستم از چ
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 .رو ول کردم و وارد اتاقم شدم بالش

 .در رو ببند-

در واقع . بود دهیلباس د نیقبالً هم من رو با ا. و شلوار کتانم شرتیبه ت یبعد نگاه. رو بستم و نگاهش کردم در

 ه؟یچ: گفتم. نزد یحرف. داشت؟ معلومه که نه یتیاما مگه اهم. عوض کردن نداشتم يبرا يادیز زیچ

 .گفتصبح به من  نیشاه-

 رو؟ یچ-

 !يزنگ زده بود روزید-

 .حاتم. من نه-

 !!ینیمنو بب يخوا ینم يتو که گفته بود-

 .گمیهنوز هم م-

 !یشجاع یلیخ یکن یفکر م: گفت یاز مکث کوتاه بعد

خنده اما ساکت نگاهم  ریزنه ز یحاال م نیکردم هم یشناختمش فکر م یگفت که اگر نم يرو جور »شجاع«

 گهید. دمیکش يخفه ا غیو ج دمیقدم به سمتم برداشت که من از جا پر هی عیسر. دمنز یمن هم حرف. کرد

: گفت یبهم بگه ول يا هیپر کنا يمنتظر بودم هر لحظه جمله . دمینکرد و من از واکنشم خجالت کش یحرکت

 ؟یچکار داشت

 ...کجاست؟ نکنه ریام: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .کرده تیاز من حما شهیهم. نهیبب یبیخوام آس ینم: هاش تنگ شد و اضافه کردم چشم

 !کنه انتیخ نکهیقبل از ا-

 ...قرارمون بود که... به هر حال-

 !! نجا؟یا يمنو کشوند نیواسه ا: گفت یحالت عصب با

 .بودم دهیفقط پرس ؟يایگفته بود ب یک-

 !یبگ یتون ینم هیبق يکه جلو هیکردم کار مهم یفکر م-

 يبا من اگر بخوا. یشناس یدر صد هم منو نم هیتو . ستمین يمن قادر: اد و گفتتکون د دیرو با تهد سرش

 .نداره يا یمعن چیمزخرفات ه نیبا من ا... یرو بزن یهمه چ دیق دیبا ،يادامه بد

 !!یزن یحرف م یچ يفهمم درباره  یاصالً نم... من-
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 یم. ه که کارشون رو راه بندازهارزش دار یتا وقت يزیهر چ. شنیدور من فقط عاشق خودشون م يآدم ها-

 ؟یبفهم یتون

 .هنوز انقدر احمق نشدم! کس چیه... ستمین ریمن عاشق ام: پوزخند زدم و گفتم. متوجه منظورش شدم تازه

من داشتم با چنگ . ریمثل ام یحرف ها بود؟ اون هم با کس نیکرد؟ االن چه وقت ا یفکر م یمن چ ي درباره

 . روش رو برگردوند. کردم یرو حفظ م و دندون خودم و خانواده ام

 !؟يبد! یعشق يمشاوره  ؟ياومد يپا شد یچ يتو برا: گفتم دوباره

وگرنه تا االن ! کار چقد مهمه؟ نیا یفهم ینم: آورد گفت یکه زبونم رو بند م یتیرو چرخوند و با عصبان سرش

 !رستوران ها بود يتنت تو ظرف غذا يها کهیت

 یبه چشم هام زل زده بود و من هم نم. کردم یدراز تر م ممیپام رو از گل دینبا. مقلبم گذاشت يرو رو دستم

به ما  يا یو عصبان جینگاه گ. در رو باز کرد نیسکوت شاه قهیبعد از دو دق. نگاه کنم يا گهید يتونستم به جا

 .زنه یداره حرف م. به حاتم زنگ زده يخود قادر: انداخت و گفت

 !اسیبا تو ام : گفت يآهسته ا يبا صدا. رفتنگ لشیکس تحو چیه یوقت

-... 

 !نیا ای ياومد يبه خاطر قادر-

-... 

 !!ارزهیکه ب ستیهم ن یداف نیهمچ-

 يچشم هاش رو از صورت من گرفت و طور اسی. خودم رو گرفتم يرو باز کردم که اعتراض کنم اما جلو دهنم

در . کردم یآخرش فکر م يمن هنوز به جمله . رفت و در رو بست رونینگاه کرد که بدون حرف ب نیبه شاه

 یم یکس يبه پر و پا دینبا. نشون بدند یبراشون داشتم که در حقم رحم یتیمن چه اهم. گهید دیتهد هیواقع 

 .کس جنتلمن نبود چیه نجایا. دمیچیپ

 .فرستادمش مرز-

بتونه  ریبودم ام دواریام. یرجو خا یپخش داخل. بود نیهم شونیکار اصل. کنند یهم م تیدونستم که ترانز یم

 .ادیاز پس خودش بر ب

 .بدم خالصش کنند يخوا یاگه م-

 .بودم دهیترس نیاز حرف شاه. خواستم بره یفقط م. رو ندادم جوابش
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 !در موردش نپرس يزیچ گهید-

 .زدم ینم یلک حرف يتو يها يمثل قنار هنوز

 .نگران نباش... رمینم یمن طرف هر آشغال-

: و گفت دیدوباره به اتاق سرك کش نیشاه. زبونم رو گرفتم ياز طرف من بود اما من باز جلو یاعتراض منتظر

 .میبر ایب. کرد okنمونه رو 

 .ینیب یبه بعد ما رو نم نیاز ا: رو به من گفت اسی. بود ستادهیهم کنارش ا حاتم

 .دلمون تنگ نشه... نامه بفرست -

 !کرد؟ شهیهم نم یوخش: به من زل زدند و من با تعجب گفتم همه

بذار : به حاتم گفت نیشاه. تخت نشستم يشونه باال انداختم و رو. کردند یهمه تو سکوت نگاه م هنوز

 ...رفت و آمدهات رو قطع کن. کنه بتونیتعق

 .دمیها و حرف هاشون رو نشن هیتوص ي هیرفتند و من بق رونیب

 

*** 

دست فرمون  چوقتیبه خصوص که ه. که تصادف کنم مدیترس یاز دو سال پشت فرمون نشسته بودم و م بعد

دونستم که  یکردم اما م یهم احساس خطر م يباز نیاز ادامه دادن ا. نداشتم و فقط پژو سوار شده بودم یخوب

وگرنه . و هم به خاطر خانواده ام دمهم به خاطر خو. ستادمیا یپاش م دیداده بودم و با یقول هی. ندارم يچاره ا

کردم و  يتک سرفه ا... سمت بکشونم اما نیها رو به ا سیتصادف راه بندازم که پل هیحاال  نیمتونستم ه یم

تونستم  یکه م ییراه ها. سپردم یبه خاطر م اتیرو با جزئ زیهمه چ دیبا. سرم مرور کردم يرو تو يآدرس قادر

 .دندنبو ادیمنحرف بشم ز ریاز مس

 هیحاتم از نظر اون فقط . من نبره یوابستگ ياز ماجرا ییبو يکه قادرتنها بودم . بود ومدهیامروز همراهم ن حاتم

 يزیوصل بود البته چ ابیرد نیداشتم و هم به ماش کروفونیهم م. نیهم. گرفت یدالل بود کهسهمش رو م

د که بهم اعتماد کرده بودن يالبته تا حد. کنند یم بمیتعق ییجا هیدونستم حتماً تا  یم. بود که به من گفته بودند

آشنا به  یلیخ ریقبالً چشم هام بسته بود، مس نکهیبا وجود ا... نداشتند يا گهید يدر واقع چاره . االن تنها بودم

 يالیو. شهر بود یبا تصوراتم فرق داشت اما همونطور که حدس زده بودم خارج از شلوغ یکم. دیرس ینظر م

 . کردم فکرم رو آزاد کنم یدم سعخونه ش اطیوارد ح یوقت. شمال غرب تهران ییسر و صدا یب
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 ییمردها من رو به داخل راهنما. کنم يتنها اومده بودم استرس داشتم و اصالً الزم نبود که نقش باز نکهیا از

 ياز پنجره ها یکی يجلو يقادر. نبود ستهیشا. بودم دهیتاپ و شلوار کرم پوش. رو گرفتند فمیکردند و مانتو و ک

 .نیبش: کنم، گفت ینم یحرکت دید یوقت. کرد ینگاه م رونیبه ببود و  ستادهیا يسرتاسر

 ییمبل ها. مبل نشستم يرو. باالخره به سمتم برگشت و مردها رو مرخص کرد. هم دوستانه نبود ادیز لحنش

بار کت  نیا. من نشست و نگاهم کرد يکنار یصندل يرو. بودم دهیند لمونیفام ياش رو تو هیکه تا به حال شب

 يالزم نبود ادا. شدم مونیبودم پش هتنها اومد نکهیاز ا. رو تا زده بود راهنشیپ يها نیبود و آست دهینپوش

کس نبود و سکوت هم آزار  چیه. به اطراف سالن و پله ها نگاه کردم. بودم دهیواقعاً ترس ارم،یدر ب دنیترس

 .دهنده شده بود

 .نترس-

 .ادینست بتو یحاتم نم: به صورتش نگاه کردم و گفتم دوباره

 خبر جنس رو بهت داد؟. و قابل اعتماد... هیزن باعرضه ا-

 .بله: و بلند گفتم» !مخصوصاً قابل اعتماد«دلم گفتم  يتو

 .فروشش رو هم بسنجم دیالبته با. خوب بود-

 .دیشد مونیمن فکر کردم پش. دیخبر داد رید-

 شد؟ یم یشدم چ یم مونیاگر پش-

 .کنه یو معرفر يا گهیگفتم کس د یبه حاتم م-

 !رسه یما هم نم بیرسه به رق یکه به ما نم يزیچ-

 .نزدم یحرف. شد یخونده نم يزیچ شیصورت جد از

 !گلم... ؟یهست یدنبال چ قاًیدق-

 .پول: جواب دادم یاز مکث کوتاه بعد

 چرا؟-

 .کنم شرفتیخوام پ یم-

مشکالت  يسر هی رانیمن تو ا: گفتم. باال برد که مشخص بود حرفم رو باور نکرده یرو به صورت سوال ابروش

 .شهیبدون پول هم نم. دارم که مجبورم برم خارج

 ؟یاسیمشکل س-
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 !هیخصوص... نه-

احتماالً معامله جوش . سالن رفت يبلند شد و به طرف بار گوشه . کرد و سرش رو تکون داد یکوتاه ي خنده

 يبرندها تیمن ظرف. ه آه از نهاد من بلند شدپر کرد ک مهیکوتاه رو تا ن هیخورده بود چون دو تا گالس پا

با ساناز شروع شده  ییبعد از آشنا ممن ه يها طنتیخبرها نبود و ش نیما از ا لیفام يتو. معروف رو نداشتم

کنار دستم  یعسل يگالس رو رو يعاد یلیخ. رو تجربه کنم يدیجد زیدوست داشتم هر چ شهیمن هم. بود

 ؟يبذار يخوا یم یاسمش رو چ: گذاشت و گفت

 !؟يدیشن: دوباره گفت. کردم یدستش نگاه م يروشن تو يقهوه ا عیبه ما هنوز

 ؟یچ: رو باال آوردم و گفتم سرم

-... 

 و؟یاسم ک... آها-

 !اسم بچه مون رو: جو رو عوض کرد و گفت یزد که کم لبخند

 !يآورد ایکه به دن يزیچ نیاسم هم: ادامه داد. نگاهش کردم یجیحالت گ با

رو  دیکه به فکرم رس يزیچ نیکرد و بعد اول ریکم ذهنم رو درگ هی. تا به حال بهش فکر نکرده بودم. زدم خندلب

 JR: گفتم

 ؟ JRچرا : گفت. کردم خودم رو ذوق زده نشون بدم یسع. هنوز لبخند داشت صورتش

 .بودم دهیاسمش رو شن الیسر هیتو  يجور نیهم-

 JR: کرد تکرار

 ؟ياومد یاز ک. زمیعز نجایا ایب: نگاه کرد و گفتبعد به پشت سر من  و

 یبچه اسم انتخاب م يبرا یاز وقت: اومد، گفت یسمت م نیبه ا کهیدر حال ستهیشا. همون سمت نگاه کردم به

 !دیکرد

تا االن احساس  دیبود با يهر دختر. بود دهیرنگ پوش یکوتاه کاربون راهنیپ. به من انداخت يا ینگاه عصبان و

 دیبا. داشتند يشتریپدرش بودند که به مراتب خطر ب یزندگ يهم تو گهید يمسلماً زن ها یکرد ول یخطر م

 یکیکوچ يجرعه  يقادر! عالقه دکنه، نه زن مور یدلقک ها با من رفتار م هیشد که پدرش شب یمتوجه م

 .ادیکمک م ينفر هم برا هی. باغه نیته هم شگاهیآزما: خورد و گفت

 !واسه قرارداده ؟يخور یچرا نم: تتکون دادم و گف سر
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هاتون  کیک... من: سکوت گذشت و گفتم يتو هیچند ثان. ستهیبا شک به گالس نگاه کردم و بعد به شا دوباره

 .دمیم حیرو ترج

خدمت  شیاز پ يقادر. زد مهیلبخند نصفه ن هیهم  ستهیبار شا نیو ا دیچیسالن پ يتو يقادر يخنده  يصدا

 .اشتها نداشتم تا آخر خوردم نکهیو من با ا ارهیب کیخواست که برام ک

هم  یگاه. منه شتریکردم قصدش شناخت ب یحس م. گذشت يبا قادر یمعمول يساعت کامل به گفتگوها مین

 زیهمه چ. راه برگشت هنوز هم نگران بودم يتو. کرد یم مونیهمراه زیآم هیکنا يبا تک جمله ها ستهیشا

. خودم روشن نبود فیکلرو جلب کنم، اما ت يال هم تونسته بودم توجه قادرحا نیتا هم. رفته بود شیخوب پ

 .بخرم رمیم. الزم دارم ییزهایچ هیمن : شده منحرف شدم و بلند گفتم نییتع ریاز مس دمیبه بزرگراه رس یوقت

مانع رفتنم ندادند تا بتونند  يا گهید ي لهیهر وس ای لیطرفه است و به من موبا کیخوشحال بودم که ارتباط  و

 ابونیخ. شدم ینظر بودم، متوجه نم ریاگر هم ز. به اطراف نگاه کردم عیپاساژ متوقف شدم و سر يجلو. بشند

 نجایا. دوم رفتم يبه سمت طبقه  عیسر ل،او يطبقه  يتو یکیوارد پاساژ شدم و بعد از دور کوچ. شلوغ بود

 يپوزخند. ها نظرم رو جلب کرد نیتریاز و یکیت پش يشال رنگارنگ و شاد. لباس و شال بود يچند تا مغازه 

 .سالم: دادم و رو به مرد گفتم رونینفس حبسشده ام رو ب. شدم کیزدم و وارد همون بوت

 د؟یالزم دار يزیچ. سالم -

 .نیتریو ياون شال باال -

ت قفسه از حرکت به سم عیمرد سر. نگاهش کردم يو به حالت هشدار دهنده ا دمیلباسم دست کش ي قهی به

 ! مونده یکی نیفقط هم: و گفت ستادیشال ا يها

 نم؟یبب دیاریدر ب نیتریاز و شهیم-

 ...چند لحظه-

 یمغازه م يجلو نیتریبه سمت و کهیگذاشت و در حال يا شهیسطح ش يکاغذ و خودکار رو رو شخونیپ ریز از

 .ارمیکشه درش ب یکم طول م هی: رفت گفت

من حالم  ،يبه سرگرد احمد«. نداشتم يادیالبته فرصت ز. رده بودم شدمکه آماده ک يزینوشتن هر چ مشغول

رو طبق برنامه  ياطالعات بعد. بشم شونیاصل میکنم وارد ت یم یسع. رسه بهم اعتماد کردند یبه نظر م. خوبه

 »بهمن فرما. کنم یمنتقل م
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کاغذ . بودم دهینقطه رس نیه ابشه اما حاال که ب دهیبه گروهشون کش ينطوریکردم که پام ا یفکر نم چوقتیه

 .دییبفرما: هول دادم و مرد گفت شهیش يرو رو

جلو رو بسته  نیترینداشت و دکور و دید يزیچ رونیخوشبختانه از ب. رو جلوم گذاشت و کاغذ رو برداشت شال

 چنده؟: کردم و گفتم یشال رو بررس. بود

 . تومن ستیب. نداره یقابل-

 هیشب يقادر يآدم ها يگذاشته بودند که جلو فمینبودن ک یخال ياه تومن براپنج. دنبال پول گشتم فیک يتو

. و دستمال هم توش بود وانیو ل شیلوازم آرا یحت. کردند یمطمئناً داخلش رو باز م. باشه يعاد يزن ها فیک

. مه دادمبه راهم ادا يعاد یلیخ. بود ومدهین شیپ یتا حاال که مشکل. رفتم رونیپول شال رو حساب کردم و ب

سه هفته دنبال شغل گشتم و . کنم که تونسته بودم اسیتونم خودم رو وارد گروه  یکه م یقیقرار بود از هر طر

خودم از  نکهیکردند تا ا یبهتر بهم اعتماد م ينطوریا. جلوه دادم يناچار يرو آوردنم به ساخت مخدر رو از رو

 . بشه که شده بود داین دون بپاشم تا سر و کله شون پقرار بود م. استقبال کنم ان،خو یکه ازم م ییکارها

به سمت  یمعمول یلیشدم و خ نیسوار ماش... یبعد دو بستهپد بهداشت. دمیخر يبعد يهم از مغازه  شرتیت هی

خودم  يکردم به رو یسع یباشم ول یمنتظر چ دیدونستم با یوارد خونه شدم نم یوقت. آپارتمان حاتم روندم

با سکوت  یوقت. کرد ینگاه م یعصبان وبود  ستادهیدست به کمر، ا ییرایپذ يحاتم تو. افتاده یکه اتفاق ارمین

 !س؟یدوم پاساژ پرد يطبقه : من رو به رو شد، گفت

 .دیخر رمیمن که گفتم م: رو باال گرفتم و گفتم مشماها

 يدیده بودم؟ هنوز نفهمنکر نییرفت و برگشتت روتع ریمگه من مس د؟یخر يگفته بود بر یک!! د؟یخر: زد داد

 چه خبره؟ نجایا

 ؟یکن یبرخورد م ينطوریباشم، بعد تو ا يکنم که عاد یام رو م یسع يمن دارم همه -

 !گمشو تو اتاقت-

 دیاز اونجا خر شهیمن هم: گفتم يبا دلخور. ختیر نیزم يها رو لهیکه پاره شد و وس دیرو از دستم کش مشما

 مگه؟ هیچ. کنم یم

 !یگفت یبه من م یستخوا یم یهر چ-

 !تازه پول هم کم داشتم. کردم دیمن که هر کار گفت! د؟ییخوا یاز جونم م یچ دیاگه به من اعتماد ندار: زدم داد
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ها بود، نگاهم  لهیوس یحاتم که مشغول بررس. قرار گرفته بودم ریخودم تحت تاث يباز یخودم هم از کول گهید

 !؟يطلبکار هم شد: کرد و گفت

ها رو  نیتو ا ایب: گفتم یپد رو بلند کردم و با ناراحت. ها پا شد و من مشغول جمع کردنشون شدم لهیسکنار و از

 ! هم بگرد

 .پاشو برو حوصله ات رو ندارم-

 !کردن هم ندارم دیحق خر دیشما که به من نگفته بود-

 !!رو داده بودم ریگفتم احمق؟ من که مس یم دیواقعاً با-

 .بارت باشه نیآخر: دوباره داد زد. اقم رفتمها به سمت ات لهیوس با

 .يبلد يفقط گندکار: اومد یصداش هنوز م. دمیکش ینفس راحت. رو داشتم نیبدتر از ا انتظار

 ریاز اون گذشته کارشون گ. نبود يفعالً از بازخواست خبر. خونه بشه نیوارد ا یکس ستیدونستم که قرار ن یم

 ریزود که سرم رو ز یلینه خ. ردم که براشون به درد بخور باشم اما به موقعک یام رو م یتمام سع دیبا. من بود

 .شروع نشده بود وزکار مهم من هن. که کار از کار بگذره رید یلیآب کنند، نه خ

*** 

که خودم  يو مواد راتیبه جز تجه. آشپزخونه بود هی يازش حرف زده بود به اندازه  يکه قادر یشگاهیآزما

از  شتریبود که ب یهم که قرار بود بهم کمک کنه، پسر جوون یکس. نداشت يا گهید زیچ چیم هسفارش داده بود

ساده تر از  لیبا وسا. البته کار من راحت بود. خورد ینم يا گهیبه درد د نیسنگ يها لهیجا به جا کردن وس

 .میبار تکرار کن نیرو چندکار  هیشد  یباعث م نیکم بود و ا اسیمسئله فقط مق. تونستم کار کنم یهم م نجایا

سرم رو از . نمیرو بب يبودم، رو به تن داشتم و منتظر بودم که موقع ناهار قادر دهیکه خر یلباس و شال همون

گاز رو  ریبهتر؟ ز نیاز ا یچ. افتاد يبگم که چشمم به قادر يزیشعله ها بلند کردم و خواستم به پسر چ يرو

 !دیه ادونستم خون ینم: خاموش کردم و گفتم

 .است ستهیشرکت با شا يکارها-

 شده؟ يزیچ-

 !يتر يجد یلیموقع کار خ-

 د؟یینجایا یاز ک: زدم و گفتم يلبخند یزورک
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دستکش هام . کنم، فاصله نگرفته باشم يکه قرار بود براش باز یبودم موقع کار از نقش دواریرو نداد و ام جوابم

 .بود شگاهیاآزم میزندگ يموقع همه  هی: رو درآوردم و گفتم

 اطیح واریاز کنار د. به پسر دادم و بعد همراهش از اتاق خارج شدم يتذکر. رو به سمت در خروج گرفت دستش

 منظورت قبل از زندان بود؟: و گفت میحرکت کرد

 !د؟یدون یشما م: جواب دادم. از گذشته ام نگفته بود يزیتا به حال چ. پس باالخره به حرف اومد. خب

 !يکه همه دنبالش بودند، تو بود یپس اون آدم-

 .دیرس جهیکه به نت سیپل یدونم، ول یرو نم» همه«-

انقدر زود ... هیگفتند خارج یعده م هی. زنهیداره بازار رو دور م دیباند جد هیکردند  یهمه فکر م شیدو سال پ-

 .نتونست ردت رو بزنه یکه کس يمتوقف شد

 ...از یکی. من نه. پول الزم داشتم-

 .از دوست هات یکیعمل مادر  يبرا-

از : و گفتم ستادمیسر جام ا. خودم رو متعجب نشون دادم یکنه، ول ینم قیبدون تحق يچکاریدونستم ه یم

 !د؟یدون یکجا م

 .اگه معرفش حاتم باشه یحت! خونه نیتو ا ارمشیسر راهم اومد نم یمن هر ک-

 بود؟ یچ يها و وقت تلف کردن ها برا شیآزما نیپس ا-

 .تست تو بود تا جنس شتریب-

... یچینه ه ،ياومدم، نه کار رونیاز زندان که ب. خوندم که اخراج شدم یمن ارشد م: و گفتم میراه افتاد دوباره

 .تو زندانم با حاتم آشنا شدم ياز دوست ها یکی قیاز طر

 .دونم یم-

 .خوام که برم خارج یپول م-

 !شهیم یچ مینیفعالً کارت رو کن تا بب-

-... 

 یبا کس. کن يبرنده باز میبا ت شهیهم... رو از من داشته باش نیا. دیکه به زندان کش یتو راه اشتباه رو رفت-

 نه؟... خانواده ات هم کنار گذاشتنت یحت. که برات ارزش قائله
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قدرتتون  ریمن رو تحت تاث ای د،یبهم بفهمون يزیکه چ دیگیمن رو م يگذشته  يهمه : کردم و گفتم نگاهش

 !د؟یرار بدق

 !قدرتم؟: گفت دیخند یم کهیحال در

 .گرفت ینم يکس منو جد چیه یها بودم ول زهوشیمن جزء ت-

 ؟یکن یخارج تالف يبر يخوا یحاال م-

 !دیشا-

 د؟یرو تازه ساخت نجایا: اشاره کردم و گفتم میکه رفته بود يریمس به

 .گذشته يتو هفته -

 ؟ !تونیمحل زندگ کینزد-

 !!تهرانه يجا نیامن تر. داینم شیپ یمشکل-

 !برگردم تا پسره همه جا رو منفجر نکرده دیمن با-

 . اومدم بگم واسه ناهار منتظرم دمت،یصبح ند: و گفت دیخند

 شگاهیجدا شدن، دستش رو کنار سرش گرفت و من راه رفته رو به سمت آزما يبه نشونه . تکون دادم سر

بود که اعتماد همه رو جلب  نیمن ا تیتنها راه موفق. دیچیپ یسکوت م يپام تو ریز يشن ها يصدا. دمیدو

 .داشتم یهمه رو طرف خودم نگه م دیبا. کنم

 یبه پسر نگاه م. که قبالً آورده بودم نشه يتر از نمونه ا رهیام رو کردم که پودر، ت یتمام سع. ظهر اونجا بودم تا

. رو هدر نده یکرد و مراقب بود که سر سوزن یم میتقس زیر یلیخ يکردم که با دقت پودر رو به بسته ها

 ه؟یچ: سرش رو بلند کرد و گفت. کرد یم يزد و بعد داخل لباس هاش جاساز یسرشون رو چند بار چسب م

 .یچیه-

 .اش با منه هیبق. برو-

رو از  فمیک. بدونم يزیچطور جا به جا کردنشون چ ایبسته ها  ریمس يخواد من درباره  یبود که نم مشخص

 ام؟یدوباره ب یک: وسط اتاق برداشتم و گفتم زیم يرو

 !خاص داره يها مشتر نیا. هفته بسه هیفعالً تا -

 کروفونیاتاق خطاب به م رونیب. دمیپرس یم ياز خود قادر دیبا. اومد یخوش نم اسیهفته اصالً به مزاج  هی

 !حرف هام نیمن قفل تر از ا! بابا دینکن سیخ: گفتم
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 يناهار فقط برا زیم. داخل خونه رفتم شونیکیرد شدم و همراه  يکت و شلوار يمردها زیتنگاه تند و  يجلو از

هفته  هیپسره گفت تا : بود نیمن ا يجمله  نیاول م،یخوردن شد يهر دو آماده  یوقت. شده بود دهیدو نفر چ

 .هیکاف

 !؟يجد: فقط گفت. »!بزن يزر هی«دلم گفتم  يزدم و تو لبخند

 ز،یغذا راجع به همه چ نیب. شده بود بمینص یدرست و حساب يغذا هیبعد از چند وقت  .میخوردن شد مشغول

 دیبا یمن دوباره ک نکهیبه جز ا م،یجمهور حرف زد سیرئ يو اقتصاد و وزرش و برنامه ها استیس یحت

 ینم یسع. نداختیم بابا ادیبود که من رو  یبا لطف و محبت خاص ستهیتمام حرف هاش در مورد شا. نمشیبب

خنگ  یمن کل. نشده بود دهیگفتگوها هم به اون سمت و سو کش. بشه کیبه من نزد یخاص تیکرد که با ن

دوشنبه هم : بود نیا يقادر يجمله  نیآخر. کردم فیهم براش تعر یواقع يخاطره  هی یدر آوردم و حت يباز

 .ایب

 .بود گهیدو روز د قاًیدوشنبه دق و

*** 

 .کارت دارند: دونستم به سمتم اومد و گفت یکه هنوز اسمش رو نم يپسر

کم کردن عوارض رو بهش اضافه  يداشتم داروها. سرم اومده بود يباال یموقع حساس. تکون دادم که بره سر

 ه؟یک: ظرف رو بهش سپردم و گفتم. کارم تموم شد... زاندروکس، کورتون و يمشابه ها. کردم یم

 يامروز سر و صدا. ببره الیخواست من رو به داخل و یبود که م يقادر از افراد یکی. اتاق اشاره کرد رونیب به

. گذاشتم و راه افتادم يکار و ماسکم رو گوشه ا يلباس ها. دونستم باهام چکار دارند ینم. بود ادیرفت و آمد ز

د کنار کر یفکر م. با حاتم کرده بودم که حالم رو گرفته بود یاساس يدعوا هیصبح هم . حوصله نداشتم ادیز

 يا دهیچه فا نجایاصالً اومدنش ا. امیکه ب ودیفقط از من خواسته  يبا من باشه اما قادر دیگذاشته شده و با

. امروز عصر اومده بودم. رفت یم یکیهوا رو به تار. آوردمش؟ به آسمون نگاه کردم یم يداشت؟ به چه بهانه ا

 .اومد ینان با آرامش همراه من ممرد همچ. که مرتب تر باشم دمیدست کش لممانتو وشا يرو

. بود وتایاز تو یمدل معمول هی. بود دهیتازه رس ینیبودند و انگار ماش ستادهیا ستهیو شا يخونه، قادر کینزد

حرکت  عیسر فتم،یعقب ن مینکنم و از مرد کنار عیضا نکهیا يبرا. شد و من خشکم زد ادهیپ نیاز ماش يمرد

با همون . خودش بود. باورم شد دمیک تر رسینزد یوقت. رو باور نکرده بودم مدید یکه م يزیهنوز چ یول. کردم

 شیته ر گهیفقط د. زد ینور المپ برق م ریکه ز رهیت يقهوه ا يهمون موها. کلفت يصورت گرد و ابروها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٩٥ 

به . رفت تا به مرد خوشامد بگه نییکه از پله ها پا ستهیبه خصوص شا. بود مانهیهمه صم یاحوالپرس. نداشت

 !وفاست نیا: تازه متوجه من شده بود رو به مرد گفت که يسمت خونه حرکت کردند و قادر

 .ستهینامزد شا. بابک خان هستند شونیا! وفا: ادامه داد يکرد و قادر یتفاوت یبه من نگاه ب مرد

: کرد و گفت یدست شیبابک پ! رو گفته بود شیاسم واقع یحت! نامزد؟! دمیشن یم یچ. دهنم رو قورت دادم آب

 .بودم دهیدر موردتون شن... خوشوقتم

من انتظار . چه خبره نجایبودم ا دهیهنوز نفهم! ؟يدیشن یم يزیچ ياز قادر دیدر مورد من با. سیسرو دهنت

 .نیهمچن: فقط سر تکون دادم و گفتم. ارمیخودم ن يکردم به رو یسع... نکهینه ا. داشتم يا گهید

... باشم دهیدر موردتون شن نکهینه ا... یعنی: اصالح کردم یجیو رفتم و با گفر میشگینقش هم يتو عیسر بعد

 ...یعنی

 .میدیخب فهم لهیخ: گفت ستهیشا

: هم نگاهش رو پاسخ داد و بهش گفت يقادر. دیخند یانداخت که داشت م يبه قادر ینگاه مخصوص بابک

 .دونم یم... دونم یم

 نفر رو بفرستم دنبالت؟ هی دیاحتماً ب. باال ایب: رو به من اضافه کرد و

آروم . بود نیسنگ یلیسالن خ يو فضا میتا سرو شام وقت داشت یهنوز مدت. تر حرکت کردم عیزدم و سر لبخند

 .خواستم مزاحم بشم یمن نم: گفتم

: ادامه دادم. بود يبابک و قادر يو گوشش به حرف ها دیرس یبود که ناراحت به نظر م ستهیبه شا نگاهم

 !هیجمع خانوادگ. ..انگار

 .یستیمزاحم ن: گفت يقادر

 يبسته  فشیتر شد و از داخل ک کینزد ستهیکاناپه به شا يبابک رو. زد يکاره ا مهیهم فقط لبخند ن ستهیشا

 همونه؟ نیبب: به طرفش گرفت و گفت یواقع یلیبا لبخند خ. آورد رونیرو ب یچیکادو پ

: گفت یمونیمشغول باز کردن بسته شد و با پش ستهیشا. دظرفش برداشت و گاز ز ياز تو یتوت فرنگ هی و

 ...يرینبود که تو بگ نیمنظورم ا

انگار نه انگار که . و نه جاخورده دهیمن نه ترس دنیکامالً واضح بود که بابک از د. فکر فرو رفتم يدوباره تو من

 يکه فقط صدا قهیعد از چند دقب... شک کنم یحق داشتم کم.مورد اصالً خبر نداشتم نیدر ا. شناسه یمن رو م

 !مسعود: گفت يشد، قادر یم دهیو بابک شن ستهیآروم شا یلیخ
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 .نیرو بچ زیم: دوباره گفت يقادر. ستادیسالن وارد شد و منتظر ا يجلو یاز مردها از الب یکی

رو  یکیکوچ يچهار نفره  زیاما مرد فقط م نندیبچ يبزرگ ناهارخور زیم يغذا رو رو يبودم که ظرف ها منتظر

شد  یباورم نم. مینشسته بود زیهمه پشت م گهید ي قهیده دق! بسته ورق کیو  وانیچند تا ظرف و ل. آماده کرد

 . اومده بود وشمخ يبر عکس از باز. کنم یو عذاب وجدان نم یبگیکه اصالً احساس غر

نذاشته  نید اما پول زمبو شونیشگیهم يها حیاز تفر یکیانگار . خوندند یم يهم کر يو بابک برا يقادر

 ازیمونده بود و من هم مجبور بودم فقط امت رهیبه صورت بابک خ ستهیشا. هم در کار نبود یشرط یحت. بودند

 .ناوارد ها به نظر برسم هیبدم تا شب

 ینه م: ناله در آورد و من گفتم هیشب ییمن نشسته بود، صدا يکه رو به رو يانداختم، قادر نیدولو رو زم یوقت

 .از اول! بزنم گهید زیچ هیوام خ

خوند، برگ رو به  یو بابک که کبکش خروس م دیخند زیر زیر ستهیشا. برگ رو تو دست خودم برگردوندم و

حداقل ... يپوکر که بلد نبود. نداره یبیع: با خنده گفت يقادر. رو جمع کرد نیو با سرباز زم دیزور از دستم کش

 ...حواست به خاج ها باشه

 .بهتره شگاهیسرعت عملت تو آزما: انداخت و گفت نیزمرو  برگ

 .شده نیآره، اون روت: کردم گفتم یرو نگاه م نیزم یهم برگ انداخت و من که چهارچشم ستهیشا

 !بابک: يقادر

 يزیکردم و چ میدستم رو قا. سرش رو عقب برد د،یکش یو بابک که تو دست من سرك م دیبلند خند ستهیشا

 .زیهاست، آتاشغال توش نر یجنس ها مال آدم حساب: گفت يقادر. گذاشتم نیزم

. دادم حیبه اون شاگردم هم توض. ندارند یمن مشکل يجنس ها. نه: رو پنهان کنم و گفتم میکردم ناراحت یسع

 .داره یفقط نشئگ. رو به حداقل رسوندم که عوارضش کم بشه شیحس يمحرك ها... یحت

آروم سرش رو بلند کرد و با . عکس العملش بودم دنیمنتظر د. بود نیزمبه بابک نگاه کردم که چشمش به  اول

 !میبش يممکنه ما هم مشتر... نگو ينجوریا: گفت يلحن جد

نگاه  يبعد به قادر. شده بود شیخود واقع هیشب. راحت شد المیحاال خ. زد و سرش رو برگردوند يپوزخند بعد

 میباخت 75به  40رو  يباز. شده بود رهیبا تعجب به من خ ستهیاما شا. کردم که فقط اهوم گفت و سر تکون داد

کجا؟ تازه : گفت يقادر. کنار رفت ستهیهم شدند شا يزدن به باز هیو کنا شیمردها دوباره مشغول ن یو وقت

 !اولشه
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 .کنه یسرم درد م-

 ؟يقرص هم به من بد هی شهیم: گفتم عیهم سر من

 .ایمراهم به: سالن اشاره کرد و گفت يسمت انتها به

قرار داشت که از  ییآشپزخونه جا. کردم یتر م کیخودم رو به اون نزد دیبود و من با ستهیشرکت شا مسئول

 یآشپزخونه نشسته بود و روزنامه م يها یاز صندل یکی يکه رو يبه مرد ستهیشا. خارج بود یسالن اصل دید

 .ممنون. یبه کارت برس یتون یم: خوند گفت

به من داد و  یکی. آورد رونیب خچالیرو از  یمسکن يبسته  ستهیشا. گذاشت و رفت زیم يوروزنامه رو ر مرد

دو شبه ... یمرس: قرص رو خوردم و گفتم. به دستم داد و منتظر موند یآب وانیل. خودش برداشت يبرا یکی

 .دمینخواب

 !؟يبود شیمشغول آزما: پوزخند گفت با

 یبود که نسبت به من و کارم احساس خطر م دایپ ،يز چشم قادراز لحنش دور ا. در موردش درست بود حدسم

 .عذاب وجدان داشتم. نه: جواب دادم. کنه

 باشه؟. به بابات نگو: گفتم عیسر بعد

پس : گفت یبعد از سکوت کوتاه. واقعاً عذاب وجدان داشتم. دروغ نگفته بودم. کرد یدهن باز به من نگاه م با

 ...چرا

 .پول جور کنم دیبا. گشتم اما من سابقه دارم. بهم ندادند يا گهیکار د: و من گفتمرو ناتموم گذاشت  حرفش

بابام آدم : انداخت و بعد برگشت و گفت رونیبه ب ینگاه ستهیشا. و کشش رو باز کردم دمیموهام دست کش نیب

 .هست یول ست،یکنه ن یفکر م... هیحساس

-... 

 !مراقب باش-

 حالت خوبه؟. زمیعز: بود که گفت يقادر يصدا. از سمت سالن اومد یفیضع يصدا. سر تکون دادم فقط

 !!با من بود؟: ترس گفتم با

 خب؟. گفتم یاصالً فراموش کن چ!... نه: با حرص نگاهم کرد و گفت ستهیشا

 ...یعنی. باشه-

 .گفتم يزیچ هی. نترس-
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 يو قادر میرفت رونیبا هم ب. رو بدون آب خورد و منتظر من موند تا کش موهام رو دوباره سفت کنم قرصش

 د؟یخوب: دوباره گفت

نشستم  يکنار قادر. رفت اطیدنبال بابک به ح ستهیو شا میما تشکر کرد. بود ستهیبه شا شتریمنظورش ب البته

 . سرو کنند اطیگفتم شام رو تو ح: که گفت

 .هوا خوبه. آره-

 ؟يبهتر-

 !ادیدخترتون از من خوشش نم. یمرس-

 .به مادرش رفته. زنه یمساز مخالف  شهیهم-

 ...همسرتون-

 .میجدا شد-

-... 

 ...ازش راحته المیبا وجود بابک خ-

 .مهیوقت بازنشستگ گهیانگار د: بعد با خنده اضافه کرد. بود ستهیبه شا منظورش

 د؟یشناس یوقته بابک خان رو م یلیخ: گفتم! رو قرار بود به بابک بسپره زنسشیب ي ندهیآ پس

 .سال کی کینزد-

 !!دیرفتیزود من رو پذ یلیکنم شما خ یحس م-

تو  ارمتیبود که ب نیقصدم ا. منتظرت بودم شیمن از دو سال پ: لحظه با دقت نگاهم کرد و بعد گفت چند

 .کنند داتیسپرده بودم پ... یو رفت يمثل صاعقه اومد. التمیتشک

 د؟یبه حاتم هم سپرده بود: گفتم. کردم ینگاهش م یجیگ با

 .آره-

 .کرده دتییحاتم هم که تا. يخور یدرد کار من مبه -

 !آقا: و گفت ستادیا یالب يورود يجلو يمرد. تکون دادم سر

و بابک در حال  ستهیشا دنیو با د میشام رفت زیبه سمت م يهمراه قادر. گذشته بود 9ساعت نگاه کردم، از  به

 تونه شرکت رو اداره کنه؟ یم ییتنها ستهیشا: کردن، گفتم یشوخ

 .زنم یسر م یخودم هم گاه. بابک هست-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٩٩ 

 ه؟یشرکت بزرگ: دمیوسط پله ها پرس هیبعد از چند ثان. حسرت سر تکون دادم و ساکت موندم با

 چطور؟: نگاهم کرد و گفت مشکوك

 .هم بلدم ها يخوره؟ اپراتور یبه دردتون نم یمیش سانسیل: زدم و گفتم لبخند

 یلیاومدم خ رونیاز زندون ب یوقت: اضافه کردم. ر من نشدهشد که انگار متوجه منظو يصورتش جور حالت

 .به رشته ام نداشت یربط نکهیبودم با ا یهم راض يگر یبه منش. دنبال کار گشتم

 .يریگ یپولت رو م!! کاله بذارم ییسر هر خرده پا ستیمن قرار ن! نترس-

 يبه بابک زل زده بود که داشت تو ستهیشا. ها نشستم یاز صندل یکیصورتم بزرگ تر شد و پشت  يرو لبخند

 !وفا دوست داره تو شرکتت استخدام بشه گلم: مقدمه گفت یب يقادر. دیکش یغذا م ستهیظرف شا

دوست داشتم ... فقط. گفتم يجور نیهم. نه: گفتم عیمن سر. با سوال به من نگاه کرد ستهیو شا دیخند بعد

 .نمیبب

بعد از شام دوباره بحث شرکت . شدم یرصت رو از دست دادم عصبانف نکهیبه گفتگو ادامه نداد و من از ا یکس

 ستهیشا. شرکت، برم رهیبود، ازم خواست پسفردا که خودش هم م دهیکه من رو مشتاق د ياومد و قادر شیپ

 .اشتمقدم به جلو برد هیهمه وقت باالخره  نیبعد از ا. هم با اکراه آدرس داد

*** 

 جهینت نیبود، به ا يسومش مال شرکت قادر يکه طبقه  میشد یبزرگ يتجارهمراه حاتم وارد ساختمون  یوقت

از کارمندها اقدام نکرده  یکی قیاز طر اسی نکهیا لیاحتماالً دل. شده هستند نیکه کارمندها کم و دستچ دمیرس

: و گفت به پشتم زد يحاتم ضربه ا. بود دهینرس جهیامتحان کرده بود و به نت دیالبته شا. بود نیبود هم هم

 !بجنب

اومد  یناراحت بودم، بدم نم یلیخ رشیاز رفتار چند روز اخ. میحرکت کرد. از هول دادن نداشت یدست کم که

 .یزن یبارت باشه که به من دست م نیآخر: لب گفتم ریز. و در مورد حاتم بهش بگم نمیرو بب اسی

 !امه نفله ات کنماز خد ،يند یتو هم مراقب باش سوت: هولم داد و آروم گفت دوباره

کردند که مثالً مراقب  يجاساز فشیک يتو يزیدونستم حتماً چ یم. شونه اش اشاره کرد يچرم رو فیبه ک و

انقدر . اومد یسمت م نیاومده بود و به ا رونیب یجوابش رو ندادم چون بابک از اتاق. من باشه يحرکت ها

 .شناخته ینم شیچند روز پ نیهمگ شده و من رو تا دم و دستگاه بزر نیکرد که انگار با هم یراحت رفتار م
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با چند تا از . بودم بهیرفت و آمد داشت و فقط من غر نجایکه البته حاتم از قبل ا میبود دهیطبقه رو د يحد تا

هنوز جلسه شون تموم : بود، گفت دهیبابک که به ما رس. ساده آشنا شده بودم يگفتگو هیکارمندها هم در حد 

 .نشده

 .دیمنتظر باش نجایا: اشاره کرد و گفت یبه اتاق! میبود ستهیو شا يکه ما فقط منتظر قادر البته

ها  یصندل يو رو میاز درها وارد شد یکیاز . شد یکوتاه اما پهن بود که چند در بهش باز م باًیتقر يراهرو هی

مثل . به اطراف نگاه کردم. ساکت بود يحاتم به حالت هشدار دهنده ا. دور شد يخود بابک با لبخند. مینشست

 يبرا یوقت. کردم یاستفاده م هیاز هر ثان دیاب... قفسه، گلدون و ز،یم. شده بود دهیچ يادار ياتاق ها يهمه 

بلند شدم و رو به حاتم ! اومد؟ یم شیپ یفرصت نیها چن يزود نیاز کجا معلوم که باز به ا. حروم کردن نداشتم

 ؟يخوا یآب بخورم، نم رمیم: گفتم

 .نه: سر تکون داد و گفت. شد ممیتصم متوجه

اگر  يقطعاً هر جور سند... آدم ها، اتاق ها،. کردم یرو بررس زیهمه چ یعقاب شکارچ هیرفتم و با سرعت  رونیب

آدم ها . یگانیبا يصورت تو نیا ریگرفت، در غ یشرکت قرار م نیاز مسئول یکیمهم بود داخل گاوصندوق 

 لمیتحو يشدند و لبخند یرد م رماز کنا یگاه. اومد یزنگ تلفن م يصدا یگاه. دمشغول کار خودشون بودن

 . داد یزودتر تموم کردن کار، من رو تحت فشار قرار م يکردم، هر روز حاتم برا یم يکار هی دیبا. دادند یم

اد و سر جاش روم افت ینگاه کس. به اتاق ها شدم اما نه اونقدر تابلو که مشکوك به نظر برسه یسرکش مشغول

خوشبختانه بابک به . آب دهنم رو قورت دادم و از در اتاق فاصله گرفتم. بود رهیبه من خ میمستق. متوقف شد

 اطراف رو نشون بدم؟ دییخوا یم: و با لبخند گفت دیموقع رس

 !ستین يانقدر رونیاز ب... چقدر بزرگه نجایا. خواد یدلم م یلیخ. بله: گفتم یخوشحال با

 نجایا: اشاره کرد و گفت یبابک به اتاق. بود دوباره به کار خودش مشغول شد ستادهیکه ا يکارمند. زد لبخند باز

و  يقادر يهم مال کنفرانس، آقا نیا... اتاق منه نیا... اونه زیها مسئول همه چ یتازگ. است ستهیمال شا

 .اتاقند نیاالن داخل هم ستهیشا

 .دونم یم. بله-

 .کردند یم تیریجا مد نیقبال هم. هیقادر يآقا یهم اتاق شخص نیا-

 .چه جالب-

 د؟یمنتظرشون باش نجایا دییخوا یم... اممممم... دیشا: کرد نهاضافهیباطمان بعد
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 .اومده بودم آب بخورم. کنه ینم یفرق: با آرامش گفتم. رو باال انداخت ابروش

اونجا آب سرد کن : لن اشاره کرد و گفتسا يبه گوشه . مال کارمندها بود یسالن اصل. میراهرو خارج شد از

 .هست

 .کنند ینصب نم نیدورب نجایا. راحت باش ،يدار نهیآ... به اجیاگر هم احت: اضافه کرد یبا لحن به خصوص بعد

لبخندم رو گرفتم و  يجلو. داشت اشاره کرد ییکه عالمت دستشو یو به اتاق دیخند زیر زیبه حرف خودش ر بعد

 تیمیصم دنیرفتار کارمندها با د. من سراغ آب سرد کن رفتم. د و به سمت اتاقش رفتدور ش. سر تکون دادم

. خوردم یه بار مصرف رو پر کردم و کمی وانیل هی. کردند ینگاه نم خیم گهیمن و بابک بهتر شده بود و د نیب

 یاز نگران یود ولب یخبر خوب. نصب نبود نیپس دورب. رفتم يدوباره مشغول قدم زدن شدم و به طرف اتاق قادر

شده  جیگ. چشم هام رو همه جا چرخوندم. وارد اتاق شدم يعاد یلیخ. زده بود خیدست هام . کرد یمن کم نم

 نیکرد، هم یو معلم زمان سنج رو فعال م میدیدو یم اطیورزش دور ح يزنگ ها يتو یوقت شهیهم. بودم

 .شهیو فرصت داره تموم مانگار از عقربه ها عقب افتادم  نکهیا. داد یحس بهم دست م

 هیکردن  دایمثل پ. کنم دایپ يزیمحال بود که بتونم چ. بود يعاد زیهمه چ. به سمت قفسه ها رفتم عیسر

. افتاد يسرتاسر يقفسه  یچوب ياز شبکه ها یکیداخل  یچشمم به گاو صندوق بزرگ. سوزن تو انبار کاه بود

 .هستگاو صندوق  هی: زمزمه کردم کروفونیم يآروم جلو

به در . به پوشه ها و زونکن ها انداختم یجلوتر رفتم و نگاه. دونستم یاز باز کردن قفل رمز دار نم یچیه من

هر لحظه ممکن . کنم یکنم و هر کدوم رو بررس سکیتونستم ر ینم یشد ول یرد نم یکس. باز اتاق نگاه کردم

زدم  ایدلم رو به در. به قاب در انداختم ینگاهباره دو. اومد یازم بر نم يکار چیعمالً ه یعنی. سر برسه یبود کس

سر جاش . بود شیسال پ 8نوشته شده بود که مال  خیعنوانش، اسم شرکت و تار يرو. رو برداشتم يو پوشه ا

 شیسال پ 4که من دنبالش بود مال  يزیشده بود و چ ریتازه مد ستهیاحتماالً شا. رو برداشتم يبعد. گذاشتم

شرکت ظاهراً  نیا. یقانون يسند تجار هیبه من گفته بودند . شد یم ياتاق نگه دار نیهم يتو دیپس با. بود

 . هم نداشت ییجدا یگانیدفتر با یحت

کار رو  نیمرتب نشده بودند که ا خیپوشه ها بود اما بر اساس تار ياسم ها رو. تموم کردم عیباال رو سر فیرد

از قفسه ها فاصله گرفتم و به سمت در برگشتم که . ختیفرو ر قلبم. دمیشن رونیاز ب ییصدا. کرد یسخت تر م

کردم  یسع. کرد ینگاه م رهیبود و خ ستادهیدر ا يجلو. بگم دیبا یدونستم چ ینم. افتاد ستهیچشمم به شا
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: گفت يبلند باًیتقر يصورتش تو هم رفت و با صدا. کردم ینم یمن که کار خاص. رو حفظ کنم میخونسرد

 !خب؟

 م شد؟جلسه تمو-

 تموم نشه؟ یدوست داشت-

 !؟یچ: زدم و گفتم یجیرو به گ خودم

 چه خبره؟ نجایا: در گفت يوارد اتاق شد و حاتم از جلو تیبا عصبان ستهیشا

خواست به من بفهمونه که  یم. فاصله هم حس کردم نیبه من انداخت که من زهرش رو از هم يتند نگاه

 !شده بچه ها؟ یچ: دین پرساز هر دومو يجد یلیدوباره خ. دادم یسوت

 .گرفتم یموش خونگ هی ،یچیه: نگاهش رو از من برداشت و رو با حرص رو به حاتم گفت ستهیشا

رو داده بودم و  یسوت. که من رو به وحشت انداخت دیلبش خند يحاتم نشست و گوشه  يچشم ها يتو یبرق

 یاز طرف. کردم یاحساس خطر م! کنهکارش درنگ  ياومد که بخواد تو یحاتم هم اصالً از من خوشش نم

 . من باال رفت بحاتم با تاسف برام سر تکون داد و طپش قل. من شده بود دنیهم متوجه سرك کش ستهیشا

اما  یعصب يمحکم در رو بست و با صدا. ما نبود به طرف در حرکت کرد يحالت ها رییکه متوجه تغ ستهیشا

 !وقته حواسم بهت هست یلیخ: آهسته گفت

 ...نجاینداره ا یبیخود بابک خان گفت ع! فهمم؟ ینم-

 !و حاال وقت عشق و حاله؟ يکرد دایپولدار پ رمردیپ هی یکن یفکر م-

-... 

 نه؟... یدنبال پول یخودت گفت زه؟یرو به پات بر شییاالنه که دارا یکن یفکر م-

-... 

 .مثل تو درك کنه لومتریصفر ک هیکه  هیزیاون خطرناك تر از چ. گرفتم یتو بودم ازش فاصله م ياگر جا-

 !عالقه داره؟... به من یکن یفکر م: و گفتم دمیکش ینفس راحت. بود يا گهید زیچ موضوع

 !معلومه که نه-

 یپدرانه اش گل م ي هیبار روح هیهر چند وقت : گفت هیدوباره با کنا. اوردمیخودم ن يبه رو یبرخورد ول بهم

 .بودند گهید نفر دقبل از اون هم چن. مثل بابک! کنه

 .یگیم یدونم چ ینم: گفتم. شده بود دهیکش نجایبابک به ا يپا ينطوریا پس
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 .ادیب رتیگ یبا چشم و ابروت پول ستیقرار ن ؟یفهم یم. رهیانتظار بابا هم ازشون باال م-

 اد؟یچرا انقدر از من بدت م-

 ...نیبب: سکوت گفت هیبعد از چند ثان. دست گذاشت شیشونیپ يهاش ناراحت شد و رو چشم

-... 

 ...تو یمن پدرم رو انتخاب نکردم ول. شدم اناتیجر نیمن ناخواسته وارد ا-

تو  يمدرك و هوشت چرا اومد نیتو با ا: گفت يآروم تر يتر شد و با صدا کینزد. انداخت یدر بسته نگاه به

 !؟يرو شروع کرد یبتیچه مص یدون یم چیه! کار؟ نیا

کار اگر از  نیمن واقعاً با خبر بودم که ا. کرد یم ينفر با من احساس همدرد هیه مدت هم نیبعد از ا باالخره

دونست من هم مثل  ینم ستهیشا یبه همراه داره ول یبتیکنه چه مص دایدست خودم خارج بشه و ادامه پ

اشته کردم که حقوق د یم امتبودمت، تو شرکت استخد دهید يا گهیاگر جور د: ادامه داد. خودش مجبورم

 .يفقط دردسر نجایتو ا یول... یباش

 ...از ریغ نجایمگه ا-

تو . کنم یبابا رو رد م يدارم کم کم کارمندها. ستمیمن دنبال خالف ن. هیقانون نجایما ا يدر صد کارها 80-

 ...يایب

 .خانواده م ازم فاصله گرفتند یحت. ندارم يمن هم چاره ا-

 !رو خط بکشدور پدر من . و فقط برو ریپولت رو بگ-

 ؟یها رو گفت نیبه نامزدت هم هم-

 .ستین الشیخ نیاون که ع: دوباره گفتم. کرد یکیناراحت شد و اخم کوچ صورتش

 .ومدیدلم ن... یول... مثل باباست یکیاون هم -

 يضربه ا. شده بود يا دهیچیپ يعجب باز. نتونستم بزنم یحرف چیه. افتاده بود ریگ نجایا. به حالش سوخت دلم

با . گفت یگوش بابک م ریرو ز ییهنوز داشت نکته ها يقادر. و بابک و حاتم وارد شدند يه در خورد و قادرب

 !دییخوا یمهمون ناخونده نم: ما با لبخند به خودش اشاره کرد و گفت دنید

. چشمش کنار زد يموهاش رو از جلو. نگاهم به صورت حاتم افتاد. نشست زشیپشت م. میهم لبخند زد ما

. داشت یکیهنوز اخم کوچ ستهیبود که شا نجایمشکل ا. کرد یو بر عکس حرکت م ستهیاهش از من به شانگ

 ؟يوقته منتظر یلیخ: لم داد و گفت يقادر
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 .کردم یصحبت م ستهیداشتم با شا. نه-

 . گذاشت ستهیشا يشونه  يرد و بدل شد و بابک دستش رو رو ستهیمن و شا نیب ینگاه

 ت اومد؟خوش نجایاز ا: يقادر

 .کردم یفکر نم. بزرگه یلیخ: من

 .میبر دیبا گهیما د: و حاتم گفت دیخند فقط

هست که اصالً به  یدونستم انقدر روان یم. با تعجب نگاهش کردند اما من ترسم چند برابر شده بود همه

به من با  هنوز ستهیبه خصوص که شا. گوش نده و کار خودش رو بکنه ستهیگفتگو با شا يمن درباره  حیتوض

 !االن اومدم نیمن هم: گفت يقادر. کرد ینگاه م دیترد

 .میدیشرکت رو هم که د. افتاد ادمیاالن  یکار مهم هی-

 .تو برو به کارت برس، وفا هست-

 .ادیتونه بعداً ب یوفا م. کارمون مشترکه: دوباره به من زل زد و گفت حاتم

خواد من رو  یدونستم م یهنوز نم. رهیجلوم رو بگ يزیکه چتکون دادم و به طرف در رفتم اما منتظر بودم  سر

: گفت عیسر. بود، نگاه کردم ستادهیدر ا کیمظلومانه به بابک که نزد. برام داره یینقشه ها ایاز مهلکه دور کنه 

 .میکن يباز ییتا 4دست  هیبمون ... هیحاال چه عجله ا

 .گهیراست م: و گفت دیخند يقادر

 !ادیبدم که نم-

 .ادهیوقت ز: حاتم بازوم رو گرفت و گفت. بودم دهیدر رس يجلو

. کند يداشت و من قدم ها یتند بر م يحاتم قدم ها. میرفت رونیو ب میکرد يا يسرسر یجمع خدافظ با

به من نگاه . هم کنارش بود ستهیبود و شا ستادهیپهن ا يوسط راهرو فیبابک بالتکل. به عقب انداختم ینگاه

اشاره کردم که ساعدم رو  اتمدوختم و بعد با سر به ح ستهیشا يرو با التماس به چشم هانگاهم . کردند یم

 یتکون چیبودم ترسم رو متوجه بشند اما ه دواریام. برد یم یسالن اصل یگرفته بود و به سمت در خروج

 . نخوردند

 ينشونه ها نیاول دنیا دب ن،یبه ماش دنیقبل از رس نکهیا ایشالم بود  ریز کروفونیبه م دمیتنها ام گهید

 کیزدم اما حاال که انقدر نزد یحرف مرگ رو م. دست هام بشم دنیکردم مانع لرز یسع. مشکوك فرار کنم
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: گفتم عیسر. میراهرو رفت يو به طرف آسانسور انتها میاز ساختمون خارج شد. شده بود، به وحشت افتاده بودم

 .ومدین شیپ یمشکل

 !گهیم ي هم داره به قادرحاال نیهم. بو برده ستهیشا-

 !چرنده-

 .زود باش-

 !!شرمنده من هم مأمورم و معذور... یسوخت: گفت ياریبا ژست حرص در ب بعد

 .گمیم یچ نیگوش کن، بب. يدیاشتباه فهم: گفتم. آسانسور رو زد ي دکمه

-... 

 .یافت یبعداً تو درد سر م-

 ...از کارمندها یکی... گهید یکیسراغ  رنیم-

. ادیممکنه از داخلش در ب یدونستم چ ینم. رفت، افتاد فیک پیز ينگاهم به دستش که رو. باز شد آسانسور

 .برو تو: گفت. بود یسرنگ کاف هی یحت. آسانسور نبود يهم تو یکس

بازوم رو . به عقب برداشتم یشد و قدم دهیکش شیجد ينگاهم به سمت چشم ها. خودم رو باخته بودم کامالً

 !لحظه هی: از پشت سر اومد ییول بده داخل آسانسور که صداو خواست ه دیکش

راننده : گفت دیرس کینزد یوقت. اومد یبه سمتمون م فشیبود که با ک ستهیشا. و برگشتم دمیکش یقیعم نفس

 د؟یبرسون ییجا هیمن رو تا  شهیم. ستیام ن

 .حتماً: گفت ستهیبه من انداخت و به شا ینگاه پر نفرت حاتم

بود که خودش  دایاز صورتش پ. کردم یکارش رو فراموش نم نیا چوقتیه. زدم ستهیبه شا ينه ادوستا لبخند

 ؟يریکجا م: دیحاتم پرس. شده بود جیو گ دهیم ییرفتارها چه معنا نیدونست ا یهم نم

 ؟یچ: گفت یجیبا گ ستهیشا

 زم؟یکجاست عز رتیمس-

 !بانک... رمیم-

 ادهیقصد پ ستهیو شا میشرکت رو رد کرد کیتا بانک مختلف نزد چند. میکنار راننده و ما عقب نشست حاتم

داخل اتاق خبر نداشته باشه، اما  يممکن بود از گفتگو. حاتم نمونده بود يبرا يبهانه ا چیه گهید. شدن نداشت

به  يجور. بزنه ينداشت که دست به کار يبهانه ا گهیو د میکرد یدوستانه رفتار م میچشمش داشت يجلو
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... کنم یتصور م: گفت یکرد و با سرگردون يسرفه ا. اتفاق بزنه نیمربوط به ا ینگاه کردم که حرف ستهیشا

 !ناراحته؟... خانم حاتم از من

 چرا؟. زمینه عز: حاتم نگاه کردم که گفت به

 .یهست یفکر کرد از دست من عصبان: بود گفتم ستهیمخاطبم شا کهیحال در

 بردم؟... چون معرف منه، ناراحت شده که من آبروش رو بردم: امه دادمبه عقب انداخت و من اد ینگاه حاتم

 .اون مسئله سوء تفاهم بود د؟یخاطر نموند نیبه ا: دیو از حاتم پرس دیخند ستهیشا

دوست ندارم . حساسم زهایچ نیجان، من رو ا ستهیشا یدون یم: که تو کار انجام شده قرار گرفته بود گفت حاتم

 .پدرت به من اعتماد داره. سوال ببره ریز من رو یخوشنام یکس

 .حل شد... راحت باشه التیخ-

-... 

 .دونستم بابک اجازه داده ینم. رو اتاق بابا حسودم یمن کم-

 .گهید یدخترش-

 .گمیبه بابا نم يزیتو هم نگران نباش، من چ: رو به من گفت ستهیهم دادند و شا لیتحو یتصنع يدو خنده  هر

ما  نیکه معلوم بود تو ماش ستهیشا. تموم شد یو خوش یبه خوب زیکر کردم و ظاهراً همه چهم با خنده تش من

: دیپرس د،یچیپ يا گهید ابونیراننده از خ ینکرد و فقط وقت یبحث چیه گهیحاتم د. شد ادهیپ یبانک يمعذبه، جلو

 کجا؟

بود که  نهیت و حواسش به آرف یخلوت م يها ابونیاز خ. نشستم خیجوابش رو نداد و من سر جام س راننده

رو خاموش  نیماش. به سمت جلو روند یکیتار يشد و تو يا یمیعاقبت وارد گاراژ قد. دنبالمون نباشه یکس

دونستم اگر محل  یکردم اما م تذهنم ثب يگاراژ رو تو ریمس. شد ادهیپ م،یبزن یما حرف نکهیکرد و قبل از ا

 .مدادند که من باخبر بش یبود اجازه نم یمهم

 یبابا هم حت. شدم یو ازش دور نم دمیچسب یرفت به بابا م یهر بار برق م. متنفر بودم یکیاز تار یبچگ از

کرد و قصه  یم یهم شوخ یگاه. داشت یمون، من رو تو بغلش نگه م یمیقد يخونه  وزیموقع عوض کردن ف

 ؟یخواست یرو م نیهم: گفتم. دلم براش تنگ شده بود و اعصاب نداشتم. گفت یترسناك م يها

 !خفه شو-
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 نیشاه ن،یماش يجلو. و بسته بود فیساختمون کث هی طیمح. برق ها روشن شد!! اون هم اعصاب نداشت انگار

 !خاموش بود؟ تیچرا گوش: داد زد نیکه بالفاصله شاه میو به سمتشون رفت میشد ادهیپ. بودند ستادهیا اسیو 

 !نهروش: برد و با تعجب گفت فشیک يدست تو حاتم

 .حتماً شارژ نداشته... ا : بعد اضافه کرد و

 !!انقد مهم شده حاال؟ نیچرا ا. من طرف شمام! چه خبره؟: داد زد دیشون رو د یعصبان ينگاه ها یوقت

 نیآخر نینکن ا يکار هی. یرفت یم یرآبیز یداشت: گفت يزیآم دیبا لحن تهد نیشاه. دست به من اشاره کرد با

از  یغامیحاال هم پ نیهم! کنه یکه الزمش نداره چکار م یبا کس اسی یدون یخودت م! کار مشترکمون باشه

 ...میطرفش دار

رو هم  ششیزحمت اصالح ر یحت. ابروم رو باال انداختم. بود ستادهیا الیخ ینگاه کردم که ساکت و ب اسی به

بود،  ومدهیطرفم ن نکهیر اشد که من به خاط یمسخره تر نم نیاز ا. نفسم رو فوت کردم. داد یبه خودش نم

 !دیدیالبد شما اشتباه فهم: گفت يا هحاتم جلوتر رفت و با لحن قانع کنند. روم رو برگردوندم! ناراحت بودم

 ...دندیهم اشتباه نفهم نیهمچ: هم به حرف اومدم من

بگه جونش  يبه دد يزیچ ستهیشا نکهیخواستم قبل از ا یم! دونستم داخل اتاق چه خبره؟ یمن چه م-

 . کنم یماستمال

 با کشتن من؟-

 .يزکاریتم! نهیکارم هم-

 ؟یمطمئن بش نکهیبدون ا-

 !؟یبا ارزش یلیخ يفکر کرد-

 .کنم یدونم دارم چکار م یحداقل م! از تو با ارزش ترم-

 .هیرو دار یختیر یهمه مون رو م دیرس یدستش بهت م-

 ؟یفهم یم خاموش نباشه تیگوش گهید... تموم شد. بسه: داد زد نیشاه

-... 

 .کنند یم دایمختلف پ يهات رو از شهرها کهیت یچونیما رو بپ ياگه بخوا ،یخواد بدون یم اسی-

-... 

 ؟يدیفهم-
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نگاه کرد که حاال گوشه  اسیبه سمت  نیشاه. با اخم به زحمت سر تکون داد و به من چپ چپ نگاه کرد حاتم

 یام رو م یتمام مدت به من زل زده بود و من تمام سع. زد ینم یداده بود و حرف هیتک واریدور از همه به د يا

. نهیدوش شاه يکه کارها رو دمشخص بو. و سکوتش دست و پام رو گم نکنم رهینگاه خ يکردم که جلو

دنبالش راه  یحرف چیهم بدون ه نیشاه. رفت ينقره ا ينگاهش رو از صورت من برداشت و به سمت پژو

 ستیالزم ن. رو کش نده انیجر نیا: گشت بلند گفت یخودمون بر م نیمت ماشبه س کهیحاتم در حال. افتاد

 !رو بدونه زیهمه چ اسی

 .دهنش رو بکشه پیبه اون دوست تازه واردت هم بگو، ز: حاتم دوباره گفت. فقط نگاه کرد نیشاه

 .میو زودتر از اون ها از گاراژ خارج شد میسوار شد. نشد يا گهیبحث د. پوزخند زدم من

*** 

 وانیل. خوندم بلند نکردم یکه م يمجله ا يسرم رو از رو. کاناپه نشست يمن رو ياومد و جلو رونیاتاق ب از

 .دونم یم: گفت یگوش يگذاشت و تو زیم يقهوه اش رو رو

 .نداره یبه من ربط گهید: بعد جواب داد هیثان چند

 !!چند بار بگم؟: گفت دوباره. ارهیتعارف هم نزد که برام ب یبود ول دهیچیقهوه پ يبو

 يالیو يتو یامشب مراسم. زنند یمن حرف م يدونستم درباره  یم. خوندم رو گم کردم یکه م يسطر

و حاتم هم از صبح لج کرده بود که  رمیگفته بودم که نم. میمن و حاتم هم دعوت بود. شد یبرگذار م يقادر

. هول نشون بدم يادیخواستم خودم رو ز ینم تونه باشه، هم یم یدونستم چجور مراسم یهم نم. میبر دیبا

با  ایب: گفت یحاتم عصب. هستم یدونست من دنبال چ یکه نم يقادر! نه؟. داشتم یباالخره من هم کار و زندگ

 .خودش حرف بزن

 .نهیشاه... ایب: رو به سمتم گرفت و گفت یگوش

 بله؟: اش رو برداشت و من جواب دادم قهوه

 ؟يریچرا نم: دیچیگوشم پ يتو اسی يصدا یول

 !نجاست؟یا قهیدختره چرا هر دق نیا گه،یخودش نم شیپ-

 د؟یریمگه سر خود م... خودش دعوت کرده-

 ...من-

-... 
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 .هییچه جور جا! دونم اونجا چه خبره یمن نم-

 .حاضر شو: گفت يسکوت، جد هیبعد از چند ثان. مواجه بشم يناجور يزهایبا چ دمیترس یم

-... 

 .ترشبرو تو کار دخ-

-... 

 .یباش يخوام دم پر قادر ینم-

 !!؟یچ-

خودش . میباز سکوت کرده بود! کردم؟ یبود که من فکر م يزیمنظورش همون چ! گوش هام اعتماد نداشتم به

 .کنه یردت م ،یزن یدلش رو م: به حرف اومد

 یدر م يتم مسخره بازباز هم مثل دوران دانشگاه داش. بشنوم يا گهید زیدونستم چرا، اما دوست داشتم چ ینم

 .حاضر شو: دوباره گفت. که آورد دلخور شده بودم یلیبه هر حال از دل یول! بافتم یخودم قصه م يآوردم و برا

 . میریم. ستین یمشکل. ok: حرص گفتم با

 ...بپوش که يزیچ هی-

 .خدافظ: تموم شدن جمله نموندم و گفتم منتظر

. حوصله نداشتم اما رفتم که حاضر بشم. جلوم نبود که ازش بترسم فعالً که. رو به سمت حاتم انداختم یگوش

 نیاز ا! شرکت کنم يمونده بود که تو مجلس قادر نیهم. کردم بهتر بود یرو تموم م انیزودتر جر یهر چ

 .خسته بودم یلیاوضاع خ

هم  یقیموس. ودکم ب یلیها خ نیتعداد ماش. راحت شد یکم المیشدم خ الیو اطیوارد ح یساعت بعد وقت چهار

 !شگاه؟یبرم آرا ستیگفتم الزم ن يدید: رو به حاتم گفتم. خورد ینم یجور رقص چیآروم بود و به درد ه

 .شهیاون تو معلوم م: چشم غره رفت و گفت برام

زخم  گهید. باز يبودم با موها دهیساده پوش یمشک راهنیپ هی. میمستخدم داد لیرو تحو زیهمه چ یالب يتو

 راهنیحاتم پ. بود شهیفقط خط چشم هام بلندتر از هم. هم نداشتم ادیز شیآرا. نبود صیبل تشخبدنم قا يها

که حاتم کرده  یفیکه با توص داختممجلس ان يبه زن ها ینگاه. داشت ادیز شیبود و آرا دهیطرحدار پوش یاسی

که  يدید: تم بشنوه گفتمکه فقط حا يپوزخند زدم و جور. بود ينداشتند، در واقع مجلس ساده ا يبود سازگار

 .ستین يخبر
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 .يبرو سراغ قادر-

 !يهاشون شرکت نکرد یپس قبالً تو مهمون-

 !دخترش هم بودم يتو نامزد یمن حت: رو باال انداخت و گفت ابروش

-... 

 .يگفتم برو سراغ قادر-

 .چکار کنم دیدونم با یخودم م-

 !برسه که به دادت ستیهم ن یکروفونیامشب م!! مراقب خودش باش-

 یرو صندل. برخورد کرد یمیصم یلیبا من خ. رفتم يبه سمت قادر میتوجه به حرفش جدا شدم و مستق یب

من صحبت  يشدم و معلوم بود قبالً درباره  یاطرافش معرف يدر جا به چند نفر از آشناها. نشستم شیکنار

کرد و  یاد به من نگاه میامشب زبه خصوص که . از من نداشته باشه یبودم انتظار خاص دواریفقط ام. کرده

 .نمیداده بود کنارش بش شنهادیخودش پ

. بود یخانوادگ شهیما هم يها یمهمون. بمونه یسرم مخف يتو يکردم به همه لبخند بزنم که فکرها یم یسع

چشم  تیجمع نیب. جوون ای رینبود، همه زوج بودند، پ يبچه ا چیه. کردم یم یبیاحساس غر یلیخ نجایا

 یبه من بود و م مشچش یکرد ول یکه انگار از دوست هاش بود صحبت م يا گهیحاتم با زن د. مچرخوند

داد  ینکردند که نشون م یاحوالپرس یبا کس. اومدند نییو بابک از پله ها پا ستهیشا. خواست بفهمونه مراقبمه

که وسطش  يبحث اقتصاد نیمن رو از ا دیجلوتر اومد، منتظر نگاهش کردم که شا یوقت. بودند نییقبالً پا

. بابک کنار گوشش بود ياما تمام حواسش به حرف ها. بدهآوردم، نجات  یازش سر در نم يزیبودم و چ دهیرس

 ه؟ینظر شما چ: زدند، گفت یکه سرهنگ صداش م يمرد کنار قادر. دلم به بابک فحش دادم يتو

تو  دیاجازه بد: لبخند زدم و گفتم. دادم یاطراف به من نگاه کردند که با حرف هاشون سر تکون م کیکوچ جمع

 !که اطالعات ندارم نظر ندم يا نهیزم

برو با جوون ... يبحث خسته شد نینکنه با ا: حرف هام سر تکون داد و سرهنگ گفت دییبا لبخند و تا يقادر

 !ها

 .دوست دارم. نه-

 يا یمعمول ریغ زیمختلف بود و چ ياه یدنیها و نوش یاطراف سالن پر از خوردن يزهایم. بحث ادامه دادند به

 هی هیشب شتریخوشبختانه ب. آراسته بودند یخانم ها تا حد معمول. داشت یمیسالن نور مال. خورد یبه چشم نم
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بود، با  ستادهیشده بود و هنوز ا کمونیمجلس که تازه وارد جمع کوچ ياز مردها گهید یکی. بود یدور هم

 !رو به عنوان همراه قبول نداره یخانمهر  يقادر: رو به من گفت ییخوشرو

سرش رو چرخوند  يقادر. نه من هیالبته معلوم بود که طرف حرفش قادر. کرده بود پس لبخند زدم دیمن تمج از

زد و از  یقلبم تندتر از معمول م. قطع شد شیصحبت مرد کنار. سکوت به من نگاه کرد يتو یو جور خاص

 .است ستهیوفا هم مثل شا... نه: اما گفت دمیترس یم يجواب قادر

به صورت . انتظارش رو نداشته یعنیاز خودش در آورد که  بیعج يصدا هیبود  دهیکس حرفش رو شن هر

در واقع . رو راحت کرده بود المیخ. دادم لشیتونستم رو تحو یکه م يلبخند نینگاه کردم و قشنگ تر يقادر

افسانه  ياحتماالً انقدر پول و قدرت داشت که زن ها. نبود گذاشته بود و چشمش دنبالم ریرفتارم فقط روش تاث

 يصدا. دمیاز جا پر. شونه ام نشست يرو یدست! کنه کشیداشتم که تحر یبشه، من چ بشیهم نص يا

 .دمیاسمم رو شن: اومد ستهیشا

... دیببخش: رو به سرهنگ که حرفش رو قطع کرده بود گفت يقادر. و جو به حالت قبل برگشت میدیخند همه

 ...یگفت یم

 .شناسم یرو نم چکسیه نجایا: گفتم. که بابک رو ول کرده بود کنارم نشست ستهیشا

 !چه بهتر-

 چرا؟-

 ...برند یآدم رو سر م يحوصله -

 .دونم ینم-

 ؟یبا دوست هام آشنا بش يخوا یم-

 .بعداً: گفتم. اشاره کرد یبه چند نفر تو ضلع غرب و

برداشتم که  یکی. به من هم تعارف کرد. خاص برداشت ینیریجور ش هیرش کنا یعسل زیتکون داد و از م سر

بود؟ اون  یچ هیقض: مقدمه گفت یب. اومد یاطراف م يسکوت بود و فقط صدا نمونیب. خوش طعم بود یلیخ

 .روز تو شرکت

به خاطر  !کنه ستمیکنم ممکنه سر به ن یحس م... یچیه: گفتم. به حاتم اشاره کرد. فراموش نکرده بود هنوز

 .ترسم یم. شهیم بمیکه نص یپول

 قرارتون چند درصده؟: نگاهم کرد و گفت ینگران با
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 .شدم یهم اگر نبود من اصالً با پدرت آشنا نم شییخدا. چهل درصد بهش قول دادم-

 .باشه یآدم نیکنم همچ یتصور نم. خوبه یلیچهل درصد خ-

با  زیبابا ناراحته که سر هر چ ؟يخودت رو نداد يرا شماره چ: گفت ستهیو شا میهر دو به حاتم نگاه کرد دوباره

 .رهیگ یحاتم تماس م

 .ندارم ییجا. کنم یم یاون زندگ يآخه من خونه . امن تره گهیحاتم م-

 يپنهان کار گهید م،یباخبر تیزندگ يما هم که از همه ... یدون یما م يرو درباره  زهایچ یلیتو خ!! امن تر-

 !نداره

 .باشه انیخواد خودش تو جر یم. ترسه دورش بزنم یم... آخه-

شده اش رو مرتب کرد، نفسش رو فوت کرد و بعد از  ونینیش يموها ستهیشا. اومده بود نییپا یلیخ صدامون

 .ولش کن: سکوت گفت قهیدق کی

 هیمن هم حواسم رو به حاتم دادم که طبق معمول . کرد یصحبت م یبابک افتاد که با کس يرو نگاهش

 ؟يدوستش دار: گفتم ستهیبه شا. حرکات من بود یش پچشم

 .آره: باشه اما گفت یدلم آرزو کردم که جوابش منف يتو و

 شد؟ یچ: دمیپرس. شد و سرش رو با تاسف تکون داد نیصورتش غمگ. زدم لبخند

 .کنم یدارم اشتباه مادرم رو تکرار م: رو از بابک گرفت و رو به من گفت نگاهش

 ؟یترس یم: گفتم. غلط بود یلیکار بابک خ. دلم سوخت واقعاً

 ... یخواد کار بابا رو ادامه بده ول یدونم م یم-

-... 

 .ترسم عاشقش شده باشم یم-

صد بار خواستم بهش بگم از : تر آورد و گفت نییصداش رو پا. به پدرش انداخت که مشغول خنده بود ینگاه

 .بابا دور بمونه

 ؟یگیچرا بهش نم-

 ...بابا هم که. دهیابا خبر مدونم به ب یم-

-... 

 . شدم یاومد من پسر م یبدش نم-
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 کنه؟  یحساب م یلیبابک خان خ يرو-

 .ذره کنترل رو هم ندارم هی نیاون وقت هم. ارندیممکنه شرکت رو از دست من درب-

 .نشده بگو ریتا د... بهش بگو: باز گفتم. کردم یدهن باز نگاهش م با

چند . بودند دهیونرهاخریکلکس یاز حراج یکه به تازگ ییتابلو يدرباره . وض کردتکون داد و حرف رو ع سر

 وانیاز ل یکیظرف شربت پرتقال رو برداشتم و . کنم دایمجاز پ یخوراک هیخودم  يبعد بلند شدم که برا قهیدق

خاب کرده بودم که انت يزیبه چ. افتاد ينگاهم به قادر. دیچسب یآخر خرداد بود و م. خوشگل رو پر کردم يها

دور نشده بودم که  زیهنوز از م. رو باال بردم و اون هم با خنده گالسش رو بلند کرد وانمیل یبه شوخ. دیخند یم

 !!دیچه با هم جور شد: گفت هیبا کنا. دور شده بود تیاز جمع. دمیبابک رو شن يصدا

از فرصت . دیرس ینم یون به گوش کسصدام. کرد یمن نگاه م يباالرفته به سر تا پا يبا ابرو. کردم نگاهش

 د؟یگذاشته بودم به دستتون رس کیکه تو بوت ينامه ا: استفاده کردم و گفتم

 .ستین زونمیآو يزیامشب چ: دادم حیجا خورد که توض یکم

و  یبه خصوص که لباس تنم، مجلس. که لو بره فتهیب يمن و قادر نیب یاتفاق خاص یمهمون يتو دندیترس یم

 اوضاعت مرتبه؟... دیرس: گفت عیابک سرب. تنگ بود

 نمتون؟یکه قراره بب دیچرا قبالً به من نگفت. که انتظار داشتم هیهمون طور-

 .دو تا پرونده مشترك بشه نیقرار نبود ا. شیماه پ هی نیتا هم... کنند داتیسپرده پ يدونستم قادر ینم-

 االن مشترکه؟-

 ؟يدیچرخ یلش مشرکت دنبا يداره که تو تو يزیبه چ یبستگ-

... دنا يبا کارخونه رنگ ساز يشون، قرارداد یگانیسند، احتماالً تو با هی: آوردم و گفتم نییپا یلیرو خ صدام

 .شیسال پ 4حدود 

 ؟يکرد دایپ-

 .نه-

 يدفعه ... کنم یم دایمن برات پ: فکر کردن گفت هیو بابک بعد از چند ثان میبه دور و بر انداخت یدو نگاه هر

 . دمیهت مب يبعد

 تو شرکت دستتون بازه؟-

 خوان؟ یفقط همون رو م. آره-
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 .بله-

 یم یمن هم سع. زد یلبخند م لیدل یب یبود و گاه انیشدن اطراف کیصحبت مراقب رفت و آمد و نزد موقع

 خوان؟ یسند رو م نیچرا ا: دوباره گفت. کنم يرویکردم پ

 .هم اگر باشه، پاك بشه یلیند که فاهاشون رو هک کن ستمیقراره بعداً س. دمیهنوز نفهم-

که قراره تو  ينظره، تا مطمئن نشد ریحاتم ز يخونه : سر تکون داد و بعد آروم گفت یکس يخنده برا با

 !وجه چیبه ه... از اونجا خارج نشو ،یبمون التشونیتشک

. ادیکارهاش بدش ماز  یلیخ. ستیمثل باباش ن ستهیشا: ربطه اما گفتم یب یلیدونستم خ یم. تکون دادم سر

 !ستین یاصالً قانون نیا د؟یکن یم يبا احساساتش باز دیچرا دار

مسئله براش  نیا. حق هم داشت. نشسته نیزم يرو خیام از مر نهیاالن سف نینگاهم کرد که انگار هم يجور

هر  ساختند که تو یبراش م يتازه ا يو گذشته  تیهو یحت. شد یبود و شغلش محسوب م يکامالً حرفه ا

! براش داشت؟ یتیدختر چه اهم هیاحساسات . اش برسه فهیمختلف به وظ يها دیتوجه به تهد یب ت،یمامور

 !گهیم گهید زیچ هیمشکوك که  يقراردادها یبعض ریامضاش ز: خونسرد گفت یلیخ

 د؟یینجایا: گفت. ادیکه به طرفمون م دمید یچشم ریز. کرد ریهر دومون رو غافلگ ستهیشا يصدا

تر شد بابک دستش رو دور  کینزد یوقت. خوردم وانمیاز ل يمن لبخند زدم و جرعه ا. کامل قطع شد ونصحبتم

 !چه حالل زاده ست: انداخت و گفت ستهیکمر شا

تکون دادم که  يابروم رو جور. با شک بهم نگاه کرد ستهیکردم و شا يسرفه ا. کنه ریگلوم گ يبود تو کینزد

شرکت رو از دردسر دور نگه  يبه بابک خان گفتم، تو دوست دار: گفتم. نزدم یدرد دلش حرف يدرباره  یعنی

 .يدار

 زم؟ینه عز... پدرش رو قبول داره ستهیمن هم گفتم شا: بابک

به من نگاه کرد که انگار نفس  يبعد جور. به بابک زد و سر تکون داد یجون یلبخند ب یفیبا بالتکل ستهیشا

که آماده رقص  دندیچند نفر مثل فنر پر. گرفت يتندتر تمیوض شد و رع یقیموس. هیبراش کار سخت دنیکش

 !؟یها به چ نیکردم و ا یفکر م یمن به چ. بشند

: گفتم ستهیرو به شا. رمیکنم که مدارك رو از بابک بگ کسیشرکت ف يرو تو يقرار بعد دیافتاد که با ادمی

 ؟يهم به من بد يکار هی شهینم

 .ترسم یم... از حاتم. رمیجدا بگ يخوام خونه  یم: اضافه کردم .دو با تعجب نگاهم کردند هر
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 .شهیم یچ نمیبب ا،یشنبه ب: نفسش رو فوت کرد و گفت ستهیشا

 .دستت درد نکنه: گفتم یخوشحال با

 .ستیمهم ن-

 .خارج رمیم گمیبار م هی ران،یمونم ا یم گمیبار م هی. کنم دیخودم هم موندم که چکار با-

 .کنم یم يکار هیشرکت خودمون هم نشد، ... دیشا. ایحاال شنبه ب-

 .یمرس-

 یمجلس بلند م لوندیاز خانم ها یکیافتاد که داشت با اصرار  يچشمم به قادر. گم شد کیموز يصدام تو و

 د؟یریشما نم: بلند تر گفتم. کردند یهمه با خنده به وسط سالن نگاه م. شد

 .رقص دوست نداره. نه: رو گرفت و گفت بازوش ستهیشا. به بابک نگاه کردم طنتیبا ش و

*** 

بابک  ،یشب مهمون. کرد ینگاهم م یجیبا گ یمنش دم،یبه شرکت رس یزود راه افتاده بودم و وقت یلیخ صبح

و  يصبح از خواب نازت زد 8ساعت  ینگران شغلت تو شرکت نباش؛ وقت«گفته بود  یبا شوخ یموقع خداحافظ

که  شهیاز حقوق شما کم م هحاال مگ«جوابش با خنده گفته بودم  يمن برا. »!یشیم مونیپش ،ینشست زیپشت م

 .شده بودم و االن هشت و ربع بود» صبح 8ساعت « يرو دشیفقط من متوجه تاک. »د؟یدکم کن دییخوا یم

حاتم . بودند دهیدو نفر از کارمندها هم رس. قبل يهمون اتاق سر. کرد ییمن رو به اتاق انتظار راهنما یمنش

قرار بود اگر . منتظر مونده بود ابونیسر خ نیماش يتو شتریب اطیاحت ينشده بود که خونه بمونه و برا یضرا

 دینداره اما مطمئن نبودم که االن با نیدورب نجایبابک قبالً گفته بود ا. بشه دایلفت بدم سر و کله اش پ يادیز

 . منتظر خودش بمونم ایبکنم  یحرکت

 !ادینم 9زودتر از  ستهیشا... دیچقدر زود اومد. سالم: چارچوب گفت يخورد و بابک توبه در باز اتاق  يا ضربه

 .بهتره امیفکر کردم زود ب ؟يجد: گفتم. داشتم کروفونیبود اما من م یخال اتاق

 .نمونده يزیچ گهید. نداره یبیع: و گفت دیخند

 .پس فعالً: اشاره کرد و گفت کیکوچ يراهرو يانگشت به در اتاقش تو با

 . دیبه کارتون برس... بله-

که  ياما جور. به سالن خلوت وارد اتاق بابک شدم یبعد از نگاه. سمت اتاقش رفت و من هم دنبالش رفتم به

 .هست ییهم قفسه ها نجایا. ام ستهیتو اتاق شا: برسه گفتم کروفونیصدام به م
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با . آورد و به سمت من گرفت رونیرو ب یپوشه نازک. رفت زشیم ریز کیبالفاصله به سمت کمد کوچ بابک

بزرگم جا دادم و مشغول به  فیپوشه رو داخل ک عیسر. با ابرو اشاره کرد که عجله کنم. نگاهش کردم يناباور

رو  یشد که اگر امروز کس یباورم نم. هم زدن چند تا کاغذ شدم که صداش من رو مشغول گشتن نشون بده

تونستم  یاگر کمک بابک نبود حاال حاال ها نم. رفته بود شیاده پس یلیخ. شهیتموم م زیمشکوك نکنم همه چ

 .زده بودم جانیه. دونستم که دم دست بوده باشه یم دیبع. کنم دایپوشه رو پ

 شونینذار فکر کنند زود قاط. کن يکه دادن پافشار يوعده ا يرو: رو برداشت و نوشت يدیکاغذ سف بابک

 .يشد

 .ریرو در نظر بگ یمشکوک زیهر چ. نرو رونیحاتم ب ياز خونه  نانیل از اطمقب: دوباره نوشت. تکون دادم سر

 ه؟ینیرفت و آمد هاشون با چه ماش: گذاشت و نوشت زیم يدوباره کاغذ رو رو. سر تکون دادم باز

 .دمید ينقره ا يپژو هیمن فقط : رو کنار گذاشتم و نوشتم کاغذها

 یکه داشتند به راحت ییبه عالوه راننده ها. داشت يادیز يمجتمع بود و رفت و آمدها يحاتم تو آپارتمان

 .نداشتم زهایچ نیبه ا يدیام. شدند یدادند و مانعش م یم صیرو تشخ بیتعق

 ادته؟یکه قبالً گفتم،  ییتمام محل ها-

 .سر تکون دادم. دو ماه وقت داشتم که حفظشون کنم میاز آزاد قبل

 یم یچ يسند رو برا نیا نیبب. خبرم کن يکرد دایپ یالعات مهمهر اط. یمکان ها، افراد، کارها، همه چ-

 .خوان

 .نگران نباش. شهینم ریگیپ یکس. بود یگانیبا يتو: نوشت. تکون دادم سر

 دمیشکلک خنده کش. به کاغذ زل زد. به در انداختم و خودکار رو گرفتم ینگاه. دیخط کش» نگران نباش« ریز و

: گفتم. بود میهشت و ن. به ساعت نگاه کردم. و با حرص خودکار رو گرفت کرد یکیو لبخند زدم که اخم کوچ

 .دونم ینم... ادیبه نظر مهم نم... خودشه نیفکر کنم ا... آره... فکر کنم

به اتاق انتظار  میاومدم و مستق رونیمن از اتاق ب. گذاشت فشیک يتو یکاغذ رو تا کرد و داخل کتاب بابک

 ! خوب بود يادیز زیانگار همه چ. بود و هم نه هم راحت شده المیخ. برگشتم

مشغول خوندنبروشور شرکت بودم، اما . شد یم شتریهر لحظه ب رونیب يگذشته بود و سر و صداها قهیدق چند

 يخانم قادر: مرد بود سراغم اومد و گفت نجایپرسنل ا شتریکه مثل ب یمنش. دیلرز یهنوز دست هام م

 .منتظرتون هستند
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. که آماده کرده بودم رو مرور کردم ییدوباره تمام فکرهام و جمله ها. رفتم ستهیبه سمت اتاق شاکردم و  تشکر

 !!؟یینجایصبح ا 8از : گفت. کرد یم زونیرو آو فشیداشت ک. ننشسته بود زشیهنوز پشت م

 .آره-

 چرا؟-

 !بابک خان گفتن شروع کار هشته-

 !دهیآخر کار دستت م تیسادگ نیا. ..گفت يزیچ هیاون : شد و گفت يپر از دلسوز صورتش

 ...آخه-

 .نیبش-

 .یواسه خدافظ. اومدم امیفقط چون گفته بودم م. راستش-

 !؟یچ: و گفت ستادیتعجب سر جاش ا با

 .خواد من رو رد کنه، برم یحاتم م ينفر از آشناها هی: و گفتم نشستم

 ؟یچ یعنی-

 .و بعد آلمان هیخوام برم ترک یم-

 ؟یقاچاق-

 .دنیو اقامت نم زایکه و یالک. آره-

 .خطرناکه-

 .پول الزم دارم... فقط. ندارم يچاره ا... طرف مطمئنه-

 .ادیبابا امروز م نمیزنم بب یزنگ م: بعد گفت. فقط نگاهم کرد هیثان چند

 یاز وقت! يات چکار کرد ندهیبا آ نیبب: خودش به حرف اومد. جاش نشست و دوباره با سکوت نگاهم کرد سر

 .يبر یقانون یتونست یکاش م. بود، ناراحتم یدانشگاه و رشته ات چ دمیفهم

 .نشد. ام رو کردم یمن سع. یمرس-

دوباره رو به . رو بهش برسونند غامشیخوابه، گفت پ دیفهم یوقت. رو برداشت و با پدرش تماس گرفت لشیموبا

 .بابا درك کنه دوارمیام: من گفت

 .من هم-

 ؟یاونجا قراره چکار کن-
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 .اون جنس ها به نام من ثبت شده بود. خراب شده میزندگ يهمه . سر در گمم یلیخ. دونم ینم هنوز-

 ؟يریم یک: ناراحت شد و گفت صورتش

 .کنند یهفته خبرم م نیگفتند تو هم-

 .رو بده لتیمیا. گمیبهت م ادیاز دستم بر ب ياگر کار... دارم اما آلمان ایتالیتو ا یمن دوستان-

 .باباست: به صفحه اش نگاه کرد و گفت. زنگ خورد ستهینوشتم و تلفن شا يتکه کاغذ يرو رو لمیمیا من

 .خودت حرف بزن: سمت من گرفت و ادامه داد به

 .سالم: رو گرفتم و جواب دادم یگوش یفیبالتکل با

 .ام ستهیکنار شا. وفا! منم: گفتم. نزد یحرف یکس

 ؟ياب دادچرا تو جو: که معلوم بود جا خورده گفت ییصدا با

 .در مورد منه... خودش خواست-

 .خب-

 .فتمین سیپل ریندارم، تازه اگر گ يا ندهیآ نجایمن ا. هفته از مرز رد بشم نیقراره ا! يقادر يآقا-

-... 

 .هم روش ساختش رو د،یحاال هم فرمول رو دار-

 !کارم باهات تموم شده... آره-

قانون  يلوا ریگروه تمام کارهاشون رو ز نیدونستم که ا یاما م. جمله رو گفت که ترس برم داشت نیا يجور

سکوت  یوقت. کرد یرو ثابت م نینکرده بود ا یاقدام شونیریدستگ يبرا سیکه هنوز پل نیهم. برند یم شیپ

 ؟!يقصد رفتن دار ينگفته بود: کردم، گفت

 .هم هست يمگه چاره ا-

 .يخور یبه دردمون م. تو شرکت مشغول شو ایب-

-... 

 .نگه ات دارم ادیبدم نم... يهم جور شد ستهیابا ش-

-... 

 .یافتادن بترس ریاز گ ستیالزم ن-

-... 
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 ؟یگیم یچ-

-... 

 ؟يچقدر الزم دار. کنم یبا حاتم حساب م! خب لهیخ: رو فوت کرد و با غرغر گفت نفسش

 .خوام ینم ادیز. قدر که بتونم باهاش برم اون ور نیهم-

 !يبود يدختر بامزه ا: بعد گفت. عث شد لبخند بزنماز گلوش در آورد که با ییصدا

 .دونم یم-

 .با ما در تماس باش يبرگرد یخواست-

 .اگر زنده موندم-

. من هم ساکت موندم. شد یم انتیاز هر طرف داشت بهش خ یزرنگه ول یلیکرد خ یفکر م. کرد سکوت

. کرده که همه بهش اعتماد دارند دونستم چکار ینم. من حاتم بود يتنها برگ برنده . تماس رو قطع کرد

 !دونست یخودش م ياز آدم ها یکیواقعاً من رو  يقادر

 !!دونم چرا ینم. جلوت کوتاه اومده یلیبابا خ: رو ازم گرفت و گفت یگوش ستهیشا

 ؟یکن یتو چکار م: باال انداختم و گفتم شونه

 ؟یراجع به چ-

 .بابک خان-

 چطور؟: رو باال برد و گفت ابروش

 دست توئه؟ نجایا ياکاره-

 . ستیدستم ن یچیه یعامله ول ریمن اسمم مد-

 .پدرم مخالفم يگفتم که با کارها یبشه بهش م رید نکهیتو بودم قبل از ا ياگر جا-

 !اصالً قدرت مخالفت ندارم نجایمن ا-

 .بخواد ينطوریتو رو هم دیبابک خان با... بهش بگو-

 .مامانم شیپ ایتالیفرسته ا یم کف دست بابا، اونم هر دومون رو ذارهیم-

 ؟يبر يدوست ندار-

 ...خوام یفقط م... من. خوام بابا رو تنها بذارم ینم-

 !گم؟یرو به تو م زهایچ نیاصالً چرا دارم ا: حرفش رو قطع کرد و بعد گفت یناراحت با
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 .دونم ینم-

 .اکهرفتن خطرن یقاچاق گمیمن هنوز م. ولش کن: به در بسته انداخت و گفت ینگاه

 .آب از سر من گذشته گهید-

از بابک خان هم  رمیم: گفتم. طول راهرو رو همراهم قدم زد. دوشم مرتب کردم يرو رو فمیشدم و ک بلند

 .کنم یخدافظ

 .کارم تموم شده. رمیدارم م گهیمن د: گفتم. بود ستادهیوارد اتاق بابک شدم، انگار پشت در ا یوقت. تکون داد سر

 ؟يجد-

 .تر و خشک رو با هم نسوزون. ستین يکاره ا نجایا ستهیشا: نوشتم زیم يرو يکاغذهااز  یکی يرو

 دونه؟ یهم م يقادر يآقا: بابک همزمان گفت و

: با تاسف سر تکون دادم و گفتم. کاغذ رو مچاله کرد يصورتش نشست و با نگاه جد يخوندن نوشته اخم رو با

 .کنم یاومدم خدافظ. دونه یم. بله

 .دارم تیموفق يآرزو پس براتون-

نفر مچم رو  هیکردم که ممکنه  یموقع خارج شدن از شرکت هر لحظه احساس م. رفتم رونیکردم و ب تشکر

 ینم... کارمندها ط،یمح. بود يعاد زیهمه چ. فتادین یاتفاق نیهمچ ی، ول»گرفتمت«بگه  یو عصبان رهیبگ

 اسی يحتماً به زود. ارمیب یبار خوش شانس نیبودم مثل ا دواریاما ام ادیب شیپ یبه بعد قراره چ نیدونستم از ا

 .دادند که زنده بمونم یم تیالبته اگر انقدر بهم اهم دم،ید یرو م

نشون  یواکنش خاص چیه. دادم حیحاتم توض يخواستم با حذف بابک برا یرو اونطور که م انیراه جر يتو

رفته اما من که  نیخبر دادن به شاه يحدس زدم برا. به اتاقش رفت میمستق میدیبه آپارتمان رس یوقت. نداد

ماجرا  نیخواستم ا یفقط م. ودکدوم برام مهم نب چیبه هر حال ه! در مورد اسناد گفته بودم کروفونیم يپا

 .زودتر تموم بشه

ه دونستم اما ب یرنگ دنا رو م يتمام نکات مربوط به معامله با کارخونه . داخل پوشه رو خونده بودم يکاغذها

که به  هیرنگ به ترک يها یصادرات قوط يقرارداد ساده  هی ،یمعمول يکارخونه  هی. اومد ینم یمهم زینظر چ

به . شرکت رو چک کرده بود نیبا ا دادقرار يتمام طرف ها سیحتماً تا حاال پل. بود يشرکت قادر يعهده 

کنار در اتاق حاتم . ظهر بود کینزد. به ساعت نگاه کردم... مهم بوده اسی میت يکه برا یکی نیخصوص ا
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. بود يکم خطر یراه ارتباط. بودمش دهید پیچند بار موقع چت و اسکا. که سرش با لپ تاپش گرم بود ستادمیا

 !ها؟: کرد و گفت دسرش رو بلن. نوشت یبار فقط م نیا

 شه؟یم یاالن چ-

 .دونم یچه م. ببرنت انیالبد م-

 کجا؟-

 نه؟. يبر یدوست داشت! فکر کن خارج: ده گفتزد و بعد از مکث، با خن پوزخند

 !ه؟یادا، اطوار چ نیا گهید. يریگ یتو سهمت رو م-

 .ازت ادیخوشم نم: مشغول کارش شد و گفت دوباره

تونستم  یشد کرد؟ چطور م یم يا گهیچه کار د. تخت يافتادم رو. نزدم و به اتاق خودم برگشتم یحرف گهید

: گفت. در اتاق بود يجلو. دمیحاتم پر يوز چشمم گرم نشده بود که با صدامطمئن باشم؟ هن میبعد تیاز وضع

 .اومده نیشاه! بلند شو

 هم هست؟ یکیاون -

 .آره: گفت. تعجب کردم دنشیخودم هم از پرس و

رفتم، چشم هام  یم رونیب کهیبرداشتم و در حال زیم يپوشه رو از رو. موهام رو مرتب کردم. از من رفت زودتر

 یکس حرف چیه. کردند ینگاه م يمبل ها نشسته بودند و با حالت هشدار دهنده ا يهر سه رو. دادمرو ماساژ 

 !!تشکره؟ وضع: به جمع کردم و گفتم یکل ینگاه. بودم ستادهیزد و فقط من ا ینم

 کجا بود؟: زد گفت یکه شک و تعجب توش موج م ییبا صدا نیشاه

 .ستهیتو اتاق شا. پرونده ها یگانیمثل با يزیچ هی ،يکمد شبکه ا هیتو -

 !؟يکرد داشیشرکت پ یکه رفت يبار نیدوم-

 ه؟یچ-

 م؟یما احمق یکن یفکر م-

 !ببرم بذارمش سر جاش؟ دیخواه یم-

 .به کفشش هست یگیر هیمن که گفته بودم : تکون داد و حاتم گفت یرو عصب سرش
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 یلفت م شتریب دیبا. داشتند که شک بکنندحق . ترس به سراغم اومده بود. جمع چرخوندم نینگاهم رو ب دوباره

 ،يبود دهید میهم تعل CIAاگر تو : گفت نیشاه. بزنم، اوضاع خراب تر بشه یهر حرف دمیترس یم یحت. دادم

 !یتونست ینم عیانقدر سر

 .قرارداد يپوشه ها يهمه  نیپوشه ب هی. نبود که بخوان پنهانش کنند يزیاصالً چ: من

 !؟يدیکش یاق ها سرك مات يچطور مدام تو: حاتم

 !يدید یخودت که م. کردند یکارمندها شک نم. شده بودند یمیبا من صم: من

 .ينشونم بد یخواست یکه تو م دمید یرو م يزیمن چ: حاتم

 .خودته يپس مشکل از چشم ها: من

 ؟یو سنگر گرفت يدیحاال ترس نیچرا هم: حاتم

 . دمینترس: من

 شدند؟ یمیروز باهات صم 20چطور ظرف : حاتم

 !ادمهیز تیحتماً از جذاب: من

 .بسه: داد زد نیشاه

. نبود يحرفه ا یلیبخش ساختمون خ نیاز حد باال رفته بود و با وجود تک واحده بودن ا شیهمه مون ب يصدا

 !برو تو اتاقت... ات تموم شده فهیوظ گهیتو د: به حاتم گفت يجد نیشاه

 !!!فهیوظ-

 .يریگ یپولت رو م-

 .مونده یلیهنوز خ-

حواست هست . رهیلو م انیاگه من واسه گرفتن پول نرم جر: و حاتم ادامه داد میبا تعجب نگاهش کرد ما

 ن؟یشاه

جمع رو مفتخر کرد و با  اسیباالخره . کرد ینگاه م يروزیکامل سکوت شد و حاتم با احساس پ ي قهیدق کی

 .بکنکار رو  نیا ياگر جرأتش رو دار: و کلمه به کلمه گفت دیتاک

 . وارد اتاقش شد يا گهیحرف د چیه یصورت حاتم کم کم تو هم رفت و ب یکامالً خونسرد بود ول صداش

 خب؟-
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 يسه نفره جور يکاناپه  يرو. بود که باعث شد سرم رو از در اتاق حاتم به سمتش برگردونم اسی يصدا نیا

با دست !! برقصم يدور هند هیگرم کردنش سر يچونه زده بود که انگار قراره برا ریلم داده بود و دستش رو ز

 .ارشیب: عالمت داد و گفت

 نیدوباره چشمش ب. برداشت و با اخم به من دوخت اسینگاهش رو از صورت  نیشاه. به سمتش رفتم دیترد با

 شم،یاز جلوش رد م یشر، وقت يکردم اگر مثل بچه ها یتعجب نم. تر شد یو حالت صورتش عصبان دیما چرخ

کردن من  یدر عوض مشغولوارس. دستش رو بلند نکرد. گرفتم اسیپوشه رو به طرف . فتمیزنه که بپام ب ریز

 یرکیچشم هاش که به صورتش ز ي دهیاز حالت کش ایدونستم از ترسه  یضربان قلبم باال رفته بود و نم. بود

 . دیگردوندم که پوشه رو کش یداشتم دستم رو بر م. داد یم یخاص

دستم رو به طرفش . سر تکون داد دیپوشه رو بست و با تاک. ستادمیها شد و من سر جام اکاغذ یبررس مشغول

باهام دست داد و با فشار  ینه؟ بعد از نگاه کوتاه. میمعامله کرده بود هیبود، ما  ادمیکه  ییتا جا. دراز کردم

 !يدار یفیظر ياستخون بند!...مواظب باش: انگشت هام گفت

: گفتم. هنوز اخم داشت نیصورت شاه. نکردم و با لبخند دور شدم یاخطار بود توجهجور  هیحرفش  نکهیا به

 ه؟یمن چ فیتکل

 .میرس یبه اون هم م. رهیدردسر بگ یبذار فردا پول رو ب-

ها با  نهیپس حاتم قرار حساب کردن هز. نداشت یفرق ادیروز کم و ز کی. همه صبر کرده بودم نیا. نزدم یحرف

 .بهتر نیاز ا یچ. ا گذاشته بودفرد يرو برا يقادر

 

*** 

 يمتر باال میدرست ن يا گهیانتظار داشتم که تخت د. شدم داریو شوك از خواب ب یکیاحساس درد و تار با

و به  دمیصورتم دست کش يرو. نبود يزیچ نیهمچ یول فتهیهام ب يهمبند ي هیسرم باشه و چشمم به بق

. دمید یاومد چه خواب ینم ادمی یحت... که احتماالً مال حاتم بود ینآپارتما ياتاق خودم تو. اطراف نگاه کردم

خارج فرستادن من،  ي نهیدونستم گز یم. امروز روز سرنوشت ساز من بود. داد یرو نشون م 8 کیساعت نزد

 نکهیا ایکنم،  دایانتقال پ گهید يگروهشون بشم و به جا ياز اعضا یکیفقط ممکن بود . وجود نداشته چوقتیه

دونستم که وسط  یم دیبع. ذاشتمیم رونیآپارتمان پام رو ب نیاز ا دیاصورت نب نیآب کنند که در ا ریرم رو زس

 . امکان پاك کردن شواهد و مدارك کم بود. اقدام به قتل کنند یمسکون يجا هیشهر و 
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. خاب کرده بودمبود که خودم انت یمردم، راه یاگر هم م. شد یموندم تازه کارم شروع م یهمراهشون م اگر

 .کرده بودم دو سال عقب بندازم یکه فقط سع یمرگ دیشا

روزها به خاطر  نیا. دمیبه صورتم آب پاش. شدم ییجام بلند شدم و بدون مرتب کردن تخت وارد دستشو از

 نیگونه هام هم از ب يبهتر از قبل بود و چند تا جوش رو تمیوضع. دمیرس یبه خودم م ادیهم که شده، ز يقادر

 !؟یه: صدا زدم. زد یهام زنگ م شگو يآپارتمان شدم، سکوت مطلق تو کیکوچ ییرایوارد پذ یوقت. رفته بود

دلشوره . صحبت کردن حاتم ایبه هم خوردن ظرف ها  ایاومد  یم ییرایاز پذ ونیتلوز يصدا ای شهیها هم صبح

. نبود یکس. ، حمام و آشپزخونه شدممشغول گشتن اتاق خواب. من رو تنها نذاشته بودند چوقتیه. گرفته بودم

بود و قبالً داخلش رو  یخال باًیتقر ننه چو ایکم شده  يزیبدم چ صینتونستم تشخ. رو باز کردم شیواریکمد د

 .رفته باشه رونیب يزیچ دیخر يبودم که فقط برا دواریو ام دیهزار تا احتمال به ذهنم رس. بودم دهیند

 يکه مامان تصادف کرده بود و برنگشته بود، حال بد یمثل وقت .گذشت يخبر یب يتو يساعت بعد سه

من اون موقع فقط . و دنبالش گشت دیسرش اومده، تا بابا رس ییچه بال دمیاون روز هم تا عصر نفهم. داشتم

نگران من  شتریو از همه ب شهیهم. از مامان، نگران من بود شتریکرده بودم که بابا ب هیسالم بود و انقدر گر 12

نفسم رو با آه . کرد یم کیحسادت مامان رو هم تحر یحت یگاه شینگران نیا. بود و واقعاً که حق داشت

 .دادم رونیب

 يجور هی دیبا. کم بود یلیرفته باشه خ 8از ساعت  نکهیاحتمال ا. قرار ناهار داشتند يگرفتن پول از قادر يبرا

 چیه. دوباره به اتاق حاتم رفتم. دادند یم نانیبهم اطممرتب بود، حتماً  زیاگر همه چ. گرفتم یتماس م اسیبا 

. افتاده يمطمئن بودم که اتفاق بد. خورد چیاز ترس پ مدل... نه لپ تاپ، ل،ینه موبا. نبود يا یارتباط ي لهیوس

هم نبود که مانع  یکس. گرفتم یتماس م سیبهتر بود با پل دیشا. رو باخبر کنم اسی يدونستم چطور ینم

 .ناتموم داشتم ي فهیوظ هیمن . داشت یموندنم بستگ نجایاما کار من به ا. در قفل نبود یحت. نم بشهرفت رونیب

توالت من  زیم يکشو يها افتادم که تو کروفونیم ادیناگهان  ز،یهمه چ يفکر کردن درباره  قهیاز ده دق بعد

 يفرستنده  یوقت. سر سقوط کنم بخورم و با زیها ل کیسرام يبود رو کیکه نزد دمیبه سمت اتاق دو. بودند

 دیشا. بود یکه اون طرف کس معلوماز کجا . دمیو بعد به حرکتم خند دمیکش غیج یاز خوشحال دمیصدا رو د

 یجیرو کار انداختم و با گ کروفونیم. نداشتم يبرنامه ا چیامروز من ه. دستگاهشون رو کالً خاموش کرده بودند

 گفتم؟ یم دیبا یکرد؟ چ یدرست شده بود؟ کار م. نگاهش کردم
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 دیدونم با ینم. و لپ تاپش رو برده لیموبا. زده بشیحاتم غ. من وفام: به خودم اومدم و گفتم قهیدق هیاز  بعد

 .گهید نیهم... امممم... موقع ناهاره يقرار مالقاتشون با قادر. چکار کنم

برگشتم به . اومد یانتظار از دستم بر نم به جز يکار چیدر واقع ه. ستین رگذاریهم تاث ادیدونستم حرکتم ز یم

 .ییرایپذ

از  یکیباز شد و . و به در زل زدم ستادمیا عینشسته بودم، سر نیزم يرو. دیدر چرخ يتو دیساعت بعد کل کی

 .لتیوسا يبا همه . حاضر شو: گفت. وارد شد کلیدرشت ه يهمون مردها

که  یساک يتو عیو لباس هام رو سر لیوسا. نده بودبرام نمو يا گهیراه د یازش نداشتم ول یدل خوش اصالً

رو از خونه  ییزهایتو اون مدت مرد هم چ. رفتم رونیب فیو با ساك و ک دمیلباس پوش. ختمیکرده بودم، ر دایپ

 ؟یرو برداشت کروفونیم: دیپرس. جمع کرده بود

 .آره-

برم و  دمیترس یم. بود دیسمند سف هی نشیماش. که بتونم تند تر حرکت کنم دیراه ساك رو از دستم کش يتو

 یچ يها و لباس ها برا لهیقصد رو داشتند وس نیاما اگر ا. حرف بابک هنوز تو گوشم بود. کنه ستمیسر به ن

 یاز طرف. چکار کنم دیدونستم با ینم. مپا و اون پا کردم و به اطراف نگاه انداخت نیا یکم نیماش کیبود؟ نزد

 م؟یریکجا م: گفتم. نبود يا مشکوك کردنش هم کار عاقالنه

نگاه  نگیباز به اطراف پارک. داخلش نشسته بودند نیو هم شاه اسیهم  میدیرس نیبه ماش یوقت. رو نداد جوابم

 ای! دونستم که خونه تحت نظره اما انتظار نداشتم که محاصره شده باشه یم. نبود یموقع روز کس نیا. کردم

کار کامالً فضا رو  نیا. ما باشند تظرمن راندازهاشونیبا تک ت یسوسجا يها لمیهم مثل ف رانیا يها سیپل

 .لحظه حواس مرد رو پرت کنم و به سمت در بدوم هیتونستم  یم. کرد یو مشکوك م یتیامن

 کجا؟ : گفتم. رو باز کرد نیدر ماش مرد

 ؟يچرا فرار نکرد ،يایب یخواست یاگر نم-

 ... من-

 د؟یرس غاممیپ: عقب بود گفتم یصندل يار من روکه کن اسیاز مکث نشستم و به  بعد

 .میدونست یاز صبح م... آره: گفت یحوصلگ یب با

 !د؟یپس چرا االن اومد: باال رفت و گفتم یکم صدام
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آروم تر . نگاهم کرد یبا صورت عصبان اسیو مرد که حاال پشت فرمون بود، به سمت ما برگشتند و  نیشاه

 ؟یبفهمه چ ياگه قادر: گفتم

 !برو: رو برگردوند و گفت روش

اما  میبر یشگیمنتظر بودم که به طرف در هم. رو حرکت داد نیکه راننده ماش یمنظورش نشدم تا وقت متوجه

هر لحظه  طیمح. ختیدلم فرو ر يتو يزیهمون لحظه چ. دیچیپ نییپا يطبقه  نگیراننده به سمت پارک

نفسم رو حبس کردم و . شد ادهیتوقف کرد و پ نگیکپار يمتعجب من انتها يچشم ها يجلو. شد یتر م کیتار

. بر ضد من نکرد یهم حرکت یمرد جلوتر رفت و کس. فرار کنم یکیتار يتونستم تو یم. دسته در رو نگه داشتم

فقط  نجایکرد که از ا یرو باز م يمرد داشت در نرده ا. از جلو باعث شد به همون طرف نگاه کنم ییصدا

 یکه نم ییوارد جا. میمرد برگشت و دوباره راه افتاد. شل شد رهیدستگ يدستم رو. بود دایها پ لهیاز م یقسمت

. مشخص نبود يزیاز سکوتشون چ. باز نگاهشون کردم. شد ادهیبستن در پ يو مرد برا میدونستم کجاست شد

مگه  م؟یرفت یکجا م میداشت. که توش قرار گرفته بودم به وحشت افتادم یطیو من از شرا میدوباره حرکت کرد

واقعاً شوکه شده بودم و . ارهینرم؟ حس کردم اشک داره به چشم هام فشار م رونیاز ساختمون ب دبابک نگفته بو

 یم شتریو نور کم کم ب دیچرخ یمحوطه م يتو نیکه ماش نطوریهم. کردم یم یپناه یو ب یاحساس سردرگم

نگ آپارتمان دوم یپارک يما حاال تو. ر نشدهباخب چوقتیه اسی ياز رفت و آمدها سیشد، متوجه شدم که پل

نور کامل قرار گرفت و از  يباالخره صورت ها تو یوقت. هم داشت يجداگانه ا نگیکه در پارک میمجتمع بود

 د؟یبر یمنو کجا م: شمرده شمرده گفتم م،یحرکت کرد یاصل ابونیکوچه به سمت خ

تونستم با  یم. نگاه کردم ابونیبه خ. نچرخوند سرش رو یکه طرف حرفم بود حت اسی. نکرد یکس توجه چیه

 ینبود که باهاشون برم؟ سع نیبودم؟ مگه هدفم هم ومدهین يانجام کار يجلب توجه کنم اما مگه من برا ادیفر

 یمن م يرو درباره  زیهمه چ يدرقا: زدند؟ گفتم ینم یچرا حرف. شد یکردم ترس رو کنار بذارم اما نم یم

 .دونه

-... 

 کنه؟اگه شک -

-... 

 رو بهش بگه؟ زیاگه حاتم همه چ-

 !زنم؟ یحرف م یدارم از چ دیفهم ینم. بد بود یلیحالم خ. کرد یپنجره نگاه م رونیبه ب هنوز
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 .ارهیسر خانواده م ب ییممکنه بال-

 یداشتند من رو کجا م. شده بود سیداد و چشم هام خ یبغض گلوم رو فشار م. اوردیخودش ن يهم به رو باز

 !زنم یبا تو حرف م: داد زدم! د؟بردن

به خودم فشار آورده  یلیمدت خ نیتو ا. شد میکه واقعاً باعث شرمندگ رمیکردنم رو بگ هیگر ينتونستم جلو و

 يتونستم جلو ینم. نبود سهیماجرا قابل مقا نیزندان اصالً با ا یتا چه حد؟ سخت گهید یبود که محکم باشم ول

شد  شتریهام ب هیگر. نهیآ يهم از تو انندهکردند و ر یبا تأسف به من نگاه م اسیو  نیشاه. رمیاشکم رو بگ

راحت  یلیخ. خورم یهستم و به دردشون نم یفیتازه ممکن بود فکر کنند آدم ضع. چون حاال آبروم هم رفته بود

 . دیرس یهم به دست خانواده م نم لمیجنازه و وسا یکشتند و حت یمن رو م

سرش رو  نیشاه. کردند ینگاه م ركیس يانگار به جونور ها. و تعجب داشت يرزایهر دو حالت ب صورت

موجود بدبخت و  هیاز خودم . مشغول پاك کردن صورتم با دستمال شدم. گفت يزیلب چ ریبرگردوند و ز

فکر کنه با  دیشا: گفت یبا لحن عصب نیشاه. هم با چندش سرش رو چرخوند اسی. مسخره ساخته بودم

 يبرا يرو گفته باشه، قادر زیاگه حاتم همه چ یحت... شده یو حاتم هم مخف يشد ستیر به نها س یقاچاقچ

تو چه  يصدمه زدن به خانواده . رو به سمت خودش بکشه سیکنه که پل ینم يکار. ارزش قائله شیپنهان کار

 .ممکنه رد تو رو بزنه... براش داره؟ فقط يا دهیفا

 .یینجایو هم اکه ت: اضافه کرد یتفاوت یبا ب اسی

بعد از سکوت . نگاه کردم رونیابروم رو باال انداختم و به ب. داد یم» احمق کوچولو« ینگاه کرد که معن يجور

 یدون یم... ندازهیتو م ادیکنه، مأمورها رو  یداره پخش م يکه قادر ییجنس ها: با اخطار گفت نیشاه یکوتاه

 .که

نرمش  یلیمورد دارم خ نیتو ا. یبا ما بمون يمجبور ای یشیحذف م ای: ادامه داد اسی. نگفتم يزیکردم و چ نیف

 .دمینشون م

 خورم؟ یمن به چه درد شما م: کردم و گفتم نگاهش

 !سوال من هم هست: برگشت و با نفرت گفت نیبود که شاه وسانهیانقدر مأ لحنم

با اکراه روش رو  نیشاه. انداخت نیرمزآلودش رو به شاه ياز همون نگاه ها یکینزد و فقط  یحرف اسی

 هکلتیتونست  یم. قلبم رفت ياراده رو یدستم ب. آورد یم رونیب يزیداشت چ. برگردوند و داشبورد رو باز کرد

درش رو بست و به سمت من . مکه با ساناز کرده بودند رو فراموش نکرده بود يهنوز کار. سرنگ باشه ای
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. پلک باز کردم. پاهام افتاد يرو يزیهام رو بستم اما فقط چدست هام پنهان کردم و چشم  نیسرم رو ب د،یچرخ

نبود که  يزیچ. بزرگ تر و البته از چشم بند حاتم با کالس تر یمعمول یآفتاب يها نکیاز ع یکم. بود نکیع هی

 . رو گرفت دمید امرو زدم که تم نکیع. جلب توجه کنه

از خودش  شتریافتادم که ب دیوح یگوش یجنگ ياه يباز ادی. شده بود زیانگ جانیه يباز هیمثل  زیچ همه

تنها . خواستم یهمونطور که من م. رفته بود شیدرست پ زیهمه چ باًیو تقر رمیقرار نبود بم. شد یسهم من م

 .شروع شده بود يباز. ردمک یخوب جمع م یلیحواسم رو خ دیبه بعد با نیاز ا. از حاتم بود مینگران

 يکه تو هیبعد از چند ثان. داشت موتیکه درش ر میشد ییباالخره وارد جا يمرق ،یساعت دور شمس میاز ن بعد

دستم  یکس. بعد در کنار من باز شد. شدند ادهیمتوقف شد و همه پ نیماش م،یکرد یحرکت م یکم یلیخ بیش

دم وارد بعد از چند ق. ترسم یم یکیارانگار فکرم رو خونده بود که از ت. کنه مییحرکت راهنما يرو گرفت که تو

به گوشم  یخاص يهنوز صدا. ستادیدو طبقه گذشت که آسانسور ا. میرفت نییدر کمال تعجب پا. میآسانسور شد

 هیبعد،  هیچند ثان. میگذشت يا گهیو از در د میشد ادهیپ. رو به رو بشم یدونستم قراره با چ ینخورده بود و نم

 .بود کیکوچ یالب هی يتو. برداشت هامچشم  يرو از رو نکینفر ع

به سه . نبود یبه جز خودمون کس. متمرکز کنم اتیجزئ يتونستم ذهنم رو رو یداشت که نم یبرام تازگ انقدر

. با تعجب بهش زل زدم. بود اسیدست  يدستم تو. کردند یم یمرد اطرافم نگاه کردم که با دقت من رو بررس

 .نکرد پشت سرش رو هم نگاه یحت. رفت ییولش کرد و به سمت راهرو عیسر

*** 

 3 ي پاره

 

اطرافم . تخت نشسته بودم يرو یجیبودم و با گ دهیاز خواب پر 8:30صبح کوك شده بود اما  9 يرو ساعت

بلکه از اون هم  ست،یجهنم ن نجایتازه متوجه شدم ا یبعد از مدت. اومد ینم ادمی یچ چیظلمت مطلق بود و ه

. شد یخاموش م هیثان 30هر  کهر صفحه ساعت رو داشتم فقط نو. که پنجره نداره نیزم ریاتاق ز هی! بدتره

اومده بودم و  روزیتازه د. برق کجاست دیاومد که کل ینم ادمی. تخت رسوندم و بلند شدم يخودم رو به لبه 

 دایرو پ يدیکل تیاطراف شدم و در نها يوارهایبه د دنیکورمال کورمال مشغول دست کش. زدم یم جیهنوز گ

که فکر  ییو به سمت جا دمیکش یکوتاه غیج. باز جواب نداد. کردم نچند بار امتحا. شن نشدکردم اما المپ رو

اتاق ها  يدر همه . کردم متوجه شدم که قفله داشیبه زور پ یوقت. اونجا باشه، حرکت کردم دیکردم در با یم
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. جواب نداد یکس .در ضربه زدم و صداشون کردم يچند بار رو. چفت شده بود یبود و به سخت يپهن و فلز

 !نجایا ادیب یکی: رو محکم تر کردم و داد زدم هاضربه 

نفس . به چشمم خورد رونیسال گذشت در باز شد و نور ب هی يمن به اندازه  يکه برا یاز مدت کوتاه بعد

 د؟یچرا قفل کرد: و به مرد رو به رو گفتم دمیکش یقیعم

 ؟يخوا یم یچ: زد داد

کردم هر  ین داده بودند و مجبور شده بود به اتاق همون مرد راننده بره، حس مکه اتاقش رو به م روزید از

بهش  اسی. بود که ازش کتک خورده بودم و لباس هام رو پاره کرده بود يمرد نیا! لحظه ممکنه سرم رو ببره

د شدم و رو که در رو گرفته بود ر دستش ریاز ز. نگه دارم یتونستم تنفرم رو مخف ینم یحت. »دیسع«گفته بود 

 .شهیبرق اون اتاق روشن نم: بود گفتم ستادهیا یکه وسط الب نیبه شاه

 یبرقت مشکل: گفت دیبعد با چندش از کنارم رد شد و رو به سع. کرد یمن نگاه م غیج غیدهن باز به ج با

 داشت؟

 !که نه روزیتا د-

رو زده  یاشتباه دیاحتماالً کل. ع کردمصورتم رو جم. زد رونیبه من وارد اتاق شد و بعد نور ب يچشم غره ا با

 !دهیکارمون به کجا کش نیبب: از داخل اتاق داد زد دینگاهم کرد و سع یعصبان نیشاه. بودم

 !خوره؟ یم یچه گه نجایزن ا هی: اومد و گفت رونیب

 ...من دیشا د؟یکن یچرا قفل م: رو گرفتم و داد زدم شیپ دست

 !نییپا اریصدات رو ب: نیشاه

. رهیرو بگ یدونستم ممکنه طرف ک ینم. میساکت شد. اومد و نگاهمون کرد رونیهم از اتاقش ب اسی هباالخر

چه : آروم اما قاطعانه گفت. تعجب کردم شیجلوتر اومد از صورت ناراض یوقت. آورده بود نجایخودش من رو ا

 خبره؟

 ...اون اتاق: تمخودم گف. هنوز ساکت بودند. نگاه کردم دیو سع نیبه شاه. نزد یحرف یکس

 .برو تو اتاقت: گفت يجد یلیخ. جمله رو خوردم ي هیداد، بق یم» خفه شو« یبا نگاهش که معن و

انتظار  نیانداختم که انگار هم گهیبه دو نفر د ینگاه! شدم؟ یگوش به فرمان اون م دیبه بعد من با نیاز ا یعنی

 لهیوس يافتاد که حالم از همه  ادمیام بعد از ظهر گذشته تم یبه سمت در اتاق رفتم و وقت یبا ناراحت. رو داشتند
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 يها لهیمن وس: برگشتم و گفتم. شدم هیانتظار بق الیخ یبودم، ب دهیخواب رونیخورد و با لباس ب یها به هم م

 .فهیها کث نیا. خوام یم زیتم يمالفه ها... خوام ینو م

با دو قدم  اسی. به زور نگه اش داشت نیشاه. دمیبه سمتم هجوم آورد و من عقب پر دیسع ،»فیکث«گفتن  با

اومد و  یم رونیاز ب ییهنوز صداها. روم بست ياتاق و در رو تو يمحکم هولم داد تو. خودش رو به ما رسوند

 ياز مجسمه  اسیحالت  نکهیاز ا. چشمم اومد يدوباره صورت تک تکشون جلو. بعد ناگهان قطع شد

حداقل حرفم رو زده . بود انیمثبت جر ينکته  نیسرم داد نزد که ا یردم ولکرده بود تعجب ک رییتغ يخونسرد

 . بودم

رو باز نکرده  لمیهنوز وسا. و نامرتب نبود فیکه من گفته بودم کث یبه اون غلظت. رو دور اتاق چرخوندم نگاهم

بود  ییسرما ستمیو س ها هیتهو يمثبت بعد ينکته ... کنم یزندگ نجایهنوز باور نکرده بودم که قراره ا. بودم

. نداشت یچیه یکمد لباس خال هیو  یاتاق به جز تخت و چند تا صندل. قابل تحمل نبود نییپا نیوگرنه ا

نگاهم . همون جا بود ياتاق هم تو کیکوچ ي نهیتنها آ. متنفر بودم نیبود که من از ا یکیو حمام  ییدستشو

 !روش بخوابم شبیتم محال بود دزندان رو نداش ياگر تجربه . دوباره به تخت افتاد

تنها . دارند يا گهید یآدم ها خونه و زندگ نیا يو همه  هیاقامتگاه موقت هی نجایداد که ا ینشون م زیچ همه

طول بکشه و  ادیز ستیکردم که قرار ن يادآوریبه خودم . بمونه، من بودم نجایکه مجبور بود فقط ا یکس

 .تموم شده يباز سگرفته بودم که دوران لو ادی شیوقت پ یلیمن خ. کردن شدم زیمشغول تم

مرد راننده سراغم اومد که  یوقت یخورده بودم ول ریبسته ش هیصبحونه فقط . گذشت یم يها به کند ساعت

که قبول کرده  ییها تیمسئول يعالوه بر همه  دیبا. ستین يچاره ا گهیکه د دمیناهار برم، فهم يبگه برا

. سخت تر بود زیاز همه چ نیکه من داشتم ا يا هیبا روح. اومدم یدور و برم کنار م یحشبودم، با چهار تا مرد و

 !نبودم یخب من دختر سرد مزاج

 يزکاریاز صبح انقدر شستشو و تم. اصالً پسرونه نبود کلمیالبته ه. رفتم رونیب نیطرح مردونه و ج راهنیپ با

رو به  دایمامان افتاده بودم که به زور من و و ادیلحظه اش هر . بود شتریب دمونیع یکرده بودم که از خونه تکون

 د؟ییکجا: مگفت یالب يتو. خونه رو کرده بود يدلم هوا. گرفت یکار م

 دیاتاق سع گهیو نبش د اسینبشش اتاق  هیکه  ییاومد و به سمت راهرو رونیمال من ب ياز اتاق کنار نیشاه

المپ ندارند و نور همه جا متوسط رو به  ادیمتوجه شدم که ز. فتادممن هم دنبالش راه ا. و اون راننده بود، رفت

 .بود دهیو راننده چسب دیاتاق سع واریکه آشپزخونه بود و به د دیرس یم کیاتاق کوچ هیراهرو به  يانتها. نهییپا
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باالتر از  هگید. باشم يکردم عاد یسع. بشقاب ها بلند شد و به من نگاه کرد يسه تا سر از رو م،یوارد شد یوقت

دو تا  يراننده بلند شد و تو. شش نفره نشستم زیم یچوب يها یاز صندل یکی يرو. ستین یکه رنگ یاهیس

 .هم با اون بود يظاهراً آشپز. دیبرنج کش نیمن و شاه يبشقاب برا

 هیساده و فقط  يظرف ها. یگاز برق هیو ماکروفر و  خچالینداشت به جز  یمخصوص زیچ چیه آشپزخونه

 مونده سهراب؟: رو به مرد گفت دیسع. ها هم تو چشم بود یو صندل زیاصالً وجود همون م. نکیو س نتیبکا

بودند،  دهیپوش یمعمول يهمه لباس ها. بود گهیعالم د هینگاه کردم که انگار تو  اسیبه . ظرفش رو بلند کرد و

 يبود، همه  نجایا دایاگر و. دیچک یشدم که روغن ازش م ییپلو ایمشغول خوردن لوب. خونه ینه لباس راحت

 یسخنران یستیبه ز يو روش ها لمسا يغذا يساعت درباره  میکرد و ن یم یسطل زباله خال يظرف رو تو

خسته ... یهمه اش استرس و ناراحت. بود يبد طیشرا. دوباره به جمع نگاه کردم و به زور قورت دادم. کرد یم

 یناراحت بودم و م تمیاز تمام دو سال گذشته از وضع شتریب. ه بودخانواده ام تنگ شد يدلم برا. شده بودم

بچه خرخون بودم که کارم از درس و  هیمن فقط . نبودم دهیآموزش د ورمن که مام. امیاز پسش برن دمیترس

گفت؟  یم یبود چ نجایاگر بابا ا. بودم دهیند کیاسلحه رو از نزد هی یحت نیقبل ا. بود دهیکش نجایکتاب به ا

 !سهراب؟ ينمک ندار: غضم رو فرو دادم و رو به مرد گفتمب

هنوز . نبود یعصب يشباهت به خنده  یکه ب دمیخند هیاز حرف خودم و برخورد بق. همه به من نگاه کردند و

... کنند یمطالعه م افتهیجهش  ينمونه  هی يانگار دارند رو. دمیخند یکردند و من م یهمه منتظر نگاهم م

که  اسیآروم رو به  يبا صدا و دمیترم دست کش يچشم ها يکه دست خودم نبود تموم شد، رو يخنده ا یوقت

 .يمن رو خراب کرد ي ندهیآ يتو همه : کرد گفتم یسکوت نگاه م يتو

دونستند که من  یخودشون هم خوب م. بود که من رو به زندان انداخت نه حاال شیمن پاپوش دو سال پ منظور

خودم اعالم کرده  يمن رو جنس ها يریعلت دستگ سیاگر پل یحت! بوده یکار ک سیدونم گزارش به پل یم

اما ... و آبروم بدم، عمل کنم یدگزن يکه مجبور بودم برا یتا به قول دندیمن بر ياگر فقط دو سال برا یبود، حت

ها من رو کتک زدن و اون : رو به اون دو مرد ادامه دادم... موضوع از چه قرار بوده میدونست یما چند نفر که م

 .کردند نیبهم توه

 !!!نشستم و مشغول خوردنم نجایحاال من ا... دوست من رو کشت ن،یا: نگاه کردم و گفتم نیشاه به
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پوزخند زدم و قاشق رو ! تموم شده باشه شیانگار که نما. نزد و دوباره سراغ بشقاب هاشون رفتند یحرف یکس

 يخوا یم یهر چ: شد گفت یبلند م کهیدر حال اسیسمتم هول داد و  به زیم يسهراب نمکدون رو رو. برداشتم

 .دیبده سع سیبنو

همه درباره در افتادن با من روشن شده، چون  فیمعلوم بود که صبح تکل. فقط با تنفر نگاهم کرد دیو سع رفت

. بود ينطوریظاهر ا يحداقل تو. هم نزده بودند یحرف یحت. ضد من انجام بده يکرد کار ینم یکس سع چیه

رسونده بودم اما قرار نبود با مشتاق نشون دادن خودم همه رو  شونیخودم رو به گروه اصل يانجام کار يبرا

 .کردن نبود يرفتارم اصالً نقش باز نیالبته ا. مشکوك کنم

*** 

ول مشغ يکاریچند روز گذشته بود و تمام مدت از ب. سرم رو سفت کردم و نگاهم رو دور اتاق چرخوندم کش

 يها ندهیانواع شو. کوتاهش رو براش نوشته بودم، آورده بود ستیکه ل يلواز دیسع. مرتب کردن اتاق بودم

عاشق لباس ها شده  نکهینه ا. اش بد نبود دهینخراش کلیاش بر عکس ه قهیسل. مالفه، لباس و پتو ،یبهداشت

همه رو از آپارتمان ساناز . فته بودملپ تاپ و مدارکم رو هم گر. بهتر بود یلیخ دنیپوش يباشم، از تکرار

 .برداشته بودند

بحث و داد  يهم صدا یگاه. اومدند ینم رونیاز اتاق هاشون ب اینبودند،  ای هیرفتم، بق یم رونیوقت ب هر

 دیشا. کردند یدر اتاقم رو فقط شب ها قفل م. کردم فقط شنونده باشم یم یشد که من سع یم دهیشن دادیوب

ترسوندن من  يد هم فقط برایشا. قفل داشت یاصل يصفه شب سرشون رو ببرم، چون ورودکه ن دندیترس یم

 . کردند یم اطیاحت نقدریا

کاناپه . ادیب رونیب ینشستم و منتظر شدم که کس یالب يتنها کاناپه  يرو. بود یخال یالب. رفتم رونیاتاق ب از

هم طول  ادیشته، سر رفته بود اما انتظارم زحوصله ام مثل چند روز گذ. بود يبزرگ و از جنس چرم قهوه ا

به آشپزخونه  یمنته يمن به سمت راهرو به یاومد و با نگاه کوتاه رونیب نیربع بعد، شاه کی کینزد. دینکش

باشگاه  هی دیشا ای رهیهم م يمطمئن بودم که حتماً بدن ساز. تر و مرتب تر بود کپوشیش گهیاز سه نفر د. رفت

دو ... رو نداشت زیچ چیه يانگار حوصله . دیرس ینم پشیبه ظاهر و ت ادیکه ز اسیخود ! داشته باشه يبدنساز

 !یه: برگشت و خواست وارد اتاق بشه که گفتم کیکوچ ردلست هیبعد با  قهیدق

 ه؟یچ-

 !کنه یچاق م-
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 کنم؟ کاریقراره چ نجایمن ا: گفتم. در رو باز کرد. کرد و من پوزخند زدم اخم

 ؟یکن رکایکه چ یچ یعنی-

 !؟يها درس خوند ییاستثنا يتو مدرسه -

 !يکاره ا چیه نجایباشم تا بفهمم تو ا زهوشیت ستین یاجیاحت! شرمنده-

 نجام؟یا یپس واسه چ: با حرص گفتم. تعارف هم نزد. خورد يدلستر رو باز کرد و جرعه ا تق،

 !آورده یدائم هیهاش رو رد کرده،  يحتماً دختر دوزار: باال انداخت و گفت شونه

با خودش هم در  يخوا یم: و گفتم دمیخند. زد شخندیاشاره کرد و ن اسیاتاق  یعنیبا سر به اتاق رو به روش  و

 ؟یرفت یها م ییاستثنا يتو مدرسه  ایام  نکارهیمن ا مینیبب م،یبذار ونیم

 .ستیهم ن يفکر بد -

 .هیهم وقت خوب االن: به ساعتش نگاه کرد و با لبخند گفت. خورد گهید يجرعه  هی

کوتاهم رو مرتب کردم و  یدم اسب. کردم یبهتر بود با خودش صحبت م. اتاقش رفت و من اخم کردم داخل

 نیشاه. دستم رو بلند کردم که در بزنم اما همون جا نگه داشتم. چند قدم اونطرف تر بود اسیاتاق . بلند شدم

 نیدر ا دیباالخره با. صبر کردم قهیقد هیانداختم و  به دور و بر ینگاه. هیداشت که گفت وقت خوب يمنظور هی

اخمم . دمیدوباره محکم تر کوب. نداد یجواب. نه؟ اعتماد به نفسم رو جمع کردم و در زدم ایزدم  یمورد حرف م

با چشم . لگد زدم و خواستم برگردم که در باز شد هی. ستین اسیدونست که  یشعور حتماً م یاون ب. شد شتریب

حس کردم که ! اش شدم ختهیو بهم ر یراحت يمتوجه لباس ها. زل زده بود همب یعصبان يشده  درشت يها

 !بودمش؟ دهیخوش هم د يمگه تا به حال با رو یبد موقع مزاحم شدم ول

رد نگاهم به پشت سرش رو دنبال کرد . همراهش بود یکس دیاتاق چشم چرخوندم، شا يتو. بود یعصبان هنوز

 ؟يخوا یم یچ: و کالفه گفت

 ...ممممم-

 .تو ایب-

 نیخواستم خودم رو تو همچ ینم چوقتیو من ه نمیرو بب یاون داخل ممکن بود زن. لباس هاش نگاه کردم به

 !من عادت ندارم تکرار کنم: داد زد. قرار بدم یتیموقع

به . اتاق شدموارد . اومد یلباس هاش نم یشدن و داد زدن، به حالت خودمون یعصبان. رو باز گذاشت و رفت در

که انگار هر لحظه ممکنه  يطور. کردم یاطراف اتاق رو بررس. داد و منتظر نگاه کرد هیسمت راست تک زیم
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در عوض . تخت نداشت یدفتر کار ول هیمثل  قاًیدق. داشت يادیاسباب ز نجایا. ادیب رونیب ياز گوشه ا يدختر

 .وقت خواب منه 4تا  3: ساکتم، گفت دید یوقت. شد یباز م يا گهید يکه به سمت جا دمیرو د يدر

منتظرش  يادیز. انقدر احمق نبودم یول »؟يهم دار ریوقت ش«نوك زبونم اومد که بگم . رو باال انداختم ابروم

 .من حوصله ام سر رفته: گفتم. گذاشته بودم

 ؟يخوا یم ياسباب باز: با تعجب گفت یتفاوتش رو حفظ کنه، ول یخواست حالت ب یم نکهیوجود ا با

 زیاز م. شدم مونیاومده بودم پش نکهیاز ا. انداخت طمیو شرا تیموقع ادیصورتش نشست که من رو  يرو اخم

دونم  یم!... خودم سرگرمت کنم؟ يخوا یم: اومد، آهسته گفت یفاصله گرفت و همونطور که به طرفم م

 ...یستین! یخجالت

: به خودم گرفتم و گفتم يا يلحن جد. نبودم یخجالتمن اصالً . مورد رو خوب متوجه شده بود هی نیا حداقل

 ...من) تر کیباز نزد. (بهم بده يکار هیکه  نهیا) تر شد کینزد... (منظورم

 . بود انداخت یالب يکه جفت کاناپه  يکاناپه ا يکنارم رد شد و خودش رو رو از

 نه؟. يریچند روز آروم بگ یتون ینم-

 کنم؟ يکار ستیقرار ناگه  ،ینگه داشت نجایچرا من رو ا-

 .يخور یبه درد م... واسه ساخت... ینانیسوپاپ اطم-

. دونه یبود که خودش هم جواب رو نم یکس هیشب شتریب. ستین یجواب اصل نیاز نگاهش معلوم بود که ا اما

 .يبر دیحاضر شو با سع: گفت یبا کالفگ رمیمن از رو نم دید یسکوت و وقت قهیبعد از دو دق

 کجا؟-

 .گهیم خودش-

 ده؟ینفهم يزیشد؟ چ یچ يقادر-

از تو و  یحرف میکنه که مستق ینم ریاما انقدر خودش رو درگ زهیحاتم ممکنه بخواد زهر بر. نکرده يریگیپ-

 .ازش گرفته و زده به چاك ییجا هیپول رو  دیشا یحت. اسناد بزنه

-... 

 خب؟-

 ؟یچ-

 م؟یبه خوابمون برس يذار یم-
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 !دیبه خوابتون برس: شد انداختم و گفتم یباز م ییکه به جا يبه در یپوزخند نگاه کوتاه با

 یچه کس. زدم رونیمن هم از خداخواسته ب. اشاره کرد رونیبعد اخم کرد و با دست به در ب. نگاه کرد جیگ اول

 !داشت؟ یهمراهش بود چه نه، به من چه ربط

 !بردار: گفت دیساعت بعد، سع کی

 ابونیخ هی يتو. هنوز هم کامل اعتماد نداشتند. بود زونیبهم آو کروفونیم. شتمرو از صورتم بردا نکیمن ع و

خواست ازم حرف  یافتادم که م يحال گنگ اون دو روز ادینگاه کردم و دوباره  دیبه صورت سع. روند یشلوغ م

 م؟یچکار کن قراره: دمیپرس. رفت ینم ادمی چوقتیه!! کنه نشیگز اسیبه قول  ایبکشه 

به طرف . میبود یآپارتمان نگیپارک يچند تا کوچه رو گذروند و بعد تو. ها شد یدر عوض وارد فرع. نداد جواب

 ییداشبورد رو باز کرد و بسته ها. انگشتش بهم نخوره یخودم رو جمع کردم که حت عیداشبورد خم شد که سر

به جز  زیچ چیکه ه میتمان شداول آپار يوارد طبقه . تونه باشه یم یدونستم چ یهم م دهیند. آورد رونیرو ب

انتظار،  قهیباالخره بعد از چند دق. نداشت يا هیآپارتمان نوساز بود و همسا. داخلش نبود يعمود يکرکره ها

به هم  یمن تعجب کرد ول دنیاز د. متشخص یلیخ يمرد کت و شلوار هی. اومد میکه منتظرش بود یکس

 .ادیباهات م: با اشاره به من گفت دیجا داد و سع شیقهوه ا مچر فیک يبسته ها رو تو. مینشد یمعرف

 نه؟یا: به من انداخت و گفت ینگاه مرد

 .آره-

 .خب لهیخ-

 .جا نیهم يگرد یبرم: به من گفت دیسع

 من قراره چکار کنم؟: گفتم. اون پشت فرمون نشسته بود. میخارج شد نگیو از پارک میرفت رونیمرد ب همراه

 ... يایم فقط همراه من. یچیامروز ه-

 !ن؟یهم-

حواست رو  یلیخ دیبا. شهیواسطه ها کمتر م. یکن یرو م يبه بعد کار من و نفر بعد نیتو از ا. رمیمن دارم م-

 .ینیب یرو م دیخود سع میبفهمند که مستق يبذار دینبا. یجمع کن

 !دونم یخودم م-

با سرعت بسته ها رو از . نشست نیشما يتو يمرد الغر و بلند. نگه داشت نیماش رگاهیتعم يربع بعد جلو کی

 .دنبالم ایب: گرفت و به من گفت یمرد قبل
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بود که از نگاه کردنش  یآدم کم حرف. و حرکت کرد میشد يرنگ و رو رفته ا يسوار پژو. رفتم همراهش

 م؟یریکجا م: گفتم. اومد یخوشم نم

-... 

 درسته؟. رمیتو رو بگ يمن قراره جا-

نگه داشت  یسکوت کامل گذشت، کنار پارک يکه تو قهیبعد از چند دق. اه ها انداختتکون داد و از همون نگ سر

 .شو ادهیپ: و گفت

که با وجود خلوت  مینبود اما انقدر اختالف جثهداشت ادیسنش ز. میرو زد و با هم وارد پارك شد نیماش قفل

 !دینوردبون برد نیبا ا آبروم رو: گفتم کروفونیبه م. کرد یشد نگاهمون م یبودن پارك، هر کس رد م

باز هم  یکه مدام گوش بده ول ستیکار ن یاون طرف انقدر ب یدونستم کس یم. به جلو هولم داد یکم مرد

 . حداقل حرفم رو زده بودم

رو  یک یبه جز نفر قبل: بعد گفت. مینشست یمکتین يو رو دیخر پسیپارك به چ يتو يراحت از بوفه  یلیخ

 ؟يدید

 .يشده بودم که تو اومد نشیتازه سوار ماش. چکسیه: اختم و گفتمرو باال اند ابروم

 .شما! تو نه-

 !میکه بدبخت رتمونیاگر گشت بگ: زدم و با حرص گفتم پوزخند

 .گهید هینامزد نیریدوران ش: رو باز کرد و گفت پسیچ

 !ترشه-

 یطعم ها رو فراموش م نیاداشتم  گهید. رو برداشتم يسرکه ا يها پسیدونه از چ هینگاه کرد و من  یجیگ با

: دیپرس. داشت یکه همراهمون بود و حبس طوالن يزیتوجه به چ یب. میراحت نشسته بود یلیهر دو خ. کردم

 نکار؟یتو ا يچرا اومد

 . نکردم دایپ يا گهیکار د-

 ادی. تر شد کیباشه نزد دهیآشنا د نکهیبا لباس چهارخونه به طرفمون اومد و بعد مثل ا یبعد پسر جوون قهیدق دو

 .گشتم افتادم و دلم گرفت یکه با ساناز م یدوران
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از بسته  یکیبه اطراف انداخت و بعد  یچرت و پرت، مرد الغر نگاه يخوش و بش و گفتگو قهیاز چند دق بعد

پسر هم . دیرس یگرم نم 150بود و به  یکیکوچ يبسته . بود به پسر داد یقلب قلب يمشما هی يها رو که تو

 .مانمیمن پ: لپ تاپش گذاشت و رو به من گفت فیک يتو میمستق

من فعالً ! يریگ یم نیبعد از ا يدفعه : مرد به حرف اومد. نگفتم یمن اسم یکردنم بود ول یمنتظر معرف مانیپ

 ؟یگرفت. ستمین

 .آره بابا-

 .دیقرارها رو هم عوض کن يجا-

داشت؟ خانواده ام رو داشتند و از  یتیهمتو خطر افتادن من چه ا. خواستند واسطه ها رو کم کنند یم پس

بفرستند که  ییمن رو جا ستیدونستم که قرار ن یاما م. کنم يبخوان همکار ینظرشون من مجبور بودم تا وقت

 مانیو صد متر جلوتر پ میکرد کتپارك حر یبا هم به سمت در شرق... به نفع خودشون بود. تابلو باشه یلیخ

سطل زباله انداخت و  يرو تو پسیچ يمرد بسته . میدور زد نیرو به سمت ماشدوباره پارك . ازمون جدا شد

. خاص نمون يجا هی. داده بهت، بلند شو برو ریگ یکس يدید ،يهر جا بود. ایزودتر ب قهیدق 10 شهیهم: گفت

 ؟یگرفت. حساب کتاب مال بعده

-... 

 افتاد؟-

 !منم دهیکه حبس کش یاون! يبد ادیخواد به من  یتو نم-

 ن؟یهم: گفتم. میمن هم نشستم و راه افتاد. شد نیانداخت و سوار ماش یمخصوص گاهن

 !میته ِ مجلس بزن برقص دار. نه-

 .حوصله م سر رفته. پس حداقل آروم تر برو-

 خوبه؟ یکجا ببرمت؟ خونه خال-

باز سکوت برقرار  .با تعجب نگاهم کرد. دمیداغونم افتادم و بلند خند ریز يلباس ها ادی. کرد یکوتاه ي خنده

من . برگشتن نداشتم يحوصله ... بهتر. هنوز مونده بود گهید يجا هیپس . پاساژ نگه داشت هی يشد و بعد، جلو

بود که ندونه اون ها  یگذاشت و البته ک اشه بیج يآدامس تو یبسته ها دو تا قوط نیشدم و مرد از ب ادهیپ

 .یفروش ياسباب باز ياز مغازه ها یکی، بعد سوم يبعد طبقه  م،یوارد پاساژ شد! ستیآدامس ن
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تازه  قهیبعد از پنج دق. به نظر اضافه وزن هم داشت. باهاش گرم گرفت یلیبود که خ يمغازه مرد صاحب

 شناسم؟یرو م شونیا: چشمش به من افتاد و گفت

که دوست هاش هم  واقعاً. بده حیانداختم که خودش توض میبه مرد کنار ینگاه پر چندش. زل زد به چشم هام و

 .ادیبعد خودش م يسر... تازه اومده: گفت. اومدند یبه خودش م

 !چه بهتر: مرد چاق باز شد و گفت شین

 يگرفت و تو عیآدامس رو بهش داد که مرد چاق سر يبسته ها. زد يشونه اش ضربه ا يالغر با خنده رو مرد

من هم دمم رو  یکن یم يکار هی. صد بار نیا... ارین ينجوریهم: با حرص گفت. دخل گذاشت ریگاو صندوق ز

 ...بذار رو کولم

 .بهم دادند ينجوریهم-

 !یگیرو م نیهم شهیهم-

 .کن شونیکار هیخودت ... خب حاال-

 .رهیگیوقت م-

 !اوقاتت يشرمنده !! اوه-

بابا  يراباز دلم ب. ها شدم نیادامه داره، مشغول نگاه کردن عروسک ها و ماش نطوریگفتگوشون هم دمید یوقت

بار  هی. کردم یچون من زودتر از همه خرابشون م. دیخر یم ياسباب باز هیاز بق شتریمن ب يبرا. دیپر کش

. شد و آخر عروسک رو دور انداختم رکردم اما خراب ت یمن سع. مجبورم کرد که خودم لباس عروسکم رو بدوزم

اومده بودم که کار سه سال . رو خراب تر کنم يزیقرار نبود چ. کرد یبار فرق م نیاما ا. نفسم رو فوت کردم

 . رفتم یرو جبران کنم و به خاطر بابا هم که شده تا ته اش م شمیپ

من  مریتا. آدرس ها و اسم ها و چهره ها يهمه . کرد یرو ثبت م زیآوردم اما ذهنم همه چ یخودم نم يرو به

 یبود که توش زندگ ییآدرس جا زیچ نیما مهم ترهنوز وسط خرده پا ها بودم ا. راه افتاده بود شیوقت پ یلیخ

و در حد پچ پچ باهاش صحبت  یخصوص یلیخ دیمرد الغر من رو برگردوند به همون آپارتمان و سع. میکرد یم

 يکردم شما اهل معامله ها یفکر م: گفتم نیماش يتو. میبرگشتن بود يرفت و ما هم آماده  تیدر نها. کرد

 !!نیهست یآنچنان

 ؟يبود دهیشن اسیاز باند  زهایچ یلیخ-

 .آره-
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 ...خرد و کلون. کل بازار تو دستمون باشه میما عادت دار-

 .کنم یکار رو م نیدارم ا شهیباورم نم-

 !شد یکارم، باورم نم لیمن هم اوا-

 افهیفقط ق. نه؟ از خداته. يما رو دار تیکه حما یته دلت خوشحال: گفت دیسع. نگفتم يزیپوزخند زدم و چ فقط

 ؟یکن یچه غلط یخواست یمثالً م! يریگ یم

 یحت... ینه احترام ،ینه دوست ،ينه شوهر و بچه ا ،ينه خانواده ا ،ينه کار. حق داشت ییجورا هی. ندادم یجواب

خوندم  یدرس م یدر انتظارم بود؟ ه یشدم چ یآشنا نم ریگشتم و اصالً با ساناز و ام یبرم شیاگر به دو سال پ

... شدم یم یتازه اگر بعد از تموم شدن درس استخدام رسم ر،یکار با حقوق بخور و نم هی.. .خوندم یو درس م

 تیموقع يترنم همه  يرضایبچه که مثل عل هی... کنه یباال سرم امر و نه دا،یبا و يشوهر که مثل مهد هی

افکارم  يرشته  دیسع يکرد؟ صدا یم میها راض نینبودم، ا یمن دختر سر به راه... رهیرو ازم بگ شرفتیپ يها

 . میگیحاال بعداً بهت م. هم هست گهید يچند جا: رو پاره کرد

 لباس زنونه هم هست؟ يمغازه -

 ؟یچ: رو از رو به رو گرفت و با تعجب گفت نگاهش

 .ایخودتم باهام ب یترس یاگه م. الزم دارم یخرت و پرت خصوص... يسر هیمن -

البته . طول نکشه قهیدق 10از  شتریب نکهیبه شرط ا. قبر بذارمش يبود تو انگار قرار. شد یاصرار راض یاز کل بعد

کرد و من  ینگاه م دیدرشت سع کلیمدام به ه ییساعت ختم شد و خانم فروشنده با کمرو میبه ن قهیده دق نیا

 یم یشد و اگر کس یضبط م ییجا هی ر،یز ياحتماالً صدامون موقع انتخاب لباس ها. زدم یتمام مدت لبخند م

مانتو و شلوار هم  هی... گرفتم يرو به باز زیکه من واقعاً همه چ دمیرس جهینت نیبه ا! دیخند یکرکر م دیشن

کار  نیباشم، ا پمیبه خودم و ت دنیاهل رس یلیخ نکهینه ا! رمینگ یساده افسردگ یمانتو مشک نیکه از ا دمیخر

 .شدم یم وونهیوگرنه د هیعاد زیخواست حس کنم همه چ یفقط دلم م. بود دایمال و شهیهم

*** 

همه سرگرم کار خودشون . افتاد ینم یاتفاق چیه. خسته کننده بود نیرزمیز نیا يبسته  يتو فضا دنیچرخ

. کشف کردن نداشت يبرا يزیچ گهید. باشند نجایاومد که همه همزمان ا یم شیکم پ. درها بسته بود. بودند

ها  نیا. دمیترس یم ومشوناما از عکس العمل هر کد. شدم یا مکردم و وارد اتاق ه یم سکیر نکهیمگر ا
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به خصوص که قصدم فقط ... پر رو ایآدم فضول  هیمثالً ... کنم ينبودند که جلوشون بتونم نقش باز يقادر

 . جمع کردن اطالعات بود نه گردش

. شد یم دایپ خچالی نیا يتو زیهمه چ باًیتقر. برداشتم خچالیاز  بیآب س هیسمت آشپزخونه رفتم و  به

. از نود متر نبود شتریب يزد یرو جمع م یابعاد کل اتاق ها و الب یوقت. شده يبسته بند يها یمخصوصاً خوراک

 . نه ایداره  یتیاهم زهایچ نیا دنیدونستم فهم یالبته نم

شانسم رو امتحان گرفتم  میتصم دمیرس اسیبه در اتاق  یوقت. فرو کردم و وارد راهرو شدم وهیرو داخل آبم ین

به  یاجیکردم که مسئله رو حل کنه و احت یم دایپ يزیچ دیکردم؟ شا یصبر م دیبا یزود بود اما تا ک یکم. کنم

 ...شماره حساب یحت ای... قرارداد... معامله يها طرفاطالعات ... از آدرس ها یلیمثالً فا. راه نباشه نیا يادامه 

 نیکرد؟ شاه یدر اتاقش رو قفل م دیبا یچ يرفته، اما برا رونیصبح ب دونستم یم. به اطراف انداختم ینگاه

و چفت در رو  دمیکش یقینفس عم. کرد یم يبا تبلت باز یهنوز داخل ساختمون بود و اکثر اوقات داخل الب

 !!نداشتند تمادبه خودشون هم اع یحت. همزمان در رو هول دادم اما باز نشد. دمیعقب کش

 ؟يخوا یکمک م-

کرده بود، جلو تر  زیچشم هاش رو ر کهیدر حال نیشاه. ختیبا فشار انگشت هام ر وهیاز آبم یو کم دمیا پرج از

 !چه خبره... دمیترس: گفتم. اومد

 خودت بگو چه خبره؟-

 رم؟یاز تو اجازه بگ دیاول با. حرف بزنم قتیاومدم با رف-

 .يزد یقبالً ها در م-

 .در زدم، جواب نداد-

 تو؟ يبر نییپا ینداختپس کله ات رو ا-

. داد یراك بهش م يمثل خواننده ها یبیحالت عج هی. شونه هاش باز بود يرو جمع نکرده بود و رو موهاش

 اومده بودم، بپرسم امروز قراره چکار کنم؟: گفتم. خواستم بحث کنم ینم

 ؟یپرس یچرا از خودش نم-

باز شدنش به  يگاه کرد که همون موقع صدان یبه در اصل. عالمت سوال نگاهش کردم و سر تکون دادم با

 يزیکنه، اما چ! یبپره جلو و چوقول نیانتظار داشتم شاه. شدند یو سهراب وارد الب اسیگوشم خورد و بعد 

غذا  دمیرفت و فهم پزخونهغذا به سمت آش يسهراب با ظرف ها. کس نبود چیسالم کردن که تو کار ه. نگفت
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صف : اشاره کرد و گفت میبود ستادهیدرش ا يکه جلو نیبه من و شاه اسی! ستیاون ن ییهم هنرنما شهیهم

 ه؟یچ

جور کنه، من  لیبرام دل ستیالزم ن... گفتم یداشتم بهش م: به من انداخت و گفت يزیدآمینگاه تهد نیشاه

 .کشم یآدم م حیواسه تفر یگاه

 نیبه شاه يجد یلیشد و خ یم کیدنز کهیدر حال اسی. نزدم یزور نگاهم رو از چشم هاش جدا کردم و حرف به

 !!!من ينه بدون اجازه : کرد گفت ینگاه م

از . گذاشت و چفت باز شد یلمس يصفحه  يانگشتش رو رو. از سر راهش کنار رفتم. رو باال انداختم ابروم

 دیسع: سر جا متوقفش کرد نیشاه يدر رو هول داد که صدا. شدم دیکنم، ناام یفضول قیطر نیبتونم از ا نکهیا

 !چطور؟

. خبر بودم یب يزیچ هیمن از . به نگاهش ادامه داد ییهم با پررو نیشاه. زل زد نیو به صورت شاه برگشت

 یب دیشد که سع یباعث م یچ. منتظر بودم که حرفش رو ادامه بده. شد یم دیو سع اسیکه مربوط به  يزیچ

 یچ: که قبالً نبود گفت یتیعصبان بانگاه کرد و  به من اسی ،يا هیبعد از سکوت چند ثان!!! اجازه من رو بکشه؟

 شده؟

 چکار کنم؟... من امروز: من من جواب دادم با

 .تو ایب. گمیهر وقت الزمت داشتم م!... یخروج بزن -هر روز کارت ورود ستیقرار ن-

 .نیشاه: خواستم دنبالش برم که ادامه داد. رفت داخل

برم به  نکهیاومد جز ا یازم بر نم يکار. در کنارم زد و وارد شد يبعد از جلو. گرفت يا افهیبرام ق نیشاه

 . آشپزخونه و منتظر غذا بشم

 نیکه ا دیمگه چقدر درآمد دار: وسط نشستم و گفتم یچوب زیم يرو. مشغول آماده کردن ظرف ها بود سهراب

 ...یخال يآپارتمان ها نجا،یواسه ا د؟یکن یهمه خرج م

 ه؟یچ يکار تو به جز کتک زدن و آشپز: گفتم هیکنا با. نزد یو حرف دیخند بلند

 .نزد یباز هم حرف. بهم انداخت یو نگاه برگشت

 د؟یندار لیفام د؟یکدوم زن و بچه ندار چیه-

 کجاست؟ دیسع یکن یپس فکر م-

 زنه؟ یم بشیچرا غ ه؟یکارش چ گهیزنش نم-
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 .از خودش بپرس-

 ؟یچ نیشاه-

 .دهیم حیرو ترج نایال... نیهشا: کرد و گفت یکوتاه يخنده  دوباره

 ه؟یک نایال-

 !سگش-

 ؟یتو چ-

-... 

گذاشتم  نیشاه ياومدند و بشقاب رو جلو هیبق یوقت. غذا کمک کردم دنیکش يبلند شدم و تو. زدم پوزخند

 !نهیکارت هم... نیآفر: گفت

 .مرتبطه يوتکنولوژیهم به ب یلیخ. آره-

 !قدر خودت رو بدون! ستمیبلد ن یخدمت شیمثل تو پ یخوندم ول يمن هم معمار-

نگاه  يمچم رو گرفت و جور اسیرو بدم که  نیگذاشتم و خواستم جواب شاه اسی يبشقاب رو جلو نیآخر

 . دمیکنارش نشستم و بشقاب خودم رو جلو کش. حوصله نداره یعنیکرد که 

به  نیاز ا: گفت اسیکه  مشغول خوردن برنج و زرشک ها شدم. دماغم زد و حالم رو بد کرد ریمرغ ز يبو باز

اگر ... یکن یتو هم خودت رو ثابت م. شهیکم م هیکار بق. يدیرو تو انجام م زیخرده ر ياز کارها یبعد بعض

 یهم زندگ نجایاز ا رونیب یونت یکشه اما بعد م یمدت طول م هی. ادیم رتیگ یپول خوب يبر شیدرست پ

 .یخودت رو داشته باش

 .دنیهم م عیترف انجیا: گفت یبا مسخرگ نیشاه

 برم؟ نجایکالً از ا شهینم: روش رو برگردوند و من گفتم اسینگاه  با

 .دیرس یم تونیبه زندگ شتریهم ب دیتو و سع: توجه به سوال من، رو به سهراب حرفش رو ادامه داد یب

ناسن و شما همه من رو بش یعنی زیخرده ر: گفتم يمن قاشق رو تو بشقاب گذاشتم و جد. سر تکون داد سهراب

 نه؟ د،یبمون یمخف شهیمثل هم

 قاًیدق-

 .من که کارم رو خوب انجام دادم: گفتم يدیناام با

 .ظاهر يتو: دیوسط حرفم پر نیشاه
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 براتون داشت؟ یتیاصالً اون اسناد چه اهم: کردم اضافه

به خطر انداختم؟  یچیه يمن جونم رو برا: ادامه دادم. ساکت موند اسیشدند و  رهیخ اسیبه  نیو شاه سهراب

 ...پس اون همه عجله د؟یمن رو امتحان کن دیخواست یم

 ! نه-

 .میرنگ معامله داشت يبا اون کارخونه  یزمان هیما هم : انداخت و گفت گهیبه دو نفر د ینگاه

 .نشون ندادند یو سهراب نگاه کردم که واکنش نیشاه يصورت ها به

 ... کنند ینفوذ م يدارند به قادر: اسی

 .استاد گاف دادنه: نیشاه

 .ادیاون کارخونه وسط ب يخواستم پا ینم: اسی

خودشون رو هم  يرد پا نیتر کیکوچ یسند حت دنیبا دزد. با خبرند سیکامالً جا خورده بودم که از نفوذ پل من

ممکن . اعتماد به نفسم رو از دست دادم یکم... بود سیسرنخ پل نیالبته حاال اون سند مهم تر. پاك کرده بودند

دو : گفتم. شناختند ین بود که خود بابک رو نمیمثبت ا يتنها نکته . راحت از وجود من باخبر بشند یلیبود خ

 !!!همه آدم دور و برش هست نیا! د؟یدر نظر گرفت يکار نیهمچ يساله که من رو برا

 .در واقع نه: اسی

 . به فکر تو افتادم هوی ش،یسه ماه پ نیهم: نیشاه

 !ت؟ یسان ویکیا يجرقه ها از همون: من

 .دارم یراه حل هی شهیمن هم... لحاظ آره هیاز : نیشاه

 .یستیکچل ن... لحاظ نه هیاز : من

 موهات رو برات يخوا یم. يپس به کچل ها عالقه دار: نیشاه

 بزنم؟

 :...من

 چطوره؟!! موهات همراه سرت؟: نیشاه

بودم که دوباره مشغول خوردن  رهیخ نیبه صورت شاه يجد. دیدر واقع کوب. گذاشت زیم يرو رو وانشیل اسی

فقط واسه  دند،یحکمت رو بر یوقت: گفت اسی. صورت سهراب بود يرو یلبخند کج. شد و بحث رو ادامه نداد

 ... يروز به درد بخور هیکردم  یفکر نم. میدنبال اون دوستت فرستاد نانیاطم
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رو  انیخواست اون جر یکس نم چیدر واقع انگار ه. نزدکه برام دوخته بودند،  یحرف از پاپوش یهم کس باز

اسم  یبوده و من اشتباه گهیگروه د هیکار  دیکه شا دمیرس یم جهینت نیکم کم داشتم به ا گهید. بکشه شیپ

 يداره به قادر یکس دیدیکجا فهم زا: دمیپرس میتا از موضوع دور نشده بود. گفتم سیو گروهش رو به پل اسی

 !خبره؟ یخودش ب یتکنه وق ینفوذ م

 گهید: بعد گفت قهیدق 5. من هم ادامه ندادم. خواست یکس نم چیه. خواد حرف بزنه ینم گهیبود که د معلوم

 .سهراب ریمرغ نگ

نگاهش رو بلند کرد و به صورتم  اسی. گفت» اهوم«سهراب . من بود يظرف پر غذا يچشم هاش رو و

 نیشاه يتعمد يسرفه  يبا صدا. حرکت بمونم یرد بک یچشم هاش بود که مجبورم م يتو يزیچ. دوخت

 .بشقابم انداختم ينگاهم رو رو عیسر

 

*** 

از . اومد یم نیبود که از اتاق شاه یگنگ يداشتم، گوشم به صداها یچشم بر نم اسیاز در اتاق  کهیحال در

 تیموقع دیشا. کردم یول مرو قب یسکیر دیباالخره با. کنم، خسته شده بودم يروزها بگذرند و نتونم کار نکهیا

ممکن بود که لپ تاپ  ينطوریا. از اتاقش خارج شده باشه و در اتاق باز باشه اسیاومد که  ینم شیپ يا گهید

کردند و فرصتم از دست  یمنتقل م گهید يروزها من رو به جا نیهم دیشا. اتاق باشه يتو یروشن وتریکامپ ای

آوردم و  یشانس م دیشا. کردم یخورد تالش م یم سیه به درد پلک یاطالعات يها لیفا يبرا دیبا. رفت یم

 .بگردم یدنبال چ دیبه بعد با نیکه از ا دمیفهم یحداقل م ایکردم  یدا میمهم رو پ ياسم ها و آدرس ها

 ینم يجو هیمثل اکثر مواقع که آبشون تو . بود که باال گرفته بود اسیو  دیبحث سع. کردم زتریرو ت گوشم

تو  ایبودم  دهیکامل د يتو آرامش و خونسرد ایرو تا به حال  اسی. هم مشغول آروم کردنشون بود نیشاه. رفت

 .نداشت یحد وسط چیه. کننده وونهید تیعصبان

گرفتم و  میلحظه تصم هیتو . باشه و من چشمم هنوز به در باز بود یکه بحثشون تموم شدن دیرس ینظر نم به

اوضاع  یکردم با دستپاچگ یم یدلشوره داشتم و سع. رسوندم اسیدر اتاق  با سرعت خودم رو به. حرکت کردم

در . چفت رو باز کردم و وارد شدم. نبود يخبر. انداختم نیاتاق شاه يبه در بسته  یدوباره نگاه. رو خراب نکنم

پوستر  ،یلفرش، صند ز،یکاناپه، م. کردم یبررس عیاتاق رو با نگاه سر دم،یکش یم قیچند بار نفس عم کهیحال

 سیو ک تورهایاز مان يا دهیچیبزرگ و پ ستمیس. اتاق بود زیچ نیکه ظاهراً مهم تر یبزرگ زیعکس، قفسه و م
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واقعاً کارم . چرخون پشتش رسوندم یرو دور زدم و خودم رو به صندل زیم... ختلفم يها میها و باکس ها و س

 هم بود؟ يا گهید يمگه چاره  یزود شروع کرده بودم ول یلیخ. احمقانه بود

کمک  دمیکه د يزیچ. دیصورتم پاش يروشن شد و نور تو نچیا 24 يتورهایاز مان یکیرو حرکت دادم که  موس

کردم که به چند قسمت  یبه صفحه نگاه م یجیبا گ. بهم نکرد اما به وضوح بدنم رو لرزوند يا یاطالعات

البته . خودمون بود يها تاقا یمخف يها نیوربداد که مال د یرو نشون م یلمیشده بود و هر کدوم ف میتقس

کردم  یتصور م. من چقدر احمق بودم. شندیدونستند که کنترل م ینبود و همه م یمخف نجایافراد ا يبرا دیشا

حاال  نیهم!!! کار بذارم نجایرو ا سیاز بخش اطالعات پل يا لهیوس ایبرسم  يزیبه چ دنیتونم با سرك کش یم

 .نشست امچشم ه ياشک تو. دثبت شده بو لممیهم ف

تو اتاق  یشد کس یکه پخش م يزنده ا لمیف يتو دم،یبودم که به خودم اومدم و د رهیبا دهن باز خ هنوز

خودم  يهمون لحظه در اتاق باز شد و من برا. تونستم پلک بزنم ینم یحت. دوباره نفسم گرفت. ستین نیشاه

 !طلب آمرزش کردم

من سر  دنیبا د. اومدند یدنبالش م دیو سع نیشاه. گفت یم يزیلب چ ریز داشت و یقدم بر م یعصبان اسی

چه  ایشدند  یتر م یهر لحظه عصبان نکهیبه ا. کرد یسه تا صورت مبهوت به من نگاه م. شد خکوبیجاش م

 چیاوضاع ه يرو گهید چون زهیفقط مراقب بودم که اشک هام نر. کردم یفکر نم اد،یقرار بود سرم ب ییبال

 نیکه واکنش نشون داد شاه یکس نیاول. بود یعصبان یکاف يبه اندازه  اسیحاال هم  نینداشتم و هم یلکنتر

 !باز بگو نه: بود که داد زد

 !باز بگو نه: تکرار کرد. شد رهیخ اسیاومد و به صورت  جلوتر

 ؟یدور برداشت هیچ: و گفتم اوردمین کم

 !خفه شو-

 .ستین دیکن یکه شما فکر م يزیچ-

چرا  ؟یینجایاصالً چرا تو ا ه؟یپس چ!! ست؟ین: از مزخرف بودن حرفم، جمع شد و دوباره داد زد نیشاه صورت

 ؟يآزاد

اعدام  دیبا. مطمئنم. گذاشته بودم نیهروئ نتیخودم تو ماش: ادامه داد. زنه یحرف م یدونستم راجع به چ ینم

 ؟يچرا آزاد... يخورد یحداقل ابد م... يشد یم
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 دمشیکه د يروز نیدونستم از همون اول یم. بود اوردهیخودش ن يبه رو یتا حاال کس. کردند اعتراف باالخره

مورد  نیدر ا ایبه حرفش گوش نداده  اسیدونستم چرا  یفقط نم. زدن من بوده رآبیحاال مشغول ز نیتا هم

. شتناك شده بودوح ادیز يونسردبه صورتش انداختم که دوباره از خ ینگاه. دهیازم نپرس یسوال واضح چیه

 ؟يچرا آزاد: رو تکرار کرد نیسوال شاه دیسع

اومدم  يفقط واسه کنجکاو... رفتم آشپزخونه یداشتم م: گفتم. رو دور زدم زیدهنم رو قورت دادم و م آب

 .نیهم... نجایا

 جوابش رو بده؟: داد زد اسیاشاره کردم که  تورهایمان به

مخصوصاً که دست . بودم دهیرو دارم اما حاال واقعاً ترس اسی تیکردم حما یچون حس م دم،یترس ینم قبالً

. آره: که به من زل زده بود، گفتم اسیرو به . نیماش يتو يجنس ها انیجر. گذاشته بود یحساس ينقطه  يرو

جرم . از شرشون خالص شدم سیاما من زودتر از پل... میدون یهمه مون م... کار شما بود نیدونم که هروئ یم

 .شگاهیتو آزما یقانون ریغ يها تین چند گرم جنس خودم بود و فعالمن همو

 يکردم هر لحظه ممکنه فنر فشرده شده  یحس م. کردند که مشخص بود باور نکردند ینگاه م يسه جور هر

تالش . بشه یسر من خال تشیکردند و ممکن بود عصبان یبود که داشتند دعوا م قهیدق 20. از جا بپره اسی

 زیهمه چ سیکردم پل یفکر نم. زندان فتمیخودم باعث شد ب یسوت: ام مثل گناهکارها نلرزه و گفتمکردم که صد

 .بدونه شگاهیآزما يرو درباره 

جلو گذاشت، مثل روز  یقدم اسی یوقت. کرد یدرك نم چکسیزدم اما ه یصادقانه حرف م یلینظر خودم خ از

اگر . روح بود یهمونقدر سخت و ب. شکمم گرفت يهابودمش عضله  دهیو نمناك د یمانیکه تو اتاق س یاول

رو . دمیجنگ یو فرار کردن م دنیبه دو دمیشد لیاومد و من با م یجلوتر م. باخته بودم گهیاومدم د یکوتاه م

 یدنبال چ نجایا: شمرده شمرده گفت. شده بود، نگاهم کرد یکه طوفان ییبه روم متوقف شد و با چشم ها

 ؟يبود

در عوض جرأتم رو جمع کردم و . دیاحمقانه ام رو دوباره بگم اما زبونم نچرخ يدم که بهانه رو باز کر دهنم

 ؟یگذاشت نیچرا تو اتاق من دورب: گفتم

 ؟یمراقب اتاق من یبه چه حق: ادامه دادم يجد یلیخ. شد کیبار اسی يکرد و چشم ها یعصب يخنده  دیسع
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. اتاق انجام داده بودم افتادم و تازه متوجه عمق فاجعه شدم يکه تو يا یهر کار شخص ادی. زد ینم یحرف هنوز

 نیمن دورب یتو اتاق خصوص: داد زدم. خفت بودم نیمردم هم بهتر از ا یاگر م. بود يجد تمیبار عصبان نیا

 !!!؟يمگه تو شعور ندار! ؟یگذاشت

و محکم به عقب فشار داد که چونه ام گذاشت  ریبا انزجار دستش رو ز. برد نیقدم برداشت و فاصله رو از ب هی

 خاله ست؟ يخونه  يفکر کرد: همزمان گفت. فتمیبود ب کیو نزد ختیتعادلم به هم ر

 !تو حمومت هم هست: داد زد تیبا عصبان. دیراستم چنگ انداخت و به سمت خودش کش يبازو به

 یواقعاً از بهت و ناراحت. ودممکن ب نیتوه نیبدتر نیا. زانوهام زد ریز یپاهام سست شد که فکر کردم کس انقدر

بود دست  نیداد، ا یکه اون لحظه مغزم بهم فرمان م يتنها کار. بودم رهیفقط بهش خ. تونستم حرف بزنم ینم

تفاوت که دستش وسط راه  نیبا ا. رو هم کردم ارک نیصورتش بخوابونم که اتفاقاً هم يآزادم رو باال ببرم و تو

 . مچم رو گرفت و محکم فشار داد

 یحرف چیه گهیدو نفر د. من زل زده بود و احتماالً منتظر التماس کردن من بود يهاش هنوز به چشم ها چشم

اما اگر انتظار داشت تا . شد یم شتریفشار انگشت هاش دور مچم هر لحظه ب. کردند ینم يکار چیه. زدند ینم

لب هام رو به هم فشار دادم و . دهم بشکنه، سخت در اشتباه بو مهیغرور نصفه و ن نیکنم که هم يمن کار

 .رو پس زدم میلعنت ياشک ها

دست آزادم رو مشت کرده بودم و ناخن هام به کف دستم . دمید یدندون هاش رو م یفشار دادن عصب یحت

. دیکوب میکنار زیو بعد عمداً دستم رو به م دیرس تیفشارش به نها. بزنم غیآورد اما من محال بود که ج یفشار م

لحظه حس کردم که دستم از بدنم کنده شده  هی يبرا. پرت شدم نیزم يرفت و با کف دست رو نیاز ب تعادلم

بود  ادیدردم انقدر ز... دور کند افتاد يگنگ و رو یلیاتفاق ها خ ي هیبق. اما باز هم داد نزدم دیو درد امونم رو بر

 مهیپلک هام ن. دیبازوم رو به سمت در کش نیشاه. شدم یمتوجه اطرافم نم. کرده بود ریکه تمام ذهنم رو درگ

 يصدا. دیکوب نیزم يکاناپه رو بلند کرد و رو يجلو زیم ي شهیها ش وونهیکه مثل د دمیرو د اسیباز بود اما 

اتاق پرت شدم و  يبعد من تو... میبود رونیها دورش کرد و بعد ما ب شهیاز ش دیسع. دیچیبلند شکستن تو فضا پ

 .در محکم بسته شد

*** 

شد، هم تورم و  یم شتریهم درد دستم هر لحظه ب. بود ومدهیسراغم ن چکسیساعت گذشته بود و ه چند

فرم دستم . شکمم جمع بود ياتاق نشسته بودم و زانوهام تو يگوشه . تونستم تکونش بدم ینم یحت. شیکبود
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به خاطر  نکهیاز همه ا دترب. درد بکشم دیسرش اومده و حاال حاال ها با ییدونستم چه بال یعوض شده بود و م

کار رو  نیا چوقتیافتم، ه یم يروز نیدونستم به همچ یاگر م. و بروز ندم زمیدلم بر يمجبور بودم تو نیدورب

 .کردم یقبول نم

صورتم داغ  ای. دست راستم که زانوهام رو جمع کرده بود گذاشتم يسرم رو رو. گونه هام نشست ياشک رو باز

 یکنم اما نم یتاب یب نیدورب يخواستم جلو ینم. سرم رو فشار دادم تا از دردم کم بشه. ردس یلیدستم خ ایبود 

برق  دیخودم رو به کل. دیکش ریت زونمیبه زحمت بلند شدم که باز دست آو. رمیخودم رو بگ يتونستم جلو

 . ممکن بود زیچ نیحاال بهتر یمتنفر بودم ول یکیاز تار. رسوندم و خاموشش کردم

کردن هم  هیگر. کرد یرو کم نم یدرد لعنت نیا زیچ چیو به مالفه ها چنگ زدم اما ه دمیت دراز کشتخ يرو

 یبه خصوص که نم. زدم یافتادم و با خودم حرف م یگفتن م ونیکم کم داشتم به هذ. نداشت يا دهیفا

بهتر بود که  دیاش. کنمکردم فکرم رو متمرکز  یتخت نشستم و سع يرو. حرکت نگه دارم یتونستم مچم رو ب

سرم رو محکم . شدم یم مونیبود تا آخر عمرم پش دهید يجد بیاگر آس. خواستم یزدم و کمک م یداد م

 ...هنوز زود بود. زدم یتونستم تحمل کنم، داد م یهر وقت نم. دمیتکون دادم و دوباره دراز کش

دستم داشت از جا . عرق بود سیبدنم خ و مات بودم و جیکامالً گ. دونستم چقدر گذشته که در اتاق باز شد ینم

اون لحظه  يتو. نمیرو با اسلحه اش بب نیانتظار داشتم شاه. داخل اومد و برق روشن شد یکس. شد یکنده م

بود و  اسیپشت سرش . اومد یمبه طرفم  یسال قبل انیهمون دکتر م یول. نجات رو داشت يحکم فرشته 

دکتر جمله . زد یحالم رو به هم م. اصالً نگاهش نکردم. ستادیسرم ا يباال نهیدست به س اسی. بعد در بسته شد

. گذاشت میشونیپ يدست رو. فکر کردن در مورد مفهومشون رو نداشتم يرو گفت که من حال و حوصله  ییها

المپ رو  یاز وقت. کردم يبلندش کرد ناله ا یوقت. رفت ستمراست به سمت د هیکرد و  یصورتم رو بررس

تخت نشست و  يرو اسی. داره یدونستم چه وضع یبودم و نم دهیورم کرده رو ند يبودم، جا خاموش کرده

 .فقط در رفته... آره: ام به دکتر و لب هاش بود که گفت رهینگاه خ. دستم خم شد يرو

 میاز درد ن. دوباره سراغ دستم اومد و بلندش کرد. هاش شد لهیرو باز کرد و مشغول ور رفتن با وس فشیک بعد

 یبود عصب دهیبه من چسب قاًیدق نکهیاز ا. نمیدست سالمم رو گرفت و کمکم کرد که بش يبازو اسی. شدم زیخ

 !رونیبرو ب: داد زدم. بودم و درد هم بهم فشار آورده بود

 .به من نگاه کن: فقط بازوم رو محکم تر گرفت و گفت. نشد بلند
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کنه؟ چشم هاش به صورت  یکتر کارش رو شروع نمدونستم چرا د یمچ دستم بود و نم يهام هنوز رو چشم

به من : و باز گفت دیبازوم رو به سمت خودش کش اسی!! من؟ تیوضع نیتو ا! واقعاً منتظر اجازه بود؟. بود اسی

 . نگاه کن

به تمام معناست،  یوحش هیبودم که  دهیمن فهم. من با التماس به صورت دکتر که معطل بود نگاه کردم یول

خواست جا بندازه و من از ترس  یم. دکتر دو طرف دستم رو گرفت! خواست بهم ثابت کنه؟ یو مر یچ گهید

 .پلک هام رو بستم

به زور دستم رو نگه داشته بود که  اسی. دمیتمام دست و بدنم رو لرزوند و من با تمام توان داد کش يدیشد درد

خواست؟ به زور  یاز جونم م یچ. نمشیبب خواستم ینم. بازوم رو ول کرد و چونه ام رو گرفت. عقب نکشم

و دوباره چشم هاش مثل دو تا  بود کمیاز حد نزد شیب. صورتم رو چرخوند و من با نفرت به صورتش زل زدم

 . نگه ام داشت رهیچاله، خ اهیس

 ینم... بدنم نرم و سبک شد... آروم و آروم تر. دستم حس کردم و بعد دردم کم کم آروم تر شد يتو یسوزش

داشت از ذهنم  شیلحظات پ... که ازش داشتم فوق العاده بود یاحساس یکرده ول قیبهم تزر یدونستم دکتر چ

گردنش  يگود يسرم تو. بودم تهو خلسه فرو رف یحس یتو حالت ب. ناراحتم یدونستم از چ یشد و نم یپاك م

 ...هم افتاد يجا گرفت و پلک هام رو

داد و از لم دادن  یرو نشون م 9ساعت بود که ساعت  يعقربه ها دم،یکه د يزیچ نیچشم باز کردم اول یوقت

 ختهیبه سر و وضع خودم نگاه کردم که کامالً به هم ر. اتاق معلوم بود که صبحه يگوشه  یصندل يدکتر رو

 یفیگچ رفته بود و درد خف يتو آرنجانگشت ها تا  يدستم از باال. دادم هیتخت تک ي وارهینشستم و به د. بود

 ادی. بود شیشونیپ يشدن دکتر موندم که ساعدش رو داریمنتظر ب. بود نیحرکت دادن سنگ يهنوز برا. داشت

 نیا يزیخواستم چ یبود و نم شیسال پ یلیکه تحمل کرده بودم به نظرم مال خ يدرد. افتادم روزیاتفاقات د

 . آرامش رو بهم بزنه

تا  نمیرو زودتر بب نیخواست شاه یدلم م. ت داشتشباه یروان يمارهایبه ب اسی ضیضد و نق يها رفتار

 .اون بود نجایا یظاهراً تنها آدم صادق و منطق. هیمن چ يدرباره  مشونیمتوجه بشم تصم

 .میدیرو د گهیباز هم همد-

 .متاسفانه: نگاه کردم و گفتم دیکش یچشم هاش دست م يسمت دکتر که رو به

 دستت چطوره؟-
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 !!!شیببند فکر کردم قراره با تخم مرغ-

 .مارستانیبردمت ب یشد م یاگر الزم م-

-... 

 ؟یکن یچرا انقدر دردسر درست م-

 .افتادم ریها گ یوحش نیب: زدم و گفتم پوزخند

: شد و گفت زونیرو در آورد که با بند از گردنش آو نکشیدستم، ع یبعد از بررس. شد و به طرف تخت اومد بلند

 ...خواستم آتل ببندم یم

 !کنم يگفت محکم کار یول: اشاره کرد و گفت رونیبا سر به ب. بهم انداخت یکمشکو نگاه

البد عذاب : با حرص گفتم. منتظر واکنش من بود شینیچون با نگاه ذره ب ه،یمشخص بود که منظورش ک و

 .وجدان گرفته

 !وجدان؟: گفت يمسخره ا يخنده  با

 .بال رو سرم آورد نیخودش ا: گفتم. ستین فرهنگ لغت يتو يواژه ا نیتلفظ کرد که انگار همچ يجور

 ...بدتر نیاز ا. دونم یم: تکون داد و گفت سر

خودم هم . برگردوند فشیداخل ک نیرو از زم لشیافتاده باشه، ساکت شد و وسا ادشی يزیچ نکهیمثل ا و

که  یکن نزویبه گردنت آو یتون یم: گذاشت و گفت يرو گوشه ا فشیدکتر ک. بحث رو نداشتم نیا يحوصله 

 .نباشه نیسنگ

 د؟یکن یبازش م یک: دستش گرفتم و گفتم از

 .گهیروز د 40-

 ادیسرم ب ییبال ستیحداقل مطمئن بودم که قرار ن. هم اضافه شد نیا. کم مشکالت داشتم. کردم يا ناله

 ! بود؟ یچ يوگرنه معالجه کردنم برا

 شده؟ يزیچ: گفتم. بود ستادهیخت اکنار ت ينطوریهم. ترسه یبزنه اما م یخواد حرف یکردم م حس

 !یهر کس ينه جلو... جور سالحه اما هیهم  ییبایز-

!! نداشتم که ازش استفاده کنم يافسانه ا ییبایمن ز. سر تکون دادم دنینفهم يبه نشونه . انداخت یبیعج نگاه

 .ریاز دردسر فاصله بگ... از: گفت یبا نگران
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بعد  قهیچند دق. برگشت یصندل ينگفتم و دکتر رو يزیچ. زنه یدونستم در مورد کدوم دردسر حرف م یم

رو برداشت و  فشیک عیبه دکتر انداخت که مرد سر یاول نگاه. وارد اتاق شد میزد یکه ازش حرف م يدردسر

 . اومد دمید ينگاهم هنوز به در بود که جلو. رفت رونیب

مشغول قدم زدن . سرم رو برگردوندم. کرد سکوت رو بشکنه ینم یکس سع چیه. بود بیج يهاش تو دست

 .من يقانون ها. قانون داره نجایا: شد و گفت

 !حق ندارند مخالفم باشند ایموافق منند  ایهمه ... کتاتورهایقانون د-

 .یحرف بزن ينطوریکه ا یستین یگاهیجا يتو تو-

 !حموم اتاقم رو هم ندارم اریمن اخت. دونم یم-

 !رمیاجازه بگ هیواسه هر کارم از بق ستیقرار ن-

من رو  يها لمیف نهیش یم ستمیپشت اون س یهر ک یاونوقت تو گذاشت... نجایمن به تو اعتماد کردم، اومدم ا-

 !!!نه؟یبب

. تازه متوجه حرفم شدم و با حرص پلک هام رو بستم. کرد یسکوت من رو بررس يشد و تو کیهاش بار چشم

حرف هاست که متوجه  نیاز ا زتریت یلیدونستم خ یم! داره ین فرقشو هیمونده بود که فکر کنه برام با بق نیهم

 ؟یتو اتاق من چکار داشت: دینشه اما حرفم رو کش نداد و در عوض پرس

: آروم گفتم يخواستم از اصل مطلب منحرفش کنم و با صدا. به جواب فکر کرده بودم یلیساعت خ کی نیا تو

اگر الزم شد بتونم باهاش از خودم و خانواده ام محافظت ... کنم دتونیبودم که بتونم باهاش تهد يزیدنبال چ

 دست رو دست بذارم؟ يجور نیهم یانتظار داشت. کنم

 یکس! خانواده: با نفرت گفت. کنه یم یرو منتف یجاسوس انیتره و جر ریبراش باورپذ نیکه ا دیرس ینظر م به

 .گرده یدنبالت نم یحت رونیاون ب

هنوز داشتند  دیشا. نشده دایخوشحال بودند که سر و کله ام پ دیشا. داره تیتم واقعدونس یشدم چون م ناراحت

کنار . شد یزدم متوجه بغضم م یم یاگر حرف. نگفتم يزیچ. دنبالم ادیکردند که خودش ب یرو مخ بابا کار م

 .یکن شرفتیپ چوقتیذاره ه ینم یوابستگ: و گفت ستادیتخت ا

 !شرفتیپ: پوزخند تکرار کردم با

واسه  يزیکنم که چ یم يمن کار ای ،یکن یخودت فراموششون م ای: من رو در جا خشک کرد شیبعد ي جمله

 .فراموش کردن نمونه
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 .انتخاب با خودته: شد، ادامه داد یسکوتم طوالن یوقت

-... 

 .یمون یم نجایچه نه، ا يچه بخوا-

از  یول میهر دو ساکت بود. رتش نگاه کنمانداختم که مجبور نباشم به صو نییگفتم؟ سرم رو پا یم دیبا یچ

 شبید. شده بود یچیباند پ. چشم هام نگه داشت يآورد و جلو رونیب بیدستش رو از ج. شد یتخت دور نم

انتظار . فقط نگاه کرد. کردم گاهشن. اتاقش بود زیم يها شهیاحتماالً کار خرده ش. اصالً متوجه اش نشده بودم

 ببخشمش؟ شده، یداشت چون خودش هم زخم

 یو مشک نیرنگ شاه يریش يتضاد لباس ها. دستش رو عقب برد عیسر اسیدر اتاق رو باز کرد و  نیشاه

 !هنوز يپس زنده ا: هنوز در رو نبسته گفت. ذوقم زد يتو اسی

-... 

 قراره شَرِت کم شه؟ یک-

 !بپرس ستیاز رئ-

 ...لشوفعالً که عق: چرخوند و گفت اسیرو به سمت  شینگاه ناراض نیشاه

جنس ... ياز شرشون خالص شد یگفت: دیبه جاش پرس. جمله اش رو کامل نکرد اسی یصورت عصب دنید با

 ؟يکرد یها رو کجا خال

 .جوب يوسط شمشادها، تو-

 ابون؟یکدوم خ-

 .یفرع هیتو  شگاه،یآزما يچهارراه دوم باال-

 ؟يدیچطور فهم-

 !؟یکن یم ییبازجو يدار: شک نکنه گفتم نکهیا يبرا. تمگف یداده بود رو م ادیکه بابک بهم  يزیهر چ داشتم

 .جواب بده: گفت اسی

 يخواستم ال یم. کردم یم میقا نیماش يبردم رو تو یم شگاهیاز آزما یهر چ... ترسو بودم یلیاون موقع خ-

کردم  شونیآوردم و خال ریخلوت گ يجا هیهول شدم اما بعد  یلیخ. دمیشما رو د يها بذارم که بسته  یصندل

 .شدند یهمکارهام رد م. شد ینم نگیتو خود پارک. تو جوب

-... 
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 .رنگ بود یمشک يبسته  هی. پشت، سمت چپ يها یصندل-

خواستم موقع  ینم. بود میشگیکار هم. اون ها يپارك کردم اما نه به خاطر بسته  یهمون فرع يواقع تو در

 قهیچند دق ،یاضافه کار هست فتیهر بار ش نکهیا .باشم شگاهیآزما نگیپارک يخودم تو يکردن جنس ها یمخف

 یاون فرع يتو شهیکار رو هم نیا. کرد یرو مشکوك م گرانید يها ور بر یو صندل نیبا ماش نگیپارک يتو

اون ها نشده بودم و  ياما اون روز اصالً متوجه بسته ها. شگاهیبه آزما کینزد يجا هی. دادم یخلوت انجام م

 یمن اومده بود و کامالً واضح بود که کس نیسراغ ماش میمستق. کرده بود رمیاناز غافلگس يخونه  کینزد سیپل

چطور : دیپرس اسی. به نظر قانع شده بودند. کردند یمن فکر م يبه حرف ها وهر د... از قبل بهشون اطالع داده

 کار ماست؟ يفکر کرد

خودم  يسر جنس ها... رمون در اومده بودکا ياون اواخر سر و صدا. ها دنبال من هستند یلیدونستم خ یم-

خوان من رو بترسونند که  یفکر کردم م. ستیدر کار ن یسیو پل دهیجور تهد هیفکر کردم اون بسته . دادم یسوت

 ! نمشیخواستند من بب یمکه انگار  يجور. شده بود يتابلو جاساز یلیآخه خ. کارم رو تموم کنم

 نیشاه. نگاهش کرد یهم سوال اسی. رو قبول کرده بود نگاه کردم تشیکه مسئول نیبا پوزخند به شاه بعد

 .گهیدختر تازه کار باشه د هیکار  هیجاساز کنند که شب يگفته بودم جور!!! ه؟یچ: شونه باال انداخت و گفت

 !شهیمصرف مغز گروهتون داره تموم م خیانگار تار: گفتم اسیبه  رو

 چرا ما؟... اشهتونست ب یکار هر کس م: اومد و گفت جلوتر

... زنند یاسم م هیهمه حرف از  نجایاز ا رونیب: زل زدم به چشم هاش و جواب دادم یاز مکث کوتاه بعد

 .»اسی«

-... 

 اد؟یب رونیاصالً پام از زندون ب اینه؟ . زنده بمونم يکرد یفکر نم-

 .ذارم یمجواب ن یرو ب يکار چیمن ه!! خودم يها یبا ساق. يپات رو تو کفش من کرده بود-

 .اومدم ینم نجایشدم وگرنه ا الشیخ یمن ب! يکرد یم دیبوده که با يحتماً کار. ستمین هیمنتظر توج-

 .يخورد يدرد هیبه . به هر حال که به نفع ما تموم شد: گفت نیتکون داد و شاه سر

در رو . دمیفهممشکوك نگاهم کرد که معناش رو مدت ها بعد  يرفتن جور رونیبه طرف در رفت و موقع ب بعد

 . ها رو جمع کنند نیدورب دمیم: باالخره به حرف اومد. شدم رهیخ اسیبست و من به 

-... 
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 !گردنت یم ،يایم رونیبه جاش هر بار از ب-

-... 

 .»هیکاف«من بهشون بگم  یتا وقت-

ده بود اما گچ دستم تموم ش متیبه ق. بود متیمو از خرس کندن هم غن هی. توافق سر تکون دادم ينشونه  به

 .ارزشش رو داشت

 

*** 

خودم  يبرا اسیو  نیکنجکاو سهراب و شاه يچشم ها يدست، جلو هیرو برداشتم و با همون  ریو کفگ بشقاب

اتاق مونده  يسه روز گذشته رو تو. رفتم رونیبهشون بندازم از آشپزخونه ب یدوباره نگاه نکهیبدون ا. ختمیغذا ر

 چیوعده خورده بودم و از نظر ه هیفقط . مو تو الك رفتن، عادت داشت یزندگ نجوریبه خاطر زندان به ا. بودم

 !کس هم مهم نبود

 ياگر نبودن من برا. خوش عطر بود یلیو برنج شدم که خ يتختم نشستم و مشغول خوردن قورمهسبز يرو

بود مسکن و که دکتر بهم داده  ییبه خصوص که قرص ها. کرد ینم یمن هم فرق ينداشت، برا يریتاث هیبق

 .رو به کشتن بدم ودمخ یجوون ياشتباه دوره  هیقول نداده بودم که به خاطر  سیمن به پل. خواب آور بود

سرم رو از بشقاب غذا ! بدون در زدن نجایطبق معمول ا. وارد اتاق شد یاز بشقاب مونده بود که کس یمین هنوز

 تموم شد؟: که گفت دمیرو شن اسی يصدا. بلند نکردم

 .نصفش مونده ؟ینیب ینم-

 !!گمیاستراحت مطلقت رو م-

 ستیالزم ن ،یکن یرو سر من خال يزیچ يخوا یاگه م... هنوز سالمه نیا: راستم رو نشون دادم و گفتم دست

 .یمنتظر خوب شدنم باش

 ه؟یچ: جوابم رو نداد، سرم رو بلند کردم و گفتم یوقت

. قاشق رو کنار گذاشتم. ستیکردن ن یتو مود شوخ دونستم که یم. شده بود یحالت صورتش عصبان دوباره

 قراره چکار کنم؟: نگاهش کردم و گفتم میمستق

 .يحاضر شو با سهراب بر: تر اومد و گفت کینزد. ام تعجب کرد هیرو رییتغ از

 کجا؟-
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 .گهیخودش م-

 .اول بخور: که گفت امیب نییتکون دادم و خواستم از تخت پا سر

دونستم  یکه نم یترس، به خاطر حس يبار نه از رو نیاما ا. دوباره سر جام برگردوندنگاه کرد که من رو  يجور

زود  یلیخ!! بال رو سر دستم آورده بود، چرا ازش متنفر نبودم؟ نیا شیچند روز پ نیهم. بذارم یاسمش رو چ

 هیوب بود و لحظه خ هی. تنها گذاشت لرفت و من رو با عالمت سوا رونیبا اخم از اتاق ب. شد يصورتش جد

هم  يا گهید لیدادن هاش دل ریگ نیا دمیترس یم یاز طرف. کنم ینیشبیتونستم رفتارش رو پ ینم... لحظه بد

 شهیکردم اما من هم یخودم رو کنترل م دیحداقل با. شد یسخت تر م یلیداشته باشه و اون وقت کار من خ

من و . بشقاب رو کنار گذاشتم. شمیم دهیش کشبه طرف شتریمنع بشم، ب يزیثابت کرده بودم که هر چقدر از چ

 !نبود یخوب بیاصالً ترک! اسی

 یحرف م یالب يهر سه تو. رفتم رونیکردم و ب يبستم؟ ناله ا یموهام رو م ياما چطور دمیهام رو پوش لباس

 .من رو ببنده يموها ادیب یکی: بلند گفتم. منتظرم بود کروفونیزدند و سهراب با م

. واقعاً انقدر هضمش سخت بود. رو نشون دادم میدست گچ. و با تعجب نگاه کرد دیم چرختا سر به سمت سه

. کش موهام رو تکون دادم. جمع کرده بود يزاریانداخت که صورتش رو از ب نیبه شاه يسهراب نگاه مسخره ا

 .بندم یمن م: بلند به طرف در اومد و همزمان گفت يبا قدم ها اسی

مگه؟  هیچ: با ترس کش رو بهش دادم و گفتم. با من وارد اتاق شد و در رو بست. داصالً دوستانه نبو لحنش

 ...من

 .خفه شو-

 ستیقرار ن: کرد گفت یهول من رو چرخوند و همونطور که موهام رو جمع م هیبا . برخورد و ساکت شدم بهم

 !ياریها در ب يمسخره باز نیاز ا نجایا

 .نمک یم شیکار هیخودم ... ينخواستم ببند-

 !چه خبره؟: از درد اخم کردم و گفتم. دیموهام رو محکم کش يکه دسته  رمیفاصله بگ خواستم

 ! ولم کن: دوباره گفتم. کش رو چند دور چرخوند. شد دهیکه سرم با درد به عقب کش دیتر کش محکم

 .بندم یدارم م: گفت يسرد يصدا با

 .الزم نکرده-
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ساعد و  نیگردنم ب. دم اما جلوتر اومد و دستش رو دور گردنم انداختقدم برداشتم و خواستم به طرفش برگر هی

 !دهیجواب نم نجایحرکت ها ا نیا: گوشم گفت ریز. آورد یبازوش بود و داشت فشار م

-... 

 . تونم گردنت رو بشکنم یفشار م هیبا -

کدوم : فته گفتمگر يکردم و با صدا يسرفه ا. کردم ساعدش رو جدا کنم و نفس بکشم یدست سالمم سع با

 حرکت ها؟

 !یدون یخودت بهتر م-

 !د؟یبه خودتون شک دار: زدم و گفتم ياش ضربه ا نهیآرنج به س با

 گهیدست د. از تعجب از گلوش در آورد ییصدا. که از خودم انتظار داشتم، اغواکننده بود يزیاز چ شتریلحنم ب و

 !امتحان کن: کمرم حرکت داد و زمزمه کرد ياش رو رو

بعد خودش ولم  هیچند ثان! نبودم یشدم اما من دختر خوب یبا تمام قدرتم ازش دور م دیبودم با یدختر خوب اگر

 نیکنه، با ا يتونست با اعصابم باز یاگر با کتک و زور نم. فتمیب هیبود به گر کیدر واقع پرت کرد که نزد. کرد

تخت رو تو صورتم انداخت و  يشال رو. موندموضوع رو بهش فهم نیتونست و من متنفر بودم که ا یحربه م

 !ببرش... موهاش رو بستم: بعد به طرف سهراب هولم داد و گفت. دیاتاق کش رونیبازوم رو به سمت ب

 .خنده زد ریز نیسهراب باز شد و شاه شین

هم  اومده بودم دیکه با سع یدرست مثل وقت. دیچیپ یهمون آپارتمان خال نگیپارک يساعت بعد، سهراب تو مین

آپارتمان نوساز بود و احتماالً همه  هی. رو برداشته بودم نکیقبل ع قهیدق 5البته . کروفونیداشتم و هم م نکیع

 .نیماش هیفقط  ،یبود، نه آدم یینه سر و صدا. بودند یواحدها خال ي

 .میریم نیبا ا: اشاره کرد و گفت ينقره ا 206 به

 ؟يایتو هم م-

 !کنه؟ یرانندگ یپس ک-

 چرا من هم باشم؟  گهید! یخودت که هست: و گفتم دمیخند میاز حواسپرت. چ اشاره کردبه گ و

 اد؟یبگم ب یبرگردونمت، به همون قبل يخوا یم: اخم سر تکون داد و گفت با

 .امیم... نه نه: گفتم عیسر
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کامالً واضح . تونستم تحمل کنم ینم. امین رونیب نیزم ریخواست تا خوب شدن دستم از اون ز یدلم نم اصالً

رو خاموش  نیماش. دادند یداشتند خودشون رو وفق م یدستم برنامه هاشون رو خراب کرده ول انیبود که جر

 .شو ادهیپ: کرد و گفت

 رفت؟ یم یقبالً ک-

 .از همون زن ها یکی... یکی: فکر رفت که تعجب کردم و گفت يتو

 ش؟یکشت: گفتم. بود يخبر هی یعنیشدند  یم ينطوریوقت ا هر

 !نه: زد داد

 !زود باش: بعد آروم تر گفت و

 .ریگرم نگ یاونجا با کس: گفت میشد یم 206سوار  کهیدر حال. جا به جا کرد نیدو ماش نیها رو ب جعبه

 !کهیدنده اتومات نکهیا... یصد بار گفت-

 ؟يروند کیتا حاال با دنده اتومات: باال رفته نگاه کرد و گفت يابرو با

 .نه-

 .ببندپس دهنت رو -

 هی ستیو قرار ن! یدنده رو جا به جا کن دیبا یکه باالخره گاه دمیراه افتاد و فهم. برخورد و ساکت شدم بهم

چشمم به  یوقت. ام کرد ادهیپ ابونیسر خ. ها بود یکیهمون نزد شگاهیآرا! یتا برس یو منتظر بش یدکمه بزن

 یو دور افتاده رو داشتم ول کیکوچ يجا هینتظار ا. موندم رهیبزرگش افتاد با دهن باز خ يساختمون و تابلو

که تو  ییبا وجود خاله زنک ها. نگه داشت یرو توش مخف يزیبشه چ دیرس یبه نظر نم. بود کیواقعاً ش نجایا

 .خواست یواقعاً مهارت استادانه م يشند، پنهان کار یم دایپ ادیجاها ز نجوریا

صورت ساناز  د،یکه به ذهنم رس يزیچ نیاول. اضافه نداشت ياشلوغ بود اما سر و صد. شدم شیسالن آرا وارد

 یسع. و جنوب شهر بود کیکوچ یلیکرد خ یکه توش کار م یشگاهیالبته آرا. ختیبود که اعصابم رو به هم ر

 .نمیخوام معصومه رو بب یم: دمیسالن پرس یکردم فکرم رو منحرف کنم و از منش

 ممکنه؟: لبخند زدم و گفتم. گانگسترها شده بودم هیشب یلیتماالً خاح. روحم جا خورده بود یاز صورت ب یکم

 د؟یوقت گرفته بود: زد و گفت یکمرنگ لبخند

 .نه-

 .نجایمنزله تا ا شگریآرا شتریب... کم سرش شلوغه هیمعصومه جون -
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 ست؟یاالن ن-

 .تونم صداش کنم یجون تموم شد، م حانیهر وقت کار ر یول زمینه عز-

 منتظرش بمونم؟  شهیم: دم و گفتملبخند ز دوباره

 ...واال-

 .هیکار شخص-

 .دیداشته باش فیتشر! آهان-

 زیهمه چ. مختلفشون دقت کردم يها و گفتگوها يها نشستم و به عبور و مرور مشتر یاز صندل یکی يرو

 یا سر مبه اونج یلیقبل از ازدواجش خ دایمن و و. نداختیسر کوچه مون م شگاهیآرا ادیبود و من رو  يعاد

 یبعد از ازدواج وضع مال. دیکش یداشت که من رو هم دنبال خودش م يکار هیهر هفته  باًیتقر دایو... میزد

آخرش دلخورم کرده  يحرف ها نکهیبا ا. نشه یراض يا ییبایخوب شوهرش باعث شده بود که به هر سالن ز

 .شده بود خودش هم تنگ يدلم برا. اون روزها تنگ شده بود يبود اما دلم برا

رو به رو  ي نهیبه آ ینگاه. شد یاتاق ها انجام م يکارها تو شتریب نکهیبود با ا يا نهیآ وارهاید يهمه  باًیتقر

هم الغر شده بودم . کنه میشد که به دوست هاش معرف یروش نم د،ید یم افهیق نیمن رو با ا دایاگر و. کردم

کارها رو  نیا يحوصله  یک. نداشتم شیآرا الًاص... دیسفمثل مرده ها ... دیسف.بود دیسف يادیهم صورتم ز

 یمشغول و سرگرم بودند که حس کردم نامرئ گهیانقدر با همد. اطراف نگاه کردم ي بهیغر يداشت؟ به آدم ها

 .ام

راست به طرف  کیرو نداره  یکس يمشخص بود حوصله  کهیاز در وارد شد و در حال یبعد زن جوون قهیدق چند

چند لحظه بعد . فتهیبود که هر لحظه ممکن بود ب زونیشونه اش آو يرو يجور فشیک. ق ها رفتاز اتا یکی

بود و نگاهم  ستادهیدر ا يال نزد و همون ز یاومد به من لبخند م رونیب یوقت. هم وارد همون اتاق شد یمنش

مشخص بود . رو بست وارد اتاق شدم و زن در. با دست به اتاق اشاره کرد و سر جاش برگشت یمنش. کرد یم

 .که از ته گرفته بودم نگاه کردم و پوزخند زدم ییبه ناخن ها. ناخن بود نیزایکه اتاق مال د

تا  دیکوب زیم يبرداشت و محکم رو نیدوباره از زم. اتاق گذاشت که از روش افتاد يگوشه  زیم يرو رو فشیک

 ؟يجعبه ها رو آورد: گفت یبا کالفگ. ثابت بمونه

-... 

 من آوردنت؟ يجا-
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 یخودم هم نم گهیاما د. رفتار کنه ينطوریکه با من ا ستمین یرو باال انداختم که بفهمه من هر کس ابروم

بعد به سمت من اومد و . پرت کرد شیصندل يحرکت از سرش باز کرد و رو هیشالش رو با ! ام یدونستم ک

 .من حالم بده... دیببخش: گفت

 .ستیمهم ن: گفتم. کرد که احتمال دادم خودش هم معتاده یم نگاه نیزم يرو يبه جعبه ها يجور

هر ... کرم پودر مل،یرژ، ر. بود شیلوازم آرا يها یجعبه ها نشست و در هر کدوم رو باز کرد که پر از قوط يجلو

نبود  نیسنگ. به هم وصل شده بودند یلونیکه با طناب نا کیکوچ يسه تا جعبه . معروف يبا مارك ها ،يزیچ

بلند شد و . آورد رونیرو ب یکیکوچ ییمقوا ياز جعبه ها بسته  یکیاز داخل . دست سخت بود هیآوردنش با اما 

... قبالً. من معصومه ام: دستش رو دراز کرد و گفت. جلوتر اومد. به من نگاه کرد یجیبا گ. چپوند فشیک يتو

 .آوردم یها رو من م نیا

سرش فشار داد  يمتوجه بشه دستش رو رو نکهیو بدون ا یعصب ي رو جلو بردم که دست بدم اما با خنده دستم

 نه؟... تابلو شده يادیز گهیام د افهیق... فکر کنم: و گفت

 ...من. دونم ینم: گفتم. بود جیداشت و کامالً گ ظیغل شیآرا. متوجه نشدم يزیاز صورتش چ من

ادامه ... رفتم خارج و یام م فهیموم شدن وظبگم اما متوجه شدم که به هر حال بعد از ت یبودم که چه اسم مردد

 .کنند یوفا صدام م: دادم

 ؟یخوب-

 .ممنون-

 ...حتماً تابلو شدم که ردم کردند. آره-

 .ارندیبرات ب يزیچ هیبگم  نیبش... اممممم. هیمدت کاف هی يبرا: به جعبه ها نگاه کرد و گفت. نزدم یحرف

 .خورم ینم يزیچ: مسر تکون دادم و گفت» نه« يبه نشونه . نشستم

آشغال . دمیرو د میامروز شوهر عوض. ستمیانقدر مزخرف ن شهیهم... من: دست مانتوش رو مرتب کرد و گفت با

 .خودشه ریتقص. دیببخش...! ِ

از  یبدون حرف. به من داره یحرف ها چه ربط نیدونستم ا ینم. دیو لباس هاش دست کش یشونیبه پ دوباره

 شونیا. جون يزر: گفت یمیصم یلیوارد شد و خ یبعد با دختر کم سن و سال قهیدو دق. رفت رونیاتاق ب

 .وفاست
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اگه  يریگ یم لیبه بعد لوازم رو از وفا جان تحو نیاز ا يزر: با لبخند با من دست داد و معصومه ادامه داد يزر

 .من نبودم

 حتماً. باشه-

 .نشه یقاطمراقب باش . ها قبالً فاکتور شدند ییرو. جعبه ها رو ببر-

 .مراقبم. چشم-

 .کنم یچک م شهیاما خودم هم قه،یدق یلیخ: با جعبه ها رفت و معصومه رو به من گفت دختر

 .صبر کن: کرد گفت یمانتوش رو باز م يدکمه ها کهیدر حال. تکون دادم و بلند شدم سر

 .تراول به طرفم اومد يقفل کمدش رو باز کرد و با دسته ا. موندم منتظر

 که؟ یدون یم. يکه دار یرابط... بده به-

پس بهش اعتماد داشتند که در . پول رو گرفتم یول. هم در کاره یدر واقع حواسم نبود که پول. دونستم ینم

 .نزده بودند یمورد مبلغ حرف

 .میسهم خودمون رو ازش برداشت-

 .باشه-

 ه؟یچه شکل... رابطت-

: گفتم. دیرس یهنوز مضطرب به نظر م. و برداشت گذاشت شیشونیپ يبرداشت وآروم رو يدستمال کاغذ هی

 چطور مگه؟

 ؟ینیب یسهراب رو م میتو مستق-

 چطور؟: گفتم. نجایمخصوصاً ا. نبردن اسمش بهم نگفته بود يدرباره  يزیسهراب چ د،یسع برخالف

 ...ينجوریهم-

 سهراب بود؟ يدید یکه م یکس-

  ش؟یشناسیم. آره-

زن . حس کردم که معصومه جا خورده. متوسط وارد شد کلیبا قد و ه یو زن در ناگهان باز شد. تکون دادم سر

 !يها رو عالف کرد يمشتر: کرد و بعد به معصومه گفت یمن رو از سر تا پا بررس

 .داخل انیب گمیاالن م-

 .رو آورده شیلوازم آرا يوفا، جعبه ها: گفت رهینم رونیزن ب دید یوقت
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 ؟يآورد یمگه خودت نم-

 ...آره-

 . ارمیبه بعد من م نیاز ا: گفتم. بود حیدادگاه منتظر توض يها یهنوز مثل قاض زن

 !گانیرا سیسرو: خبر باشه و با طعنه اضافه کردم یب انیدر صد احتمال دادم که اصالً از جر چند

به  نیاز ا: کرد و گفت يرفتن خنده ا رونیموقع ب. کردم یبا معصومه خدافظ. رفت رونیسر تکون داد و ب فقط

 .يخل و چل ها افتاد ریگ. يبعد داستان دار

 .دییدارند، بفرما کوریکه مان ییخانوم ها: زدم و معصومه بلند گفت لبخند

 .هم فشار داد که مانع لرزششون بشه يدست هاش رو تو بعد

و سر شمرده بود . آپارتمان به سهراب داده بودم يپول ها رو تو. میشد ادهیساعت بعد از آسانسور پ کی حدود

خواستم به سمت اتاق . بود دهیدراز کش يقهوه ا يکاناپه  يرو نیشاه. رو برام باز کرد یدر الب. تکون داده بود

 !سایوا: خودم برم که سهراب گفت

 شده؟ یچ-

. تفاوت بود اما من شوکه شده بودم یصورتش ب. دیبدنم دست کش يقدم خودش رو بهم رسوند و رو هی با

 نیشاه يچرمم رو گرفت، برا فیک. بشم دیافتاد که قرار بود هر بار بازد ادمیده و من خن ریبلند زد ز نیشاه

کفش هام هم ! نداشت یبررس هب يازیاصالً ن. بودم دهیتنگ پوش يسرمه ا نیج. زانو نشست يپرت کرد و رو

رو نگاه  اطراف گچ دست چپم تیدر نها. بشه یتوش مخف يزینبود که چ یبود، کتون فمیپاشنه بلند و ست ک

بعد تو همون آپارتمان  يسر: رو به طرفم پرت کرد که رو هوا گرفتم و به سهراب گفت فمیهم ک نیشاه. کرد

 !نکن یسکیر چیه نجایرو ا. بگردش

پررو  يو فقط برا لهیدل یب دیبازد نیهر دو معلوم بود که ا يمسخره  ي افهیاز ق یسر تکون داد ول سهراب

 !!که به تراشه ها حساسه دیدستگاه ها دار نیکردم از ا یفکر م! بود کیکالس یلیخ: گفتم! نشدن منه

نگاه کردم و رو به  فمیبه ک. دیدوباره خند نیکه شاه دمیاون دستگاه ها رو تو هوا کش یدست شکل احتمال با

 !یبست یرو م پشیحداقل ز: گفتم نیشاه

 ؟یانتظار نداشت ؟یناراحت ه؟یچ-

 مثالً؟ دیترس یم یچاز ... یفعالً که تو ناراحت-

 !ییبترسه تو دیکه با یاون: کاناپه بلند شد و گفت از
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 .از زن هاش یکی شیرفته پ... ادیامشب نم: به سهراب گفت بعد

به من داشت؟  یچه ربط. پوزخند زدم و به سمت اتاق خودم رفتم. خنده به من نگاه کرد و وارد اتاقش شد با

زنم  ینم یحرف نکهیممکن بود به ا. نه ایبزنم  یپول حرف يدرباره  دیدونستم با ینم. لباس هام رو در آوردم

 کیرو ناخواسته تحر یو اخالقم کس افهیق کهاز خدام بود . افتاد نهینگاهم دوباره به آ ییدستشو يتو. شک کنند

حموم  يتو افتادم که از حباب المپ ینیدورب ادی. ادیبه روزم م یآدم ها معلوم نبود چ نیا نیکنه وگرنه ب ینم

 يدونستم رو یاگر م. رو هم داشته باشم زهایچ نیانتظار ا دیدونستم با ینم. بدنم مورمور شد. آوردند رونیب

 .کردم یفکر م شتریبابک ب شنهادیپ

 *** 

. دیکش یهم طول نم ادیخواستند که ز یازم م ییدو روز کارها یکی يگذشت و با فاصله  یم ينطوریهم روزها

آژانس  - کیپ يجلو. خودش يکرده بود و رفته بود سراغ کارها ادهیباالتر پ ابونیتا خسهراب من رو دو 

به داخل مغازه  ینگاه. شدهپارك  يها نیاز ماش یکیپشت . بودم ستادهیکه آدرسش رو داده بود ا يموتور

از اون  ونریب. سرم نگاه کردم يباال یبه آسمون آفتاب... گفته بود هر وقت خلوت شد داخل برم. انداختم

احساس . دیرس یم يهر کس به کار. اومدند یرفتند و م یآدم ها م. بود انیدر جر يکامالً عاد ایدن نیرزمیز

. کردم یم دایها رو پ یبه اون ساختمون دوباره حس زندان رگشتناما به محض ب. هیعیطب زیکردم که همه چ یم

اما . از اون ساختمون باشم رونیدادم ب یم حیترج که هر لحظه ممکن بود کارم رو مختل کنه، یبا وجود خطرات

من رو  نکهیا. یهدف یپر از ب. بودند گهیروزها تکرار همد ي هیبق. شد یدو سه بار شامل حالم م يفقط هفته ا

خرده  يکه دارم به درد کارها دمید یم. نگه داشته بودند هنوز برام عالمت سوال بود، اما نه مثل سابق ندهز

مثل مال من نداشتند، به من اعتماد کرده  ییاعتماد به چند نفر که نقطه ضعف ها يبه جا. رمخو یم زشونیر

 . بودند

به اطراف وارد  یبا نگاه. جلوتر رفتم یکم. نفر نشسته بود کیمرد سوار موتورش شد و رفت، داخل فقط  یوقت

 يو با کنجکاو میهم سالم کرد به. کار نشسته بود زیم يجلو يها یاز صندل یکی يمرد جوون رو. مغازه شدم

 د؟یبفرست يزیچ نییخوا یم: گفت

 .کار دارم یقربان يبا آقا. نه-

 .انیاالن م. دییبفرما-

 کشه؟ یطول م یلیخ: اون طرف مغازه نشستم و گفتم يها یاز صندل یکی يرو
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 .گردند یبر م 3تا . ناهار رفتند يبرا-

تازه شروع کرده بودم، از  یوقت شیسه سال پ. کردم یب ممدت داشتم تعج نیکه ا یاز آرامش. تکون دادم سر

کرد، ممکن بود پا به فرار بذارم و  یچپ چپ نگاه م ابونیخ يتو یاگر کس. دمیترس یخودم هم م ي هیسا

 زیانگار همه چ. نبودم يریگروزها اصالً نگران دست نیاما ا. کنم یشد خال یکه م ییجا نیجنس ها رو اول

با مأمورها  يفقط به خاطر همکار دیالبته شا. ترسوند یمن رو نم يزیچ گهید. ت داده بودقبحش رو برام از دس

 .به خودش گرفته بود يشکل ساده تر یزندگ. بودم دهیزندان د يکه تو یمختلف يبه خاطر آدم ها دیشا. بود

بعد  قهیپنج دق .شدم، صورتش رو برگردوند رهیبهش خ یکنه و وقت ینگاهم م يشدم که مرد با کنجکاو متوجه

من  ستند،ین یوقت: بعد رو به من گفت. فرسته یموتور م هی گهیربع د کیتلفن زنگ خورد و مرد گفت که تا 

 .دمیجواب م

 ... شما رو: دوباره گفت. سر تکون دادم دنیفهم ينشونه  به

 فرستاده؟ دیحم: نگاهش کردم من من کرد و ادامه داد یوقت

 .شناسم ینم دیحم. نه-

 ...آها-

 !اومده؟ شیپ یمشکل: با اخم گفتم. شد رهیباز با همون حالت بهم خ. لب هاش رو به هم فشار داد و

 .دیببخش... نه نه : سر تکون داد و گفت عیسر

 ينطوریهم: گفت. ور رفتم که وقت بگذره یچرخوندم و با دسته صندل يسرتاسر ي شهیرو به سمت ش روم

 !وگرنه من خودم نامزد دارم... ادینم یسراغ آقا قربان یآخه کس دم،یپرس

 .داشتم یعنی: اضافه کرد يآروم تر يبا صدا. خنده ام رو گرفتم يزد که به زور جلو یبا افتخار حرف م يجور و

هم  گهید ي قهیچند دق. صورتش تو هم رفت و به دست هاش نگاه کرد! داشت؟ یبه من چه ربط زهایچ نیا

 اد؟یم ریانقدر د شهیهم: دمیپرس. گذشت

دونم کجا  یحاال نم! بود نجایدو نشده ا ام،یب رترید قهیخواستم دو دق یکه من م ییوقت ها: جواب داد مرد

 !مونده

سه تا  ،ییرو ببرم جا یمیمر نیخواستم ا یهر بار م: انگار که سر درد و دلش باز شده باشه، ادامه داد بعد

 .به من نداختیم سیسرو

 .مونم یمنتظر م. ستیمهم ن: دوباره شروع نکنه گفتم نکهیا ياهوم در آوردم و برا يصدا
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 .فالسک هست د؟یخور یم ییچا-

 ؟یچ دیربع داده بود هیکه قولش رو تا  یسیاون سرو... ممنون. نه-

 .رمینم ییمن هرجا. رسند یاالن بچه ها م: دنبال جواب گشت و بعد گفت یکم

به من، رو به مرد جوون  یبا نگاه. گوشتالو وارد شد ینیب کم مو و یلیبا سر خ يافتاد و مرد نیزم يرو يا هیسا

 رفت؟ ادتیرو  یمیالحمد هللا مر: گفت

 ؟یقربان يآقا: گفتم. جوون ناراحت شد و اخم کرد مرد

 !!د؟یبا من کار دار: کار نشست و با تعجب گفت زیپشت م. توجه اش جلب شده بود کهیحال در

 .خارج از محدوده رو آوردم يهمون بسته . بله: گفتم. تن نداشتبه مرد اول کردم که انگار قصد رف ینگاه

 یرو نم دیحم یتو که گفت: با دهن باز سر تکون داد و مرد گفت یقربان. دو با ترس به من نگاه کردند هر

 ؟!یشناس

 یا کست. خبر داره یعل: گفت یقربان. فقط شونه باال انداختم. نفر قبل از من نگفته بود يدرباره  يزیچ سهراب

 .زیور م نیا اریب ومدهین

بسته رو از  انهیناش یلیخ. دیطول کش یدست کم هیآوردم که با  رونیب فمیدرز ک يشدم و بسته رو از ال بلند

 يجلو یعل. شلوارش گذاشت بیج يرو هم تو دشیدرش رو قفل کرد و کل. چپوند زیو داخل کمد م دیدستم قاپ

 هیهم  نیبه هر حال ا. کامالً دستپاچه بودند. اومده تعجب کرده بودم شیاز وضع پ یکم. داد یم یمغازه نگهبان

 گهیمن د... خب: من گفتم. مغازه اومد يموتور از جلو يداد و صدا یبا ابرو عالمت مخصوص یعل. جورش بود

 .برم دیبا

 رونیداختم و بدوش ان يرو رو فمیک. کرد دیتر از شرم راحت بشه با سر تاک عیخواست سر یکه از خدا م یقربان

 د؟ییایبه بعد م نیشما از ا: گفت یدر عل کینزد. رفتم

 .آره-

 ...که یمیمر یعنی... کردم زن ها هم یفکر نم-

از داخل با هشدار صدا  یقربان. دیرس یگناه به نظر م یب یلیظاهرش خ. اما نگفتم» !خفه شو بابا«بگم  خواستم

 !یعل: زد

 !ره؟یگ یتو رو نم يپس چرا جلو: با پوزخند گفتم. ودمشغول بستن موتورش ب يدورتر مرد یکم

 .روحشم خبر نداره یمیمر-
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 !! انتخاب کردند يکار نیرو واسه همچ یزد و با خودم تعجب کردم که ک یبچه ها حرف م هیشب قاًیدق

 !روحش کجاست که از تو خبر نداره؟-

از همه  تمیلحظه ناراحت شدم که عصبان هی. کنه ینم دایمناسب پ يمعلوم بود که جمله  یبرخورده بود ول بهش

 .تو ایب! یعل: گفت گهیبار د هی یقربان. کردم یخال چارهیب نیرو سر ا

 ریداشت زنج یانداختم، عل یدوباره به عقب نگاه. رفتم ابونیخ يکوتاه کردم و به سمت انتها یخداحافظ

. زد یشونه اش ضربه م يبود رو دهیرسکه تازه  يکرد و مرد یرو باز م ادهیپ يموتورش رو از درخت گوشه 

. که تونسته از تهران بره دهمادرش سر هم کر يبرا یدونستم چ ینم. رو کرد ریبا ام يدلم هوس موتور سوار

 دنیبه هر حال جرأت دوباره پرس. گفت یمرز دروغ م يدرباره  اسیبراش افتاده بود و  يا گهیهم اتفاق د دیشا

 .ازش رو نداشتم

 یباز هم سهراب داخل آپارتمان خال. هم توقف نکرده بودم ییشد و جا یاطرافم ضبط م يصدا هنکیوجود ا با

 بگرد؟ نجایبار هم ا هی يخوا یم: گفتم هیشدم با کنا یساختمون اصل یوارد الب یوقت. کرده بود شمیتفت

از کم . »ارم؟کجا بذ«که  نهیدادم منظورش ا یم صیتشخ دیمن خودم با. دستش رو نشون داد يتو يمشماها

 .امیبذار تو آشپزخونه خودم م: گفتم. رفت یحوصله ام سر م میتنها بود یوقت ادش،یز یحرف

احتماالً . وقت ها با هم مشغول گفتگو بودند شتریب. افتاد یالب يگوشه  نیو شاه اسیو من تازه چشمم به  رفت

اما حرف  دمید یاز اتاق م رونیب ادیرو ز اسی ر،یچند روز اخ نیا. نداشت یربط هیکه به بق یمسائل يدرباره 

که از  يا یو به خاطر برداشت منف شتمگ یدر واقع من دنبال دردسر نم. شد یرد و بدل نم نمونیب یخاص

... مخصوصاً خودش. نکنم یاطرافم توجه يکدوم از مردها چیدادم اصالً به ه یم حیبستن موهام کرده بود، ترج

 ؟يا رفته بودکج: به سمت اتاقم رفتم که گفت

و به  ستادیحرکت ا یراهرو ب يسهراب هم تو. کرد یمنتظر نگاه م نیشاه. مکث کردم! خبر نداشت؟ مثالً

 .يموتور کیپ... هی: ازم سر زده بود؟ گفتم یباز کار اشتباه. بودم دهیاز نگاه متعجب همه ترس. سمتمون برگشت

 .رستادمشف دیحم يجا: گفت. کنه قیبه سهراب نگاه کردم که تصد و

 بودند؟ يچجور: سر تکون داد و گفت اسی

: گفت. شد قیبحث دق ياومد و رو رونیاز راهرو ب. رو بهش گفته بودم زیهمه چ. به سهراب نگاه کردم دوباره

 ...رفتــ

 !دمیاز خودش پرس: حرفش رو قطع کرد اسی
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 از چه لحاظ؟: گفتم

 بهشون اعتماد کرد؟ شهیم-

 ...خب-

. محتاط بود یلیخ یخود قربان یداره ول یکم قاط هی هیموتور... آره: ادامه دادم. دمیل چرخرو ول کردم و کام در

 .بودند یالبته هر دوشون ناش

 . همون جا بمونم دیبود که من با دایپ اسیاز حالت صورت  ینزد ول یحرف یکس

در اتاق رو . شده بود دیسف تیبه نظر وضع. وارد اتاقش شد و سهراب هم دوباره به سمت آشپزخونه رفت نیشاه

 .تازه کارند: موقع بستن در گفت. دمیشد و داخل اتاق پر شتریناخودآگاه سرعتم ب. تر اومد کینزد. باز کردم

 .اهوم: تکون دادم و گفتم سر

 !فعالً. کار دارم: گفتم. در رو ببندم که با دست هولش داد خواستم

 یم یصورتش نگاه کردم که با تعجب حرکات من رو بررسدوباره بسته نشد به  یوقت. باز در رو هول دادم و

 !چته؟: گفت. کرد

. فکرهام رو پس زدم. اومد یچونه اش م يرو شیبه ته ر یلیزده بود که خ غیابروش رو ت يشکسته  ي گوشه

 يرو گوشه ا فمیک. ومدیجلوتر ن یوارد شد و در رو بست ول. فشار داد که مجبور شدم کنار برم شتریدر رو ب

 .زود ردم کنه تخواس یم رمردهیپ: مانتوم شدم و گفتم يمشغول باز کردن دکمه ها. اشتمگذ

-... 

 .کرد یم یوراج یلیپسره خ -

-... 

 یهفت مشک قهی شرتیت. زد ینم یهاش گذاشته بود و حرف بیج يدست هاش رو تو. رو بلند کردم سرم

که  نیهم. مانتو رد کردم نیرو از آست میت گچدس اطیبا احت. به من نداشت یربط چیبود که اساساً ه دهیپوش

 ؟يخوا یم یچ نجایا: تخت انداختم و گفتم يمانتو رو رو. کرد یبود هم حواسم رو پرت م ستادهیاونجا ا

 .رمیمن هر جا بخوام م-

از جاش تکون  یخوام لباس عوض کنم و بره، ول یتاپم بردم و بهش نگاه کردم که بفهمه م ریدستم رو ز عمداً

 .خوام عوض کنم یم... رونیبرو ب: گفتم. وردنخ

 !عوض کن-
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به نگاه تاسف بارم  یتوجه. رفتم رونیتاپ از کنارش رد شدم و ب الیخ یبعد ب. تعجب و پوزخند نگاهش کردم با

بودند و  ستادهیاز در اتاقم ا یکم يفاصله  يو سهراب تو نیاتاق شاه رونیب. جلوم رو هم نگرفت... نکرد

 رون؟یب امین دینه؟ منتظر بود. هیقو یلیخ لتونیتخ: گفتم!! فضول ها. ت در زل زده بودندبه سم میمستق

 !خودته يخونه ... راحت باش: ابروش رو باال انداخت و گفت نیشاه

 .رمیبعد براش کش مو بگ يبنداز سر ادمیسهراب : گفتم. با چشم به تاپ اشاره کرد و

کوتاه  ياگر انقدر از مو: گفت يدار یبا لبخند معن نیشاه. داد هیتک ياومد و به چارچوب فلز رونیاز اتاق ب اسی

 ...ادیخوشت م

 غیسرت رو ت دمیم. هستم میقبل شنهادیهنوز سر پ: ادامه داد. بود اسیکوتاه  ياش کامالً واضح به موها اشاره

 خوبه؟. بزنند

 ؟يپسند یم يتو چجور: اضافه کرد اسیرو به  و

به  یتیمن اهم: گفتم يجد یلیخ. کردنشون هم با همه فرق داشت یشوخ یحت. دکر ینگاه م حیبا تفر اسی

 !دمیموهام نم

 !کنه ینم یکوتاه و بلندش هم فرق: چرخوندم و ادامه دادم نیو شاه اسی نیرو ب نگاهم

رو از مشماها به  گهید يها لهیو رشته و وس يآوردن سبز رونیزحمت ب یسهراب حت. طرف آشپزخونه رفتم به

مجبور  یخواست ول یمامانم رو م یترش يدلم از همون آش ها. مشغول در آوردنشون شدم. ش نداده بودخود

. بودم دهیبار مامان رو د هی طهم فق يدو سال زندان بودم و بعد از آزاد. بودم به دست پخت خودم قناعت کنم

 يخرد کردن بلد نبودم و بسته  يسبز. زدم باز تحملش برام سخت بود یهر چقدر هم که خودم رو به اون راه م

رو فراموش  یزندگ نیبود که چند ساعت هم که شده، ا نیا يبرا زهایچ نیا يهمه . بودم دهیآماده اش رو خر

 . کنم

 یفقط تو دست و پاش م دایبا مامان بود و من و و يتو خونه آشپز. گاز گذاشتم يپر از آب رو رو ي قابلمه

 .داد یدرس هام بهم فرصت نم یگرفته بودم ول ادیها رو از غذا یلیالبته من خ. میدیچرخ

 .حرفم تموم نشده بود-

نشسته بود  یصندل يبودم اما رو شیمنتظر صورت عصبان. از دستم ول شد ایلوب يصداش جا خوردم و بسته  از

 یمگوشه آروم  هیاگر فقط . شد ینبود، چهره اش جذاب تر م یعصبان یوقت. کرد ینگاهم م يو با خونسرد
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 نیزم يبسته رو از رو. داد جاتسرم ن يتو ياشاره کرد و من رو از فکرها نییبا سر به پا... ذاشتیگرفت و م

 .باز کن: جلوش گذاشتم و گفتم. برداشتم

حداقل . سر ي رهیو شستشو و جمع کردن موها با گ دنیلباس پوش یحت. دست سخت بود هیکارها با  یلیخ

. از دستش گرفتم و به سمت گاز رفتم. بسته رو باز کرد. رو سر دستم آورده بال نیاومد که خودش ا یم ادشی

 .شنوم یم: گفتم ختم،یر یداخل قابلمه م ایدو مشت لوب کهیدر حال

هم  گهید يهرچند که چاره . رو انتخاب کرده بود یتیظرف یبابک واقعاً آدم ب. خواستم بهش نگاه کنم ینم یحت

 .نداشت

 .نیبش ایب-

 .کار دارم-

تا دو روز . ییجا رمیدارم م: باالخره شروع کرد. هم رفته بود يبهش انداختم که اخم هاش تو یکوتاه نگاه

 .ستمین

با من حرف  شیدر مورد زندگ دیکرد با یواقعاً فکر م. بشقاب مکث کردم يحال خرد کردن رشته ها تو در

 .نه تو رو خدا منو تنها نذار: گفتم یکردن در آوردم و با شوخ هیگر يادا. به کارم ادامه دادم!! بزنه؟

 زیمراقب همه چ نیشاه: بود که گفت ياما صداش جد دمیصورتش رو که ند. گل کرده بود طنتمیش دوباره

 .میچکار کن دیبا گمیبرگردم م یوقت. نرو رونیاصالً ب. هست

اگر : و در حد پچ پچ گفت آروم يبا صدا. داد هیکنار من تک واریبلند شد و به د. شده بود يبه نظر جد تیوضع

 !نشدن قیهنوز باهات رف! اومدم ینم رونیدو روز از اتاق ب نیتو بودم تو ا يجا

مثل خودش . قدم عقب رفتم هی. بود و سرش رو خم کرده بود ستادهیا کینزد یلیخ. شدم رهیتعجب بهش خ با

 .آوردم نییصدام رو پا

 !!؟يقابل اعتماد تر هیخودت از بق یکن یفکر م-

 .ستمین. نه-

 !به رفتارت با من حساس شدند؟ ینیب ینم-

 !!تو؟: رو به خودش گرفت و با تنفر گفت یچشم هاش دوباره همون حالت عصب. اشاره کردم رونیب به

 ؟یکن یدرست م یچ: جلوتر اومد و گفت. اخم کردم و عقب تر رفتم!! دونست؟ یرو در شأن خودش نم من

 .واسه خودمه-
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 .تجاس نیاشتباهت هم-

 .یهر ک!... تو، مال منه ادیدر م نیاز ا یهر چ: تر شد و گفت يجد صورتش

 ينطوریا نجایا: و گفت دیکش. برد نمیبند سوت ریراحت انگشتش رو ز یلیکردم که خ ینگاهش م یجیبا گ هنوز

 .نپوش

بند رو ول  .نرفته بود تا عوض کنم رونیخودش بود که از اتاق ب یول ستیتاپ پهن ن يدونستم که بندها یم

 .رفت رونیبعد از آشپزخونه ب. پوستم خورد يکرد که با صدا رو

*** 

که  يزیاز چ شتریدو روز گذشته ب يتو. بودم، وسط تخت نشستم دهیضربه به در خورد و من که دراز کش چند

غذا  يبرا یاتاق بودم و فقط گاه يتمام مدت تو. عمل کرده بودم اسی ي هیکردم به توص یفکرش رو م

اما برعکس . داشتمن یدل خوش نیو شاه دیرفته بود و من از سع اسیسهراب با . رفتم یم رونیوردن بخ

که  نیمخصوصاً شاه. به من نداشتند يکار ،یقصد داشت به من القاکنه، اصالً جز به شوخ اسیکه  يتصور

دادم که  یم حین ترجم. اومدند که مثالً خبر بدند یفقط وقت غذا سراغم م. گرفت یبرام م یلیخودش رو خ

خواست از جونم  یم اسی دیسرم زده بود که شا هفکر ب نیا. کردند یفکر کنند خوابم و اون ها هم اصرار نم

دوباره در ... کردم که خودم رو به کشتن بدم ینم یرو عصبان یرفتم، کس ینم رونیاگر از اتاق ب. محافظت کنه

 !بچه رونیب ایب: به گوشم خورد دیسع يشد و صدا دهیکوب

در رو . نبود یخاص زیچ چیه. موهام رو هم ساده بافته بودم... بلند و شلوار نیبلوز آست. لباس هام نگاه کردم به

 !شده؟ یچ: باز کردم و با اخم گفتم

 .رونیب میریحاضر شو، م-

 .امیجا نم چیمن ه-

 .من برگشتم: گفت یالب ي گهیاز سمت د ییدر رو ببندم که صدا خواستم

واقعاً دچار تناقض ! که باعثش خود اون بود ییاسترس ها. برد نیجا از ب کیصداش استرس هام رو  دنیشن

. بزنه یاراده به سمتش رفتم و منتظر شدم که حرف یب... زیاز همه چ... از رفتار اون... از رفتار خودم. شده بودم

از  ياگه قراره عضو: ست و گفتنش رستشدن من، د کیبا نزد. چرم جمع کرده بود يکاناپه  يپاهاش رو رو

 .برو حاضر شو... یما باش
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همون شال چند . شدم دنیبا تنفر نگاهم کردند اما من بدون مخالفت به اتاقم برگشتم و مشغول لباس پوش هیبق

مدت  نیا. ادیگفته بود بهم م ستهیشا. بابک بود، رو سر کردم يگذاشتن برا ادداشتی يکه بهونه  یرنگ

 .کردم یم دایپ يمهم تر یلیخ طالعاتا دیبا. خبر دادن به بابک زود بود يبودم اما هنوز برا دهیفهم ییزهایچ

 ینم یرو خال نجایمعموالً ا. ادیهم قرار بود همراهمون ب نیشاه یرفتم همه منتظر بودند و حت رونیب یوقت

 !اد؟یب دیحتماً با: گفت يآشکار یبا ناراحت دیسع. ذاشتند

 !میشیدو ساعت معطل م: دوباره گفت. جوابش رو نداد اسی

 !ذارمیم ریدونستم من رو مسافت هم تاث ینم: اخم گفتم با

همه ... بود یکه منظورشون چ دمیالبته بعدها فهم. خبرم یب يزیمن از چ دمیبه هم نگاه کردند که فهم يجور

توجه به  یب. تونست باشه یم نفر هیاون آدم فقط  رم،یدستور بگ یکه اگر قرار بود از کس دندیفهم یم دیشون با

 ام؟یب: دمیپرس اسیاز  میرفتارشون مستق

 .بار گفتم هی-

 اسیشدم،  نگیاز آسانسور وارد پارک نکیطبق معمول با ع یوقت. رفتم یاصل يبه سمت ورود هیاز بق زودتر

 .ادیدختره با من م. دیشما بر: گفت

در رو برام باز کرد و کمک کرد که . نه ایهاست  یلها همون قب نیدونستم ماش ینم. دیکش یدستم رو به طرف و

 ؟یخودت پشت فرمون: دمیحرکت کرد پرس نیماش یوقت. نمیبش

 .آره -

 رون؟یب يایب ينطوریهم یترس ینم: دمیدوباره پرس. اومد رونیب نگیکردم از پارک حس

 .ترسم ینم يزیمن از چ-

 م؟یریکجا م میدار-

-... 

 ؟يکجا رفته بود-

-... 

 ؟یزن ینم چرا حرف-

-... 

 !بگو يزیچ هی-
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 ؟یترس یم یکیاز تار-

 .نه-

 نیشاه: گفت قهیبعد از چند دق... راژیهمهمه، بوق، و. داد ینشون م شتریرو ب ابونیخ يصدا نمونیب سکوت

 .بود ازت یشاک

 !دمشیدو روز اصالً ند نیمن که تو ا-

-... 

 انقدر باعجله؟... يکجا رفته بود-

 !!عجله؟-

 !يخوردآش هم ن یحت-

هم  يلب هام رو رو! داشت؟ یتیاون چه اهم يآش ِ مخصوص مامان من بود، برا. بود دهیاز دهنم پر یناگهان

 ؟يمنتظرم بود: بعد از چند لحظه سکوت گفت. فشار دادم

 .رو بردار نکیع: ربع گفت کیبعد از حدود . ندادم یدر سفت شد و جواب ي رهیهام دوردستگ انگشت

که  ییو چه کارها هیانگار نه انگار که ک. کرد یم یرانندگ يعاد یلیخ. لک هام رو باز کردمو کم کم پ برداشتم

از فکر . دیرس یتصور مجرم بودن ما هم به ذهنشون نم یافتاد، حت یهم که چشمشون به ما م یمردم. نکرده

 .مجرم بودن خودم، صورتم جمع شد

 ه؟یچ-

 .یچیه: کنجکاوش نگاه کردم و گفتم يچشم ها به

 .قراره باهات چکار کنم نمیتا بب... به سهراب بگو يخوا یفعالً اگه پول م-

 ه؟یمنظورت چ: گفتم عیسر

 .ياریدر م دیسع يتو هم اندازه  ،یفتیاگه خوب جا ب-

-... 

 .و تبارت لیتو ا یاز هر ک شتریب-

 !گرده به قاجار یتبار من برم: دادم حیتوض. کرد یزدم که با اخم نگاه کوتاه پوزخند

 ؟يخانواده دار ؟یتو چ: گفتم هیکرد و من که دوباره غرورم عودکرده بود با کنا سکوت
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خود من کارم رو . برسه نجایاومده باشه عاقبتش به ا ایبه دن یدرست يخانواده  يکه تو یکردم کس ینم باور

مخدر من  یحت! شهبک یافتضاح نیقرار نبود به همچ. ساناز شروع کرده بودم ضیو فقط بخاطر مادر مر یموقت

کرده بودم برام پررنگ تر شده  ریکه توش گ یطیدوباره شرا. دیچرخ یبود که دست مردم م يزیسالم تر از چ

 ؟يدیاصالً پدر و مادرت رو د: ادامه دادم شتریب یبا تلخ. بود

: گفت يبا لحن جد. شدم مونیکه زدم پش یبه طرفم برگشت، از حرف خی يچشم هاش مثل تکه ها یوقت

 !شینیکه دلت بخواد بب ستین یطمئن باش پدرم کسم

 .نداشتم يمنظور: دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 ابونیفرمون رو چرخوند و وارد خ عیسر. دمیحرکت آرواره هاش رو د یهم فشار داد و حت يهاش رو رو دندون

سکوت . رد گم کردن يبراو چقدر  رهیدونستم چقدر جزء مس یاصالً نم. سرعتش رو باال تر برد. شد يا گهید

. خودم باشم لشیبه خصوص که دل. نمشیخواست ناراحت بب یدلم نم يشده بود و من به طرز مسخره ا نیسنگ

  .نداشتم يمنظور: گفتم يتر میمال يدوباره با صدا

  

 ه و منتشر شده استساخت )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .ستیمهم ن: نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 !؟یکن یبا خودت چکار م يدونه دار یپدرت م-

 !!کنم؟ یچکار م: بهم انداخت و گفت یتعجب نگاه کوتاه با

خواستم . پارك کرد یآجر بهمن يساختمون دو طبقه با نما هی يجلو. نزدم یسر تکون دادم و تا مقصد حرف فقط

: گفت. لحظه ترس برم داشت هی. به چشم هام زل زد میمستق. نگاهش کردم. دیکه بازوم رو کشبشم  ادهیپ

 ؟يو تبارت به ارث برد لیچشم هات رو از همون ا

: دوباره گفت. موقعم بشه یخواستم از صدام متوجه ترس ب ینم! نزنم یحرف میدادم در مورد جد آلمان حیترج

 ؟يدیبه من قرض م. از رنگش ادیخوشم م

-... 

 .تا حاال در آورده بودم ارم،یخواستم درشون ب یاگر م. نترس-

-... 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ١٧٣ 

 !تونم یهر وقت بخوام م... اومد ادمی يزیچ هی! اوه-

 .برو سر اصل مطلب: گفتم. پوزخند زد ،یشگیهم یهمون حالت عصب با

 .یمن بش یشخص ینکن وارد زندگ یسع-

 .دمیقول نم: لبخند زدم و گفتم! بود؟ دهیخودش رو به گند کش ینبودم که زندگ یمن همون! خب

با . بود ضشیبودنم نق نجایاما زنده موندن من و ا. دهیبه من نم یتیکرد که ثابت کنه اهم یرفتار م يجور مدام

 . شو ادهیپ: من، سر تکون داد و گفت ییاز پررو یجیگ

به طرف در . شد ادهیو پ دیشباالخره دستش رو عقب ک. رو باز کردم و منتظر شدم که بازوم رو ول کنه در

شرکت «. زده شده بود ییرو، تابلو نیدر ماش يباال. زنگ زد. عابر رفت و من هم دنبالش راه افتادم يورود

 »به روش يکاال عیپخش و توز

از . شده بود يداشت که فقط گل کار کیدراز و بار يباغچه  کیبود و  کپوشیساختمون موزائ کیکوچ اطیح

. بودم دهیدر د کیسهراب رو نزد يپژو. میدیدوم رس يو به طبقه  میباال رفت اطیح يه گوش یسنگ يپله ها

 .االب مییایاالن م: اول رو باز کرد و از همون جا صدا زد يطبقه  يدر ورود دیسع

 ن؟ییپا میریما نم: گفتم. داخل برگشت دوباره

 .شرکته نجایا. میشیمزاحم کارشون م-

داشت اما  یکم یلیشدم که اسباب خ ،يانبار دیشا ای کیکوچ يدفتر ادار هیالش وارد رو باال انداختم و دنب ابروم

از تخم در  يمثل جوجه ها نکهیاما ا نمیخواستم کنارش بش. ها نشست یاز صندل یکی يرو. داخلش نبود یکس

ازش فاصله . تذکر داده بود شیپ قهیدق چند نیهم. شد یم ییمعنا یاش حرکت کنم، کار ب هیبه سا هیاومده، سا

 .دیرس: وارد شد و گفت دیبعد سع قهیدق 10. مینزد یحرف. گرفتم و دور تر نشستم

. مانعم شد دیسع ياراده بلند شدم که همراهش برم اما چشم غره  یب. از اتاق ها بره یکیبلند شد که به  اسی

در حال جلو  اطیه داخل حک ونیغرش کام يرو از لوال کامل باز کرد و صدا يدر ورود دیسع. سر جام برگشتم

 . باشه که قراره پخش بشند ییکاالها یتانبار موق نجایکه ا دیرس یبه نظر م. وعقب رفتن بود، به گوشم خورد

 هیدر واقع  ونیکام. باال رو نگاه کردم يو حرکت کارگرها به سمت طبقه  ستادمیا اطیرو به ح يپنجره ها کنار

. کردند یمرد صحبت م هیبودند و با  ستادهیا اطیح يتو نیو شاه سهراب. بود يحمل بار داخل شهر نیماش

اصالً  نجایحضور من ا. کرد یم ییاهنماکارگرها رو ر دیشد و سع یوارد سالن م یکی یکیجعبه ها و کارتون ها 

 . ندکرد یباالخره داشتند به من اعتماد م دیشا. رمیبگ ادیاحتماالً اومده بودم تا راه و چاه رو . نبود يضرور
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 .تموم شد: کنار در اتاق گفت نیرفت و همه باال اومدند، شاه ونیکام یوقت

که  دمیرو ند یهم کس اطیح يتو یحت. نشده بودند نجایکدوم از افراد شرکت وارد ا چیه. در رو باز کرد و

 یمن يزیاصالً چ دیشا. دونستم افراد شرکت تا چه حد اطالعات دارند ینم. ظاهرش به کارمندها بخوره

 .دونستند

 یلیکه خ ياسپر يها یقوط. از کارتون ها رو باز کردم یکیدر . جعبه ها شد یاومد و مشغول بررس رونیب اسی

 شهیهم هم دایو. داشتند ینیریش يبو. درشون تست کردم يچند تا رو برداشتم و رو. شده بودند دهیچ فیظر

 يخونسرد نیشاه. من زل زده بود هار جفت چشم بسرم رو بلند کردم، چه یوقت. لبخند زدم. زد یم نیریعطر ش

 !گهیشده د يبچه باز!... نمیپا شو بب: چند روزش رو کنار زد و گفت نیا يظاهر

 .بردار يخوا یهر کدوم رو م: به من گفت يعاد یلینگاه کرد که خ اسیبه  یبا ناراحت و

مشغول  عیسر یلیدر عوض خ. ادکلمه هم ادامه ند کی یبحث رو حت یکس. شدم رهیخ نیلبخند به شاه با

 یدست فیک اسی. مشغول باز کردن کارتون ها شدند نیو شاه دیسع. سهراب کرکره ها و درها رو بست. شدند

 نیشاه. آورد رونیب ور ییبسته ها. برداشت و بازش کرد يرو که موقع ورود همراهش نبود از گوشه ا یچرم

 !یه: گفت

 .وفا: گفتم. بود که با منه مشخص

 .روع کنش-

 رو؟ یچ-

 لهیپر از وس نیزم يرو يکارتون ها. گرفت و به سمت من آورد اسیسهراب اشاره کرد که بسته ها رو از  به

به  یاجیاحت. داخل بسته ها هم قرص بود... و شیعروسک، انواع لوازم آرا ،يبود، اسپر ینتیو ز يفانتز يها

 خب؟: گرفتم و گفتم سهراببسته ها رو از . قراره چکار کنند ینداشت که بفهم نینشتیا یهوش بیضر

نگاهم رو ! دادم؟ یانجام م دینفر با هیهمه رو من  نیا. شدند رهیو به من خ ستادندیا يچهار نفر گوشه ا هر

 !جداً؟: چرخوندم و با اخم گفتم نشونیب

 آوردمت؟ یپس واسه چ: گفت اسیبا لبخند شونه باال انداخت و  نیشاه

 .م شدهنظرم مه دیگفتم شا-

 .کنند یجا شروع م نیهمه از هم-

 !باند داشتم. بودم یخودم کس يمن برا-
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 !!!باند سه نفره: گفت اسیخنده زدند و  ریز دیو سع نیشاه

-... 

 . یکن شرفتیتا پ یبکش یسخت دیبا-

 ه؟یها االن کارآموز نیا-

هم دوباره  اسی. ها لم دادند یلصند يرو دیو سع نیشاه. رفت رونیو ب نییبا لبخند سرش رو انداخت پا سهراب

 کهیدر حال. تونستم تکونشون بدم یم باًیانگشت هام رو نپوشونده بود و تقر يخوشبختانه گچ رو. وارد اتاق شد

 د؟یاریشما پول در ب. کنم يگاریقراره من ب: کردم گفتم یم یاز کارتون ها رو خال یکی

 .میوقت ندار... طول نده: نیشاه

 ؟يدیفهم. تعداد و رنگ. نک يدسته بند: دیسع

 یجداشون م یو صورت دیسف يو بر اساس تعداد و رنگ ها ذاشتمیداخل هر کدوم حداکثر سه تا قرص م دیبا

بود که با  نیتنها کارم ا. هیبه چ یچ دمیفهم یم قیدونستم و نه دق یالبته من نه تفاوت هاشون رو م. کردم

در مورد عروسک ها و ساعت . داخلش بذارم يزیکنم و چ دایجنس ها پ يتو یمخف يجا هی دیسع ياشاره ها

 دیکردم مخدر من با یفکر م. درشون داشتند يتو یبخش جدا شدن هیها هم  ياسپر یحت. راحت بود یلیها خ

اون ها رو به  یمشترک زیچ چیخواستند ه یداشته باشه اما ظاهراً منابع خودشون رو داشتند و نم یتیبراشون اهم

 . هکن نکیل يقادر

سهراب . هم کمکم نکردند لیجمع کردن وسا يتو یحت. شرکت تموم شده بود ياما وقت ادار دیطول نکش ادیز

خسته : گفتم اسیکارتون رو هم بستم و رو به  نیدر آخر. سرم منتظر بودند يباال گهیرفته بود و سه نفر د

 ! دینباش

 .کارمندها رفتند. بجنب: نیشاه

 .دمیپولش رو م! نترس: گفتم نیبه شاه. خودم برداشته بودم يس پشمالو براعروسک خر هیو  يتا اسپر سه

 یو ب میمرتب شده رو همون جا گذاشت يکارتون ها. اوردمیخودم ن يکه به رو دیچشم برام خط و نشون کش با

 اد؟ینم شیپ یمشکل: دمیپرس اسیاز . میسر و صدا از ساختمون خارج شد

 .نه -

 ...یفضولبره باال واسه  یکیاگر  -

 .قفله... رهینم -
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 مشکوك شده باشه؟ یاگر کس -

 .نیتو ماش نیبرو بش: بغلم، گفت يبه عروسک تو يسمتم برگشت و با نگاه تاسف بار به

 خودت؟ نیماش -

 !شده یرفت و آمدت خصوص. گهیآره د: با حرص گفت دیسع

با من  دیسع. نیشاه نیبرو تو ماش. نه: گفت يجد یلیخ اسی یبعد از سکوت کوتاه. شد رهیخ اسیبه صورت  و

 .ادیم

 .با ناله به من و عروسکم نگاه کرد نیشاه

 *** 

 .دییبفرما -

 م؟یدیرس: درست نشستم و به راننده گفتم. بود خوابم ببره کیداده بودم و نزد هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 .بله -

اش رو  نهیباال؟ هز دیاریکارتن ها رو ب شهیم: گفتمبار با اون مرد الغر اومده بودم نگاه کردم و  هیکه  يپاساژ به

 .دمیم

 .شرمنده. خوام برگردم آژانس یم -

 یرو نم یمن االن کس د؟یلطف کن شهیم: گفتم یدوباره با لحن خواهش! ذاشتندیهمه واسه ما کالس م حاال

 .کنم دایتونم پ

 .دییبفرما... باشه: مرد با اکراه گفت. رو نشون دادم زونمیدست آو و

 .ممنون -

نبودند، فقط بد بار  نیسنگ. رو هم من برداشتم یکیدو تا از کارتن ها رو مرد از دسته بلند کرد و . میشد ادهیپ

سر ظهر رو انتخاب . آدرس پاساژ رو داده بودم میام کرده بود و من هم مستق ادهیآژانس پ هی يجلو دیسع. بودند

همون مغازه  يوسط سالن طبقه . سر نداشتم دوك شدن و درمشک يحوصله . کرده بودم که پاساژ خلوت باشه

 سم؟یکجا وا: حوصله، گفت یمرد ب ،یقبل ي

 .يآخر يمغازه  -

همون مرد . پولش رو حساب کردم و کارتن ها رو به سمت داخل هول دادم. مغازه گذاشت يها رو جلو کارتن

 !بشکنه ،يوقت دستت رو تکون ند هی :گفتم. کرد یبود و به تالش من نگاه م ستادهیا شخونیچاق پشت پ
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 ؟يتکون داده بود ادیتو دستت رو ز: باز شد و گفت ششین

 ایب: از جاش حرکت نکرد و من به زور کارتن ها رو داخل آوردم و گفتم ییبا پررو. به گچ دستم اشاره کرد و

 .هات رو ببر ياسباب باز

عروسک ها و  دنیاز کارتن ها رو باز کرد و با د یکیدر  .بست مهیطرف اومد و اول در مغازه رو تا ن نیا باالخره

 .سر تکون داد گهید يخرت و پرت ها

 .دیاریجنس باز ن... بهتره يجور نیا -

 !که تابلو تره يجور نیا -

 .ارندیو خرت و پرت م لهیبرام وس شهیهم. نه -

 ؟یچکار کن یدون یخودت که م -

 .کاره ام نیمن سه ساله ا -

بود که با کمال  ينفر نیاول نیا. اومد یازش خوشم نم. و پوزخند زدم» کشه یطول نم ادیز«دلم گفتم  يتو

 . تو پرونده نداشت یتیاگر چه اهم. گفتم یدر موردش به بابک م لیم

 ؟يخند یم یبه چ: زل زد و گفت يداریبا همون نگاه خر دوباره

 .خندم ینم -

 !يخند ینم. آره خب -

وارد  يمشتر هی. آورد رونیتراول ب يپاش دسته ا ریبرگشت و از گاوصندوق ز. ردها رو پشت قفسه ها ب کارتن

مرد چاق کارتن ها رو با پا به عقب تر هول داد و . ها مشغول نشون دادم يمغازه شد و من خودم رو با اسباب باز

با . رفت رونیبرو برانداز کرد و بعد  ینتیگلدون ز یکم د،یپرس متیدختر جوون چند تا ق. رفت يسراغ مشتر

 نه؟ اد،ینم گهیکه د دیحم: رفتنش مرد گفت

 .یپرس یاز من م. توئه قیرف -

 !ق؟یرف: باال انداخت و گفت ابرو

 .یبا من حساب کن دیبا. ادینم -

 !قیدق: به شمردن کرد و گفتم شروع

 ...از نمیا. تا بود 140تو اون دو تا بسته آدامس  -

 .تا 150 -
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 !نهیمن کارم ا. تا بود 140: مرد با اخم گفت. داده بودآمار رو  دیسع خوشبختانه

 !تا 150! من از کجا اومدم؟ یکن یفکر م: رو باال بردم و گفتم صدام

 ...ـــــــسیه: گفت عیسر

: زدم و گفتم شهیش يچند تا ضربه با ناخن رو. داد یلب فحش ریانداخت و ز ینگاه نیتریو ي شهیش رونیب به

 .زود

 !تاش کنم 200 یناراحت: ادامه دادم يبا لحن جد. ندوق رفتسراغ گاوص دوباره

 !لعنت: شد و با اخم گفت بلند

 .تاست 160اون کارتن ها هم  يتو -

 .من که نشمردم -

 .من که شمردم -

. گذاشتم فمیک يشمردم و تو. گذاشت شهیش يش رو پاك کرد و پول ها رو رو ینیب يو رو یشونیدستمال پ با

 ...هم هست لمیموبا: کارت مغازه رو به طرفم گرفت و گفت يور هیه و لبخند باال رفت يبا ابرو

 .گهید یکیتا نرفتم سراغ ! مراقب رفتارت باش: کردم و گفتم اخم

 ...سیمن هم سراغ پل: مرد گفت. حرفم از طرف خودم بود البته

 ؟یدون یاز ما م یچ... رهیخودت گ يپا -

 یخدافظ یب. شمیوصل م یدونست من بدون واسطه به گروه اصل ینم یحت. دونست ینم یچیه. رو نداد جوابم

 . اومدم رونیاز مغازه ب

 دمیرس جهینت نیباالخره به ا یقدم زدن مردد بودم ول يتو یدر کار نبود و چون جنس همراهم بود کم ینیماش

بعد از چند  دیل حمهم هستند که مث يا گهید يدونستم به جز من آدم ها یم. تر باشم، بهتره يعاد یکه هر چ

بودم که بتونند بعد از چند  ینیگزیجا اشوناحتماالً من بر. تر یمیقد يآدم ها و جاها. دندیرس یواسطه بهشون م

 . وقت مکان ها و افراد مشکوك رو ول کنند

 دایرو پآدم ها و مغازه ها لو رفته باشه، اما مأمورها قصد دخالت نداشتند تا اول سرچشمه  نیاز ا یلیبود خ ممکن

. کنند لیروش ها رو تعط ي هیبق شتریب يپنهان کار يبود که برا نیبه کار گرفتن من هم ياصالً فلسفه . کنند

بود که هر چه  نیاطالعات منه و قصدم ا نتظردونستم بابک م یم. بود که به من گفته شده بود يزیچ نیا

چون هنوز مطمئن نبودم که . بود یبزرگ سکیر. نوشته بودم رو به دستش برسونم شبیکه د يزودتر نامه ا
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 يکرده بودم مخصوصاً موقع جاساز يکار یتا حد امکان مخف. ها کامالً از اتاق برداشته شده باشند نیدورب

 .لباسم ي قهی يکردنش تو

 هیمدرك و اطالعات کامل رو عل یکه وقت نهیکارشون ا ي وهیداده بود، ش حیقبل از محاکمه برام توض بابک

شدن  یفرصت مخف چیکنند که ه یرو به طور همزمان شروع م اتشونیکردند، عمل دایگروه پ یاصل يهسته 

 یهمه رو با هم م سیپل. ادین شیخرد و کالنشون پ يو تمام واسطه ها رمجموعهیز يگروه ها يبرا یدخالت ای

برده بود، تو لک که بابک به کار  ياصطالح بامزه ا. بود اسیکارشون مشکوك نکردن  نیخواست و مهم تر

 ...و گروهش تو لک برند اسیقرار نبود . نرفتن بود

 نمایاطراف س نیا. دیببخش: گفت. پرت بود یلیحواسم خ. بود بهش بخورم کیکه نزد ستادیرو به روم ا یزن

 د؟یدید

 .دونم ینم. توجه نکردم -

 يداخل نامه . رراه بعد بودمترو سر چها ستگاهیا نیتر کیگرم بود و نزد یلیهوا خ. تکون داد و رفت سر

. و کوتاه استفاده کرده بودم دیمف يها يامتحان بود، از جمله بند يسر جلسه  يتقلب ها هیکه شب یکیکوچ

. تونسته بودم کامل حفظ کنم که ییها نیتا پالك ماش کروفونیو م نکیاز ع. نوشته بودم زیهمه چ يدرباره 

دستم شکسته  نکهیا. اسم ها رو هم نوشته بودم ع،یپخش و توز و مهم تر از همه شرکت کیپ شگاه،یآدرس آرا

به تنها نکته . نوشتن جا نبود شتریب يبرا. معامله با اون کارخونه بوده هی ياسناد از شرکت قادر دنیدزد لیو دل

 گهید يچند جا يبا واسطه  یگاه ای میبود که مستق یکه اشاره نکرده بودم، آدرس اون آپارتمان خال يا

با اطالعات و  دیبا سیپل. دادم اوضاع از کنترلم خارج بشه یاجازه م دینبا... یکرد به ساختمون اصل یشون موصل

 زیچ هماجرا فقط خودم بودم و فعالً منافع خودم رو به هم نیا يتو. رفت یم شیخواستم پ یکه من م یسرعت

 تونستم بهش اعتماد کنم؟ یم يچجور. دادم یم حیبابک ترج یحت

 ؟يریخانوم کجا م: که گفت دمیکش رونیبا اخم بازوم رو ب. دیبازوم نشست و من رو به عقب کش يور یدست

 !چراق قرمزه

 شیمترو هنوز هم مثل دو سال پ ستگاهیاطراف ا. و سر تکون دادم دمیکش یقینفس عم. بودم ابونیخ ي لبه

 یلیدر عوض داخلش خ. بودند، برسمکه گفته  یستگاهیکردم تا به ا یخط عوض م هی دیبا. شلوغ و مزخرف بود

 ...خنک و خوب بود
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کردم  ینگاه م لیاون طرف ر وارید يمورد نظر نشسته بودم و به طرح رو ستگاهیزرد رنگ ا يها یصندل يرو

کردم که همه  یمختلف، فکر م يمختلف از آدم ها يبه جمله ها. شده بود دهیکش زیبراق و ر يکه با سنگ ها

 :درست رو به روم بود شیکی. جا نصب شده بود

 »میده یاست که از دست م ییزهایآن چ م،یآموز یکه م ستین يزیآن چ رییتغ«

پلک هام رو بستم و . منتظر باشم دیدونستم که با یفقط م. ادیقراره به سمتم ب یدونستم ک ینم. دمیکش آه

 یبود و وقت ستادهیدم جلوم اهم سن خو دیشا ،یدختر جوون. ، بازشون کردم»خانوم«گفت  يزنونه ا يصدا یوقت

 ؟یبا من کار داشت: کنم گفت یبهش نگاه م دید

 ؟يفریتو جن -

 ست؟یمعلوم ن: و گفت دیخند

چرا سر ظهر : گفت. بعد از ظهر بود 2. به ساعت نگاه کردم. لوپز واقعاً خنده ام گرفت فریبه جن ادشیشباهت ز از

 .اومد که خلوت بود یمعصومه آخر شب م! ؟ياومد

 .امیبعد، شب م يفعه د -

 چطور با خبر بشم؟ دوباره معصومه؟ -

 .کنم یبه بعد خودم هماهنگ م نیاز ا. رمیگ یشماره ات رو م -

زد، همه  یدستش قدم م يو عالمت تو یکه با لباس نگهبان يبه جز مرد. شد یحرکت کرد و اطراف خال قطار

بغل  یصندل يگوشواره ها و انگشترها رو ییامقو يرو در آورد و همراه صفحه  شیکوله پشت. رفته بودند

 نگاه کنم؟: مبه صفحه ها اشاره کردم و گفت. کنارم نشست و حواسش رو به نگهبان داد. گذاشت

 .آره -

 ؟يفروش دار: گفتم. باشم دهیمترو خر ياز فروشنده ها يزیاومد که تا اون موقع چ ینم ادمی

 .ستیبد ن -

 .گمیرو م یاصل يجنس ها -

 .ادیخرجم در م: ه صورتم انداخت و گفتب ینگاه

 . داد یبود که سنش رو کمتر هم نشون م يجور کیصورتش از نزد حالت

 چند سالته؟ -

 کنه؟ یهم م یچطور؟ فرق... 24 -
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 ؟یفتیب ریکه گ یترس ینم -

 .بِده -

که داخلش پر  يبسته ا عیشده بود نگاه کردم و سر دیخروج ناپد يراهرو يورود يسمت مرد نگهبان که تو به

دو گرم پودر داخلش  ای کیها  لونیهر کدوم از نا. آوردم رونیب فمیبود، از ک کیفشرده و کوچ يها لونیاز نا

کرد و با  یمخف شیکوله پشت پیز خلدا. که جلب توجه نکنه بهش دادم يجور! هیدونستم چ یبود که هنوز نم

 .فتمیب ریخب گ: به اطراف گفت ینگاه

 ؟یچ -

 یواسه امثال من لنگ م ایدن يفکر کرد شه؟یم یچ... فتمیب ریگ گمیم: داد حیتوض. پرت شده بود کامالً حواسم

 مونه؟

-... 

 دادند؟ یاجازه م یکن یم الیوگرنه خ. میدیخرت و پرت ها هم هر ماه بهشون باج م نیواسه هم -

 د؟یچند نفر: داختم و گفتمشونه باال ان. فروخت یو م دیکش یبود که با خودش هر طرف م يزیخرده ر منظورش

 .ادیز -

 ؟یچرا دنبال کار نرفت -

 !با کدوم سواد؟ کدوم ننه بابا؟ هزار تا درد و مرض هم که دارم: کرد و با تعجب گفت يا خنده

 ؟یضیمر -

کوله  پیبا چشم به ز. آورد نییدر عوض صداش رو پا. جوابم رو نداد. خورد ینم یخاص يماریصورتش ب به

 ...برم واسه ملت دیهم نباشه که با نیاگه ا: فتاشاره کرد و گ

: نگاهش کردم و با خنده گفتم قیلپش تکون داد و من که متوجه منظورش شده بودم، عم ریرو ز زبونش

 !شترهیاون که شرافتش ب ه؟یفرقشون چ

سف تونستم متا یفقط م. کردن نداشتم حتینص تیآدم ها بودم، صالح نیاز ا یکیخودم . شدم مونیپش بعد

 . باشم

 !دردسر و خطر هم نداره... يفقط با خودت سر و کار دار: نگاهم کرد که اضافه کردم مشکوك

 

 اد؟یکارها ازم بر م نیا ینیبب ؟یمنو امتحان کن يخوا یم: اخم گفت با
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-... 

 !کاره ام نیوقته ا یلیمن خ... يدیتو تازه رس! خوشگل -

 .بهتر یمشتاق تر باش یر چه. من داره يبرا یچه فرق. گفتم يجور نیهم -

که ول  دیسال نکش هیبه . خورد یمن حالم بهم م یول... دادند یموقع واسه م خوب پول م هی ؟یدون یم -

 .کردم

 .رو خودم آوردم تو راه ییچند تا. نمشونیب یم یهنوز هم گاه: نفرت ادامه داد با

-... 

 .دندیکش یهم نم گاریس یقبلش حت -

تو هم چشم هات : زد و گفت يلبخند. رمیبگ دهیآخر ناد ياش رو موقع گفتن جمله هاتونستم برق چشم ه ینم

 !سگ داره ها

 ؟یچ -

 دستت رو بند کنم؟ يخوا یم -

روش رو اون طرف کرد . دیچیتونل پ يحرکت قطار تو يصدا. زد و من با پوزخند سرم رو چرخوندم یچشمک

 چنده؟ فیرد نیا: مدستم اشاره کردم و گفت يتو يبه صفحه ها. نهیکه بب

 .ستین یالیبردار خ: شد، گفت یو بلند م نداختیشونه اش م يکوله رو رو کهیحال در

 بگو؟ -

 .میکن یبعداً حساب م. بردار: و دختر گفت ستادیا قطار

باز  مهیلحظه خودش رو از در ن نیصفحه ها رو از دستم گرفت و تو آخر. بلند برداشتم يجفت گوشواره  هی

 .داخل انداخت

 يتو يبه گوشواره ها. سکوت فرو رفت يتو ستگاهیکم کم تمام ا. چشمم رد شد يمثل شبح از جلو. رفت قطار

 .کردند یهم م! يساز يعده مشتر هیپس . دستم نگاه کردم

 ؟یشیچرا سوار نم -

 !بله؟: بود نگاه کردم و گفتم ستادهیسرم ا يمرد نگهبان که باال به

 !ینشست نجایوز اتو هن... اومد و رفت يدو سر -

 .دمیزود رس. قرار دارم میبا همکالس -
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 نیتر کینزد. ذهنم آوردم يکرده بود رو تو ستیکه بابک برام ل ییتمام محل ها. سر تکون داد و دور شد مرد

 کاریتازه اگر انقدر ب. همراهم نبود و فقط صدام رو داشتند یخوشبختانه کس. خط از مترو بود نیهم ریمس يجا تو

صرف  يادیخودشون هستند و وقت ز يدعا يبرنامه ها ریدونستم که درگ یم!! که مدام گوش بدند بودند

! کرد؟ یم طنتیکم ش هی دیداشت اگر عضو جد یبیچه ع. ندارند دشونیآموزش دادن و امتحان کردن عضو جد

 .نامه رو بدم و برگردم به ساختمون عیتونستم سر یم

. کردم يرو ادهیمتر پ 200 کیشدم نزد ادهیپ ستگاهیبعد از دو تا ا. ل رفتمبار سوم قطار اومد، داخ يبرا یوقت

بمونم و با اون  نیرزمیاز انتظارم تو اون ز ادتریز نکهیمن واقعاً از ا. رو از دست ندم یرفتم که زمان یراه م عیسر

 یرقانونیرو به کار غساده من  ییآشنا هیکردم  یفکر نم دم،یساناز رو د یوقت. دمیترس یم رم،یآدم ها خو بگ

 .کردم یتمومش م عیسر دیبا. که اشتباهم رو تکرار کنم دمیترس یحاال هم م. وادار کنه، اما کرد

دنبال . وارد شدم و نگاهم رو چرخوندم. استرس داشتم که مجبور بودم پسش بزنم یکم. رو به روم بود داروخانه

 دیببخش: و گفتم ستادمیخلوت ا ياز باجه ها یکی يلوج. که بهم بفهمونه چکار کنم يزیهر چ. نشونه بودم هی

 !آقا؟

و از  دمیکش رونیشال پنهان بود، ب ریلباسم که ز ي قهیکاغذ رو آروم از . تر اومد کینزد دیبا روپوش سف يمرد

 هی: گفتم. نسخه دستش رو دراز کرد تا کاغذ رو برداره الیگفت و به خ» بله؟«مرد . هول دادم شهیش یدگیبر

 .خوام یژلوفن مورق 

بعد به صورت . شد نگاه کرد یشروع م »يسرگرد بابک احمد«با تعجب به کاغذ که نوشته هاش با اسم  مرد

 بسته؟ هیفقط : گفت. دست و پاش رو گم کرده بود یکم. داد یمن که عالمت سکوت م

 .بله -

تکون داد و کاغذ رو ازش  مرد سر. من رو بهش نشون داد. کرد یصحبت کوتاه يا گهیرفت و با مرد د عیسر

. اومد رونیداروخانه ب کیبعد از انبار کوچ هیمن همچنان معطل بودم که چند ثان. ومدیبه سمت من ن یگرفت ول

 که نداره؟ يرادیا... بروفن آوردم ینکردم ول دایژلوفن پ: رو به سمتم هول داد و گفت يکاغذ

 شه؟یچقدر م. خوبه. نه: گفتم. مدت من خوندن کاغذ رو شروع کرده بودم نیا تو

 .تومن 1000. صندوق دیبر -
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هر . میدینرس یمشکوک يکارخونه به نکته  يسابقه  يتو«نوشته بود . کاغذ و قرص به همون سمت رفتم با

 يخونه . برسون يدیکه د یگشت ای يکالنتر نیخودت رو به اول. اومد، فرار کن شیپ يا يوقت مشکل جد

 »ياحمد. خودت برنگرد

 رونیب یوقت. گذاشتم و کاغذ رو هم داخل زباله ها انداختم فمیک يبسته قرص رو تو. پرداخت کردم رو پول

رو  ابونیطول خ. خوشحال بودم لیدل یدوشم برداشته شده و ب ياز رو ینیکردم که بار سنگ یاومدم، احساس م

 یبه نظر م. سهراب منتظرم بود .رفتم یدربست گرفتم و به آپارتمان خال. حالم بهتر شده بود. کردم يرو ادهیپ

. که الزم بود ییمالقات ها ایپول ها  ییاحتماالً جابه جا. شد یهم اونجا انجام م يا گهید يکه کارها دیرس

 دیشا. از کنترل خودم خارج نشه يزیاما بهتر بود چ. شدم مونیآدرسش رو نداده بودم، پش نکهینشده از ا یچیه

 زیهرچ ایخارج فرستادنم  يبرا. خواستم یضمانت نامه م هی سیس ها، از پلآدر ياکاغذم در از يبعد تو يسر

 .کردم یروش فکر م دیبا... گهید

البته من فقط بو رو حس . دیکش یهم م گاریتفاوت که س نیبا ا. سکوت کرده بود شهیراه سهراب مثل هم يتو

استفاده کرده بود و شانس آورده  یکیالکتر يبار از همون سنسورها نیا. چشم هام بود يرو نکیکردم و ع یم

 .بده بهم یکردن ساختمون اصل دایپ يبرا يزیبودم که بابک انقدر احمق نبود که چ

 یحرف. به سمتش نگاه کردم که ساعدم رو گرفته بود یبا تعجب و سوال. سهراب مانع حرکتم شد یدر الب يجلو

 ه؟یچ: گفتم. نزد

 شمیربط با کار چند ساعت پ یدونستم ب یم. شد یدلم خال يتو. نگاه کرد یفقط جور خاص. جواب نداد باز

با سر و صدا به  نیو خواستم حرکت کنم که شاه اوردمیخودم ن يبه رو. خارج شده بودم ریدوباره از مس. ستین

 .رو بده فتیک: طرفم اومد و گفت

 نجا،یاز اقامتم ا یتا مدت داشتم یرفتن به داروخانه دست نگه م يبهتر بود که برا دیشا. بود یعصبان صورتش

شده؟ قبالً  یباز چ: رو به طرفش گرفتم و گفتم فیک. کار از کار گذشته بود شهیبگذره اما حاال که مثل هم

 !گشته

 پیو ز فیبا دقت داخل ک. شده يزیمطمئن شدم چ گهید. کرد یخال نیزم يو با خشونت رو دیرو کش پشیز

بلند شد و . اس باشه یپ یج ابیزدم رد یکه حدس م دیشک رونیرو ب یکیکوچ يهاش رو گشت و قطعه 

 .صورتم گرفت يقطعه رو جلو

 !یکجاها رفت میدون یم -
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 یرفتم م یکه م يریقطعه متوجه تمام کارهام و مس نیبود، با وجود ا یکردن ها همه الک شیهمه تفت نیا پس

 خب؟: اعتماد به نفس گفتمبا . حد محتاط باشند نیکردم تا ا یفکر نم. رودست خورده بودم. شدند

 نیو آست قهیمشغول گشتن . نزدم یحرف یموهام رو مرتب کردم ول. هوا تکون داد يو چند بار تو دیرو کش شالم

 کجاست؟ اسی: گفتم. و بدنم شد

نشه،  ییاون سنسور شناسا يهمراهم باشه که با تکنولوژ يزیچ دیترس یحتماً م. نزد و به گشتن ادامه داد یحرف

 !!قبالً گشته: بلندتر گفتم. اعصابم رفته بود يرو یسابح گهید

 .دمیبسته قرص خر هیمگه کجا رفتم؟ : برداشتم و گفتم نیبروفن رو از زم ي بسته

 ختهیاتاق کامالً به هم ر. در خشکم زد يهمون جا جلو. در رو باز کردم و داخل رفتم. سمت اتاقم هولم داد به

هر دو . نشسته بود یصندل يرو اسیپخش شده بود و  نیکف زم زیهمه چ. ..تمام کشوها، تخت، لباس ها. بود

کنم که دستش رو بلند کرد و داد  یضخواستم اعترا. کرد ینگاهم م یقیچونه اش بود و با اخم عم ریدستش ز

 !ساکت: زد

ودت هر بار خواستم بهت اعتماد کنم، خ: همزمان گفت. بلند شد و به طرفم اومد. دیچیاتاق پ يتو صداش

 !ینذاشت

 !!ن؟یا ه؟یچ هیقض -

ورق  هی يکه بر يدور شد رتیدرجه از مس 180: سر تکون داد و گفت یعصبان. قرص رو نشون دادم يبسته  و

 !چرا اون داروخونه؟! ؟يقرص بخر

که تا حاال سکوت کرده بود  نیشاه. نزدم یحرف. قدم زدن رو انقدر بزرگش کنند هیدونستم که ممکنه  ینم

 .ستینرمال ن نیگفته بودم ا بهت: گفت

هر بار . باشه ينطوریخواست ا یدلم نم. توجه به حرف اون، به من زل زده بود یبود که ب اسی مخاطبش

 ؟يالل شد: برداشت و گفت يا گهیقدم د اسی. افتاد یم ياتفاق بد هیشد،  یم ينطوریا

-... 

 بدم زبونت رو باز کنند؟ يخوا یم -

 .شروع به حرف زدن کردم، صدام گرفته بود ینم و وقتک هیخواستم گر یشدت م به

 ...اون طرف بود یپارک هی. دمیقرص خر هیفقط رفتم ... من -

 !چه ت شده پسر؟!... کرده لمیما رو ف: داد زد نیشاه
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 .نرم ومدیفاصله داشت، دلم ن ستگاهیفقط دو تا ا. نمیرو بب یکس دیگفتم شا... میرفت یبا بچه ها م: ادامه دادم من

هم  يقادر يجلو نیا: دوباره گفت نیشاه ینبود ول لمیاصالً ف دیلرز یحالم خوب نبود و دست هام هم م نکهیا

 .کرد یکارها رو م نیهم

 ؟يخوا یاز جون من م یتو چ: برگشتم و سرش داد زدم نیسمت شاه به

هم جوابم رو  نیشاه. نزدند بزنند اما یمنتظر بودم اون ها هم حرف. بودند ستادهیو سهراب هم کنار در ا دیسع

 !کن یخدافظ: آروم گفت نیشاه. بودند رهیخ اسیهر سه به . نداد

صورتش  يکلتش رو به طرف من گرفته بود و تو اسی. شدم خکوبینگاهشون رو دنبال کردم و دوباره م ریمس

. دمیترس یرگ نماسترس داشتم اما از م تیموقع نیاز ا. بود یاز حد واقع شیب زیهمه چ. نداشت یحالت چیه

 .کرده بودم یکاش باهاش خدافظ. چشمم اومد يصورت بابا جلو

اشک پشت چشم هام جمع شده بود و . قدم به عقب برداشتم هیهمون صورت خونسرد جلوتر اومد که من  با

 ...دمیدوست هام رو تو اون پارك ند: باز عقب رفتم و گفتم. سوزوند یگلوم رو م

 !دمیمسکن خر هیفقط : گفتم يآروم تر يو با صدا باز عقب رفتم. اومد جلوتر

 یکیاز تار. رمیبم نجایخواست ا یدلم نم. دستم رو مشت کردم و به چشم هاش زل زدم. دیکلت رو کش ضامن

 کیتا شل نهیخواست ترس رو تو صورت من بب یواقعاً م. معطل کرده بود. شد خوند ینم يزیچشم هاش چ يتو

 .بده به من: گفت ولحظه از جلوم رد شد  هیکه تو  دمیرو د نیما شاهبود ا اسیحواسم به !! کنه؟

 ...دیماشه رو کش یمعطل یب. ستادیبه طرف من گرفت که حس کردم قلبم از تپش ا د،یرو از دستش کش کلت

به . بود یخال... با حرص کلت رو انداخت نیشاه. نزدند یاطراف حرف يآدم ها یحت. بلند نشد ییصدا چیه اما

تلو تلو . اتفاق افتاده بود و من کامالً شوکه بودم هیچند ثان يتو زیهمه چ. دمینگاه کردم و باالخره نفس کش اسی

. شده بود رهیهنوز به من خ اسی. رمیرو بگ هاملرزش پا يکردم جلو یسع. دادم هیپشتم تک واریخوردم و به د

ته دلم . اسلحه رو پر نکرده بود یه حتکرد ک یرو عوض نم قتیحق نیا يزیچ. شد سیپلک زدم و گونه هام خ

 ...اسلحه رو پر نکرده بود... خواست من رو بترسونه یفقط م. کردم دایبهش پ یبیعج یحس قدردان

 نیسرش رو چرخوند و با اخم به شاه اسی. کرد سکوت رو بشکنه ینم یسع چکسیمن بود و ه يجمع رو نگاه

گرفتن بازوم دراز کرد  يدستش رو برا. رو با دست پاك کردم اشک هام. قدم به سمت من برداشت هی. نگاه کرد

 .کنند یم منتقلرو  لتیفردا وسا: گفت يجد یلیبرد و خ بشیج يبعد تو. هوا نگه داشت يو تو
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شدم؟  یخوشحال م دیبا. خواست ولم کنه یم دیشا. حس رو داشتند نیهم هم هیبق. سوال نگاهش کردم با

حبسم  ي هیبق دیتونم؟ با ینم گهیگفتم د یم سیبه پل دیبا. بود زیناچ یلیم خکه به دست آورده بود یاطالعات

 یم... من رو از سرش باز کنه تخواس یبودم، م رهیادا شده بود؟ همچنان به صورتش خ نمید ای دمیکش یرو م

 .کردم، ناراحتم کرده بود یکه فکر م يزیاز چ شتریب نیا... خواست ولم کنه برم

 !اتاق من يایم: گفت تیو در نها... کشون نگاه کرد، بعد به من،تک ت يصورت ها به

 کمیحس رمانت يداشت؟ همه  يام؟ چه انتظار یفکر کرده بود من ک. به گوش هام اعتماد نداشتم! اون؟ اتاق

 !دیجا پر هی

 ریوجه از مس چیبه ه گهید. هست شهیهم هم ابیو رد کروفونیم... مراقب کارت باشم کیخوام از نزد یم -

 !یشیمنحرف نم

من ذهنم منحرف  دیکنه؟ شا دواریکرد که من رو ام یرفتار م ياومد؟ چرا داشت جور یهمه کوتاه م نیا چرا

 !بود

 ها برگردند؟ نیدورب يخوا یم دیشا ای -

-... 

سهراب هم با پوزخند نگاهم . و اخمو دور شد یبه در کنارش زد و با صورت ناراض يبا کف دست ضربه ا دیسع

 .میحرف دار یلیمن و تو خ: گفت نیرو به شاه اسی. زل زده بود اسیبه  يهنوز با ناباور نیشاه. و رفت کرد

به من انداخت و  یبا نفرت نگاه. برش داشت نیزم يخم شد و از رو نیشاه. رفت رونیاسحله نگاه کرد و ب به

 . دنبالش رفت

*** 

 یهنوز هم باورم نم. دمید یکابوس م ایبودم  داریب ایتمام شب . ومدیهم دنبالم ن یشام نخوردم و کس شبید

رو به گوش بابک  يزیتونستم چ یشد و نم یهم کمتر م میدسترس یحت. برم بهیمرد غر هیشد که قراره به اتاق 

هم نبود  یفرستادن من چندان قانون یحت. کردند ینم یسکیر نیبودم وگرنه همچ دشونیام نیمن آخر. برسونم

 .از زندان رفتن و احساس گناه من حربه درست کرده بودند. مطرح کنم ییموضوع رو جا نیو من حق نداشتم ا

از اتاق،  يگوشه ا. ستادیچارچوب ا يدر باز شد و سهراب تو. بودم جیکامالً گ! حد روشنم نکرده بود نیتا ا بابک

 !یسترو نب زهاتیم زیهنوز که چ: به اطراف انداخت و گفت ینگاه. موکت نشسته بودم يرو

-... 
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 .برمشون یمن م ،يچند جا و برگرد يبر دیتا با سع -

 دمیرس جهینت نیبه ا. نکرد لحن مسخره و پوزخندش رو جمع و جور کنه یندادم و سهراب هم سع یجواب من

 دیآشپزخونه فقط سهراب و سع يتو. تلخ خوردم يچا هیو  دمیلباس هام رو پوش. رفتار کنم يکه بهتره عاد

 هیرو هم تو  میخصوص لیوسا. دمراه افتا دیهمراه سع عانهیمط یلیخ. فتادین اسیختانه چشمم به بودند و خوشب

 قهیدق ستیاز ب شتریب نیماش يتو. کردند یشک م. تونستم با خودم ببرم ینم. مشما گذاشتم و درش رو بستم

: ترس برم داشت و گفتم. ودب دهیاز قبل طول کش شتریبار ب نیا. رو بردار اما نگفت نکیمنتظر بودم که بگه ع

 م؟یریم میکجا دار

-... 

 رو بر ندارم؟ نکیع -

 .بردار -

عادت کرد  رونیب طیچشم هام به مح یوقت. چشمم زد و پلک هام رو محکم بستم يبرداشتم که نور تو عیسر

 م؟یریکجا م: دمیدوباره پرس

 .فرستمت یفعالً تنها نم... چند جا يریم دیبا حم: انداخت و گفت یکوتاه نگاه

تمام . میرفت یرو م یآپارتمان خال ریمس. اطراف نگاه کردم يها ابونیبه خ. با حرص نفسش رو فوت کرد بعد

 گهیرفتم، نه د یم یمن نه به اتاق کس یول! بابک يشرمنده . ته خط بود گهید نجایا. شب فکر کرده بودم

بار  نیکرد؟ البته ا یکار رو نم نیباز ا هجا معلوم کاز ک. کرده بود کیبار به سمتم شل هی نیشاه. موندم یاونجا م

 .واقعاً برام خطرناك بود گهید نیرزمیاون ز. اومد یواضح از من بدش م یلیهم که خ دیسع. پر يبا اسلحه 

به . ابونیخ یبه شلوغ. چراغ قرمز چهارراه جلومون نگاه کردم مریبه تا. ها چشم چرخوندم یفرع يتو دوباره

رو متوقف کرد،  نیماش نکهیو بالفاصله بعد از ا دمیکش یقینفس عم. رو گرفته بودم ممیتصم .در ي رهیدستگ

 يصدا. کرده بودم رشیغافلگ. دمیپر رونیدر باز شد و ب. دمیرو کش رهیباز شدن در رو زدم و دستگ يدکمه 

. رو رفتم ادهیرف پها به ط نیماش يتند از ال به ال يبا قدم ها. دیرس یفحش دادنش از پشت سر به گوشم م

 نیماش يهم تو. بوق زدند چون چراغ سبز شده بود نیچند تا ماش. کرد یدونستم اصالً تصورش رو هم نم یم

موقع سبز  نیول کردن ماش. ادیکنه و دنبالم نم ینم سکیر دیسعدونستم  یم. من فیک يجنس بود، هم تو

 . کرد یجلب توجه م یلیشدن چراغ خ
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متعجب آدم ها داخل کوچه  يتوجه به صورت ها یب. کردم یپشت سرم رو نگاه نم یکردم و حت یحرکت م تند

کوچه به نفس نفس افتاده  يانتها. کردم شتریو ب شتریسرعتم رو ب دمیاوضاع رو مرتب د یو وقت دمیچیپ يا

کجا  دیبادونستم  یاصالً نم. دمش يا گهید يهدف وارد کوچه  یب. دنبالم نبود یکس. سرم رو برگردوندم. بودم

و  کروفونیدر عوض م. نکردم دایپ يزیچ. شدم فیاز خونه ها نشستم و مشغول گشتن ک یکی يپله  يرو. برم

تمام . آشغال ها ول کردم نیرو همون جا ب فیپول هام رو برداشتم و ک. دستگاهش رو کندم و داخلش انداختم

 .مدارك برگردم يبرا یاما حاضر نبودم حت. ودندساناز آورده ب يهمه رو از خونه . بود نیرزمیاون ز يمدارکم تو

 یفقط ب. کنند دامیتونند پ یدونستم اگر بخوان م یم. ها و دور شدن بودم ابونیخ يتو دنیمشغول دو هنوز

گشت  ای يخودم رو به کالنتر دیبابک گفته بود که با. عمل کرده بودم زهیبار طبق غر نیا. دمیدو یهدف م

 ؟یکردند چ ینم تیاگر از من حما. ودمداده ب یقول هی. معامله باهاشون کرده بودم هی من ؟یاما بعد چ. برسونم

 کیکردم؟  یپاپوش ثابت م يحرفم رو درباره  يمن چطور. راکد يپرونده  هیبود و من مجرم، با  رانیا نجایا

گشتنش دنبال من  يه که دربار ییو پچ پچ ها اسیاگر اون روزها از . کرده بود و نتونسته بود یسع لمیبار وک

اومد که به اون بخش پرونده  یجا هم کوتاه نم نیتا هم یبودم، قاض اوردهین ونیبه م یپخش شده بود، حرف

. کشونده بود نجاینبود، فقط ترس و احساس بد خودم من رو به ا یخطر جان تیموقع نیبه عالوه ا. کاور بکشه

 یمون تر میو هر لحظه از کارم پش دیرس یبه مغزم م الیو خبرم؟ هزار جور فکر  يبود که به کالنتر یکاف نیا

 .شدم

 یبیاگر به خانواده ام آس. دونستم چکار کنم ینم. هوا گرم بود. داغ بود. گذاشتم میشونیپ يو دست رو ستادمیا

 ياو عابرها با نگاه ه دمیدو یهنوز م. مانعش بشه يزینبود که چ يقادر اس،ی. نفسم بند اومد... رسوندند یم

 کجاست؟ نجایخانوم ا: دمینفر پرس هیاز . شدند یمتعجب و کنجکاو رد م

چه  نیآقا ا: شدم و گفتم يوارد مغازه ا. بهش فحش داده باشم، چپ چپ نگاه کرد و دور شد نکهیمثل ا زن

 ه؟یابونیخ

رفتم و خودم رو به  نرویب. آخر هم جواب نداد. کرد یمرد با دهن باز نگاه م. حواسم به تابلو ها نبود دنیدو موقع

گفتم  یبهشون م دیبا. دادم یبهشون خبر م دیبا. زدم یهر چه زودتر به خونه سر م دیبا. آژانس رسوندم هی

. کرد یبرام م يکار هیبابا  دیشا ؟یاما بعد چ بزنمتونستم زنگ  یم. بود يهنوز سرباز دیحتماً وح. مواظب باشند

 یم نیاالن ماش... دوره: آدرس خونه رو دادم گفت یکرد و وقت نگاه شونمیبا شک به حال پر زیمرد پشت م

 د؟ییخوا
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 .عیفقط سر. دمیدو برابر م. بله -

 .ستین یکس. ستیمسئله پول ن: گفت. نگران تر شده بود حاال

 حالتون خوبه؟: برگشت و گفت. انداخت یاز مغازه نگاه رونیبلند شد و به ب. نگاهش کردم يدیناام با

 .نه -

 .رسه یم نیماش هیاالن ... نجایا دینیبش -

قدم زدن تو  قهیبعد از چند دق. شدم یکارها آروم نم نیخواست آرومم کنه اما من با ا یمثالً م. تکون دادم سر

 .از راننده ها برگشت یکیآژانس باالخره  کیکوچ يفضا

 یکه دنبال من م ییجا نیاول. شک کرده بودم ممیشدم، دوباره به تصم ادهیسر کوچه پ قهیدق 30بعد از  یوقت

محله . به اطراف انداختم ینگاه! دور بمونم نجایزدند که از ا یهم حدس م یاما از طرف. جا بود نیگشتند هم

داشتم از ... وسط ماجرا بودم قاًیدق مچون خود هیچ یمنطق میدونستم تصم ینم. سر و صدا بود یب شهیمثل هم

 .شدم یم دیکردم، ناام یبهش افتخار م شهیکه هم یهوش

 یکمکم م میتصم يو تو ذاشتیجلوم م یراه هی یکس دیشا. خواست برم یدلم م. سمت خونه حرکت کردم به

به سر و ته کوچه نگاه کردم . کنم یخواست با خانواده خدافظ یبار هم بود، دلم م نیآخر ياگر برا... دیشا. کرد

. کرد یحرفم رو باور نم یکس بودم؟ا حاال کجا گفتم؟ ت یم یچ دیبا. شدم مونیو خواستم زنگ بزنم، اما پش

قرار بود بعد از تموم شدن کار خودش با بابا صحبت . موند مخصوصاً بابک یم یمخف دیهم با سیپل ي هیقض

 .کنه

آوردم و خواستم برگردم که در باز  نییزنگ پا يدستم رو از جلو زم؟یبودم که دوباره آرامششون رو بهم بر اومده

. دیدلم براش پر کش. کرد یبود و با بهت نگاهم م ستادهیدر ا نییپا يپله  يبابا رو. تر از در بود نییپا اطیح. شد

! دلش برام تنگ نشده بود؟. بود رهیبهم خ ينطوریمه. کنه یفکر م یمن چ يدونستم داره درباره  ینم یحت

 یوقت. رمیکردنم رو بگ هیگر يجلو اومد و محکم بغلم کرد نتونستم جلو یوقت. اومد یازم بر نم یحرکن چیه

. تونستم حرف بزنم یاصالً نم. و در رو بست دیمن رو داخل کش. شده بود سیعقب رفتم بابا هم صورتش خ

چرا اومده ! چطور به خودم اجازه داده بودم با اومدنم، جون همه شون رو به خطر بندازم؟... فقط نگاهش کردم

دست هاش  نیبابا صورتم رو ب... کجا؟ یول. رفتم یم دیبا. رفتم یم دیمن با. فتهیب یبودم؟ ممکن بود هر اتفاق

 .شد طعق يزد یاون شماره که باهاش زنگ م. میوفا؟ همه جا دنبالت گشت يکجا بود: گرفت و گفت

 .با دوست هام بودم... با... دونم یم -
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 کدوم دوست ها؟: کرد و گفت اخم

 !بابا -

 .ادیاالن مادرت م. تو ایشده؟ ب یچ -

-... 

 .انیبچه ها هم ب میزن یزنگ م -

-... 

 .تو ایب. رهیبگ یمرخص گمیهم م دیبه وح -

 !شده؟ یدستت چ: گفت یتازه متوجه دست چپم شد و با نگران. دیرو گرفت و به سمت خونه کش دستم

 ...یچیه: کردم و گفتم هیگر دوباره

 شده؟ یچ -

 .برم دیمن با... بابا -

 .نمیتو بب ایب ؟یچ یعنی: نگاهم کرد و بلند گفت جیچرا اومده بودم؟ گ. ..یاومده بودم؟ لعنت چرا

 . رو پاك کردم و ازش فاصله گرفتم صورتم

 .رمیدارم م -

 !! کجا؟ -

 .شهرستان -

 !يخود کرد یب: زد داد

 ...دنبال منند يسر هیبابا : شد و گفتم شتریام ب هیگر. زد یبهمون نم يوقت حرف بد چیه بابا

 !؟یچرا به من نگفت ؟ینگفت سیبه پل چرا ا؟یک -

 ...دیتو رو خدا مراقب باش. دیهم بگ دیو وح دایبه و. دیمراقب خودتون باش -

 .برم دیمن با: گفتم هیباز چشم ها و صورتم رو با دست پاك کردم و با گر. کامالً تو بهت بود بابا

 !وفا -

 چه خبره؟ نجایا ؟يریم يکجا دار: تماس گفتبابا مچم رو گرفت و با ال. عقب رفتم که به در خوردم عقب

 .یچیه -

 .فرستمت خارج یفروشم، م یخونه رو م... نترس: و گفت دیدستم رو کش باز
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 ...تو رو خدا... ییبابا -

 دنبالته؟ یک! صبر کن: گفت. و در رو باز کردم دمیرو کش دستم

 .دیمراقب خودتون باش: انداختم و گفتم رونیرو ب خودم

. سرم رو چرخوندم. دمیشن یاما صداش رو از پشت سر م. دمیکوچه دو يکنه به سمت انتها يکار کهنیاز ا قبل

سرعتم رو . شد یجوره درست نم چیزده بودم که ه میبه زندگ یگند بزرگ. قلبم به درد اومد. دیدو یدنبالم م

بابا . نگه داشت. دادم »میتقمس«که رد شد عالمت  ینیماش نیاول يبرا ابونیسر خ. توان نیبا آخر. کردم شتریب

که اسمم  دمیصداش رو شن. سوار شدم و براش دست تکون دادم. اومد نگاهش کنم یدلم نم. »صبر کن«گفت 

به  یراننده با فضول. شد یعقب محو م ي شهیش يو کم کم صورتش تو دیدو یم یهنوز با خستگ. رو داد زد

داشتم و  جهیحالت تهوع و سرگ ادیز ي هیاز گر. شدم ادهیم و پرو رد کرد ابونیچند تا خ. جلو زل زده بود ي نهیآ

. دمیچند بار سرفه کردم و به چشم هام دست کش. خالص شده يمسافر نیراننده خوشحال بود که از شر همچ

 . داد یفکر کردن بهم نم يواقعاً سردرگم بودم و احساساتم اجازه 

... ترنم... نرگس. رفتم یدوست هام م ي هیبق یگاه با نرگس و شهیبود که هم یشاپیکاف ابونیطرف خ اون

از  یهم بخش نجایاعدام شده بودم و ا. مرده بودم دیشا. بود گهید يایدن هیانگار مال  شیچند سال پ يخاطره ها

بارها و بارها  نکهیاما مگه نه ا... شد یکم م یلیبود، احتمال اعدام خ میریبار اول دستگ نکهیبا وجود ا! جهنم بود

فکر  يها تو نیا يهمه  دیشا. بود یچ تیبودم؟ از کجا معلوم که واقع دهیاعدامم رو د يخواب صحنه  يوت

 يسطل زباله  ياومد که رو یم ییکالغ ها ياز کنار گوشم صدا! اتفاق افتاده بود يا گهیکس د ایمن 

 يدرخت ها يال زدند و توب عیبا حرص جلو رفتم که سر. صدا متنفر بودم نیاز ا. رفتند یکلنجار م يشهردار

 دیبا. کردم یخوب فکر م دیبا. رفتم شاپیهم فشار دادم و به سمت کاف يپلک هام رو رو. پارك گم شدند

 .نداختمیبا آرامش مغزم رو به کار م دیبا. آروم طیمح هیتو . کردم یتمرکز م

سبز رو به رو از  يو فضا ابونیاز خ یبخش. نفره نشسته بودم کی کیکوچ زیم هیدوم پشت  يسکوت طبقه  تو

 یپسر جوون. رفت یچشمم رژه م يآروم تر شده بودم اما هنوز صورت ناراحت بابا جلو یکم. بود دایپ شهیش

دادم و با کف  هیتک زیم يآرنجم رو رو. منو رو سفارش دادم یدنینوش نیسفارش گرفتن اومد و من اول يبرا

کردم اشتباه از آب  یم يهر کار. دیرس یبه فکرم م یراه حل هی دیبا. و چشم هام رو ماساژ دادم یشونیدست پ

! شو داریب«نفر نبود که بغلم کنه و بگه  هیچرا . خسته شده بودم ایدن ياز خودم و کارهام و همه . اومد یدر م

 ... ؟»يدیخواب بد د
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تم بلند کردم و صورتم رو از کف دس. باز کردم ک،یسرام يرو يزیشدن چ دهیکش يهام رو بستم و با صدا چشم

 زیها رو از م یاز صندل یکی يعاد یلیخ. شدم رهیشد، خ یم کیکه بهم نزد يسرد و مات مرد يبه چشم ها

 يبا اعصاب باز وار،ید يرو ناخنشدن  دهیصدا مثل کش. دیکش یم نیزم يها رو هیبرداشته بود و از پا يا گهید

کم  گهیمن که د! درت و تسلطش رو نشون بده؟خواست ق یم. بود دهیسرها به طرفش چرخ يکرد و همه  یم

 زیم يباالخره جلو. غرغر چند نفر بلند شد يصدا. اومد یجلو م ياز خونسرد يبا هاله ا شهیمثل هم. آورده بودم

که آورده بود اشاره  يا یبه صندل. آب دهنم رو قورت دادم. گذاشت زیرو چرخوند و پشت م یصندل. دیمن رس

 ه؟یکس يجا: کرد و گفت

که  شیپ قهیدق هیتا : اما گفتم دمیخند یاگر حوصله داشتم م. شد یعیخنده زدند و فضا کم کم طب رینفر ز دو

 !نبود

 اومده؟ شیپ یخانوم مشکل: گفت ذاشتیسفارش من رو جلوم م کهیدر حال. جوون به طرفمون اومد پسر

 !بود نیسنگ یصندل. نه: جواب داد اسی خود

 . با لبخند منو رو به دستش داد و دور شد. کرد ینگاه شیمشک شرتیت ریز اسی يبه بازوها پسر

دوست  دنیبه د یکیکردند  یحتماً فکر م. دندیهم آروم خند انمونیرو به روم نشست و چند نفر از اطراف اسی

. خواستم سر و صدا راه بندازم ینم. کردم به جز صورتش ینگاه م يزیداشتم به هر چ! دختر دلخورش اومده

و  دمیگرفته ها عقب کش برقدستم گذاشت که مثل  يدستش رو رو. ون خودم و خانواده ام وسط بودج يپا

 .خواست بکشدت یم دیسع: گفت یآروم یلیخ يبا صدا. نگاهش کردم

-... 

 .گفتم از خانواده اش شروع کن -

 !سراغشون رهیمحتماً : ادامه داد. خواست من رو بترسونه یم. هام رو به هم فشار دادم و اخم کردم لب

 .ترسم یمن نم -

 !شونیمجبورت کنم، خودت بکش دیشا -

 .ترسم یمن نم -

 ؟یچرا سراغ مامورها نرفت: گفت یبعد با کالفگ. لحظه فقط نگاهم کرد چند

 .حتماً عاشق اون سوراخ موش شدم -

 .تو کفشته یگیر هی ایاز ترس ماست  ای -
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 !فتهیخوام کارم به زندان ب ینم ای -

 .هیم حرفه نیا -

-... 

نابودت  ت،یقبل یبه زندگ یوابستگ نیگفته بودم هم: گفت حت،یتکون داد و با لحن پدربزرگ ها موقع نص سر

 !کنه یم

شناخت و حرکت هام رو حدس  یمن رو م. کرد ینم دامیگشتم انقدر راحت پ یاگر به خونه بر نم. داشت حق

 ؟ینابودم کن ياومد: با پوزخند گفتم... زد یم

 .نه نجایا -

نگاه کرد  يبه سمت در اشاره کرد و جور. گذاشت زیم يآورد و بدون شمردن رو رونیپول ب يدسته ا بشیج از

 چیه یو سهراب ب میشد نیبا هم سوار ماش. تونستم انجام بدم یاز به طرف در رفتن نم ریغ یحرکت چیکه ه

 گهید. داشته بود گهدستش ن يساعدم رو محکم تو اسیشده بود و  نیسکوتمون سنگ. حرکت کرد یحرف

 .خوام فرار کنم ینم. نترس: و گفتم دمیدستم رو عقب کش. برام مهم نبود يزیچ

 !بکن و دهنت رو ببند ایدن يدر حق همه  یلطف هی: گفت یتلخ يبا صدا سهراب

. گشتم یاولم بر م يرفتم دوباره سر جا یهر جا م. نشون ندادم یواکنش گهیشد و من د شتریب اسیدست  فشار

 ؟يخورم اگه بهم اعتماد ندار یمن به چه دردت م: گفتم یالب يرفتن از آسانسور تو رونیموقع ب

 ...که ظاهراً يریبم ای يکارت رو درست انجام بد دیبا ای. ياطالعات دار یلیخ: به جاش جواب داد سهراب

فکر ... دیگفت يهر کار دم،یممن کارم رو درست انجام : گفتم. نگاه کرد اسیرو ناتموم گذاشت و به  حرفش

خسته . شدم جیمن گ!! دیدیم ریشدم شما مدام گ یهم راض ییجا نیحاال که به همچ... از شمام يکردم عضو

 .شدم

سهراب شونه باال انداخت و . داد یبدنم نشون م يتمام اعضا. شدم جیکنم تا باور کنند گ یالزم نبود تالش اصالً

رو جا به جا  لتیوسا: گفت اسیبه طرف در اتاقم رفتم که . نبود دیو سع نیاز شاه يخبر. به سمت اتاقش رفت

 !کردند

زدم و حرکت  میبه زندگ يپوزخند. بود یاز هر احساس یصورتش خال. که در اتاقش رو باز کرده دمیو د برگشتم

 یحرکت هیاقل حد یول دینرس ییکار امروزم به جا. وفق بدم طیگرفته بودم که خودم رو با شرا ادیمن . کردم

بود که دنبال  یتنها کس اسی نجایا حالبه هر . از کنارش رد شدم... کرده بودم یحداقل خودم رو خال... بود
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تونستم نگاهش  ینم یحت. در رو بست و چفتش رو انداخت دوباره دلشوره سراغم اومد یوقت. مرگ من نبود

 ده ام؟ چرا هنوز زن ياگر بهم شک دار: گفتم یمیمال يبا صدا. کنم

-... 

 نجا؟یا میچرا آورد ياگر شک ندار -

-... 

 .بذار برم اتاق خودم -

 !!؟یترس یاز من م: سر تکون داد و گفت. بود یالتماس يادیز لحنم

 یبا کالفگ... ترسم تا اون یم شتریگفتم از کنار هم بودنمون ب یم دیبا. ندادم یشدم و جواب رهیچشم هاش خ به

 !یهم بترس دیبا :روش رو برگردوند و گفت

 ...دیسع: گفتم. بودم دهیدوم رو هم باز کرد که من اون طرفش رو تا به حال ند در

-... 

 خانواده ام؟ -

 .کنه ینم يکار: حوصله گفت یهاش رو به هم فشار داد و ب دندون

 .هست یهمه چ خچالیتو ... برو بخواب: سر به داخل اشاره کرد و ادامه داد با

با من  یکس ستیقرار ن: با حرص داخل رو نشون داد و گفت. نکردم یو حرکت ستادمیا سر جام. بودم مردد

 .مخصوصاً تو... مخالفت کنه

که فکر  يزیاتاق ها و چ ي هیبر عکس بق. بود ستادهیدر ا يجلو. داشت یمتوسط زیاتاق دوم شدم که سا وارد

تخت بزرگش  یروتخت. مختلف بود يها لهیروشن داشت و اتاق پر از مبلمان و وس یرنگ آب وارهایکردم، د یم

داشتم به طرح . به سمتش برگشتم ببا تعج!!! طرحدار يپارچه . دوخته شده بود يطرحدار سرمه ا ياز پارچه 

 !خوابم یدو ساعت هم نم یمن شب: اومد، اما گفت ینم تشیکردم که به شخص یگل ها فکر م

در . رفته بود. دوباره به سمتش نگاه کردم. دیپوستم دو ریزاتاق افتادم و خون  يتخت تو کیفقط  ادیحرفش  با

 . هم بسته شده بود يورود

 *** 

نشستم و  يا گهید یصندل يرو. سر جاش هول دادم نه،یشاه يرو به رو دمید یو وقت دمیکش رونیب یصندل هی

سر شام و  یحت. ودمشب دهیاتاقش گذاشته بود، ند يمن رو تو اسیکه  روزیاز د. نگاه نکنم یکردم به کس یسع
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رو چک  میکنار يشده بودم و اتاق و بالش و مالفه  داریبار ب هیتو طول شب هر دو ساعت . صبحونه هم نبود

. بود نیتونستم جور کنم هم یکه م یدفاع ي لهیتنها وس! خودکار گذاشته بودم هیبالش خودم  ریز. کرده بودم

 یاتاق همه پسورد م يها ستمیس. کردم یم يدیحساس ناامدر کمال تعجب ا دمید یاما صبح که اتاق رو خال

 .کرد ینم یکمک چیتنها بودنم ه عمالً. خواست و گاوصندوق هم رمز داشت

ناهار  يکردم حداقل برا یفکر م. گذشته ي قهیدق 10 يبار تو نیچندم يبرا. آشپزخونه نگاه کردم يورود به

کرد، پوزخند زدم و چند قاشق برنج  ینگاه م انهیسهراب که موز به! دوباره مرغ. غذا زرشک پلو با مرغ بود. ادیب

دونستم به خاطر  یم دیاس بدند، اما بعیآشوب رو دست  هی يکنند بهونه  یم یدونستم همه سع یم. خوردم

با لحن  نینگاه کردم که شاه يدوباره به ورود. بودم دهیرو هم ند دیخوشبختانه سع. فتهیب یاتفاق نیغذا همچ

 دلت تنگ شده؟! یآخ: گفت يازننده 

 !یگیم یفهمم چ ینم -

 ؟یهست یمنتظر ک: اشاره کرد و گفت يورود به

 !مهربون يمنتظر فرشته  -

 .بود یکه اون خشاب خال يسوز یم يدونم دار یم: زد و من گفتم پوزخند

 .نباش دواریام ادیز: حرص گفت با

بتونه دورشون . يریگ یخط م یخواد بفهمه از ک یچون م ،ياالن زنده ا: ادامه داد. رو با غذا مشغول کردم سرم

 .بزنه

با لحن . نیشاه يمخصوصاً جلو. امیقصد نداشتم کوتاه ب یول. لقمه رو به زور قورت دادم. گفت یراه نم یب

 !برداشت کردم گهیجور د هیدونم چرا من  یپس نم: گفتم ياریحرص در ب

 رونیبود و ب دیازش بع یلیرو هم سر جاش برنگردوند که خ یصندل. بشقاب انداخت و بلند شد يرو تو قاشق

 !؟يدار یتو هم سوال خاص: کرد، زل زدم و گفتم یسکوت نگاه م يبه سهراب که تو. رفت

. گنگ به گوشم خورد يدر حد جمله ها دیو سع نیشاه ياومد و بعد گفتگو یالب یبسته شدن در اصل يصدا

حرکاتم  يسهراب رو يچشم ها دمید یشدم و وقت زیخ مین. مداد صیرو تشخ اسی يحرف هاشون صدا نیب

 . حالت ممکن از آشپزخونه خارج شدم نیخوردم و با آروم تر عیبرنج رو سر ي هیبق. زوم کرده، سر جام برگشتم

و  ستادمیدر ا يجلو. با وارد شدن من همه سکوت کردند. اومد یصحبت از داخل م ياتاقمون باز بود و صدا در

 !!د؟یپهن کنم که همه تون راحت باش یرو وسط الب لمیوسا دییخوا یم: گفتم هیبا کنا
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 اسی. کردم یاحساس خطر م یکم. جواب پس داده بود یحتماً به خاطر فرار من کل. کرد ینگاه م یعصب دیسع

 .برو تو: در دوم رو نشون داد و گفت

رو  میکردم ناراحت یسع! من برم تو پستو خودشون به کارشون برسند و. میبر شیپ ينطوریحاال قرار بود ا پس

 !نکنم؟ یحاال هم من فضول! زده بتیروزه که غ هی: کنترل کنم و گفتم

 ...گفتم. نکن یمن نگفتم فضول -

 !بابا دیجمعش کن: وسط حرفش داد زد دیسع

 .دیحد خودت رو بدون سع: بلند تر داد زد اسی

 . گهید يجا هیت رو ببر  یتو هم نازکش: دیسع

 .کنم یبخوام م يمن هر کار: اسی

 ... محل کاره نجایا: دیسع

 .باشه ادتونیاگه ! ونیاتاق خوابه منه آقا نجایا: من

 .تو خفه: دیسع

 !درست حرف بزن: من

 !قانون داشت نجایا یزمان هی: نیشاه

 .من يقانون ها: اسی

 !کنم یبخوام عوضشون م هر وقت: دوباره بلند گفت. میهمه ساکت شد» من« يرو دشیبلند و تاک يصدا از

حاال که به خودت  ه؟ینطوریآره؟ ا: دوباره شروع کرد يا انهیوحش تیبا عصبان دیسع یانتظار نداشتم ول اصالً

 د؟یرس

 !کنم یکار نم یرو قاط يزیمن چ ،يریگ یوسط رعشه م ادیزن م يتو پا: اسی

 !یه یه: نیشاه

مسخره  يکار یمخف نیکه ا. کارهاشون نظر بدم يتو دیبا بود که نیمنظور من ا. دعوا راه افتاده بود هی یالک

 !چه خبره؟: سهراب هم وارد اتاق شد و گفت. کنم جادیخواستم تنش ا ینم. رو تموم کنند

 ییدونستم چه معنا ینم قیبودم و دق دهیاز کلمه ها رو تا به حال نشن یمن بعض. دادنشون باال گرفته بود فحش

 يبا چشم ها نیشاه! خواست بدونم یانقدر حال بهم زن بود که اصالً دلم نم از حرف هاشون هم یلیخ. دهیم

رو تندتر  شیشد، آت یکه رد و بدل م يبه من چه؟ هر جمله ا. شونه باال انداختم. به من زل زده بود یعصبان
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 يبودم که مرزها دهیند چوقتیه. رو گرفت اسی ي قهیدو قدم جلو برداشت و  دیناگهان سع. کرد یم

زبونش  يکه جلو يزیهر چ اسیمشغول آروم کردنشون بود و  نیشاه. بودم دهیترس. ترامشون رو کنار بزننداح

بود که  اسی یمن تمام حواسم به صورت عصبان یول دیکش یرو عقب م دیسهراب سع. زد یاومد، داد م یم

 !دیبس کن: داد زدم. ممکن بود هر لحظه سکته کنه

 !بس کن اسی... گهیبسه د: جلوتر رفتم و گفتم. دمیو نشناون کشمکش صدام ر يهم تو خودم

داشتند و نفس  يا ختهیبهم ر تیهر دو وضع. دیرو عقب کش اسی نیرو جدا کرد و شاه دیباالخره سع سهراب

دو تا از دکمه هاش کنده شده بود که تضاد پوست . نبود فیقابل توص اسی ینگاه طوفان یزدند ول ینفس م

دوباره به من  نیشاه. ومدا یگردنش خون م ياز گوشه . داد ینشون م شتریاش ب رهیت راهنیرو با پ دشیسف

 يریکامالً واضح بود که درگ. که سرشون دعوا شده، فرار کنم ییمن قصد نداشتم مثل دخترها ینگاه کرد ول

 .داره یمیعلت قد

 .رونیب دیگم ش: ند داد زدو بل دیکش رونیب نیشاه يبه شدت بازوش رو از دست ها اسی هیاز چند ثان بعد

 نیتا آخر دیسع. رفتند رونیبا هم ب. رو به سمت در هول داد دیحرف آخر رو زده باشه، سهراب سع نکهیا مثل

 ي قهیبه  اسی. دیکش یاومده بود، دست م شینیکه از ب یخون يقطره ها يکرد و رو ینگاه م یلحظه ناراض

 .همه: متزلزل داد زد یعصبلباسش چنگ انداخت و دوباره با حالت  زونیآو

تو : نفسش رو فوت کرد و گفت نیشاه. اش رو فشار داد قهیپلک هاش رو بست و شق. کاناپه ولو شد يرو

 ! دهنت

 یکش موهاش رو باز م کهیبعد در حال. کاناپه زد و باز به من چپ چپ نگاه کرد يجلو زیبه م يلقد یناراحت با

 بیاز ج یدستمال. بود یهنوز خراش گردنش خون. کاناپه زانو زدم يتر رفتم و جلو کینزد. رفت رونیکرد ب

 رهیبه من خ یجیبا گ. رو باز کرد هاشو پلک  دیاز جا پر عیگردنش گذاشتم که سر يآوردم و رو رونیشلوارم ب

 ؟يکر! مگه نگفتم همه؟: شد و گفت

 .ادیداره خون م -

 نیهر دو دستش رو ب. شده بود یباره عصبانصورتش دو. پرت کرد نیزم يو رو دیرو از دستم کش دستمال

 .رونیبرو ب: و گفت دیموهاش کش

 .آروم باش: شونه اش گذاشتم و گفتم يدست سالمم رو رو. تنهاش بذارم يجور نیخواستم ا ینم
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. بودمش دهیند یحالت نیهمچ يتا حاال تو. دیکش یانگشت هاش نگه داشته بود و م يکوتاهش رو ال يموها

زانوهاش گذاشت و خم  يآرنج هاش رو رو. تونست نفس بکشه یشده بود و انگار واقعاً نم رهیپوست صورتش ت

 ...تموم شد... آروم! ده؟ش یچ: شونه و کتفش حرکت دادم و گفتم يدستم رو رو. گفت یم يزیلب چ ریز. شد

 يا گهیبود جور دممکن . کردم یم یحماقت نیچن دینبا یخواست بغلش کنم ول یبود که دلم م زیرقت انگ انقدر

چشم هام نشست، دستم  يتو نشینگاه غمگ یوقت. نمیبردم که چشم هاش رو بب نییصورتم رو پا! برداشت کنه

بزنم که  یخواستم حرف ذاشتم؟یتنهاش م دیشده بود؟ حالش بد بود؟ با ينطوریا هویچرا . ستادیاز حرکت ا

ظاهراً دوباره داشت همون آدم سابق . چرخوندنگاهش رو به اطراف . دمیخودم رو عقب کش عیسر. درست نشست

به سمت . بعد بازوم رو گرفت و بلندم کرد. و با حرص پلک هاش رو بست دیصورتش دست کش يرو. شد یم

 ؟برو گمیمگه نم: گفت یدر حرکتم داد و با لحن تلخ

 .اتاق من هم هست نجایا -

توجه به صورت ناراحت من در رو  یب. خوردم کیارب يراهرو واریانداخت که به د رونیرو باز کرد و من رو ب در

 ... شده بودم عیهم ضا گهیجفت چشم د 3 يجلو. سرم رو چرخوندم. بست

 ایشد  یرد م یاوضاع آروم شده بود و هر بار کس. یالب يکاناپه  ایآشپزخونه بودم  يتو ایطول روز  تمام

اگر . رفت نیاز ب یخانمان یب نیجمع کرده بودم با امدت اعتبار  نیتو ا یهر چ. نداختیم کهیت ایزد  یپوزخند م

 ...! ارهیبرام ب اقکه از ات دمیکش یرو م نیمنت شاه دیهم الزم داشتم با يا لهیوس

. از خاطراتم محو شد یسرم زد گرسنگ اسیکه  يکردم که به خاطر همون، با داد رید قهیشام فقط پنج دق سر

. برد ینسبت به من لذت م اسی یمحل یب نیکرد و از ا یرفتار م يادع یازش دلخور بود ول نکهیهم با ا دیسع

 يزیبدون بالش بخوابم که بر عکس چ یالب يکاناپه  يو مجبور شدم رو ومدیسراغم ن یموقع خواب کس یحت

تونستم حالت صورت بابا رو فراموش کنم حتماً  یاگر م. مدتم بود نیخواب ا نیکه انتظار داشتم، راحت تر

 شد؟ یاما مگه م. کردم یهم م يشتریب یکاحساس سب

*** 

 ستادهیسرم ا يباال شیشگیهم یدور گردن و لباس ورزش يبا حوله  دیسع. شدم داریاز خواب ب دیتکون شد با

 !؟يدیخوب خواب: دوباره با زانوش کاناپه رو هول داد و گفت. بود

 .شهیبهتر از هم: نامرتب موهام رو باز کردم و گفتم کش
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: رفت، گفت یبه سمت آشپزخونه م کهیدر حال دیسع. بستم یم شهیدست و پا نباشه، هم يموهام تو هنکیا يبرا

 .میبر مییخوا یحاضر شو م

 حاضر شم؟ يکدوم گور: که بشنوه داد زدم يو جور ستادمیا اسیدر اتاق  يجلو. جام بلند شدم از

. داخل رفتم و آماده شدم... ر رو باز گذاشته بودد. رفت رونیبه من ب یبدون نگاه اسیبعد در باز شد و  هیثان چند

رفتم، انگار از  یم رونیب نجایهر بار که از ا. منتظر موندم یالب يو بدون صبحونه، تو دمیلباس هام رو پوش

 نیا یک: با اخم گفتم. به سمتم اومد کروفونیم دستگاهو  دهیو شلوار اتو کش راهنیبا پ دیسع. شدم یقفس آزاد م

 شه؟یها تموم م يمسخره باز

 .يهر وقت تو آدم شد: از پشت سرش گفت اسی يصدا

 یرو تو آشغالدون فمیک: گفتم دیدر عوض به سع. نرفته بود ادمی شبشیهنوز کار د. بهش نگاه نکردم اصالً

 ! ندارم فیک گهیانداختم، د

 !ادخو یم فیک: داده بود، برگشت و گفت هیتک واریکه به د اسیبا پوزخند به سمت  دیسع

 !خره یبابا جونش براش م: اسی

با اخم به . تموم شده بود کروفونیکارش با م. دیخند دیسع... رو ول کرده بودم فیبابا ک دنیبه خاطر د! خب

 .خوام یهم م گهید يزهایخوام، هم لباس، چ یم فیهم ک... کنم یدو ماهه دارم براتون جون م: گفتم دیسع

 !بابا جونتم؟ هیمن شب: و گفت دیدوباره خند دیسع

 شد؟  یچ. دیکرد یواسه هم پارس م روزید نیهم: من

 .نداره یبه تو ربط: اسی

 .بودم دیبا سع: من

تفاوت  نیبا ا. تکرار شد نکیبا ع یقبل يباز همون پروسه . ادیدنبالم ب دیطرف در رفتم و منتظر شدم که سع به

بعد از قال گذاشتنش تو  د،یسع یالیخ یب نیا. میرفت ینم یکه دست هام هم بسته بود و به سمت آپارتمان خال

 نیا ریکرد و در غ یم یداد، قاط یم شونن یبه من توجه اسیظاهراً هر وقت . برام سوال شده بود ابونیخ

 يرو جلو نیماش. دونه یکسب و کارشون م يبرا دیتهد هیزدم که من رو  یحدس م!! نداشت یصورت مشکل

با هم وارد ! شگاه؟یآزما. بود شگاهیدوم و سومش مطب پزشک و آزما يقه نگه داشت که طب یکیساختمون کوچ

 ؟یسالمت به یسرطان گرفت: و من گفتم میساختمون شد

 .راه برو: جلو هولم داد و گفت به
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 »!کنه یم يبا من بدرفتار نیا«گفتم  کروفونیم يتو

 يطبقه . بود یاول خال يطبقه . میشد از کنار چند نفر که مشغول صحبت بودند رد. زدم یحرف م واریبا د انگار

. میشد شگاهیوارد سالن انتظار آزما. بود نییسوم خلوت تر از پا يطبقه . داشت يپر مهیدوم هم سالن انتظار ن

 .يایتنها م ودتخ يبعد يدفعه : گفت دیسع. زد ینفر قدم م کیدو نفر بودند و 

 یقبل عقد م شیآزما: گفت دیمن و سع دنیبا د. میبلند نشسته بود، رفت زیم هیکه پشت  یسمت خانم به

 د؟ییخوا

 »انهیآش« ي هیریاز طرف خ. میکار دار يزدیبا دکتر ا: گفت دیو سع» نه«گفتم  عیسر من

... افتادم يبه چه روز نیبب«رفت و من گفتم  ییبه طرف راهرو. داشت دیروپوش سف. بلند شد زیاز پشت م خانم

 »!نفرست ییجا نیمن رو با ا گهید

از اون : خانم با لبخند برگشت و گفت. بهم چشم غره رفت و به مردم اشاره کرد که اون طرف سالن بودند دیسع

 .طرف

 نیا فتیش ياحتماالً نه تو یاومده ول نجایجلو افتاد و مشخص بود که قبالً ا دیسع. خودش سر جاش برگشت و

 ادیکه ز دیشد فهم ینگاه م کیبا . میشد شگاهیماآز یوارد سالن اصل. بود اوردهیخانم، چون صورتش رو به جا ن

از  يکه مرد میمشغول قدم زدن بود. خوره یساده و محدود م يها شیآزما یو فقط به درد بعض ستیمجهز ن

 .ستین یمشکل: گفت دیمن زوم کرد که سع يرو. سال نداشت 45از  شتریب. اومد رونیب يپشت قفسه ا

جو ادب سرشون  هی يهر جا من رو فرستاد«گفتم  کروفونیبا م. دور شد دیفقط سر تکون داد و همراه سع مرد

 »!شد ینم

حواست رو : بلند تر رو به من گفت دیکه با قهر و ناز دکتر همراه بود، سع یصحبت خصوص قهیاز چند دق بعد

 .شونیفقط ا. هیزدیطرف تو فقط دکتر ا. جمع کن

کرد که انگار ارث  یبه من نگاه م ينبود و جور ین چندان راضداد هیرو رییتغ نیظاهراً از ا يزدیدکتر ا البته

 يزیچ: آروم تر ادامه داد دیجلوتر اومدند و سع. دیترس یاز تازه کار بودن من م دیشا... من مونده شیپ شیپدر

 ...تا هیکاف یسوت هی... یکن یتابلو نم... یکن یممعطل ن... يریم رونیو بالفاصله ب يریگ یرو م دهیکه بهت م

 »!؟يها رو از کجا سوا کرد زهوشیت نیا« گفتم

 ؟یچ: با تعجب گفت دیسع

 .با تونبودم -
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. کردم یکار م شگاهیآزما يافتادم که تو یزمان ادی. به قدم زدن ادامه دادم. دیشن یم دیبود که با یاون مخاطبم

اون روزها چقدر . هم داشت یخوب یشأن اجتماع. بهتر بود یچیخوندم نبود اما از ه یکه م یمرتبط با درس ادیز

کردم محال بود که غلط  یکه من م يخودم، هر کار ظراز ن. چقدر به خودم اعتماد داشتم. بودم دواریام ندهیبه آ

 ؟یهست یاز شغلت راض: مقدمه گفتم یبه سمت دکتر دور زدم و ب... بره شیقرار بود خوب پ زیهمه چ!! باشه

کارها رو کهنه  نیما که ا: پوزخند زدم و گفتم. میجوب بزرگ شد يمه توگرفت که انگار ما ه افهیبرام ق چنان

 .رفت میکرد

 !باشن؟ یخانوم ک: دیپرس دیبه سع رو

 !نفر که ممکنه تو رو از نون خوردن بندازه هی: گفتم خودم

 سازم؟ یمن ساده تر از آب خوردن، م یبهشون گفت: دمیپرس دیسع از

 .از بچه هاست یکیآدم ِ ... جنــ. ولش کن: شونه اش گذاشت و گفت يدست رو دیسع. شده بود جیگ یکم مرد

که  تیاعتماد کوفت نیا«ازشون فاصله گرفتم و باز آروم گفتم !! حواسش شد که جلو روم واژه اش رو نگه حداقل

 »!واسم آدم شده يهر گوساله ا... نجایجلب شد، من رو بفرست ا

نکرده  ییکار خطا چیوارد گروهشون شده بودم ه یاز وقت... نشده هیدکتر بود که انگار هنوز توج يرو نگاهم

موقع فرار  یحت. دونستند عادتمه یم ییجورا هی گهیبود که د ریخرت و پرت و انحراف از مس دیچند تا خر. بودم

خواستم که  یدادم، خودم م ینم یسوت دم،یترس یسپردند نم یکه بهم م ياز کار. فقط به خونه سر زده بودم

مثل  یکی. مجرم آزاد شده بودم هیمن هم ! مونده بود که باعث شکشون باشه؟ یچ گهید... هاشون بمونم،با

 .خودشون

 .میبزن بر: که حاال حتماً پر شده بود به طرفم اومد و گفت شیمهندس فیبا ک دیسع

دادم باور  ینت نمتا خودم نشو. کم نچسبه هی: آروم گفت دیسع م،یرد شد یخانوم منش يبا لبخند از جلو یوقت

 . میکن یآماده ات م میفعالً فقط دار... نجایا متیفرست ینم يزود نیبه ا... ییکرد با ما ینم

 ؟یمن چ تیپس امن د؟یخودتون سودش رو ببر... که من بشم همه کاره -

 ؟ Ok. بشه يعاقبتمون مثل قادر مییخوا ینم. کنند یفقط به مردها زود شک م -

وسط پله ها نگاهش . بود یخبر خوب. بزرگ تر يواسه کارها دیشا. من رو راه بندازند خواستند زودتر یم پس

 !ام؟ یآدم ک... من جنـــ: کردم و گفتم

 !!برم ها یجا سرت رو م نیهم ا،یواسه من سوسه ن: کرد و گفت اخم
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من  يافتاد که به کارها يا يکه چشمم به دکتر موخاکستر میشد یدوم رد م يطبقه  يورود يجلو از

کردم اما سرش رو  یمکث کوتاه. اوردیخودش ن ياون هم من رو شناخته بود، اما به رو. کرد یم یدگیرس

. بهتره یرو اگر ندون زهایچ یبعض. نکردم که اسمش رو از تابلو بخونم یسع. برگردوند و داخل مطبش برگشت

 کرد؟ یم یبک چه فرقبا يبرا. دونستم که جونم رو نجات داده و قصد لو دادنش رو نداشتم یم

 ».دهیهمه اش من رو هول م نیا«راه افتادم و گفتم . دوباره هولم داد دیسع

دست هام رو ببنده؟ استخون هام  یچرا بهش گفت«و دست هام رو بست دوباره گفتم  میشد نیسوار ماش یوقت

 »...دهید بیهم با دست گلت آس ينجوریهم

بهش بگو خفه «نوشته : گفت هیثان 30بازش کرد و بعد از . ش بلند شداز تبلت ییبا غرغر راه افتاد و صدا دیسع

 !»شه

کردنش، مخصوصاً  ییاعتنا یاز ب. نزدم یهم حرف دیبا خود سع یحت ریهام رو فشار دادم و تا آخر مس دندون

 هم اعتماد نداشت؟ دیبه سع یبود؟ حت کاریداد؟ ب یاصالً چرا گوش م. شدم یناراحت م هیبق يجلو

 نیاول. میشد ادهیپ میدید ریکه تو مس يپاساژ نیاول يجلو. دیطول نکش ادیاما ز میهم سر زد گهید يجا هی به

 ؟يخوا یم یچ گهید: گفت یحوصلگ یبا ب دیسع. یچرم مشک. دمیخر میدیکه د یفیک

هم  دنیرنگ پوش هی يهم نبودم، اصالً عادت به روز دهیلباس ند. خواستم مثل وبال ها بهم نگاه کنند ینم

 . یچیه: گفتم. نداشتم

با وارد شدن من . راست به سمت اتاقش رفتم هی م،یشد نیزم ریوارد ز یوقت. پاساژ راه افتادم یبه سمت خروج و

باز  یتوجه به هر سه به طرف در دوم رفتم و وقت یب. سهراب نبود. حرفش رو قطع کرد نیدوباره شاه دیو سع

 .کنبازش  ایب: گفتم اسیبه  يجد یلینشد، خ

 یکارهاشون نم یبه درك که من رو قاط. وارد اتاق شدم و در رو بستم. اکراه بلند شد و چفت در رو باز کرد با

. دمیتخت دراز کش يلباس هام رو عوض کردم و رو. خوردم یفقط موقع حمل و نقل به دردشون م. کردند

اما من قصد فالگوش  اومد یم رونیاز ب یگنگ يصدا. شد یچندشم نم دیبود که مثل تخت سع نجایجالب ا

و  اوردمیطاقت ن. قطع شد دیسع يربع بعد صدا کی. چشم هام رو بستم و منتظر موندم. هم نداشتم ستادنیا

 ! شد یهم مربوط م دیاون قطع کردن صحبت به سع دیشا. ستادمیکنار در ا
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در رو . ز من جلوتر باشندقدم ا کی شهیدوست نداشتم هم. داد صیبود که بشه تشخ يزیتر از چ فیضع صداها

 یم: گفتم نینداشتم، رو به شاه يکه اصالً کار تیشخص یبا اون ب. بود ستادهیا اسی کینزد نیشاه. باز کردم

 رون؟یمن برم ب دییخوا

 .نه: جواب داد اسی

 .دیپس مثل آدم حرف بزن: گفتم نیبه شاه دوباره

 .برگرد تو: اسی

 فرستدت؟ یداره چرا همه جا م گفتم، اگه بهت شک یداشتم بهش م: نیشاه

 !اد؟یو ترس، مخدر جا به جا کنه و صداش در ن يکاریبدبخت تر از من که از ب یک... از خودم بپرس: من

 .بهش شک ندارم: اسی

 !؟یچرا مراقبش! ش؟یپس چرا تا اتاقت آورد: نیشاه

 .نیاطر ابه خ... خراب بشه زیخوام همه چ ینم: گفت نیشد و بعد شاه یاتاق طوالن سکوت

و با تاسف سر  دیدم در چرخ. به طرف در اتاق رفت. کمد لباس هی ایگلدون  هیمثل . دست من رو نشون داد با

 !یباش دیبهتره الاقل مراقب سع: گفت یآروم يبا صدا. تکون داد

 .»نه« گمیم ؟یفهم یزبون آدم نم!... نه: گفت یبا انکار سر تکون داد و عصبان اسی

 د؟یزن یحرف ممن  يدرباره : من

 .دیخود حساس شد یهمه تون ب: اسی

 ياز فضا. دیاز حد طول کش ادتریز یلیروز خ. رفت و من هم به اتاق برگشتم رونیب. شونه باال انداخت نیشاه

دلخوش  يپنجره هم برا هی یحت. برم رونیب لیدل یو ب یتونستم بدون هماهنگ یبسته خسته شده بودم اما نم

 .يکرد یرو گم م خیروز و شب و تار یحت يموند یجا م هی ادیاگر ز. شدن، نبود

 نیتر از ا ریدرگ نیشاه يبه هر حال من ذهنم به خاطر حرف ها. نه ای شهیدونستم امشب هم وارد اتاق نم ینم

 يخودم رو کامالً به خواب زدم که تو. پلک هام رو بسته بودم که در باز و بسته شد. حرف ها بود که خوابم ببره

بعد  قهیچند دق. شد ینم دهیاز اطراف شن ییصدا چیحواسم رو جمع کردم اما ه. نبود یکار سخت کیتار مهین اتاق

 ...وزنش اون طرف تخت ینیو بعد سنگ لهیبه هم خوردن چند تا وس. دمیرو شن خچالیباز شدن در  يصدا
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 یاگر م. تا حاال مرده بودم رم،یبماگر قرار بود . دمیترس یازش نم گهید. بالش نذاشته بودم ریخودکار رو ز اون

پوست گردنم  ينفسش رو رو یگرم. جلوتر اومد و به طرفم خم شد. باهام بکنه، تا حاال کرده بود يخواست کار

 !یترس یم یکیدونم از تار یم: کنار گوشم گفت. حس کردم

 دمیوم قدم هاش رو شنآر يصدا. دونست؟ انقدر تابلو بودم؟ سرش رو عقب برد و از تخت بلند شد یکجا م از

پلک هام رو باز . رفت رونیاز اتاق ب یبدون حرف. هیدونستم چ یکه نم ییبعد صدا. زد یکه تخت رو دور م

خواست دوباره  یقبل بود و من دلم م ازاتاق روشن تر . زده بود زیبه پر یقبل يچراغ خواب پرنور به جا هی. کردم

 !برگرده

*** 

نفسم رو فوت . نشد يباز هم خبر. زدم یبهداشت سیبه در سرو يا گهید يربه مانتوم رو بستم و ض يها دکمه

 شد؟ یچ: و گفتم ستادمیجلوتر ا. کردم

-... 

 ؟يمرد -

 ؟يدار کارمیچ: گفت يریدرشت شده و نصف صورت خم يبا چشم ها اسیناگهان باز شد و  در

 !هییکارم با دستشو: رو باال انداختم و گفتم ابروم

 .يکه بر یروز کامل وقت داشت هیتو  دم،یاالن رس نیمن هم: رو نشون داد و گفت دستش يتو لتیژ

 .خوام یمسواك م... رونیب رمیاالن دارم م نیمن هم هم -

با مزه شده  یلیخ افهیق نیبا ا! م؟یکرد یبحث م ییدر مورد دستشو میواقعاً داشت. میشد رهیلحظه به هم خ چند

 .سهراب منتظره: باره گفتمدو! نداشت یبه من که ربط یبود ول

 !منتظر بمونه -

 .زود باش -

من  يرو به رو نه،یآ يعکسش تو. تمومش شد مهیبرگشت و مشغول اصالح ن نهیتوجه به حرفم سمت آ یب

عصرها ! یخواب یظهرها م: گفتم!! داشت يادیکه اعصاب درست نداره، دستش ظرافت ز ینسبت به کس. بود

 ده؟یجد ستمیس! یکن یم ویش

چشم هام بدون خجالت حرکت دستش رو دنبال ... شتریحواس من ب. بود غیحواسش به حرکت ت. رو نداد ابمجو

 یم کیداشت به چونه اش نزد. خنده ام رو گرفتم يبزنم؟ به زور جلو دیبودم که د ستادهیا نجایواقعاً ا. کرد یم
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 دیویچار تا ش: گفتم يجد یلیخ. دبوخوب  ينجوریهم. خراب کنه کهیاون ت شیخواست ته ر یشد و من دلم نم

 .ستیبمونه، بد ن يبذار

 يرو. نگاهم رو باالتر آوردم عیسر. از صورتش نشست یکیکوچ ي کهیت يخون رو یمتوقف شد و سرخ دستش

دونستم  یم. باال رفته منتظر واکنش من بود يبا ابرو. من زل زده بود يبه چشم ها میچشم هاش که مستق

 !زنم ها یحرف م ينجوریهم ،يلفت بد يبخوا: گفتم يددوباره ج. هیکارش عمد

رو داخل  لتیژ. دور و بر آب گرفت يرو يسرسر یلیرو باز کرد و خ ریش. دو حرکت کارش رو تموم کرد با

... رهیانگار قرار بود مدال سرعت عمل بگ. دیصورتش کش يچند تا دستمال از رول کند و رو. سطل زباله انداخت

 نور اتاق خوب بود؟: اومدن گفت رونیتر کرد و موقع ببا تنه در رو باز 

 ؟یچ: رو به اون راه زدم و گفتم خودم

 !چراغ خواب تازه؟ -

 کهیدر حال. تخت برداشتم يشالم رو از رو. من بود ينگاهش رو یول دیکش یصورتش دستمال م يرو هنوز

 مگه عوض شده؟: شدم گفتم یم ییوارد دستشو

 ! کارم تموم نشده... زود: دمیشن رونیمحوش رو از ب يصدا. ر رو تو روم بستکرد و د کیهاش رو بار چشم

 یناراحت يروز ها به جا نیا. نگاه کردم، عذاب وجدان گرفتم نهیبرگشتم و به آ یلبخند سر تکون دادم و وقت با

! ناراحت نبودم د،یه بااما من اون قدرها ک. رفته بود نیاز ب میقبل یزندگ. خانواده ام نگرانم بودند. خوشحال بودم

 ياحساس عاد يکردم روز یگذاشتم انقدر افسرده و پر از نفرت بودم که فکر نم رونیپام رو از زندان ب یوقت

 ...از ته دل لبخند بزنم يروز... بودن کنم

باالخره سر  کمینزد ياز خانم ها یکینشسته بودم که  ییبایسالن ز يها یاز صندل یکی يساعت بعد رو کی

 !؟ياریهمه بار رو ب نیا یتون یدستت م نیبا ا: رو باز کرد صحبت

 .ارمیدستم م یکی نیبا ا: زدم و گفتم لبخند

هنوز لباس . کردند یم شیرو توش آرا یعروس بود که داشتند دختر جوون ي ژهیاتاقک و ينگاهم رو اما

 .خانم حرف نداره قیر شقاکا یول ستیخوشگل ن ادیعروسش ز نیا: زن دوباره گفت. بود دهیرو نپوش شیاصل

زدم که  یاون موقع هم حدس م. کرد یقبل از معصومه سوال، جواب م يبود که دفعه  یهمون زن قیشقا

 .دمیرو شن فشیتعر: گفتم. باشه نجایصاحب ا

 .خوشبخت شده نجایاومده ا یهر ک. خوبه یلیاتفاقاً دستش هم خ... آره -
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 .من مخصوصاً: گفت یمعصومه از کنار صندل يصدا

بود که  دهیپوش یتنگ یلیتاپ و دامن خ. کرد یاتاقک نگاه م يکه با اخم به دختر تو میدو به طرفش برگشت هر

مشما اشاره  يتو کیکوچ يها یزن به جعبه ها و قوط. اومد یموهاش م یداشت و به رنگ شراب یرنگ زرشک

 د؟یاریشما جنس ها رو م: کرد و گفت

 .یگاه. آره: با من من گفتم. باشه يزیخورد اهل چ یش نمبه. بود یزن مسن. شوکه شدم یکم

هم با . هیعال نجایا يواقعاً جنس ها: زن مشغول صحبت شد. زد نگاه کردم یبه صورت معصومه که لبخند م و

 .کنه یدوومه، هم پوشت رو خراب نم

 .دیلطف دار. آهان -

 چند تا رو تست کنم؟ شهیم: مشما برد و گفت يتو دست

 .میفروش یما عمده م. ها قبالً فاکتور شده نیا... زمینه عز: و گفتم دمیرو عقب کشمشما  عیسر

زن دوباره اصرار  یول. فروختند فرق داشت یها م يمشتر نیکه به ا يزیآوردم با چ یکه من م ییها یقوط

 ؟!کردم دیخر يمن قبالً هم از زر یول: کرد

 .ها رو فاکتور کرده نیقبالً ا يخود زر: معصومه

 ؟یمغازه تون کدوم طرف هاست خانوم... نطوریکه ا: نز

 .سمت بازاره... واال: من

 بازار؟ يکجا: زن

 یم: گفت یو با شوخ دیکه معصومه دستم رو کش امیکردنش در ب یفضول نیاز خجالت ا یبود که حساب کینزد

 !وفا جان نجایا ایب! ؟یخانوم رمضان یما رو کساد کن یکار و کاسب يخوا

اشاره کرد و  يا شهیش مهیراه به اتاقک تا ن يتو. میقبل رفت يو همراهش به سمت همون اتاق سرشدم  بلند

تو  یفهمند چه خاک یدو روز که گذشت م یتا بناگوش بازه ول ششونین نن،یش یکه م یصندل نیرو ا: گفت

 .سرشون کردند

 !شهیبد نم شونیهمه که زندگ: گفتم میوارد اتاق شد یوقت

 ه؟یراض یک: ت و گفتدر هم رف صورتش

تو شوهر : دیپرس. امروز به نظر بهتر از قبل بود. ها شد یقوط یمشغول بررس. باال انداختم و نشستم شونه

 ؟يکرد
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 .نه -

 .خدا رو شکر کن -

 ؟یستین یراض تیاز زندگ -

 ؟یتو؟ کدوم زندگ یگیم یچ: ها لم داد و گفت یاز صندل یکی يرو. ها رو ول کرد یقوط

 .واسه آلبوم عکس بنداز ازش ایب: رو به معصومه گفت. سرش رو داخل آورد يدر خورد و زر ضربه به چند

 د؟یمگه اون کفنش رو پوش -

 !ادیدر م قیشقا ياالن صدا ؟يباز شروع کرد! سیه: گفت یگذاشت و با نگران ینیب يانگشتش رو جلو يزر

 ...ولمون کن بابا -

 .دهینپوش نه هنوز: در رو بست و گفت. داخل اومد يزر

 .امیم دیحاال پوش -

 وفا جان؟ دیبار تازه آورد: دیداد و از من پرس هیتک زیم به

 .آره: گفتم. بچه سال شده بود یلیخ نیو شلوار ج شرتیت با

 هاست؟ یها همون سفارش نیا -

 .آره: به معصومه انداختم و گفتم ینگاه

 .شمفرو یسالن لوازم رو م يمن انتها. رندیخوب فروش م یلیخ -

 همه رو؟ -

 .ها يبرم منزل مشتر یهم م یگاه. آره -

خب، فروشش  یول. کنند یالبته اون سفارش ها رو با من حساب نم: بپرسم ادامه داد يزیمن چ نکهیبدون ا و

 .خوبه

 اد؟یخرجت در م: گفتم يبه معصومه کردم و به زر یدوباره نگاه. زدم لبخند

 .رو هم نداشتم نیجان نبود که هم قیاگر شقا. گهیوقته د مهیکار ن... يا -

 وقت؟ مهیچرا ن -

 . دانشجو ام: جواب داد يزر. معصومه زنگ زد و مشغول گفتگو شد تلفن

 ؟یخون یم یچ ؟يجد -

 .رفته بودم که به دردم خورد يشگریدوره هم آرا هی. اقتصاد -
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 .یموفق باش -

 .نمک یدستت بهش بخوره خودم خفه ات م... کثافت: داد زد معصومه

 .شوهرشه: يزر

 اختالف دارند؟: من

 .دهیطالقش رو هم نم... نه اخالق داره، ده،یم یکنه، نه خرج یمرده نه کار م!!... اختالف؟: يزر

 ...پس اون!... من؟... يخور یگه م: معصومه

 .سیمعصومه ه! سیه: يزر

 .سیزنم پل یزنگ م ییاونجا نمیبب امیشب ب... رونیمن ب يگمشو از خونه : معصومه

 . شرمنده: بعد رو به من گفت. انداخت فشیک يرو قطع کرد و تو یگوش

 نه؟. خبر نداره: گفتم. رفت رونیب عیرو برد که سر ياسم زر رونیاز ب یکس

 .نه -

کرده که  دایپ نیمثل ا ییهالو هیخودش وسط باشه؟  يپا ذارهیم قیشقا یکن یم الیخ: پوزخند ادامه داد با

 .بندازه جلو

 ه؟یچ شیکار واقع یگیبهش نم چرا تو -

بفهمه  هوی: شک نکنه گفتم نکهیا يبرا. شده بود یهم عصب یرو باال انداخت و بعد از اون تلفن کم ابروش

 .من هم مجبورم به رابطم خبر بدم! کنه یرو خراب م زیهمه چ... بدتره

 . نگران نباش -

-... 

 ؟حاال از کار بندازمش... دهیداره خرج دانشگاهش رو م -

 .پس حواست بهش باشه -

... رو بده به نیا: پول در آورد و گفت يدسته ا زش،یاز داخل کمد م. تکون داد و من از جام بلند شدم سر

 .رابطت

تا : گذاشتم و گفتم فمیک يپول رو تو. دستش به صورتش نگاه کردم يکه من به جا» رابط«گفت  يجور و

 ...بعد

 حالش خوبه؟: دیم پرسهمراهم اومد و آرو. سمت در رفتم به
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 !سهراب؟: و گفتم برگشتم

 .خوبه. آره: تعجب کرده بودم گفتم یتکون داد و من که حساب سر

 یمن هم وقت. بود دهیرفتم، عروس لباسش رو پوش رونیاز اتاق ب یوقت. رد و بدل نشد نمونیب يا گهید حرف

لحظه  هیاس کنارش نشسته بودم و با همون لب کمیکوچ يخاله  یعروس يتو. بچه بودم لباس عروس داشتم

رو  نیاتاقک رفت و دورب فمعصومه به طر. دیرقص یمدام وسط م دایدر عوض و. هم از جام تکون نخورده بودم

 .رفتم رونیدوشم محکم کردم و ب يبودند رو رو دهیکه تازه برام خر یفیک. آورد رونیاز کشو ب

قرار نبود داخل  اطیبه خاطر احت. منتظرم بود شگاهیاآر ابونیسر خ ن،یماش يغروب بود و سهراب تو کینزد

 ؟يمنتظر موند یلیخ: سوار شدم و گفتم. ادیب ابونیخ

 .کارم زود تموم شد -

: شد به صورتش زل زدم و گفتم یاصل ابونیوارد خ یوقت. داشبورد گذاشتم يکرد و من پول رو رو حرکت

 .معصومه بهت سالم رسوند

بعد از . سرم رو چرخوندم وسانهیکه به ذهنم خطور کرده بود، مأ يفکر يبرانشون نداد و من  یخاص واکنش

 گفت؟ یم یچ: سکوت، گفت قهیچند دق

 ؟یک -

 .دیحالت رو پرس ،یچیه: گفتم. داد یم» !یدون یتو نم یعنی« ینگاهم کرد که معن يجور

 کرد؟ یچکار م -

 .یچیه -

 .رندیهرشه، هنوز درگاگه منظورت شو: ادامه دادم. اخم کرده بود یکم صورتش

 .وسط فتمیب دیآخرش هم خودم با! عرضه نداره -

 ؟یآب کن ریسر شوهرش رو ز: زدم و گفتم پوزخند

 دیچیرو پ یابونیخ. کرد یجلو زوم کرده بود و با دقت نگاه م ي نهیآ يچشمش رو. نگاهش کردم. رو نداد جوابم

 ...بچه زرنگند یلی، فکر کردند خکنند یعوض م نیماش... دنبالمونند: بعد گفت قهیو دو دق

. کنند دایرو پ میت یزدند که ساختمون اصل یقطعاً االن بال بال م. که به بابک داده بودم افتادم ییآدرس ها ادی

من آدرس آپارتمان . از آدرس ها دنبال کنند یکیکه پالکشون رو داده بودم از  ییها نیاز ماش یکیبود  یکاف

من هنوز فراموش . دورم بزنه سیکه ممکن بود پل یوقت يواقع برگ برنده ام بود برادر . رو نداده بودم یخال
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نفسم رو فوت . کرده بود یاطیاحت یب ابونیبه اون خ نیماش نیسهراب با آوردن ا یول! نکرده بودم که مجرمم

 ...نکنه... باشند يقادر ينکنه آدم ها... نکنه: کردم و گفتم

 .میجز اون دار هم به يا گهید يها بیما رق -

 .نشدم يزیمن متوجه چ. کردند بیتعق شگاهیمن رو از آرا دیشا: شد و من گفتم يا گهید یوارد فرع دوباره

 .ساکت -

 ...سیپل دیشا... دیشا -

 . کرد یتا حاال صبر نم سیلو رفته بود، پل شگاهیاگر آرا -

 کنه؟ دایرو پ یاصل يخواد آدم ها یم دیشا -

 ... ذارهیکه دست رو دست نم سیپل. مشکوك نبوده یچیچند وقت ه نیا -

رو متوقف کنه، بعد  یاصل میصبر کرده بود تا ت. کرد یداشت برعکس انتظارشون عمل م قاًیبار دق نیا خب

 .خواد خرده حساب هاش رو صاف کنه یم یکیحتماً : سهراب دوباره گفت. ها رو رمجموعهیز

 نیکه تراکم ماش نداختیها م یفرع يتو. اطراف بود يها ابونیو خ نهیحواسش فقط به آ. نزد يا گهید حرف

 .هم بزن نکیع. رو بخوابون یصندل. گم کردند: گفت قهیبعد از چند دق. ها کم بود

 بود؟ بیتعق یاصالً مطمئن: دمیرد گم کرد؟ پرس عیسر انقدر

 .قینه دق -

 دیبه صورتم د یرو خوابوندم که کس یندلص. زدن، کار احمق ها بود یآفتاب نکیرفت و ع یم یکیرو به تار هوا

 یک یعنی: دمیراه پرس يتو. میشد یوارد ساختمون اصل شهیکرد و زودتر از هم شتریسرعتش رو ب. نداشته باشه

 بودند؟ 

-... 

 شه؟یم یحاال چ -

 .میکن یها رو عوض م نیآپارتمان و ماش -

 سندهاشون به نام خودتونه؟ -

 ...هیجعل. نه -

 پالك ها؟ -

 .يدزد يها نیماش... دست سازند -
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 ست؟ین یپس مشکل -

من  دیشا. شهیم یچ مینیتا بب... یشیو مترو جا به جا م یبه بعد با تاکس نیاز ا: و گفت میآسانسور شد وارد

 .زود دست برداشتند یلیخ. اشتباه کرده باشم

با ترس و تعجب نگاهش کردم  .دیرفتن از آسانسور، بازوم رو محکم به عقب کش رونیموقع ب. سکوت شد دوباره

 یبشنوم از معصومه حرف: خورد گفت یکه فقط لب هاش تکون م يبدون صدا، جور يزیدآمیکه با حالت تهد

 ...يزد

داد که  یحرکت دستش نشون م یول. دمیگذروندم، چون آخر جمله رو نفهم یهم م یدوره لب خون هی دیبا

 اسیانگار . جالب شده بود انیجر. دیترس یم کروفونیاز م. میرفت رونیسر تکون دادم و ب. نداره یعاقبت خوش

 !هم تسلط داشت هیبق یروابط خصوص يرو

 نیعوض کردن ماش يهمه با نظر سهراب درباره . بعد از ظهر صحبت کردند بیشام دوباره در مورد تعق زیم سر

. هاشون رو عقب بندازند تیفعال ینگرفته بود که مدت يانقدر جد یاما کس. ها و آپارتمان موافق بودند

قرار شد . باشند دهید اشونپ ریرو ز نیها ممکن بود اون ماش یلیخ. نشد دهیمن وسط کش يخوشبختانه پا

 فیبودم که سپر بال بشم و وضا یخوب ي نهیگز نیب نیرو محدودتر کنند و من هم ا رونیارتباطشون با ب

 !رو انجام بدم هیخودشون و بق

 یکه بهم برگردونده بودند، کار م یداخل اتاق نشسته بودم و با لپ تاپ يکاناپه  يور. ساعت گذشته بود چند

. اومد یهنوز هم ازش خوشم م یبود ول شیسال پ 3مدلش مال ... عکس ها، آهنگ ها، کتاب ها و ویآرش. کردم

در مورد  .نوشتم یتوش م ییها ادداشتیمواقع  شتریب. سرگرم بودم نیرفتم با هم ینم رونیکه ب ییروزها

. با من در ارتباط بودند یکه به نوع ییآدم ها يکرده بودم و همه  دایزندان پ يکه تو ییخودم، دوست ها

 .خودم و هر کدوم یزندگ يماجرا

 نیرو با ا یمدت دیبا نکهیمگه نه ا. باشم يکردم عاد یم یسع دیبا. من سرم رو بلند نکردم یحمام باز شد ول در

آخر شب . لپ تاپ رو خاموش کردم که بخوابم اما دوباره برگشت. رفت رونیاتاق ب از م؟یکرد یسر م تیوضع

 . ظاهراً قصد رفتن نداشت یول... و بره ادیب رونیخواب منتظر بودم که از حموم ب يبود و من برا

 .چکش کردم: تاپ رو بستم که گفت لپ

به اتاق  يادیشد و شباهت ز یمتر م 20از  شتریب نجایالبته ا. اتاق گذاشتمش يشلوغ گوشه  ریتحر زیم يرو

 !بود دیبع شیکرد یاگر چک نم: گفتم. نداشت
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 .توش بود يها لمیمنظورم ف: تخت وسط اتاق نشست و گفت يلبه  يرو

 نیباالخره تو لپ تاپ همه ا. هستم یمثبت يجا نگفته بودم بچه  چیخب من ه. رفته بود ادمیخودم هم . يوااا

 ها؟ لمیکدوم ف! ؟یچ: چکار کرد؟ خودم رو به اون راه زدم و با تعجب گفتم دیمواقع با نجوریا. شهیم دایپ زهایچ

 .، پسورد داشت D ویدرا -

از لپ تاپم  یکیحتماً زندان بودم، ... ستیمال من ن: لباس مشغول کردم و گفتم ياز کشوها یکیرو با  خودم

 .استفاده کرده

 !بود وزرتیپسوردش همون پسورد  -

 .خواهرم پسوردش رو داشت: و گفتم دمیکش رونیب راهنیپ هی ينطوریهم! داده بود ریچرا گ حاال

 !شوهرشه يخواهرت که خونه  -

 یاول مثل آدم لباس بپوش، بعد صحبت م: حوله و شلوار گفتم هیفقط  دنیحرص به طرفش برگشتم و با د با

 .میکن

 یم یسع دیفقط با. رو نداشتم يزیالفت با چحق مخ نجایمن ا. افتادم تمیموقع ادیشد  یصورتش عصبان یوقت

: بعد گفت. و پرت کرد دیشونه هاش کش يحوله رو از رو. کنم يریبه خودم جلوگ دنیرس بیکردم که از آس

 بهتر شد؟

بابک به من . داده بودم يقول و تعهد هی. داشتم يا فهیوظ هی نجایمن ا یمعلوم بود که بهتر شده ول خب،

و دو تا چشم،  چهیتا ماه 4به خاطر ... اون همه آدم رو به خاطر ِ  یتونستم زندگ یکه نممن . اعتماد کرده بود

 ! خط قرمز دارند يسر هی خرههم باال ایماف ؟یکش یخجالت نم: اخم کردم و گفتم. به خطر بندازم

 .کنم یم نییخط قرمز رو من تع: و گفت دیتخت دراز کش يرو

 .که شدم لــله ات بسه نیهم... خودم عذاب بشه یکه زندگ نجایا اوردمیتو رو ن: سقف زل زد و ادامه داد به

 !همه تون؟ شمرگیمن پ ای يمن شد يتو لــله : گفتم یعصبان

 يآب از گوشه  يکوتاهش نامرتب پخش شده بود، قطره ها يموها. گاه کرد هیشد و آرنجش رو تک زیخ مین

 يفکرها نکهیقبل از ا. قول و تعهد هام بکنه يه بود که من رو شرمند کیو نزد دیچک یصورت و موهاش م

کنم نه از  یتو محافظت م زمن دارم ا نجا؟یچرا آوردمت ا یکن یفکر م: گفت رهیپر و بال بگ ادیبدموقع ام ز

 !دنینشسته قورتت م ،یمن رو نداشته باش تیاگر حما... کرد کیبهت شل نیکه شاه يدید! گروهم

 !انقدرها هم خوشمزه باشم فکر نکنم: کردم و بعد گفتم مکث
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 .دمیهنوز نچش... دونم ینم: کرد و گفت زیهاش رو ر چشم

 گفتم؟ یچ ياصالً گوش داد: با تاسف سر تکون داد و گفت. لبخند زدم ناخودآگاه

 ؟یگیها رو به من م نیچرا ا -

-... 

 !یانقدر زود اعتماد کن ادیبهت نم -

-... 

 .برات ندارم یخاص ي دهیکه فامن  ؟يدیهمه زحمت م نیچرا به خودت ا -

 ؟یعوض کن یخواست یمگه نم -

. رو سر جاش برگردوندم راهنیپ. جواب من رو بده ستیمعلوم بود که قرار ن. دستم اشاره کرد يتو راهنیپ به

: برگشتم و گفتم. کردم یخودم احساس م ينگاهش رو رو. کشو رو بستم. و شلوار خوب بود شرتیت نیهم

 !ه؟یچ

آب  گهیحاال که د د،یجنب یمن قبل از زندان هم سر و گوشم م. کرد یبود و نگاهم م دهیراز کشدستش د يرو

پوزخند . کارم بذاره ي جهینت يرو ياثر زهایچ نیکردم که ممکنه ا يادآوریدوباره به خودم . از سرم گذشته بود

 .کنند یرو حفظ م دشونیکه باشند، ذات پل یتیمردها تو هر موقع: زدم و گفتم

بعد به حالت . بودم که بخنده دهیتا به حال ند. کرده بود ریمن رو متح یبود ول کیکوچ. واقعاً لبخند زد. زد لبخند

 !ادیتو هم که بدت نم: برگشت و گفت يعاد

 !تکرار کن يجرأت دار: رفتم و گفتم جلوتر

 .من هم چشمت رو گرفتم... یهست يشناگر ماهر: و گفت دیرو باالتر کش خودش

 هیخواست  یفقط م. اون خبر نداشت یاومد امتحانش کنم ول یدرسته که من بدم نم. کتم ادامه دادمحر به

 !هنوز انقدر بدبخت نشدم: بودم و جواب دادم دهیکنار تخت رس. بزنه یدست

طرز فکرت رو دوست : که انگار حرفم رو باور نکرده گفت يرو به عالمت دعوت برام باز کرد و جور دستش

 .لذت ببره طیاز شرا. کنه یتو لحظه زندگ دیدم باآ... دارم

! نداخت؟یداشت من رو دست م. گفتند یم يا گهید زیچ اهیس ي لهیاما اون دو تا ت. زد يا گهید يبا سر اشاره  و

کامالً جا . تخت گذاشتم يمتعجبش خم شدم و زانوم رو رو يچشم ها يجلو! کنه؟ یخواست باهام شوخ یم
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 رونیمالفه ب ریرو از ز شیکنار بالش. پوزخند زدم. انتظار نداشت. ابروش باال رفت. تمجلوتر رف. خورده بود

 .امشب تخت نوبت توئه: من دور شدم و گفتم. دستش رو انداخت. و دوباره عقب رفتم دمیکش

اتاق  يگوشه  يکاناپه  يرو. سقف رو خاموش کرد یاصل يالمپ ها یحرف چینگاهم کرد و بعد بدون ه یکم

 يمرموز يدود اطراف صورتش هاله . لبش گذاشت و با فندك روشن کرد يگوشه  گارینخ س هی. دمیکشدراز 

امشب باعث شده بود با  يحرف ها. پلک هام رو بستم. کرد یبود و فکر م رهیبه رو به رو خ. کرده بود جادیا

فرق  یلیخ د،یلرز یم نرویب يکاناپه  يرو تشیکه موقع عصبان یبا اون آدم. ازش آشنا بشم يا گهید ينما

برام  زشیهمه چ. شدم یجذبش م شتریبرعکس، هر روز ب. دمیترس یمن ازش نم نکهیمهم تر از همه ا. داشت

نبود که فکرم رو مشغول کنه و  يمسئله ا نیاما ا. متازه بود يزهایداشت و من عاشق تجربه کردن چ یتازگ

 قهیسه دق. کشش ساده نبود هیاز  شتریب يزیچ تیابجذ نیا. که شروع کرده بودم بشه يباعث خراب شدن کار

بدون . داده بود هیبه بالش تک. بود انداختم دایروشن چراغ خواب پ کیتار يبه صورتش که تو یبعد دوباره نگاه

 ! نجایا ایب ایبخواب  ای: اومد گفت یم رونیدندون هاش ب نیکه از ب ییرو از لبش برداره، با صدا گاریس نکهیا

 !ارمتیخودم م ای: ادامه داد. کرد یهنوز به من نگاه م. مزد لبخند

 . ام رو جمع کردم و پلک هام رو بستم خنده

*** 

جلوتر . بود يخم شده بود و با دقت مشغول کار نتیچوب کاب ياما سهراب رو هیکردم آشپزخونه خال یم فکر

کرد و دورشون نوار  یم میتقس کیکوچ يرنگ رو به بسته ها يریش يداشت پودرها. انداختم یرفتم و نگاه

 !!؟یکن زیر زیر وها ر نیا يهمه  يخوا یم: اشاره کردم و گفتم نیزم يبه ساك رو. دیکش یچسب م

 !ها چون حساسند، کار خودمه نیا. ستیکار ن نیاون ها مال ا... نه: کرد و گفت یکوتاه يتعجبم خنده  از

 ه؟یاون ها مال چکار -

 ...شهرستان... عمده -

 دیممکنه من رو هم بفرست: گفتم. هم بود که پودر رو پخش نکنه دنشیمراقب نفس کش یکار حت موقع

 شهرستان؟

 ؟يبر يدوست دار... دیشا: و گفت ستادیا راست

 .ادیبدم نم -

 .جاست نیامن تر نجایا -
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 یم: گفتم. برداشته بود، خوشحال بودم یزد و دست از کم حرف یاز خودشون باهام حرف م یکیمثل  نکهیا از

 .کنم یفکر م رونیبه ب یفقط هنوز هم گاه. دونم

 .شهیم يبرات عاد گهیچند سال د -

 م؟یزنده ا گهیتا چند سال د -

 ؟يدیبه من هم م: گفتم. مشغول شد باز

تو  قهیدق کی. دمیشد؟ از فکرش خند یم یکردم چ یاگه محکم فوت م. تکون داد که مزاحمش نشم سر

خورد  یور و اون ور تکون م نیکوتاهم به ا یدم اسب. بعد با تأسف سر تکون دادمهمون حالت نگاهش کردم و 

و  ستادیراست ا رابسه. کمک گرفته بودم میدست گچ يبستنش به زور از انگشت ها يبرا. اومد یو خوشم م

 ؟يخوا یم یچ: گفت

 .خوام آش درست کنم یم -

 .بردار -

 کو؟ ياون سر يدهایخر ي هیبق: از آب کردم و گفتم پر. رفت که قابلمه رو از آبچکون بردارم کنار

 !دونم یچه م -

 .تییممنون از راهنما -

 کجان؟ هیبق: گفتم. کردن حبوبات شدم دایگاز گذاشتم و مشغول پ يرو رو قابلمه

 .نیهم رفته سراغ ماش نیشاه. ستیکه ن دیسع -

سهراب هنوز . باز شه خشیوردم که آ رونیب خچالی زریفر يها رو هم از تو يو سبز ختمیرو ر حبوباتش

 .وسط آشپزخونه نشستم زیم يرو. سرگرم کارش بود

 !شکنهیم -

 .ستمین نیسنگ -

 .نزد یبهم انداخت و حرف ینگاه هیکنا با

 ؟يدار یساك رو کجا نگه م نیا -

 ؟يشد یتو هم عمل ه؟یچ -

 !خواشتم بدونم یم ينژوریهم. نه: بعد با لحن معتادها گفتم. کردم يبلند نیو ف دمیکش مینیبه ب یدست

 .نیپشت اتاق شاه: بعد گفت. رو بلند کرد که خنده اش پودر رو پخش نکنه سرش
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 !دیپس سر راهش سگ بست -

 .به خودش بگو يجرأت دار: کمرش رو راست کرد و گفت دوباره

 .گمیم -

 ؟یبه ک: گفت اسی يو صدا دیبا اون همه زحمت و مشقت رو کش م،یدم اسب یدست

با اخم موهام رو درست کردم و فقط ابروم رو باال ! خشن بود که بگم بامزه است ياز حد ادتریز شحرکت

 .نیبه شاه: سهراب که پشتش به ما بود گفت. انداختم

 .سراغش رمیدارم م... من بهش بگم دیبگ: داد و گفت هیتک زیبه م اسی

 شده؟ یچ: برگشت و گفت عیسر سهراب

 ...خودم برم بهتره -

 يدیبا ناام. حرکت کرد يبه سمت ورود اسیو  دمیرو نفهم شیرد و بدل شد که من معن نشونیب یگاهن بعد

 .کردم یداشتم آش درست م: گفتم

از صبح که سرش به کار خودش بود، حاال هم که قبل از . ناراحت شدم لیدل یب. زد دنیخودش رو به نشن یول

 ام؟یمن هم ب: دوباره گفتم. رفت یشام م

 !د؟یچونیمن رو بپ دییخوا یم یتا ک: دمیکرد پرس یاز سهراب که چپ چپ نگاهم م. گرفت دهیشنهم ن باز

 !یچونیپ یهمه رو م يفعالً که تو دار: زد و گفت يپوزخند

 ه؟یمنظورت چ: شد و گفتم یدلم خال يلحظه تو هی

 .نکن يباز شیبا آت: گفت يرو کامل به سمتم چرخوند و با صورت جد سرش

 .فهمم ینم -

 ...يدیرو ند اسری يهنوز اون رو -

 !!چکار دارم؟ اسریمن به  -

بگه  يزیخواست دوباره چ. به قابلمه کردم یو نگاه دمیپر نییپا زیاز م. »به جان مادرت«دلم ادامه دادم  يتو و

 ياز نظر خودم تا به حال همه . کنم کیرو تحر یکس تیخواستم حساس یاصالً نم. خودش رو گرفت ياما جلو

 يا یمن هم آدم احساسات رم،یبگگفت تا حد ممکن ازش فاصله  یعقل بهم م! بودم دهیرو د اسی يها رو

 نیمن همچ... بشه یکنه و باعث وابستگ تمیاذ ینبود که از نظر روح يزیبهش داشت چ یاگر هم کشش. نبودم

 .نبودم یآدم
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دوباره طعم آش، خاطره . را برنگشتندکه چ دمیبار هم نپرس کی. رفتار کنم يکردم که عاد یشام هم سع موقع

دخمه رو  نیآدرس ا نکهیبه محض ا. شهیزود تموم م زیدادم که همه چ دیبه خودم ام. مامان رو تازه کرده بود ي

بابا  يکه برا گمیبه بابک م. بابا شیپ ردمگ یکنم و بر م یادا م سیرو به پل نمید گم،یکردم به بابک م دایپ

 یهم که به خرج دادم بابا دوباره بهم افتخار م یشجاعت نیبا ا. ستمیرها هم گناهکار نبده که من اون قد حیتوض

 .شد یدرست م زیهمه چ. کرد

دست و  هیکار کردن با . ام رو گرفتم و بشقاب رو شستم هیگر يبه زور جلو. همه تنگ شده بود يدلم برا باز

هم نشده بود که به اتاق برگشتم و از  10ت هنوز ساع. کرد یدور م الیساده نبود اما من رو از فکر و خ م،ین

رو نسبت به  یطنتیبه خودم قول دادم که به خاطر بابا هم که شده، هر جور فکر و ش. خوابم برد يکاریب يرو

 .دیطول نکش ادیکه داده بودم ز یاما قول. کنم رونیاز سرم ب اسی

 ي دهیدو تا چشم کش دمیکه د يزیچ نیاول. بزنم یباز کردم و خواستم غلت کیتار مهین يفضا يهام رو تو پلک

 نجایا. هنوز خواب آلود بودم. ادیدستم ب تیو به اطراف نگاه کردم که موقع دمیصورتم دست کش يرو. بود اهیس

 !اسیهم  نیا... بود نتختمونیا... اتاقمون بود

: اخم کردم و گفتم. شهمتوجه جذب شدن من ب اسیبود که  نیخواستم ا یم ایدن نیا يکه تو يزیچ نیآخر

 !امشب نوبت من بود

 .االن صبحه -

 .ستیروز و شبش معلوم ن نجایا: غرغر کنان گفتم. داد یرو نشون م 7:10ساعت نگاه کردم که  به

به خاطر پدر و برادر  یخوشبختانه از بچگ. موند رهیبالشش برد و همونطور خ ریدستش رو ز. بود دهیپهلو خواب به

 .پنجره تنگ شده يدلم برا: مالفه رو باال آوردم و گفتم. گشتم یباز نم يخونه با لباس ها هم سن و سالم، تو

 عصام رو تکون بدم پنجره درست بشه؟ يخوا یم -

 !ستمیبه زحمت ن یراض -

بازو و  يکردم فقط رو یقبالً فکر م. کرد یم ياعصاب من دوچرخه سوار يبود و رو دهینپوش راهنیپ دوباره

 .که تنش هم پر از زخمه دمید یم کیحاال از نزد یره ولساعدش زخم دا

 ؟یکن ینگاه م یبه چ -

 .یچیه: رو باال آوردم و گفتم نگاهم

 رو باال ببرم؟ لتیاسپ يدرجه  يخوا یم -
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 چرا؟ -

 !!دورت يدیچیرو پ نیتو ا -

 نییمالفه رو پا م؟دیترس یپس چرا نم دم؟یترس یم دیبا. بود دایفاصله هم پ نیچشم هاش از ا يتو بیعج برق

تر  يعاد یهر چ. نداره یباهاش عاقبت خوش یدونستم هر جور تقال و مخالفت یم. تر بردم و پلک هام رو بستم

انگشت هاش با موهام، گوش و  كبعد تماس نو قهیدو دق. شد یمتوجه ام م يکمتر بیکردم، آس یرفتار م

: گفتم يعاد يبا صدا. متوقف شد. رو باز کردماومد که چشم هام  یتر م نییداشت پا. گردنم رو حس کردم

 ؟یکن یم کاریچ

 ؟ینیب ینم -

 !!؟...دمیبهت اجازه م يفکر کرد -

 .دیارز یبه امتحان کردنش م: رو عقب برد و گفت دستش

 .بخواب: چشم هام رو بستم و گفتم. کردم و دورتر رفتم يسرفه ا رمیلبخندم رو بگ يجلو نکهیا يبرا

آرنجش رو خم کرده بود و . تخت و صداش از کنار گوشم دوباره چشم هام رو باز کرد ين هابعد تکو هیثان چند

 .بره یخوابم نم: گفت. دستش بود يسرش رو

 ؟ينبود داریمگه تمام شب ب -

 .عادت دارم -

 !!من که عادت ندارم -

 ... يشد داریخودت ب -

 ه؟یواسه چ بیغر بیعجهمه عادت  نیا: گفتم یو بعد از سکوت کوتاه دمیکش یقیعم نفس

 !شهیم بیغر بیهم عج یرو از دست بده، زندگ تشیاهم یهمه چ یوقت -

ساقط شده  یسال از زندگ هیمن ظرف . هیچ ز،یهمه چ تیاز دست رفتن اهم یمعن دمیفهم یخوب م یلیخ من

 چند سالته؟: سکوت رو شکستم. بودم

 شماره شناسنامه هم بدم؟ -

 ؟يشناسنامه دار -

-... 

 بشناسمت؟ يمن چجورپس  -
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 ؟یبشناس دیگفته با یک -

-... 

-... 

 .کنم یحرف دلم رو پنهان نم چوقتیمن ه -

 بگو؟: گفت. کنار سر من گذاشت و به سقف زل زد. دستش برداشت يرو از رو سرش

نبود که فقط مربوط به  يزیشدن چ کینزد نیو ا. شد اخم کردم یم کیکه داشت ذره ذره به من نزد نیا از

 یکردم حت یشد و حاال که فکر م یم کیداشت ذره ذره نزد. بود يا گهید زیدرد من چ. درشتش باشه کلیه

 يخوا ینم: زل زدم و گفتم قفمن هم به س. ازش متنفر نبودم. کرده دایمن ربط پ یبه زندگ یاز ک دمیفهم ینم

 بشناسمت؟

 .نه -

 چرا؟ -

 .کنه ینم یچون فرق -

. کردم یاشتباه نم. دیچند بار نفس کش. و سرش رو تو بالش فرو برد دیخچر. کالمش رو حس کردم يتو شین

همون دو  دیبا: گفت يخفه ا يبالش چنگ انداخت و با صدا يتو. بود بیرفتارش برام عج. دیکش یداشت بو م

 .کشتمت یم شیسال پ

رو حفظ کنم و  میکردم خونسرد یسع. بودم و حاال کامالً ترس برم داشته بود دهیدرست شن. »کشتمت یم«

 .اشتباه کردم: شد و گفت زیخ میکه ن رمیخواستم ازش فاصله بگ

به در  ینگاه. دیچرخ یصورتم م يچشم هاش تو. نگفته يا یعیطب ریغ زیزد که انگار چ یحرف م يجور

 ...من... نیبب: خروج انداختم و گفتم

 .صبر کردم يادیجاش هم ز نیتا هم: گفت یشگیهم يلحن قاطعانه  با

مگه من از روز اول . خواست یم یعنیخواست  یرو م يزیاگر چ... ذاشتینم یبحث جیه يصورتش جا تحال

 .بکشه نجایخودم بودم که اجازه دادم کار به ا نیدونستم؟ مگه همه بهم هشدار نداده بودند؟ ا یرو نم نیا

به چشم . م رو بستاز چشم هام آورد و پلک یکی يرو. گذاشت و حرکت داد میشونیپ يشستش رو رو انگشت

که  دمیرس یم جهینت نیبه ا دیبا. از حد آروم بود شیب. از کارهاش نداشتم يتصور چیاصالً ه. بازم زل زد

 .ور نیا ایب: در راهه؟ دستش رو برداشت و گفت یطوفان
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رو خوام چشم هات  یم: داد حینگاه کردم که توض یجیبا گ. زد و اون سمت تخت رو نشون داد يسر اشاره ا با

 .نمیتو نور بب

 یلیسر جام نشستم و خ ؟یآورد چ یزد چشمم رو در م یاگر م! بود وونهید اروی نیا. کردم يناله ا ناخودآگاه

 !ستمین تیخونگ وونیمن ح... یول گذرهیم یدونم تو فکرت چ ینم... من: گفتم نیاما مت يجد

خشونت  دیحس کردم با. گاه کردفقط ن. سرش گذاشت ریو دست هاش رو ز دیبه پشت دراز کش ال،یخ یب

 !شهیوضع که نم نیبمونم، با ا نجایا يادیممکنه مدت ز: تر گفتم يجد. نشون بدم يشتریب

 .انقدر تکون نخور -

 دمید یکه م يزیتنها چ. کردم یدرکش نم. تعجب نگاهش کردم که متوجه شدم نور چراغ خواب تو صورتمه با

من رو . کرد و فقط به صورتم زل زده بود یشدن به من نم کینزد يابر یکوه سرد پر از زخم بود که تالش هی

 هی دیبا. اش معذب شدم رهیخ يااز نگاه ه ونان؟ی يمثل الهه ها يزیچ هیکه پرستش کنه؟  نجایآورده بود ا

 .شکسته بشه یسکوت لعنت نیزدم که ا یم یحرف

 ؟یاز جنگ برگشت -

 ...دیشا... جنگ -

 !؟یتهس یلیچرا انقدر زخم و ز -

 ؟یآروم باش قهیدق هی یتون ینم: خواد جواب بده اما باالخره گفت یکردم نم حس

 .تونم ینم. نه -

 ؟یاگه ببندمت چ -

 .داره يقصه ا هیهر کدوم : زد و گفت يجا خوردنم لبخند از

 يکه رو یانگشت اشاره ام رو به زخم. بود یمیقد یلیها خ یبعض. ذهنم رو به سمت زخم ها کشوند دوباره

 .مال مادرمه: گفت. داشت یشکل هالل. دمیاش بود کش نهیس يقفسه 

دستم  يبا دهن باز نگاهش کردم که دستش رو رو! کرد؟ یم هیتنب ينطوریمادرش ا. منظورش نشدم متوجه

 .رستانمهیدب قیمال رف: نگه داشت و گفت یتر از قبل نییپا بیصل هی يرو. گذاشت و حرکت داد

 . مال بچه امه: کنار کمرش گذاشت و گفت یخط يتم رو حرکت داد، روباز دس. شد شتریب تعجبم

 !!؟یچ -

 .ومدین ایبه دن... بود یدونم چ ینم: بود و جواب داد يا گهید يحواسش جا. حرف من از تعجبه دینفهم
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بود که شکل  يزخم تازه ا. اش برد نهیس ي گهیشل شد که محکمتر گرفت و به سمت د اریاخت یب دستم

 .مال توئه: گفت هیبعد از چند ثان. شد رهیسکوت خ ينزد و تو یحرف. اشتند یخاص

 !!ها کار خودته؟ نیا يهمه : زحمت زبونم رو چرخوندم و گفتم به

دستم رو ول کرد اما . از صورتم خوند يزیداشتم؟ انگار چ يکرد چه انتظار یکه به خودش رحم نم یاز کس من

 ؟یک: و گفتم دمیمن به زخم دست کش

 .يانگار کور شده بود... دمتیکه تو اون اتاق د يروز -

 !!رو از دست داده؟؟؟ تشیاهم یهمه چ ينطوریا -

 ؟یگیرو به من م زیچرا همه چ: گفتم. مال من تازه بود. کهنه بود گهید يزخم ها. نگاهم کرد نیغمگ

جلوتر رفتم و . ستو پلک هاش رو ب دیشکم خواب يرو. دیداشتند؟ چرخ یچه نقش شیآدم ها تو زندگ نیا

 چرا؟: دمیپرس

-... 

 ده؟یم ییزخم چه معنا نیا -

-... 

 !!؟یزن یم بیچرا به خودت آس -

-... 

 .خواست ینم یعنیخواست  یرو نم يزیهم که چ یوقت. دمیفاصله دراز کش نیشتریشدم و تو ب الیخ یب

 

*** 

 شت؟خوش گذ: گفت نیشاه م،یگذاشت یپامون رو داخل الب دیکه من و سع نیهم

 يبرا یفقط از هر فرصت! گذشت یکس خوش نم چیدادم اما با ه یم حیترج دیچند که سهراب رو به سع هر

 یکه نم ییبرد و هم فکرم رو به جاها یموندن هم حوصله ام رو سر م نجایا. کردم یرفتن استفاده م رونیب

 نیو شاه دیو سع فتمنه ربه سمت آشپزخو. کرد یهم به جمع کردن اطالعات نم یکمک. کشوند یخواستم م

 .مشغول صحبت شدند

 د؟یچقدر زود برگشت: دیپرس نیشاه. ظهر ناهار نخورده بودم. آوردم و برگشتم رونیب خچالیاز  رکاکائویش هی

 ... انگار ش نیا: به من اشاره کرد و گفت دیسع
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 !!يهو: باال انداختم و گفتم ابرو

 .داره زیچ: اش رو عوض کرد و ادامه داد واژه

 !ستیادب شدن ن یب لیدل ،یقانون شکن: و من گفتم دندیدوشون بلند بلند خند هر

 !شازده خانوم دیببخش: به گردنش داد و گفت يقر نیشاه

اصطالح رو به کار برده که زهرش  نیبود که عمداً ا دایپ شیقهوه ا زیت يافتادم و از چشم ها چارهیساناز ب ادی

 ایکرد  یحساب و کتاب م نیبا شاه ایموقع روز  نیمعموالً ا. رفتم اسیق با اخم به طرف اتا. باشه ختهیرو ر

شال رو از دور . نتونست خودش رو برسونه اد،یبکه قرار بود  یکارمون زود تموم شده بود چون کس. بود رونیب

 روشن یشگیالمپ هم هیبود و فقط  یزدم خال یهمونطور که حدس م. شدم یسرم باز کردم و وارد اتاق پشت

 زونیآو یچوب یبودم رو به جالباس دهیکه خر یلباس يرو روشن کردم و کاور جمع شده  یاصل یمهتاب. داشت

 .کردم

آشنا  شونیبرم و با ساق یپارت هیقرار بود به . استرس گرفته بودم م،یصبح که در مورد امشب صحبت کرده بود از

 يکردند و قصد نداشتند که برا یتالش مجشن  ينگه داشتن محل ها یمخف يبرا یکاف يبه اندازه . بشم

که  ییتا محل ها ییدادند که حمل و جا به جا یم حیترج. گرفتن جنس ها هم خودشون رو به خطر بندازند

 ام،یم انیجر یاصل ياز وسط آدم ها میخبر نداشت که من مستق یالبته کس. کردند با خودمون باشه یم نییتع

بود اما سودش به  سکیکرد، ر یکار رو م نیکه قبل از من ا دیحم يبرا یحت کار نیا. قرار هم نبود با خبر بشه

 .دیارز یخطر کردن م

بود که اگر به احتمال چند  نیگفته بود، ا نیکه صبح شاه ينکته ا نیرفتم و اول یم دیحم يبه جا دیمن با حاال

 یسالمت يزیکدوم بزنم وگرنه چ چیدر مورد ه یحرف چیه دیو من رو گرفتند، نبا ختندیدر صد مأمورها داخل ر

. کنه یهاش رو عمل دیهست که تمام تهد وونهیمطمئن بودم انقدر د. کنه ینم نیخودم و خانواده ام رو تضم

 .تخت نشستم يمانتوم رو در آوردم و رو

 یدادن جنس ها دست دست م لیتحو يتو دینبا. دادم یرو پاس م زیهمه چ عیسر دیبود که با نینکته ا نیدوم

 قاًیدق دارهایبه خصوص که خر. خودشون رو از ماجرا دور نگه دارند دندیم حیگفته بود اونجا همه ترج. ردمک

تونند سرم کاله  یباشند نم مئننشون بدم که مط يخودم رو جور دیدونستم با یم. مصرف کننده ها هستند

 .بذارند
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 یبا آخر خط رو به رو م قاًیاونجا دق .خواست برم یمن دلم نم. هم وجود داشت یسوم يوسط نکته  نیا اما

خواستم،  یاگر نم یمخصوصاً حاال که حت. نمیخودم بب يکار رو با چشم ها نیا جیخواست نتا یدلم نم. شدم

رو از آب  ممیمن تا حاال گل. شد یشب که هزار شب نم هی. نفسم رو فوت کردم. بودم انیجر نیاز ا یبخش

 ي هیال هیگوشه اش باز بود که . نگاهم به در حموم افتاد... تونستم یهم مبه بعد  نیبودم، از ا دهیکش رونیب

 یم ییکنجکاو شدم اما احتماالً برق روشن مونده بود، نه سر و صدا. انداخته بود يوارینور رو به در کمد د کیبار

 . به همون سمت رفتم. بود هزد رونیب ياومد و نه بخار

المپ رو زدم  دیکل عیسر. دمیرو از داخل شن يزیبه هم خوردن چ يه صدابرق رو زدم و خواستم برگردم ک دیکل

 ...کردم یکاش نم يو در رو کامل باز کردم که ا

 هیتک واریکف حموم نشسته و به د. کنم یتونستم حرکت یانقدر شوکه بودم که نم یخجالت صورتم داغ شد ول از

چکار  نجایمعلوم بود ا. شده بود رهیخ يباز به نقطه ا مهین يکه از حال رفته باشه با چشم ها یمثل کس. داده بود

 ؟ياومد یک: گفت هک دمیرو کش رهیدستگ یبه خودم اومدم و با دستپاچگ. کرده یم

کرد خودش رو مرتب  ینم یسع یحت. هم ناراحت بودم، هم بهم برخورده بود. ماتش نگاه کردم يچشم ها به

 .دمیتازه رس: گفتم یبا لحن تلخ. کنه

: تلخ تر اضافه کردم. از حد بود شیب تیحاال که از شوك در اومده بودم، احساسم عصبان. دیکش یقیعم نفس

 !اتاق مشترکه نجایا ،یکن يهر کار يحق ندار

آورد  یخودش نم يبه رو نکهیاز ا. کرد و متوجه شدم که اخم کردم و دستم به کمرمه ینگاهم م یالیخ یب با

 !و خودت رو جمع کنپاش: شدم و گفتم یعصبان شتریب

-... 

 .میکن یم یزندگ میدار... ستین ییخوابگاه دانشجو نجایا -

-... 

 !لباست رو مرتب کن -

 یب: کردم و داد زدم یبلند طول اتاق رو ط يبا قدم ها. دمیمحکم در رو کوب. آورد یخودش نم يبه رو اصالً

 ! شعور
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اتاق جا گذاشته  يرو هم تو رکاکائویش. هیچ يبرا یهمه ناراحت نیدونستم ا ینم. نشستم یالب يکاناپه  يرو

 نیبعد شاه قهیدق 20... کردم خودم رو آروم کنم یپلک هام رو بستم و سع. دست هام گرفتم نیسرم رو ب. بودم

 !یینجایهنوز که ا: گفت دنمیاومد و با د رونیاز اتاق ب

 .شونه باال انداختم یحال یبا ب. جواب دادن نداشتم ي حوصله

 .گهیرو حاضر شو دب -

 .چه خبره؟ از االن -

 .یتو چشم یلیخ يطور نیا... يبر يخوا یکه نم هینیحس -

تونم واسه  یمن نم: داد زدم. شد یچشمم محو نم يحموم از جلو يتو يبود و صحنه  یهنوز قاط اعصابم

 .نیهم. اشمهمون لباس ها رو هم به زور گرفتم که اونجا تابلو نب! شما خودم رو مترسک کنم زنسیب

 .نییپا اریصدات رو ب: تر از من داد زد بلند

 ؟يریگ یچرا پاچه م: با تعجب ابروش رو باال انداخت و آروم تر گفت بعد

 ده؟یدمت رو چ: اشاره کرد و ادامه داد اسیسر به اتاق  با

 .حوصله ندارم! برو -

 !کرد؟ یداشت به من نگاه م ییبا چه رو. داد هیبا حوله به چارچوب تک اسیاتاقمون باز شد و  در

 خواست بکشدت تو حموم؟ یم: گفت یو با لودگ دیخند نیشاه

 اسیرو بست و به  ششیما ن يکه با نگاه جد دیخند یهنوز م. داد اسیبه  ياشاره ا یشوخ يابرو به نشونه  با

 .بابا ستین دیسع: گفت

وارد اتاقش  یحرف چیسر تکون داد و بدون هفقط با پوزخند  نیاشاره کرد و شاه نیبا چشم به در اتاق شاه اسی

 .تو ایب: بعد از سکوت گفت. تا به سمت من نگاه کرد، صورتم رو برگردوندم. شد

-... 

 !کنم یتکرار نم -

از  دنمیهمه رنج نیا دمیفهم یبا حرص سرم رو چرخوندم و نگاهم به حالت چشم هاش افتاد، واقعاً نم یوقت

. شدم شیخصوص میشد که وارد حر یم یشاک دیاون با. نداشت یتباطاون به من ار یشخص یزندگ. هیچ

 نهیس يدر آرنجم رو تو دناز کنارش رد شدم و موقع هول دا... هیآداب يبه من نگفته بود که آدم مباد چوقتیه

 بعد وارد اتاق شد و قهیدو دق. رفتم یبه طرف در اتاق پشت. ومدیبا وجود محکم بودنش، صداش در ن. دمیاش کوب
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اش رو  افهیکاناپه نشسته بودم، سرم رو با کاور لباس گرم کردم که مجبور نباشم ق يرو. تخت لم داد يرو

بودم  يا گهید تیاگر تو موقع. دمیدست کش ییتاپ طرحدار طال بهو دوباره  دمیکاور رو کش پیز. تحمل کنم

شد و خدا رو شکر  دهیم کشدوباره ذهنم به طرف حمو. بود یشلوارش طرح چرم مشک. کردم یذوق م یلیخ

 .دیلرز یاز فکرش هم تنم م. دمیکردم که وسط کارش نرس

 ؟يدیاز من د یچ -

 .آوردم و جواب ندادم رونیرو ب تاپ

 !با تو ام -

-... 

 !حرف بزن -

 ؟يبشنو یچ يخوا یم: کردم و گفتم نگاهش

 دم؟ید یچ یبدون يخوا یم: اخم کردم و گفتم. خواد یدونستم که هنوز جواب م یشد م یسکوت طوالن یوقت

 یاون حموم انقدر بدبخت به نظر م ياما تو... ارهیحرصش رو در ب یگشتم که حساب يکوبنده ا يجمله  دنبال

 .ییفقط تنها: ادامه دادم. ومدیکه دلم ن دیرس

شلوار  هیفقط . باالخره نگاهش رو کند و مشغول خشک کردم سرش با همون حوله شد. داد یدقت گوش م با

اگر ! رو به من ثابت کنه؟ بهش گفته بودم مثل آدم بپوشه یخواست چ یم... شلوار هیفقط . بود دهیپوش یرزشو

 زدم؟ یم یزدم پس ک یاالن حرف نم

 .يکه واسه خودت درست کرد ستین یزندگ نیا -

-... 

 .سوراخ موش نیبه ا يدیچسب ،يدیاز عالم و آدم بر -

-... 

 !يپابند کرد نجایمن رو هم ا -

-... 

 .یپرس یدونم که خودت هم هر روز از خودت م یم! خوره؟ یهمه ثروت و پول به چه دردت م نیپس ا -

- ... 

 همه ترس و استرس رو داره؟  نیارزش ا -
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-... 

 .ییهمه تنها نیا -

-... 

 ...یبگو لعنت يزیچ هی -

: ادامه دادم ییچون با پررو دیطول نکش یلیاما خ. باعث شد ساکت بشم شیزیرو بلند کرد و نگاه تند و ت سرش

 .دمید یمن فقط تو رو با مشک ؟يدار یاصالً لباس رنگ... هیهم مشک تیشلوار راحت نیبب

 !!؟یگیچرا چرند م: رو جمع کرد و با انزجار گفت صورتش

 ...یاز نظر روانشناس -

 !خفه شو -

 دمیجد يرو عوض کردم و با لباس هانشستنم  ي هیمتوجه نشه، زاو نکهیا ياراده بغض گلوم رو گرفت و برا یب

به . خودم سوخت يدلم برا... برم یبهداشت سیتونستم به اون سرو یواسه تنها شدن هم نم یاالن حت. ور رفتم

دو ... بودم یخودم کس يمن برا. ومدا یکرد و صدام در نم یبهم م ینیافتاده بودم که هر کس هر توه يروز

 ؟يریساعت چند م: و گفت ستادیسرم ا يبعد باال قهیدق

 ؟يریساعت چند م: بود، انتظار داشت جوابش رو بدم؟ داد زد» خفه شو«جمله اش  نیآخر

از : با شدت باال نگه داشت و گفت. انگشت هاش گرفت نیچونه ام رو ب. ها رو داخل کاور برگردوندم لباس

 ؟يشد ریجونت س

 .خفه شم یخودت گفت: دستش چنگ انداختم و گفتم به

تخت برگشت  يدوباره رو. به چشم هام زل زد و بعد چونه ام رو ول کرد. میصدام تعجب کرد یگرفتگ دو از هر

. خواست با من بد حرف بزنه یدلم نم. ناراحت بودم. دیکنند پشت به من دراز کش یکه قهر م ییو مثل بچه ها

چکار  نجایاصالً من ا. رفتار کنهبد  لیواخواستم باهام مثل اون ا یحاال که من تا اتاق خوابش اومده بودم، نم

 !کردم؟ یم

. خورد یتکون نم. نگاهم بهش بود. دادم هیشدت کاور رو اون طرف کاناپه پرت کردم و سرم رو به عقب تک با

بودن رو دوست داشت، چرا  نجایاگر ا. دخمه است نیهم شیزندگ یداد که محل اصل یشواهد نشون م يهمه 

کردم؟  یم يبراش دلسوز ایدم؟ یترس یازش م ایچرا . نداشت يا یعیطب زیچ چیکرد؟ ه یها رفتار م یمثل روان

اتفاق  نیا يهمه . داد یقلقلکم م يزیچ دمشیکه د يمن از روز. شد؟ مسخره بود یدلم براش تنگ م ای... ای
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! ه بودو رو کرد ریو هدفم رو ز یمن بود که با اومدنش زندگ يگمشده  يها کهیاز ت یکی دیشا. ها مسخره بود

 یم. داشت يا یحتماً معن داد؟یم يا یاش چه معن نهیس يرو خموگرنه اون ز... اون هم حسش کرده بود

 .دونستم

. ستادمیبلند شدم و کنار تخت ا. اومد یحال و روز در م نیکم کم از ا دیشا. دورش کنم نجایخواستم از ا یم

شونه اش  يجلوتر رفتم و دست رو. نبود یرمالآدم ن. چکار کنم دیدونستم با ینم. نکرده بود یهنوز حرکت

 ینم یتو رو هم که کس. برمتونم تنها  یمن نم: گفتم. نکرد یحرکت یخورد ول یکیتکون کوچ. گذاشتم

 ؟يایباهام م... شناسه

بود که دستم رو برداشتم و  ينگاهش جور. دیبه طرفم چرخ. خواستم یم يزیبود که از بابا چ یمثل مواقع لحنم

 . با من وارد نشو: ردمک دیتأک

 !احمق: باال انداخت و گفت ابرو

ارزش دست زدن هم ... یستین یچیتو واسه من ه ؟یبرام مهم یکن یفکر م: ادامه داد. حرفش جا خوردم از

 .يندار

 یمحل یقبالً با ب. آره. گفت یرو م قتیهم حق دیشا. ناراحت کردن من بود که کامالً موفق شده بود قصدش

. آره: از تخت فاصله گرفتم و با حرص گفتم. بودم دهیخودم د يکرده بود، امروز هم که با چشم هاکردن ثابت 

 ...با خودت دیتو با

 . رفتم رونیتاسف سر تکون دادم و از اتاق ب ينشونه  به

 زشیرفتم، پشت م رونیب یاز اتاق پشت شیخوشدوخت و آرا يلباس ها يبا مانتو رو یساعت بعد، وقت سه

 يدونستم بد جور یم. با جلو رفتن من روش رو برگردوند. زد یحرف م نیها نشسته بود و با شاه ستمیس يجلو

 .برهقراره من رو ب یک: گفتم نیحرفشون رو قطع کردم و رو به شاه. هیاز دستم شاک

 ؟يدیبه من افتخار م: باال رفته گفت يو با لبخند و ابرو دیصورتم چرخ يرو نگاهش

 بره؟ یمن رو م یک! ادیمودب بودن بهت نم: گفتم يلحن جد با. پوزخند زد بعد

 دیسع -

 کجاست؟ -

 رونیب -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٢٢٩ 

 دمیمن آخر نفهم: کوله رو ازش گرفتم و گفتم. بود ستادهیدستش ا يتو یبا کوله پشت دیسع. اتاق خارج شدم از

 !نه؟ ایاون تو بمونم  دیبا

 .گمیتو راه م -

که  دیرس یبه نظر م. خلوت نگه داشت يکوچه  هیته  ییالیدر و يبعد جلو قهیدق 40. که تو راه نگفت البته

 پتیت نیا: گفت. شب وحشتناك شده بود یکیتار يبلندش تو يدرختها یحت. تهرانه يجا نیدورافتاده تر نجایا

 .زود. جا منتظرم نیمن هم. يگرد یبر م ،يفرزاد داد لیوگرنه کوله رو تحو یکه جلب توجه نکن نهیواسه ا

 !!!ذارمینم رونینه، من تا دو ساعت نرقصم پام رو ب: گفتم يندلحن ت با

 یرفتم ول یدانشگاه م يدوست ها و بچه ها یمهمون. شدم و کوله رو هم انداختم ادهیپ. جوابش نموندم منتظر

و جواب سالمم رو داد  نرویدر ِ ماش يمرد جلو... شناختم یکه نم ییبا آدم ها بهیکامالً غر يجا هیو  یینه تنها

 د؟یقرار دار یبا ک: گفت

مهمون خود : گفتم. نبود دایپ یواضح زیفاصله چ نیاز ا. شد یم دهیشن الیو داخل و اطیاز ته ح يمحو يصداها

 .فرزادم

 کدوم فرزاد؟! فرزاد؟: تعجب گفت با

 هیدونستم از نظرشون  یم. بود انسالیم. که پشتش بود مشخص شد یجلوتر اومد که صورتش تو نور اتاقک و

 !! ؟يخوا یاسم رمز م! واه: گفتم. ممکنه دردسر بشه نینفر تنها و بدون ماش

-... 

 .دنبالم ادیزدم ب یشارژ نداره وگرنه زنگ م میگردونه؟ گوش یرو م یمگه چند تا فرزاد پارت -

 .دییبفرما: گفت یچپ نگاهم کرد و بعد از مکث کوتاه چپ

 یحاال کامالً به گوش م کیتند موز يصدا. غرق نور داشت وانیبا ا يادیبا شن تضاد ز دهیپوش کیتار ریمس

بودم که لباسم مناسب باشه  دواریام. شد یم شتریتراکم مهمون ها ب ،يشد یتر م کینزد الیبه و یهر چ. دیرس

داخل  يآدم ها. ساختمون رسوندم داخلباال رفتم و خودم رو به  وانیا ضیعر ياز پله ها. نده ریهم گ یو کس

. تر از حد انتظارم بود کیتار یبه ورود من نداشت و فضا کم یتوجه یکس. شون و همراهشون بودندسرگرم خود

به  یهمون لحظه پسر جوون. کرد دیچکار با نیمثل ا ییدونستم معموالً تو جاها ینم. به اطراف نگاه کردم یکم

 .سالم: طرفم اومد و گفت

 ...دیکجا با... سالم: زدم و گفتم لبخند
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 !دمت؟یقبالً ند. بده به من: گفت. هام اشاره کردم به لباس و

 ؟یثابت يمگه پا -

 يصورت و ابرو. میاز سالن حرکت کرد ياون به سمت گوشه ا ییمانتوم رو باز کردم و با راهنما يجلو يبندها

 یاز ک: گوشم گفت کینزد. براش خرج برداشته یزدم کل یداشت که حدس م یمرتب ياصالح شده و موها

 ؟یفتآدرس گر

 .نمشیبب دیاالن هم با... فرزاد -

پسر . میشد یوارد اتاق شلوغ. رو اعصابم بود یلیتا به گوش هم برسه، خ میزد یبلند بلند حرف م دیبا نکهیا

 .بهتره یکن یهاش رو خال بیج: گفت یکیکرد و با چشمک کوچ زونیلباس هام رو آو

زدم  یاومدم سراغشون و م یم دیزود با یلیخ. نکنملباس هام رو فراموش  يدقت کردم که جا. تکون دادم سر

 .چشم چرخوندم تیجمع يزدم و تو رونیاز اتاق ب. جلوم انداختم و پسر رفت ي نهیبه آ یمن نگاه. به چاك

تندتر، هم حرکت ها و  یقیتر، هم موس کیتار يهم فضا. فرق داشت یلیکه تا به حال رفته بودم خ ییهر جا با

که  دمیچرخ. مهم نبود ادیز زهایچ نیبودم و ا دهید يادیناجور ز ياما من آدم ها... ترنا متعارف  يرفتارها

به سمت . و با اخم از کنارم رد شد گرفتدستش رو سفت  يتو وانیل. برخوردم يا گهیحرکت کنم، اما به پسر د

 ین دنبال فرزاد مم! یه: گفتم دمیکه رس يپسر نیبه اول. فرو رفته بود، رفتم یکیتار يکه تو ییها یصندل

 .گردم

 ؟ياومد یبا ک: به سر تا پام کرد و گفت ینگاه

 .فرزاد... دنبال فرزادم: گفتم. کرد ینگاه م رهیخ رهیخ. نظر گنگ بود به

 ؟یچ -

 .بابا یچیه -

 يکوله  ينگاهش رو. شدم کینزد دیخند یم زیر زیوسط جدا شده بود و ر تیکه تازه از جمع يدختر به

 !بزنند؟ یترس یم: خنده زد و گفت ریند زبل. بود کمیکوچ

 .گردم یدنبال فرزاد م -

 ...هست به جز فرزاد يزیهر چ یعنی... به تو گفته فرزاد: خنده گفت با
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ها که همه قبالً فاز  نیآورده بودم؟ ا یچ يکوله رو برا نیپس من ا. دادم و ازش دور شدم یلب فحش ریز

: شدم و گفتم کیاومد نزد یم نییانتوم رو گرفته بود و حاال از پله ها پاکه موقع ورود م يبه پسر!! گرفته بودند

 فرزاد کجاست؟

 فرزاد کجاست؟: داد زدم. فرو رفتند یکیتار يرد شدند و تو نمونیب ينفر از فاصله  دو

 .ادیصدات م. بابا دمیشن: زد داد

 .نیکوله رو بده به ا: گفت. بود ستادهیا يپشت سرش اشاره کرد که دختر به

 .دمیبه خود فرزاد م -

پسر از کنارم رد شد و . که داشتم، واقعاً سرم رو به درد آورده بود یاسترس نیوسط ا کیالکتر تاریگ يصدا. لعنت

کوله رو  ایدست بدم  دیدونستم با ینم. دختر جلو اومد و دستش رو به طرفم دراز کرد. من از پله ها باال رفتم

 فرزاد کجاست؟ :نکردم و گفتم یحرکت. خواد یم

 ؟يریگ یم یتو از ک: پله گفت نیآخر يو رو میبا هم باال رفت. باال اشاره کرد به

 رو؟ یچ: گفتم. رو نشون داد کوله

 !چپ رو بن بست کردم یمن خودم عل -

کنار،  یدالل ها رو بزن يخوا یم: با پوزخند گفتم. اومد ینم ششیمسخره اش اصالً به لباس و آرا یالت لحن

 ؟يببر يشتریسود ب

 .میمن و فرزاد ندار! جون زینه عز -

 نجایمن رو ا یبا چه جرأت دیفکر کردم که سع نیدر رو بست به ا یوقت. رو باز کرد و با من وارد شد یاتاق در

تخت نشسته بودند و به جز چند  ياندام رو کیارزشم؟ دو تا پسر قد بلند اما بار یانقدر براشون ب یعنی! فرستاده

جور  هی نییپا. ابروهام باال رفت. نبود شوناطراف یخاص زیمزه چ يسر هیپر و  مهین ي شهیو ش وانیتا ل

 !!کردند؟ یتست م کیکالس يباال مزه ها نیبود، خودشون ا مهینصفه ن يسکوید

 !فرسته ینگفته بود دختر م دیحم -

 .برگردم يخوا یم: گفتم. اومدم دیبهتر که فکر کنند از طرف حم چه

 .وله روک اریب -

از دست هام درست  یکیتونستم از  ینم نکهیا یگاه. آوردم رونیقرص رو ب يها یاز قوط یکیتر رفتم و  جلو

آورد، به  یم نیینگاهش به گچ دستم بود که مطمئناً سرعت عمل من رو پا. کرد یم میاستفاده کنم، عصب
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و با  دمیدستم رو عقب کش ره،یازم بگخواست . آب دهنم رو قورت دادم. شد که فرار کنم یخصوص اگر الزم م

 یکشه که مأمورها م ینم هیوگرنه به ثان یحاال رد کن نیهم دیپولش رو با... منتظر منند رونیب: گفتم دیتهد

 .تو زندیر

ما گانگستر : و با همون حال گفت دنیپسر دوم شروع کرد به خند یتو سکوت فرو رفت و بعد از مدت اتاق

 ...نوریبده ا. هامونند قیهم همه رف نییاون پا! عروسک میستین

 واقعاً؟! ق؟یرف: قرص ها اشاره کردم و با پوزخند گفتم به

بود،  دهیباال کش ینیب ریرنگ داشت و رژ لبش رو تا ز یبلوط ياول رو به دختر پشت سر من که موها پسر

 ؟يسادیتو چرا وا: گفت

که از  یاتیهمون پسر اول که با خصوص. انداختمرو به سمت فرزاد  یقوط. پشت چشم نازك کرد و نرفت دختر

 دیوقته با حم یلیمن خ: کرد و گفت یآورد، بررس رونیب یچند تا از قوط. داشت یظاهر فرزاد داده بودند همخون

 گه؟یهمون هشتاد تاست د... کنم یکار م

 .آره -

 !دمیدست بچه ها د دیجد زیچ هی: لم داد و گفت. رفت رونیرو به پسر دوم داد که بلند شد و ب یقوط

-... 

 د؟یجور کن دیتون ینم... شترهیهاش ب يمشتر -

 ؟یچ -

 JR گنیبهش م -

حالم . مخدر من دست همه افتاده بود. کرده بود یکارش رو عموم يپس قادر. دیاسمش بدنم لرز دنیشن با

... کاش... و قرارمونزدم، گور پدر بابک  یاز فرمول نم یکردم و حرف یتحمل م شتریکاش ب. اصالً خوب نبود

 .میجور کن میتون ینم. نه: گفتم عیسر

فرزاد دستش رو بلند کرد و . دختر همچنان به ما زل زده بود. باشم انیجر نیاز ا یخواستم دوباره جزئ ینم اصالً

 !جوجو نجایا ایب: گفت

ادتش کمرنگ که حس دیرس یبه نظر م. کامل کنارش نشست و دستش رو دور کمرش انداخت تیبا رضا دختر

 يا گهید یفرزاد به صندل!! دادم که حساس باشه اما نه انقدر یاش خوب بود و به دختر حق م افهیق. تر شده
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چند . رفت یور م دستش يتو یدختر، با گوش يها طنتیتوجه به ش یب. نشستم و منتظر موندم. اشاره کرد

 اش چکار کنم؟ هیبا بق: گذشت و گفتم قهیدق

 .تازه سر شبه حاال دستت باشه، -

 .پولشون رو بده -

 .کنم یحساب م دیبا حم -

 !یبا من حساب کن دیبا: زدم داد

 .میافتاد یزخلیعجب چ ریگ: غرغر کنان بلند شد و گفت. برگردوند بشیج يرو تو یگوش. اخم نگاهم کرد با

 هیط پول همون فق. اسکناس به من داد يآورد و تعداد رونیب یفیعقبش ک بیاز ج. اوردمیخودم ن يرو به

 .خوام یم کجایپول رو : گفتم. رو داده بود یقوط

دختر . شلوار چرمم گذاشتم که ظاهراً چشم فرزاد رو گرفته بود بیاسکناس ها رو تو ج. رو فوت کرد نفسش

. با هم به طرف در رفتند. و دختر رو بلند کرد دیکش شتریاما فرزاد ب نهیدستش رو فشار داد که سر جاش بش

 . ریبگ لیجنس هات رو تحو. برم دیمن با: گفتم يجد دوباره

 ! چه مرگته؟. دمیپولشون رو م -

 . برم دیبا -

 بارته، نه؟ نیاول -

 .بزن یچرخ هی... واسه ت جور کنم سیپسر نا هی میبر ایب: دختر رو ول کرد و ادامه داد دست

 .رو ندارم زهایچ نیمن وقت ا: بعد گفتم. حرص پلک هام رو بستم و باز کردم با

 .جا صبر کن تا برگردم نیپس هم -

 کجا؟ -

 .دنبال پول -

به . حالم گرفته بود. ها نشستم یاز صندل یکی يرفتند و من رو رونیب. رو باز کرد و دختر بازوش رو گرفت در

 فیخودشون کث يکنند اما دست ها يخواستند کثافت کار یهمه م. هیچ انیدونستم جر یم... زیخاطر همه چ

تونستم  ینم. هنوز نگرفته بودم وپولشون ر. سودش رو خودشون ببرند و تا آخر شب جنس ها با من باشه .نشه

 .شد یدرست نم يزیموندنم چ نجایبا ا یاز طرف. ولشون کنم و برگردم
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. که فرزاد با حرص سرش رو برگردوند دمیوسط پله ها بهشون رس. دمیراهرو دو يشدم و دنبالشون تو بلند

 !منتظر منند رونیب: و گفتم دمیونه اش کوببه ش یمشت

 ...يریم رتریبگو د: هاش رو درشت کرد و گفت چشم

 !زنگ بزنند سیممکنه دلشون بشکنه و به پل -

 .دنبالم ایب -

قرار نبود نوچه هاش ... موند یخودش هم م دیحم: گفت يزیرآمیآخر با حالت تحق يتو پله . رفتم همراهشون

 !!ه دل دو ساعت موندن ندارندرو بندازه به جون من ک

 !بفرما هیبعد از توالت عمه ات ته يسر یناراحت یلیخ: گفتم یعصبان

 جیکامل گ شترشونیب. داغون تر شده بود یلیکه اوضاعش خ میشد نیینفر نگاهمون کردند و وارد سالن پا چند

 .امیصبر کن، االن م قهیدق هی: فرزاد مودبانه گفت. زدند یم

پول بده  یکردم که کس یفکر نم چوقتیه. شده بود نشستم و تماشا کردم یها که حاال خال از مبل یکی يرو

! به خوش گذروندن نداشت یربط چیاز حرکت هاشون واقعاً احمقانه بود و ه یبعض. احمق بسازه هیتا از خودش 

چه  نیآخه ا. ر کردملب تکرا ریز اراسمش رو چند ب... مصرف کردند، حالم بدتر شد jRها  یبعض نکهیاز فکر ا

... ادیحق داشت که با من ن اسی. متنفر شدم طیمح نیاز ا یناگهان یلیخ!! بود که روش گذاشتم ياسم مسخره ا

 .گرفتم یحالش رو م یگشتم، اساس یامشب که بر م. امیداد من هم ب یاجازه م دینبا یول

ود، بند لباسش رو درست کرد و دوباره ب ستادهیمن با فاصله ا يکه رو به رو يدختر... ربع گذشته بود کی

 ریز یکس. سالن دو نفر همرقصشون رو عوض کردند ي گهیطرف د. شد کیمشغول تکون دادن خودش با موز

 کهیدرست کرد، در حال وو بند لباسش ر ستادیمن دوباره ا يدختر رو به رو. گشت یم يزیها دنبال چ یصندل

 ! نداشت یاصالً مشکل

کم کم وجدان درد گرفته . دمیسرم دست کش يرو. شد یم دهیسالن شن ي گهیرف دبحث از ط يو صدا سر

تا به حال . که از کنترلم خارج بشه ذاشتمیم دیکس، نبا چیبه ه... دادم یم یاون فرمول رو به کس دینبا. بودم

کردم  یدم و سعروم رو برگردون. ندمن ولو شد يکنار يکاناپه  يدو نفر رو. بودم دهیاثراتش رو ند یانقدر علن

 . رمیبگ دهیکارهاشون رو ناد
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کرد  یرفت و احتماالً فکر م یکه حاال جاش رو عوض کرده بود، باز با بند لباسش ور م مییرو به رو دختر

هم بودند که  ریخواستم داد بزنم، هرچند همه انقدر درگ یرو اصالً دوست نداشتم و م کیموز. داره یمشکل

 ؟ییتنهاچرا : من انداخت و گفت يکاناپه  يودش رو روخ يپسر. کرد ینم یتوجه یکس

نترس، : گفت. بلند شدم که ساعدم رو گرفت و دوباره نشوند عیسر. تونستم تحمل کنم ینم گهیرو د یکی نیا

 .میحرف بزن مییخوا یم

 !!برو با مامان جونت حرف بزن: و گفتم دمیدستم رو محکم تر کش. پوزخند زد و

 .ام هینداره من هم پا یبیع ؟ياریدر ب يباز يخوا یم: رو نگه داشت و گفت میست گچد يبازو. کرد يا خنده

که  دمیاش کوب نهیس يقفسه  يمانع تقال کردنم شد با آرنج تو یوقت! رو انتخاب کرده بود یآدم اشتباه بدبخت

توجه  یب. ه بودماز کاناپه بلند شد عیدر عوض من سر. کردند یکه نگاه م يهم خودش مبهوت موند و هم افراد

رو  يهمون پسر وانیاز ا يگوشه ا. بود هترتو نور اوضاع ب. رفتم وانیو ا یهمه به سمت در خروج يبه نگاه ها

صورتم رو با . مشغول بود یکلیداده بود و با پسر درشت ه هیحاال به نرده ها تک. که لباسم رو گرفته بود دمید

 رفت؟ يم گورکدو: داد زدم. چندش جمع کردم و جلوتر رفتم

 ؟یک: گفت یجیبه خودش اومد و با ترس و گ یدوم. فاصله گرفت عیسر یکلیه پسر

 !فرزاد: من جواب داد يبه جا یکس

بعد باز کردم و به سمتش . بستم هیچند ثان ياومد، پلک هام رو برا یاز پشت سرم م قاًیکه دق اسی يصدا با

 ؟یکن یچکار م نجایا: آروم گفتم. برگشتم

از  شتریتو ب يپا نجا،یا زنیدرصد بر هیاگر  یدون یم ؟ينداد لشیچرا تحو: آورد و گفت نییپا یلیخرو  صداش

 ره؟یهمه گ

 ؟ياومد يخودت چرا بلند شد -

 دند؟یها تو رو با اون کوله د یلیخ یدون یم: شد و گفت شتریب تشیعصبان

 !ادینم شونادیها اسم ننه باباشون هم  نیا: دست به داخل اشاره کردم و گفتم با

 .تا شجره نامه شون رو چه چه بزنند ومدهیزندان وسط ن يهنوز پا -

 ...بابا، اه نجامیمن ا: در سالن گفت ياز جلو فرزاد

جوب  هیآبمون تو  ينطوری؟ ا!یمنو کاشت: گفتم. میبا هم وارد سالن شد. رو ول کردم و به طرفش رفتم اسی

 .ياالن شروع کرد نیاز هم! ها رهینم
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 !ترسو. هیاطراف خال ينصف خونه ها. امنه نجایا... ياریدر م يبچه باز ادیز يارتو د -

 !لشمو برده بودم ياومده بود رید: رو به طرفش پرت کردم و گفتم کوله

آورد و به  رونیکوله ب پیبسته ها رو از داخل ز. راهرو رفت يگوشه  یکیبه سمت تار. شد یعصبان صورتش

پول  ي هیپسر از خونه خارج شد و فرزاد کوله و بق. گفت يزیگوشش چ ریز. داداومد  یکه همراهمون م يپسر

 .يریخواد به خودت بگ یحاال نم: مودب تر از قبل گفت. رو به دستم داد

نفرتم نسبت . افتاد یکیوسط تار يزننده  يها و نورها هیو حرکت سا تیدوباره نگاهم به جمع. تکون دادم سر

 .یبا من هماهنگ کن دیبا يبعد يشماره بده واسه سر: گفتم. شد رشتیخودم ب یبه فرزاد و حت

 .راحت ترم دیبا حم ،یستیمن ن پیتو، تو ت -

 .شماره ات رو بده شه،ینم: هام رو فشار دادم و گفتم دندون

 ؟يریگ ینم دیچرا از خود حم -

اطراف نگاه کردم و مصمم تر  يباز به آدم ها. ها با من نبود یخواستم وگرنه هماهنگ یبابک م يرو برا شماره

 .کنم یبه بعد مستقل کار م نیخوام از ا یم... ه؟یخر ک دیحم: گفتم. شدم که حتماً به بابک بگم

 .گهید یکیسراغ  رمیم. ستیمهم ن: گفتم یحوصلگ یبا ب. نکرد یحرکت

. متوجه اش بشه یسکه ک فتهیب یکردند ممکنه اتفاق یکردم، فکر م ینداشتن سو استفاده م کروفونیاز م داشتم

شال رو انداختم . شدم دنیبود رفتم و مشغول پوش زونیکه لباس هام آو ییبه سمت جا. نبود اسیهم از  يخبر

گرفتم و حرکت  یحرف چیبدون ه. و اکراه کارت مغازه اش رو بهم داد يکه فرزاد وارد اتاق شد و با دلخور

 .ممنون که آدرس هم داره: لب گفتم ریز. کردم

. دیباال رفته برام خط و نشون کش يبا ابرو. بود ستادهیدر ا يفرزاد، جلو ياومدن همون دختر کنه  رونیب موقع

 .تموم شد: گفتم دمیبهش رس یوقت. دمید یاصل یرو وسط چارچوب خروج اسی کلیه

-... 

 .میبر -

-... 

ادم چند لحظه به حال اجازه د. به نفع من چهی – کی. زوم کرده بود تیجمع يکردم که چشم هاش رو نگاهش

 !؟ینیرو بب تیگه کار ي جهیبا چشم خودت نت ياومد: گفتم هیبعد با کنا. خودش بمونه

 ...مونیگه کار: شد اما بدون نگاه به من، گفت زتریهاش ر چشم
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 .يتو خودت شروع کرد یکار افتادم ول نیمن از بد روزگار به ا -

 !گفته من شروع کردم؟ یک: گفت يجد یلیخ. دوختنگاهش رو از آدم ها جدا کرد و به من  باالخره

. دیکش رونیزود همون آدم سابق شد و دستم رو به طرف ب یلیخ یول دمیصورتش د يرو تو یلحظه ناراحت هی

که کنار نرده ها  يهمون پسر يبرا. سرم گذاشتم يرو یو دستم رو با سالم نظام میکرد یبا هم پله ها رو ط

 شروع کرده؟ یک: دمیپرس کیتار یشن ریمس يتو. مشیترسونده بود

 ؟یهست یتو آدم ک: دوباره گفتم. رو نداد جوابم

از لنگ  یکیو  میدیبه در رس. زنه ینم یحرف گهیدونستم د یم. کرد شتریساعدم رو ب يفشار دستش رو فقط

 ش؟یکشت: گفتم یبا ترس و ناراحت. افتاده بود نیزم يکه رو دمینور د يمرد نگهبان رو تو يها

 نینور اول ریو ز میرفت رونیبا هم از در ب! طرف نمرده دمیکرد که حداقل فهم يدار یو کالفه نگاه معن یصبع

من رو به سمت . ترسوند یمن رو م نیحالش خوب نبود و ا. روحه یکه صورتش مثل مرده ها ب دمیچراغ برق د

 دیسع: دمیپرس یو با نگران مکنه؟ سوار شد یخواست رانندگ یوضع م نیبا ا. دیکش یینو ي رهیت يپژو

 کجاست؟

. ها شلوغ بود ابونینبود و هنوز خ روقتید. سرعتش باال بود. رو روشن کرد و گازش رو گرفت نیماش. نزد یحرف

 يدیانقدر که سف. داد یفرمون رو فشار م یدستش پوشش چرم. بود یبه صورتش نگاه کردم که واقعاً عصب

: گفتم... حالش رو بد کرده الیو ونشک نداشتم که اومدن داخل ا. بود داینور کم هم پ نیا ينوك انگشت ها تو

 شده؟ یچ

-... 

 ؟یخوب -

-... 

 د،یکردنش سر سع دادیداد و ب يشد و صحنه  شتریترسم ب. زد یجلو و بغل دو دو م ي شهیش يهاش رو چشم

. کرده یدونستم قاط یو م روند یهدف م یب. پاش گذاشت و فشار داد يدست راستش رو رو. افتاد ادمیدوباره 

 !مراقب باش: گفتم. باال بود یلیسرعتش خ

 یجلب توجه م يدار: صدام رو باال بردم و گفتم. برامون بوق زدند نیچند تا ماش. متوجه حضور من نبود اصالً

 .نگاه کن... یکن
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با . دیچیپ یفرع يبا همون سرعت تو. شد شتریفرمون و دنده ب يرو جمع کرد و فشار دست هاش رو صورتش

کوچه  نجایا. پات رو از رو گاز بردار: گفتم. جلومون سبز نشه ینیبه اطراف نگاه کردم که ماش یکیترس تو تار

 ؟يشنو یم! ست

چند بار تکون دادم و متوجه لرزش بدنش . و با دست سالم بازوش رو گرفتم و تکون دادم دمیسمتش چرخ به

 !نگه دار: داد زدم. شدم

-... 

 !اسریبا تو ام  !نگه دار -

 .ولم کن: و داد زد دیباالخره بازوش رو عقب کش. تر تکونش دادم محکم

 هی: آهسته تر گفتم. انداخت يا گهید ابونیسرعت کمتر شد و از ته کوچه تو خ. گاز برداشت يرو از رو پاش

 .گوشه نگه دار

نبود و من  یعیالش هنوز طبح. نفسم رو فوت کردم. ترمز کرد یدرخت ریو ز دیچیپ يا گهید يکوچه  يتو

 نیدوست نداشتم با ا. فرمون فشار داد يرو رو شیشونیسرش رو خم کرد و پ. دمیفهم ینم قیرو دق لشیدل

که انگشت  شتمدستش گذا يدستم رو رو. شکمش جمع کرده بود يپاهاش رو با دست تو. نمشیبب تیوضع

 .نشده يزیچ... آروم باش: گفتم. شلوارش جدا کنم يهاش رو از پارچه 

به من ... یترسون یمنو م يدار... ؟يشد ينطوریچرا ا: رو کنار فرمون خم کردم و به حرف زدن ادامه دادم سرم

 .نگاه کن

 .دمشیشونه اش گذاشتم و عقب کش يدستم رو رو. بود دهیطول نکش ادیقبل ز ي دفعه

 !من رو نگاه کن... تموم شد. آروم... سرت رو بلند کن -

فقط . داد یپاهاش رو فشار نم. بهتر شده بود. فرمون گذاشت ياش رو رو قهیبار شق نیو ا رو چرخوند سرش

چرا : دادم، گفتم یمنقبض شده اش رو ماساژ م يعضله ها کهیتر نشستم و در حال کینزد. کرد ینگاهم م

 ه؟یمشکلت چ ؟یشیم ينطوریا

 ؟یدکتر رفت: و گفتمدستم رو برداشتم  اد،یداره خوشش م يادیز دمید. هاش رو بست پلک

صورتش چرخوندم و دلم  يکردم؟ نگاهم رو رو یم یمنت کش دیخودش رو لوس کرده بود؟ االن با. نداد یجواب

زانوش  يبه هر حال خم شدم و دستم رو رو! فکر کنم که دلم سوخته ينطوریخواستم ا یهم م دیشا. سوخت

 .تموم شد. گهید نیراحت بش: گفتم. اش جدا کنم گهید يگذاشتم که از زانو
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اراده صورتم رو جلو  یکرد که ب یمظلومانه نگاهم م يجور... هاش رو باز کرد و من دستم رو برنداشتم پلک

به  یقیتوجه سرش رو بلند کرد و با نفس عم یشده بود که ب کیلب هام نزد. خواستم ببوسمش یواقعاً م. بردم

من چه . دید یمن رو نم يدیکرد و اخم و ناام ینگاه م نرویبه ب. دیکش نییرو پا شهیش. داد هیتک یصندل یپشت

 میاز ناراحت يزیخواست جلوش چ یاصالً دلم نم. چونه ام گذاشتم ریسر جام برگشتم و دستم رو ز!! م شده بود؟

 .با خودم تنها باشم قهیخراب شده و من چند دق نیرزمیبه اون ز میخواستم برس یفقط م. بروز بدم

 نکیرو خوابوندم که ع یوار صندل کیرو حرکت داد و من هم اتومات نیماش قهیاز دو دقبعد  یحرف چیه بدون

کردم به حماقتم فکر  یسکوت کامل گذشت و من سع يطول راه تو. رو مشکوك نکنه یوسط شب کس یآفتاب

به  تنش اصالً یزد و رکاب یقدم م تیدرشت شده از عصبان يبا چشم ها نیشاه م،یشد یوارد الب یوقت. نکنم

 یقیبعد با تعجب و تأسف عم. و با دهن باز نگاهش کرد دیپر اسی يراست جلو کی. اومد ینم شیصورت جد

 !!اونجا؟ یرفت: گفت

صافش منعکس شد و حالت  يموها ينور المپ رو. و از عقب محکم جمع کرد دیبلندش دست کش يموها نیب

اصالً معلومه : دوباره گفت. واقعاً نگران بود صورتش. کنه يتونست جمله بند یانگار نم. بهش داد يرمزآلود

 ؟یکن یچکار م يدار

هنوز از  نیشاه يصدا. در گذاشتم یلمس يصفحه  يبه طرف اتاقمون رفتم و انگشتم رو رو. خوب نبود حالم

نه جوابم ... يدینه حرف منو گوش م: کرد یم يادآوریرو  اسی يگناه ها یکی یکیاومد که داشت  یعقب م

 ...نجایا يایکله م هی... یچرخ یم رونیب يطور نیهم. ..يدیرو م

 یخواستم وقت یم. شدم و شروع به در آوردن لباس هام کردم یوارد اتاق پشت. بستن در صداش قطع شد با

 .اومد یکرد و اصالً نم یبه هردومون م یلطف هیهم  دیشا. خواب باشم اد،یداخل م

. اتاق ها ي هیبود اما بزرگ تر از مال بق یکیم که با حموم شد ییو شال رو ول کردم و وارد دستشو مانتو

 یم حیرو به من ترج االتشیچه مرگش بود؟ خ. چشمم جون گرفت و بغض کردم يعصر دوباره جلو يصحنه 

گرفت تا من  یرو هم م ين آخریا دیرو ازم گرفته بود، با زمیهمه چ! کرده بودم؟ کیداد، من چرا خودم رو کوچ

صورتم آب  يتو. نبودم ينطوریا چکسیه يجلو. نبودم ينطوریبشه؟ من قبالً ا یدل من راضبشم؟ تا  یراض

به . داشت اما ولشون کردم یاهیپلک هام هنوز س ریز. رو پاك کردم شمیسرعت ممکن آرا نیشتریو با ب دمیپاش

حاال . پرت کردمو بعد  دمیصورتم کش يحوله رو چند بار رو. به درك! دادم یم تیاهم دیبا يخاطر کدوم خر

با مشت . دمیرفتم و در رو کوب رونیب... کردم ینم هیچشم هام قرمز شده بود اما من عمراً به خاطر اون گر
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رو باد زدم  میکوفت يبا دست چشم ها. که حالم رو بهتر کنه دمیکش قیچند تا نفس عم. برقش رو خاموش کردم

 یاما نم. بود يچه روز بد. گردنم رو مالش دادمپشت . سرم هم درد داشت. رو نشون نده يزیچ شیکه سرخ

که با وارد شدنش  دمیکش نییتاپ رو پا پیز. شدم یآدم م دیشا. دمیکش یدرد م دیبا. نه. خواستم مسکن بخورم

 .باال بردم عیسر

زانوهام  يرو. ستادیجلوتر اومد و کنارم ا. عوض کنم رونیسمت کشو رفتم که لباس هام رو بردارم و ب به

زودتر  دیکنه، با یرو سر من خال نیشاه ياز حرف ها شیدونستم ممکنه ناراحت یم. م تا لباس بردارمنشست

 ؟یدون یم... یستین یچیتو واسه من ه: گفت یآروم يشدم، اما برعکس با صدا یم دیناپد

 .يگفته بود شیچند ساعت پ. آره: زدم و با حرص گفتم پوزخند

موهام . سرم باز شد ي رهیکه گ دمیو کشو رو کوب دمیکش رونیم رو بلباس ها. خواستم نگاهش کنم ینم یحت

 يپشت سرم نشسته بود با صدا. دیموهام دست کش نیرو پرت کرد و ب رهیگ. ختیو شونه هام ر یشونیپ يرو

 !یچرخ یاتاق ها، دست به دست م نیدلم بخواد تو هم: گفت يآروم تر

ساعدم . داد ینشون نم يزیصورتش چ. نگاهش کردم. م بلند شدهام رو فشار دادم و بلند شدم که همراه دندون

و پرت کرد، خواستم سرش غر بزنم  دیلباس ها رو از دستم کش. که از سر راهم کنار بره دمیاش کوب نهیرو به س

 .تخت انداخت يحرکت بلندم کرد و رو هیکه با 

 ؟یکن یچکار م: گفتم یعصبان. تخت اومد يرو یکردم و نشستم ول اعتراض

 ست؟یمعلوم ن -

 !یبه زور مجبورم کن دیبا يخوا یاگر تو م... خوام یرو نم يزیچ نیمن همچ: تر شد يخود به خود جد لحنم

به پشت . خم شد و دوباره هولم داد میتوجه به صورت ناراض یاما ب رهیخوره و م یکردم بهش بر م یم فکر

بعد . تونستم انجام بدم ینم یحرکت چیگه داشت که هسرم ن يدست سالمم رو باال يجور. مالفه ها افتادم يرو

 . منتظر واکنش من موند یکیبا لبخند کوچ

رفتار ! نبود یافتاده بودم که بخش عمده اش اصالً جسم ریکردم تکون بخورم و ازش دور بشم اما گ یسع

. ناکار کنمرو  میکه خودم هم منتظرش بودم، دست گچ يزیخواستم به خاطر چ ینداشت و نم يا انهیوحش

. رو حفظ کردم تمصور ياخم رو یول. کرد یم ریخودم رو تحق شتریب يشلوغ باز. دست از تالش برداشتم

 !! يخرابش کرد: گفتم. که از جا در رفت دیکش نییپا يتاپ رفت و جور پیدستش به طرف ز
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آورد و کنار گوشم  نییو پاسرش ر. مچ دستم رو ول کرد. از ابروهام رو باال انداختم یکی. شد رهیچشم هام خ به

 .يندار یفرق چیه هیبا بق: گفت دیدوباره با تاک

 !استیته دن نجایا!... ؟يدار یتو فرق یکن یفکر م: با پوزخند گفتم. هاش مشغول باز کردن لباسم بود دست

 !که یدون یم... نداره یخاص يمعنا چیه نیا -

 !!میکن یرو درك م گهیپس همد: مشغول باز کردن دکمه هاش شدم و گفتم آروم

 نییبازوهام پا يتاپ تا رو. کرد یخواستمش و مخم درست کار نم یخالف حرف هام اون لحظه واقعاً م بر

دونستم پوست روشن رو به هر  ینم. دمیاش دست کش نهیس يرو. اون هم باز شده بود ياومده بود و دکمه ها

با  یعقب رفت و به بدنم زل زد که حت. ق پرت کرداتا يو گوشه  دیرو کش نیسوت. دمیم حیترج يا گهیرنگ د

 يدستم رو. از حالت نگاهش اعتماد به نفسم رو کامل از دست دادم! دمیخجالت کش نمون،یوجود حرارت ب

 یلیظاهراً خ... تنم نشست يبرد و لب هاش رو نییچند لحظه بعد سرش رو پا. ستادیپوست ساعدش از حرکت ا

 يزیچ نیا. مینداشت يا یکشش روح چیهنوز ه کهیدر حال... يبعد يمرحله هابه  دیپر یداشت م. عجول بود

تونستم حرکت دست هاش رو  یشد اما نم یاوضاع هرلحظه از کنترلم خارج م. نبود که انتظارش رو داشتم

 میزندگ يمن که به همه «و به خودم گفتم  دمیکش یقینفس عم. کنم یخواست اعتراض یدلم نم رم،یبگ دهیناد

 .»هم روش نیا... مدیر

. کردم یمالفه مچاله شده بودم و به اون طرف تخت نگاه م ریز. دونستم یگذشته بود؟ خودم هم نم قهیدق چند

البته . دیکش یم گاریس یبابا هم گاه. کرد یرو دود م گارشیس نیپشت به بالش ها و تخت، لم داده بود و پنجم

 !تخت، نه برهنه ينه تو خونه، نه رو

نکرده بود،  يداشتم هرچند که بدرفتار يته دلم حس بد. بود ینگاهش ناراض. به طرفم چرخوند رو صورتش

. کردم يبه خاطر دود سرفه ا. داره يدونستم خودش هم حس بد یم. بودم یهم ازش راض یلیبرعکس خ

 !ها؟: کنار تخت له کرد و گفت يگاریجاس يرو رو گاریس

 !ها؟ یچ -

 !!به من يزل زد -

 !کرد؟ شهینم نگاه هم -

 نیاول. رفته شیپ ينداشتم که اوضاع چجور ياصالً نظر. شد و صورتش رو به اون سمت اتاق برگردوند ساکت

 زیکمرش ل نییخال پا ينگاهم دوباره رو! فرق داشت یلیبودم، خ دهیها د لمیف يکه تو يزیبارم بود و با اون چ
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نگرفته بود؟ دوباره به سمتم نگاه  فاصله ادیکردند؟ ز یوقت ها چکار م نجوریا هیبق. گردن، موهاش يرو. خورد

 ؟یمونیپش ه؟یچ: گفت یکرد و با کالفگ

 .آره: گفتم یول! ادیمگه من آدم نبود که خوشم ن. خوب بود یلیخ

 !ادینم گهید ردت،یخواست بگ یزندان و اخراج و فرار از خونه، م يبا اون سابقه  یهر ک. يحق دار -

شونه هام  يچهارزانو نشستم و مالفه رو رو. شده بودم یواقعاً عصبان! زد یرکوفت مداشت س تیموقع نیا تو

 ...من. فمیشر سانسیمن فوق ل: گفتم. محکم کردم

 .يبود: دیوسط حرفم پر يخونسرد با

خب حاال هم به . گفته بود چشمش رو از قبل از زندان رفتن گرفتم. بود دهیبه من چسب شیساعت پ هی نیهم

 !یآشغال یلیخ: اشک پشت پلک هام جمع شد و گفتم! تموم شده بود؟ یعنی. بود دهیخواست رس یکه م يزیچ

 ؟يرو دار نجایا... فقط مــَ یفهم ینم: درست نشست و گفت. دمیخورد که خودم رو عقب کش یتکون

 .ستین يخبر چیه رونیاون ب: دونستم کجاست، اشاره کرد و ادامه داد یکه نم ییبا دست به جا. زدم پوزخند

-... 

 !جا از همه بهتره نیهم... ستین یچیه. همه رو تجربه کردم دم،یبود رو د ایدن نیتو ا یمن هر چ -

 !هیو بدبخت يفقط گه کار: اضافه کرد. پوزخند زدم و ناراحت نگاهش کردم باز

 .مثل تو ییبه لطف آدم ها -

 .مثل ما: داد زد یعصب

 حرف هاست؟ نیاالن وقت ا: گفتم .شدم يسر و وضعمون نگاه کردم و کفر به

در . بود یهنوز عصب!... کرد یحاال هم داشت ناراحتم م. توجه به من، از حال رفته بود یکه مثل خرس ب اولش

 .رونیکه از اتاق بندازمت ب نهینه، وقت ا: گفت دیکش یم رونیب يا گهید گاریس کهیحال

 زن هات؟ نه؟ ي هیمثل بق: گفتم هیکردم و با کنا ياز سر دلخور یکوتاه ي خنده

. شد رهیکرد به صورتم خ یظهور م یکه گاه یطوفان تیآورد و با همون عصبان نییبه لبش پا دهیرو نرس گاریس

 .رمیخودم م... به خودت زحمت نده: دستم رو بلند کردم و گفتم

مع کردم و اون از من لباس هام رو ج... جلوم رو نگرفت... نزد یحرف. اطراف تخت رفتم يبه طرف لباس ها و

 .صورتش اخم بود يهنوز رو. آورد رونیرو ب!! زشیعز يها يبطر خچالی
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*** 

 یاگر م. خوند یانگار فکرهام رو م. بهم زل زده بود يافتاده بودم که بدجور نیشاه يسر ناهار رو به رو باز

کاناپه  يکه رو یاز صبحدرست . تمام فکرم رو مشغول کرده بود اسیدو روز گذشته ! رفت یخوند که آبروم م

نگاهش رو از من جدا کرد و سرش رو به اون طرف  نیشاه. االن نیازش نبود تا هم يشده بودم و خبر داریب

. مشغول خوردن بود الیخ یو ب يعاد یلیخ. من هم به اون سمت نگاه کردم. نشسته بود چرخوند اسیکه  زیم

 هیاز . من ثابت کرد يبعد رو. و من حرکت داد نیشاه نیبنگاهش رو . سرش رو بلند کرد... مثل دو روز گذشته

ازم فاصله  یحساب یبعد از اتفاق شب پارت. اسی یبداخالق گهیاز طرف د ن،یشاه گاهیگاه و ب يها هیطرف کنا

تونستم باهاش سرد بودم که فکر  یکه م ییالبته من هم تا جا. خودش هوا برم نداره الیگرفت که به خ یم

 .کارمون از غلط هم اونور تر بود میدونست یر دو مه! هینکنه خبر

مگه ! دم؟یبود؟ که مثالً من فراموش کنم باهاش خواب یچ يهمه عذاب برا نیا. انداخت نییسرش رو پا دوباره

رفتم  یم دیبا گهیتا چند ساعت د. مشغول خوردن شدم. هنوز مراقب من بود نیشاه يامکان داشت؟ چشم ها

 .شگاهیآرا

 که؟یچند تا ت: دیپرس. دیپوش ییشکل رو هم زد و دستکش مشما يا خامه مخلوط

 .جان يکنه زر ینم یفرق: لبخند گفتم با

. ذوق داشته باش... یخوشگل نیبه ا يموها ؟یچ یعنی: رو درشت کرد و گفت شیقهوه ا يچشم ها نهیآ يتو

 که؟یبگو چند تا ت

 .يهر چقدر حوصله دار: و گفتم دمیخند. اش صورتش رو بانمک کرده بود رهیت پوست

موهات خودش رو  ییکه تو خرما ارمیروشن در م یلیخ شه،یم کهیهفت ت: نگاه کرد و گفت زیم يظرف رو به

 .نشون بده

 .یمرس -

 ؟...رنگ کامل يخوا یم -

 .دوست ندارم. نه نه -

 .اوهوم -

 نکرده؟ ریمعصومه د -

 .رسهیم. نه -
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 هی شیکاریداده بود که تو وقت ب ریمنتظر معصومه بودم بهم گ یوقت. موهام شد يجدا کردن تکه ها مشغول

همه  نیا. برگردم و بهانه داشته باشم، وسوسه شدم و قبول کردم رترید نکهیا يمن هم برا. به موهام بده یینوا

 از دست نکهیبا وجود ا. افتادم تمیاد وضعی. گهیشد د یخرج م دیبا ییجا هیکه قبول کرده بودم،  یسکیکار و ر

 یچ يبرا. جور عذاب وجدان بود هیهم  نیکردم و ا ینم یمونیناراحت بودم، احساس پش میخودم و کم طاقت

واضح دور  یلیکه خ اسیتازه من و . اومد یسراغم نم يعاد یوقت زندگ چیشدم؟ من که ه یم مونیپش

 .اومد ینم شیواسه کار من پ یکلپس مش. میبود دهیشدن رو خط کش یاحساسات

 يدلم برا. فرچه رنگ تمرکز داشت نگاه کردم يکه حاال تکه ها رو جدا کرده بود و رو يبه صورت زر نهیآ يتو

از نظر قانون مهم مدرك و شواهد بود  یول ستین يکاره ا نیبابک نوشته بودم که ا يبرا. سوخت شیخبر یب

 ؟یکن یکار م نجایقته او یلیخ: گفتم. دماغم زد ریدکلره ز يو بو دیموهام کش يفرچه رو رو. نه نظر من

 .شهیم یسه سال -

 ؟یفروش یچند وقت لوازم م -

 چطور مگه؟. سال هیاز  شتریب -

 ؟یکن ینم دایشغل مناسب رشته ات پ هیچرا  -

رو  يهنر يکارها نیهم ست،یخوب ن ادیکار کجا بود؟ تازه من درسم ز: و گفت دیچیپ لیمو رو داخل فو تکه

 .دوست دارم شتریب

 شه؟یموم مدرست ت یک -

 .مهر ترم آخرمه -

 ؟یبعدش چ -

 .گردم کرمان یبرم -

من رو کمتر کرده  يانگار خودشون کنترلشون رو. زدم یبرام نذاشته بود و راحت حرف م کروفونیم دیسع امروز

همون جا کارت رو . خوبه: گفتم. دست از پا خطا نکرده بودم ،یکالم یوقت بود حت یلیمن هم که خ. بودند

 .شده ادیتهران دست ز .شروع کن

 . اصالً تهران رو دوست ندارم. شهر خودمون خوبه. آره -

 ...من هم -

-... 
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 ؟یچرا تابستون برنگشت -

 .خونم یشبانه م... ام گهیخرج ترم د -

 ؟یهست یخوابگاه -

 .عموم موندم ينه خونه  -

 !تکون نخور: گفت عیم که سرسر تکون داد يبا همدرد. که با چشم ها درشت کرده پوف کرد دمید نهیآ يتو

و  دمیکش شیبحث رو پ. ها رو جمع کرد و روش سشوار گرفت لیگذشت تا تمام فو یمدت. ثابت موندم دوباره

 .ستیخوب ن یواسه سالمت... کردم یکار رو ول م نیتو بودم ا ياگر جا: گفتم

 .میکن یکار م یما بهداشت! واه -

 .گمیم ينجوریهم -

 7 -6 يپسربچه . البته تنها نبود. شد که معصومه در اتاق رو باز کرد و وارد شد یاصل آماده کردن رنگ مشغول

 یانجام م یسالن اصل يکار تو نیاحتماالً ا. تعجب کرد یما داخل اتاقش کم دنیبا د. همراهش بود يساله ا

 ؟یکن یچکار م: گفت يبرامون سر تکون داد و به زر... اتاق ها يتو یشد، نه بطور خصوص

 .براش ارمیمش در م کهیدارم چند ت -

 ؟یچه رنگ -

 .رنگ چشم هاش -

خوشرنگ بود،  يها و الك ها لهیو بعد رو به پسربچه که در حال ور رفتن با وس دیبهم خند نهیآ يتو معصومه

 .حوصله ندارم... نیمت نیبش: داد زد

 نیماچ گنده از مت هیاشت و سشوار رو کنار گذ يزر. شد دنینشست و مشغول چرخ زیپشت م یصندل يرو پسر

امروز اصالً حوصله : مبل لم داد و گفت يمعصومه رو. کردم یسرم احساس جرقه زدن م يتو ياز گرما. گرفت

 .ندارم

 ؟یخوب: گفت يبا کنجکاو يزر

 يرییتغ چوقتیصورتش ه ادیز شیآرا. کنه و سر تکون داد یکرد لرزش دست هاش رو مخف یسع معصومه

 .غزغز نکن. نیآروم بش: چشم غره رفت و گفت نیبه سمت مت. داد ینم ظاهرش رو نشون يتو

 .خاله نجایا ایب... نکن یرو سر بچه خال یتالف: گفت يو زر ستادیا دنیاز چرخ نیمت
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من و . مهد کودکشون شدند يمشغول صحبت کردن درباره . نشست يو کنار زر دیپر نییپا یاز صندل نیمت

 .میحرف بزن ترشیکه ب میمعصومه هم وقت داشت

 شد؟ یطالقتون چ فیتکل: دمیمعصومه پرس از

 .دهینم. چکار کنم: گفت یباال انداخت و با ناراحت شونه

 . ساعدش رو نشون داد يرو يکبود يرو باال زد و جا نشیآست

 ...گهیآبرومون رفته د. جدامون کردند ختندیها ر هیهمسا. میدعوا کرد روزید -

 .آروم باش: گفتم. وسط جمله اش ساکت شد و بهش زل زد نیمت چشم هاش جمع شد که يتو اشک

 دادگاه؟ دیریچرا نم: دوباره مشغول حرف زدن شد، آروم تر گفتم یوقت. لبخند زدم نیبه مت و

 یم یهر غلط گهیم ده،یکثافت هم فهم ده؟یحق رو به من م یوضعم ک نیبا ا: آورد و گفت نییرو پا صداش

 .بکن يخوا

 .مادرش يرو ورداره ببره خونه  نیترسم ا یم: ادامه داد. ودب نیمت يرو چشمش

دوباره دست هاش رو به هم فشار داد و . دمید یرو تو تمام اجزاء صورتش م ینگاهم کرد که سرگردون يجور

 .مامان: دوباره به ما زل زد و گفت نیمت. کرد هیشروع به گر یناگهان یلیبعد خ

مامانت . ستین يزیچ: گفتم نیرو به طرف معصومه گرفتم و به متکنسول  يرو يدستمال کاغذ يجعبه  من

 .خوبه

حالش بهتر شد و چشم هاش رو پاك  یوقت. بردش رونیب یخوراک يرو گرفت و به بهانه  نیدست مت يزر

 جنس ها خبر داره؟ نیشوهرت از ا: کرد، گفتم

 ...خدا... دونه یرو م زیهمه چ. آره -

-... 

 روز انداختم؟  نیمن چرا خودم رو به ا -

-... 

 .جون به لبم کرده بود. شهیخود عوض ریهمه اش تقص -

 ؟یکن یم یمخف نجایاز مسئول ا يچجور -

 کنه؟ یرفتن هاش رو الپوشون یرآبیز یمن نباشم ک ؟یگیرو م قیشقا: زد و گفت پوزخند

 مگه با خبره؟: تعجب گفتم با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٢٤٧ 

 .از خداشه که درآمدش دوبل بشه. معلومه که با خبره -

 !بدبخت خبر نداره يپس فقط خود زر -

 .کرد دمیتهد قیشقا. خواستم بهش ندا بدم یمن م: ناراحت شد و گفت صورتش

 .نباشه ریجوره گ چیخودش ه يخواد پا یم: پوزخند ادامه داد با

تش از دس. آورد و به سمتم گرفت رونیاز داخل کمد تراول ها رو ب. بلند شد. نزدم یرو فوت کردم و حرف نفسم

 .که سهراب گفته بود رو جدا کردم و بهش برگردوندم يهمون مقدار. گرفتم

 ه؟یچ نیا -

 .يسهراب گفت نگه اش دار -

 .الزم ندارم. خواد ینم: پول رو به طرفم گرفت و گفت. پر از غم شد صورتش

 .قرار بود به تو بدم. رمشیگ یمن نم. نه -

 د؟یجاتون رو عوض کرد: تگذاشت و گف بشیاز مکث و سکوت پول رو تو ج بعد

 ایکردند،  یها رو توش عوض م نیبود که ماش یمنظورش اون آپارتمان خال دمیفکر کردم تا فهم هیثان چند

کردند، عوض شده بود و  قمونیتعب یالبته از وقت. دادند یرو انجام م هیو حساب و کتاب هاشون با بق یهماهنگ

 . اومده بودم یامروز هم من با تاکس یحت

 ؟يکارش دار... آره عوض کردند -

 ...زد یخواست خودش زنگ م یاگر م. شماره ام رو داره: اتاق نگاه کرد و گفت ي گهیسمت د به

 ...شوهرت: به بسته بودن در با من من گفتم یدر عوض با نگاه. دیبه ذهنم نرس يزیبزنم اما چ یحرف خواستم

 ؟یشوهرم چ: نگاهم کرد و گفت زیت

 .باور کن. مینداشت يبرنامه ا چیمن و سهراب با هم ه: م و معصومه ادامه دادبزن ینشد حرف روم

 .دونم یم -

 ه؟یپس چ -

 .ولش کن. یچیه -

 بگو؟ -

 ...کرد بعد از یچکار م... شوهرت -

 ! ذاشتیمرگش رو م يکپه  یچیه: زد و گفت یطونیبه صورتم، لبخند ش ینگاه با
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 .اهوم: فقط گفتم. رمیبگ یدرست حساب ينبود که بتونم ازش مشاوره  یکس نیا خب

 خوب بود؟: دیخودش پرس. بحث رو ادامه ندادم و

 ؟یچ -

 .همون حاج آقا: گفت يکلفت و کوتاهش رو باال انداخت و با لحن مسخره ا ياز ابروها یکی

 گوش هامون »زمیعز«گفت  یکیتا . میهم یهمه مون کپ: با تاسف سر تکون داد و گفت. بزرگ تر شد لبخندم

 !شهیدراز م

 !!هم نگفت »زمیعز«آخه : خنده زدم و گفتم ریز

 رونیلفت دادن و شستشو و سشوار موهام، ب یباالخره بعد از کل. با لبخند سر تکون داد و سراغ کارهاش رفت باز

 نیهم. دمیمنتظرم بود رس نگشیپارک يتو نیبا ماش دیکه سع یعوض کردن، به آپارتمان یبا چند تا تاکس. زدم

 !سروقتت دماوم یداشتم م ؟يکرد ریچرا انقدر د: نشستم داد زد نیتو ماشکه 

 یمن مشکل خاص يکردن ها ریبا د یمخصوصاً حاال که کس. کنه يکار نیمحال بود که همچ! زدم پوزخند

 . کار داشتم: با آرامش گفتم. نداشت

 ؟يچه کار -

 !زنونه يکارها: رو عقب تر بردم و گفتم شالم

مورد به کار  نیممنونش شدم که زبونش رو در ا. رو روشن کرد نیبعد هم ماش. نگاهم کرد زیآم تعجب و طعنه با

 ...یمطمئن: در عوض گفت. ننداخت

 یمشکوک زیچ چیه. آره: دمیوسط حرفش پر. شد رو حفظ شده بود یشروع م »یمطمئن«که با  يجمله ا نیا

 د؟یو تکرار کنجمله ر نیهر بار ا دییخوا یواقعاً تو و سهراب م. نبود

که باعث عوض شدن مکان  ینافرجام بیدر واقع بعد از تعق. نزد یحرف نیرزمیرو باال انداخت و تا ز ابروش

فرستاده مثل من، دوباره خودش رو جلو  هیکرد که با وجود  یحماقت م یلیخ دیبا سیهاشون شده بود، پل

ها منحرف بشه، نه  سیپل فبود فکرشون بطربار ممکن  نیا. شد یکار من هم مختل م یحت ينطوریا. بندازه

 . هاشون بیرق

 رونه؟یب: گفتم دیدر اتاق سهراب رو زدم و به سع میشد نیرزمیوارد ز یوقت

پول ها رو بهش دادم و . سهراب در رو باز کرد و منتظر نگاهم کرد. باال انداخت و وارد اتاق خودش شد شونه

 .رو برگردوندم به خودش هیبق: گفتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٢٤٩ 

 یچرا بهش زنگ نم: با من من ادامه دادم. مورد توجه کنم نیبه ا ادیخواست ز یاومد که نم ادمی. ن دادتکو سر

 ؟یزن

 !هست نشونیب يزیفهمم چ ینم! واقعاً فکر کرده بود من کند ذهنم؟. تعجب بهم زل زد با

 ...چرا ادیاگه ازش خوشت م -

دست از سر : بعد گفت. نگاه کرد گهید يدر اتاق ها به یرو بلند کرد که سکوت کنم و با ترس و نگران دستش

 !ینیب یمن بردار وگرنه بد م

لباس هام رو عوض کردم و . نبود اسیاز  ياثر. شونه باال انداختم و وارد اتاق خودمون شدم. دیرو محکم کوب در

 رونیب. کنم خواست، گاوصندوق رو هم بلد نبودم باز یها رو چک کردم که همچنان پسورد م ستمیدوباره س

 يقهوه ا نباریا... مارك دار يباز و لباس ها يمثل اکثر مواقع با موها. دمیآشپزخونه د يرو تو نیرفتم و شاه

همه بودند به جز  نکهیاز ا. پوزخند زدم. بود صینور هم قابل تشخ نیا يبود و پوست برونزه شده اش تو دهیپوش

 کجا رفته؟ اسری: م و گفتمقرمز بزرگ برداشت بیس هی. تعجب کرده بودم اسی

 .از زن هاش یکی شیرفته پ: موهام ابروش باال رفت و گفت دنیبهم انداخت که با د ینگاه

... مثل آدم جواب بده: گفتم. اون ينه به رو ارم،یخودم ب يخواستم نه به رو ینم یدلم ناراحت شد ول ته

 کجاست؟

 .جوابت رو دادم -

 .تلخه قتیحق گن؟یم یچ: رو بست و گفت خچالیدر اون هم . آب گرفتم ریش ریرو ز بیس

 .یگیدروغ م: از چند لحظه سکوت گفتم بعد

 .يدیفهم یگفتم هم نم یاگر دروغ م. ام يماهر يمن دروغگو: رفت و همزمان گفت رونیآشپزخونه ب از

 ؟یرسه که انقدر خوشحال یم یبه تو چ: راه افتادم و گفتم دنبالش

 . نیهم. ادیمازت بدم : زد و گفت پوزخند

 باهام؟ یکن یم ينطوریچرا ا... دخمه برام مونده نیهم ایاز شمام، از کل دن یکیمن هم  -

 .کنه یاشتباه نم چوقتیحس من ه: در اتاقش به سمتم برگشت و گفت يجلو

 مگه؟ هیچ تیحس کوفت -

 .یکن یرو خراب م زیتو آخرش همه چ -

-... 
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 !نکنه ریمواظب باش تو گلوت گ -

وارد اتاقش شد و من هم به اتاق . بیس نیبود به جز ا يزیمنظورش هر چ یدستم نگاه کرد ول يتو بیس به

مثل . و منتظر موندم دمیتخت دراز کش يرو. اشتهام کور شده بود. گوشه گذاشتم هیرو  بیس. خودمون برگشتم

دوباره  دیفهم یاگر بابا م کهنیبه ا... تخت نیا يبه سمت اتفاق رو دیسه روز گذشته، ذهنم چرخ نیا يهر بار تو

گفته بود  اسیخود . هم اضافه شده بود نیحاال حرف شاه. بگم یمن قرار نبود به کس یول. کرد یباهام قهر م

اصالً کجا بود؟ خونه . هم هستند يا هیتونست بگه که بق یواضح تر نم نیاز ا. ندارم هیبا بق یکه من براش فرق

دونستم و خودم رو  یرو هم نم شیدر صد از زندگ کیکرد؟ من  یم یزندگ یهم داشت؟ با ک يا گهید ي

وارد  يادیز يمن مهم بود؟ آدم ها يمگه برا یول. شدم یدوباره از دست خودم عصبان. کرده بودم میبهش تقد

نه، . بود يروابط اونجا عاد نیآوردم و ا یاحتماالً سر از اروپا در م انیجر نیبعد از ا. شدند یمن م یزندگ

 .خودش هم برام مهم نبود یحت. نداشت یتیماه

شد از حالت  یوارد م یوقت دیشا. منتظر نشستم ییاتاق جلو يکاناپه  ينتونستم بخوابم و رو. ربع گذشت کی

 یشهر م نیا يوگرنه اگر با تمام زن ها!! يکنجکاو يالبته فقط برا. دمیفهم یم يزیصورت و رفتارش چ

چرا . و چشمم رو به در دوختم دمیکاناپه دراز کش يرو. هم گذشت گهیربع د کی... هم برام مهم نبود دیخواب

 يا یضیگفت؟ اگر مر یراست م نیشاه. ادیامشب اصالً ن دیفکر کردم که شا نیبه ا یاومد؟ بعد با ناراحت ینم

 شدم؟ یداشت؟ اگر من باردار م

پلک  عیسر. ذشت و در با صدا باز شدگ یمدت. فکر کنم گهید یلعنت زیچ هیکردم به  یهام رو بستم و سع پلک

متوجه  ینگاهش به من افتاد و حت. کاناپه نشستم يشد، رو یکه وارد اتاق م اسی دنیهام رو باز کردم و با د

 نیو ج يدود شرتیت يخودش، رو يوچشم هام رو ر. اوردیخودش هم ن ياصالً به رو. موهام نشد يتو رییتغ

 ؟يکجا بود :گردوندم و بدون فکر گفتم شیسرمه ا

از  شتریدنبالش رفتم و به صورت خسته اش زل زدم که ب. رفت یتوجه به من به سمت اتاق پشت یکرد و ب اخم

 یحس کردم کس. بوده يحتماً خبر دمیکرد به من نگاه نکنه که فهم یم یسع. بود دیو سف دهیرنگ پر شهیهم

 نیبهتر يبود، برا رستانمیبدوران اول ددوست پسرم که مال  نیاول یوقت. دهیمشتش فشار م يقلبم رو تو

 نیتا هم... نداشت یتیاهم. شد يبرام عاد گهیبعد ها د یکردم ول دایاحساس رو پ نیهم د،یادکلن خر هیدوستم 

 .امروز
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. رو نشون بده يزیحس کردم ممکنه صورتم چ. کردن من شد یدر کمدش رو ول کرد و مشغول بررس باالخره

 !انگار لختم یکن ینگاه م يجور هی: گفت

 ...همه يجلو يتو که عادت دار: گفتم يبا دلخور. نگاه کرد کلشیبه ه و

 !دونم حق دخالت ندارم یم. آره: در عوض گفتم. جمله ام رو خوردم ي هیشد که بق یانقدر عصبان صورتش

 !؟یچرا همه اش رو اعصاب من: گفت یرو داخل کمد گذاشت، درش رو قفل کرد و عصب فشیک

 اب تو؟ رو اعص -

 ؟یتو کار باشه چ ياگه بچه ا... اگه من: آوردم و گفتم نییرو پا صدام

 !!!بچه ات رو بنداز گردن من ایماه بگذره بعد ب هیحاال بذار : سر تکون داد و بعد از سکوت گفت یجیگ با

و  هینکنه خبر رفتار کنم که فکر يداشتم جور میمثالً تصم! بود که زد؟ یچه حرف نیا. دهن باز بهش زل زدم با

 . رفت رونیب. کاناپه نشستم يبه اون طرف اتاق رفتم و رو. کردم خونسرد باشم یسع!!! مثالً! دمیم تیبهش اهم

 زشیم يرو جلو نیبعد بلند شدم و دنبالش رفتم که شاه قهیدو دق. امینبودم که انقدر راحت کوتاه ب یآدم من

هر دو با . که بشنوم ستادمیا نهیجلوتر رفتم و دست به س. ردک یبود و آروم صحبت م ستادهیکنارش ا اسی. دمید

 نرفته بود؟ یواسه بازرس یکس گهید: دیپرس نیشاه. از جام تکون نخوردم یاخم و تعجب نگاهم کردند ول

 !ستیز طیاز طرف مح. بوده قیتحق... نبوده یهمون موقع هم بازرس. نه: جواب داد اسی

 ست؟ین یپس مشکل -

 .ما نداشتبه  یربط. نه -

- برند؟ یها رو م یقوط یک 

 .روز ها نیهم -

 نداد بهت؟ ریم ریگفت؟ گ یم یچ -

: گفت نیبده؟ همون زن؟ رو به شاه ریقرار بود گ یک. کردم زیبه من نگاه کرد و من هم گوش هام رو ت اسی

 !کنه ینم شیراض یچیه. رهیگ شهیاون که هم

 !نشده؟ یراض یک: بود که گفتم اسیمخاطبم  یولنشست  نیصورت خونسرد شاه يرو میمستق نگاهم

 .نکن یفضول: نیشاه

 چه خبره؟ نجایا: اسی

 !دهیوقت ها گزارش عملکرد تو رو به من م یبعض نیشاه: من
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 !!!؟یچ: اسی

 !تو دهنت: نیشاه

 بهت گفته؟ یچ: اسی

 ؟يبود یامروز با ک: من

 .پدرمبا : گفت یزل زد و بعد از مکث طوالن نیبه شاه یعصبان اسی

 .رونیبرو ب: داد زدم نیشاه سر

 !بهش بگو يزیچ هی: گفت اسیاخم به  با

 .رونیب نجایگفتم برو از ا: به در اشاره کردم و داد زدم. برداشتم یقدم نیبه طرف شاه. نزد یحرف اسی یول

 .اتاق اون هم هست نجایا: فقط گفت اسی یشد و منتظر واکنش موند ول رهیخ اسیبه صورت  نیشاه

به من انداخت و با  ینگاه پر نفرت نیشاه. رفتنش شدم رونیمنتظر ب روزمندانهیصورتم نشست و پ يرو خندلب

 . بلند تر از اتاق خارج شد يقدم ها

 .اون تو رو ای یکش یتو اون رو م ایآخر : گفت اسیکه در رو بست  نیهم

البته من که . مورد بود یب یه نگرانهم نیراحت شده بود و ا المیمن رو ترسوند اما به هر حال خ یکم حرفش

 یلیفکر افتادم که خ نیتازه به ا. ستادیرفتم که دو قدم برداشت و جلوم ا یبه سمت اتاق پشت... نگران اون نبودم

بودم؟ جرأت نگاه کردن به  یواقعاً براش ک ؟بودم یبود و من ک قشیرف نیتر کینزد نیشاه. کردم يرو ادهیز

 زیم يبرگشتم و به لبه . دستور صادر کنه یخواد حرف بزنه و حتماً کل ینستم مدو یم. صورتش رو نداشتم

. و با حالت معطل منتظر موندم نهیدست به س... بال رو سر دستم آورده بود نیکه ا يزیدادم، همون م هیتک

 نیاز ا.. .چونه ام گذاشت و صورتم رو باال آورد ریدستش رو ز. ستادیبه جاش حرکت کرد و جلوم ا. نزد یحرف

شد  یرو نم يزیاز چهره اش چ. دستش ندم يساکت موندم که بهانه ا!! نداشتم یخوش يحرکت هم خاطره 

 ه؟یکارها چ نیقصدت از ا: آروم گفت. چشم هام نقطه ضعف داره يبودم رو دهیفهم گهیداد اما د صیتشخ

 .فهمم یکن نمفکر ن: دوباره گفت. سر تکون دادم دنینفهم يفقط به نشونه . ندادم جواب

دست هاش  يداد و کمرم رو تو هیتک زیپاهام به م نیزانوش رو از ب. کنه و من تاوان بدم یباز قاط دمیترس یم

 یم: صورتم گفت يآورد و جلو نییسرش رو پا. که استرس رو از خودم دور کنم دمیکش یقینفس عم. گرفت

 .گذرهیتو مخت م یدونم چ

 !میبگو ما هم بدون -
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 .یزن یو محرف بچه ر -

 .گفتم که حواست باشه -

 !یچرخ یدور و بر من م یه -

 دو روز؟ نیمن اصالً نگاهت کردم تو ا -

 !يحساب روزش رو هم دار قیچه دق -

 منظورته؟ یحساب چ -

 ام؟یم رم،یمن کجا م یداره که بپرس یبه تو چه ربط -

 .ایاصالً ن! برو يخوا یرو بشه، هر جا م نیخواستم دست شاه یم -

-... 

 !رمیمن هم هر جا بخوام م -

 !یکن یغلط م -

-... 

 !!يبذار رونیپات رو از اتاق ب ذارمیاگه بخوام نم -

من دوباره  ایکردم؟  یبود که من حس م یحرف ها همون نیمنظورش از ا. نگاهش کردم جیشدم و گ ساکت

نکن من رو  یسع: رده گفتداد و شمرده شم لینادرش رو تحو ياز همون لبخندها یکیتوهم زده بودم؟ باز 

 ؟يدینفهم هیبق فتارممنوعه، از ر نجایمزخرفات ا نیا... ستمیآدم ها ن پیمن از اون ت. یعاشق خودت کن

 ؟یترس یم یپس از چ -

رو محکم گرفتم که دستم رو بلند  زیم يلبه . کمرم حرکت داد يرو حفظ کرد و دست هاش رو رو لبخندش

هر کس به من نارو بزنه : گفت يلب هام با لحن سرد يه رو کمتر کرد و جلوفاصل. نکنم و دور گردنش نندازم

 !کنم یزجرکشش م... اگر عاشقش باشم یول رهیم یم

کار  نیداشتم هم قاًیمن دق. شد یدلم خال يبه چشم هام زل زده بود که کامالً حرفش رو باور کردم و تو يجور

رفته  یخواستم؟ عقلم کدوم گورستون یشم؟ چرا بوسه مب زونشیخواستم آو یپس چرا باز هم م. کردم یرو م

... یلعنت. و کمرم رو ول کرد دیکش عقبخودش رو  یببرم ول نیسرم رو جلو بردم که فاصله رو از ب قاً؟یبود دق

 يدیو نفسم رو با ناام دمیصورتم دست کش يرو. غوغا تنها گذاشت نیرفت و من رو با ا یبه اتاق پشت میمستق

 ...نه گهید... نه گهید. کردم یحماقتم رو تکرار م دینبا گهید. فوت کردم
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 .برات رمیگ یقرص م: اتاق رو باز کرد و گفت در

 !!شهیالزم نم گهید: حرص داد زدم با

کرد حاضرم باز هم باهاش باشم؟ دوباره در رو باز  یانقدر پر رو؟ فکر م یعنی. باال انداخت و داخل رفت شونه

 .بهتر بود يجورموهات همون: کرد و گفت

 !وانهید. بست عیرو برداشتم و محکم به سمتش پرت کردم که در رو سر زیم يرو خودکار

*** 

 !بجنب: و گفت دیآشپزخونه کوب یچوب زیم يدستش رو چند بار رو يمونده تو یباق يکارت ها سهراب

 یخوند ول یمن رو مکت کردن  يکه دو ساعت بود کر میشد دیو منتظر حرکت سع زیم يبرگ انداختم رو هی

هم با غرغر حکم انداخت  دیسع. بودم دهیانداخته بود، ند رونشیب اسیکه  روزیرو از د نیشاه. هنوز من جلو بودم

 کجاست؟ نیشاه: دمیپرس. دیو دست رو بر

 .شیدنبال زندگ: سهراب

و اتاق خودش هر ت. رو باز کرد خچالیرد شد و در  دیسع یاز پشت صندل اسی. از جواب جامع و کاملش یمرس

زدم که االن  یحدس م قیبار اومده بود تو آشپزخونه و من دق 10ما  يوسط باز یخواست داشت ول یم یچ

 .دهیبه سهراب م يریگ هیکوبه و  یرو م يزیچ

 ست؟یتو ن نیا یچیچرا ه: و گفت دیرو کوب خچالی در

خودم پا شم برم از : دوباره گفت. دونستند یرو م اسیهمه اخالق . نگفت يزینفسش رو فوت کرد و چ سهراب

 !سر کوچه بخرم، راحت ترم يسوپر

 یبود م یک: و گفتم دمیمن خند. باز غر زد دیسع. رو برده بودم يباز. کارت انداختم و دست رو جمع کردم من

 من رو کم کنه؟ يخواست رو

 !دیقمار کن نجایه اک دمیمن پول نم: دوباره داد زد اسی. چپ چپ نگاهم کرد دیلبخند زد و سع سهراب

 !مینشست نجایا قهیقمار کجا بود بابا؟ دو دق: گفت اسیبه  دیسع. ها رو از وسط جمع کردم که بر بزنم کارت

بد : کردم، گفتم یبرگ ها اجرا م يگرفته بودم رو رو ادیکه تو زندان  ییچند مدل از اون بر زدن ها کهیحال در

 دست آخر رو؟ میکن يباز یسر چ... گهینم

مصرف تو  یب يالیو هیمن : زد و گفت يپوزخند دیسع. بودم يمن جد یسه با تعجب به من نگاه کردند ول ره

 .مازندران دارم
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 . باغ کرجم هست: سهراب گفت. به سهراب نگاه کرد و

 !وسط؟ يذاریدانشگاهت رو م يجزوه ها: رو به من گفت دیسع

 !رهلپ تاپ قراضه هم دا هی: و سهراب گفت دندیدو خند هر

 !!ممکنه ببازم؟ دیکن یواقعاً فکر م: دست و با لبخند گفتم ختنیکردم به ر شروع

 .خودم: انداختم و گفتم اسیبه  ینگاه

واقعاً براش مهم . شده بود یشگیعذاب آور هم يبه همون آرامش و خونسرد لیصورتش تبد يتو تیعصبان

انگار بدشون . شدم رهیکردند، خ ینگاهم م یجیکه از شوك در اومده بودند و با گ دیبه سهراب و سع! نبود؟

 الیو يببر... ها ستین يباز هبچ نیا: باال رفت و گفت دیسع يابروها. داشت جانیهم خودش ه نیا. بود ومدهین

 .دمیرو م

 .رمیگ یم لیمن هم با کمال م: گفتم. کنه یبود که اگه خودش ببره کارش رو م نیا شتریمنظورش ب اما

 .امتحانت کنم ادیچون من بدم نم! ؟یمطمئن: به چشم هام زل زد و گفت سهراب. زد لبخند

 یکنه، طرفم ک ینم یواسه من هم فرق: گفتم. سهراب ضربه زد يشونه  يکرد و رو يمسخره ا يخنده  دیسع

 !باشه

 يادلم گرفت و کارت ه. زد یهم نم یبود و حرف ستادهیحرکت ا ینگاه انداختم که هنوز ب اسیباز به صورت  و

 ه؟یحکم چ: گفت دیدست قبل رو برده بودم، سع. کردم زونیدستم رو م

 .زیبر: و گفت دیجلو کش یصندل هیبه من  یبا نگاه وحشتناک اسی

 يزیچ نکهیمثل ا. تو دست دادن معطل کردم! برد، سهراب هم برده بود یم! ارشیشد  یکه سهراب م ينطوریا

 رون؟یب يبر یخواست یتو مگه نم: دیو پرس دیرو کش دیدست سع يافتاده باشه، ورق ها ادشی

 !!کو تا عصر: از تعجب از گلوش در آورد و جواب داد یحاک ییصدا دیسع

 .یبرو تا دار و ندارت رو نباخت: من

 .پاشو برو: اسی

 !!يبود یشد؟ االن که شاک یچ: سهراب

 !دسته هی نیهم. نظرم عوض شد: اسی

 ؟یسر چ: بلند شد و سهراب گفت دیسع

 !کشه یبه اون جاها نم: گفت. از حرکتش خوشم اومده بود. دمیچرخ اسیسمت  به
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 .شهیکه نم ينجوریبگو؟ هم يزیچ هی: دوباره گفت دیسع!! از خودش مطمئن بود چه

 ینم یفرق! برنده خواست یهر چ: دستش کرد و در حال مرتب کردن جواب داد يتو يبه برگ ها ینگاه اسی

 .کنه

به کارت هام  ینگاه. شد یجدا م هیپس دست آخر از بق. و من فقط پوزخند زدم دندیو سهراب خند دیسع

 !دل: گفتم اسیانداختم و رو به 

 یکنند و اون سوم یم يفکر افتادم که دو تا مرد گردن کلفت دارند سر من باز نیبرگ اول رو اومدم، به ا یوقت

 ریز يبعد از باز دیدر صد با 33احتمال  من به! فرسته یم یمنف يهم منتظر باخت منه و با چشم هاش انرژ

به اخم . شد تحمل کرد یرو م اسی ددرص 33حاال اون . اومد یحرکت خوشم نم نیحرفم بزنم که اصالً از ا

بد ... نهیس يبازش تا رو يچونه اش، به دکمه ها يرو شیر کهیابروهاش نگاه کردم، به اون ت نیب يکوچولو

 .دقت کردم نیفکر هام رو پس زدم و به زم. دادم یم بهش آوانس یکم هیشد اگه  یهم نم

برگ . ياز من جلو بودند و مساو اسیسهراب و . من به ضرر خودم تموم شد يگذشت و آوانس احمقانه  یمدت

انگار حرفم رو باور . نگاه کردم کشیبه صورت سهراب و لبخند کوچ. آخر بود و حکم دستم نمونده بود يها

تر شد و  قیزدم که اخمش عم زل اسی يبا ترس به چشم ها. اخت باالتر از مال من بودکه اند یبرگ! کرده بود

 . خوام برم یزودتر، م: بود باز هم غرغر کرد و گفت ستادهیا جهیکه هنوز منتظر نت دیسع. به سمت من برگشت

کرد؟  یدعوا م بعداً باهام اسیگرفته بود؟  يباالتر داشت؟ سهراب حرفم رو جد. میبود رهیخ اسیسه به  هر

 !گهیبنداز د: بلند گفتم. کردم یبدجور احساس حماقت م

 رونیمن نفس حبس شده ام رو ب. پخش کرد زیم يدستش رو رو اسیبه من انداخت و  يزینگاه ت سهراب

. بندازه؟ ما رو مسخره کرده بود ینگه داشته بود ترش. دیبر یدو تا حکم باال داشت و دست رو م. فرستادم

 !برو بابا: ت ها رو با اخم پرت کرد و گفتسهراب کار

 !نکن داداش هیحاال گر: با خنده گفت دیسع

 .ستمین یمن که راض! باغ کرجش کوفتت بشه: گفت اسیبه  رو

باغ بخوره تو : از جاش بلند شد و گفت اسی. کردم که لبخند نزنم یم یهم ابرو باال انداخته بودم و سع من

 !دینکن يباز د،یستیبلد ن. سرتون

: کرد دیتاک یسهراب با بداخالق ؟یبرد؟ پس من چ یسهمش رو با خودش نم. آشپزخونه رفت یطرف خروج به

 .رمیگ یکه زدم پس نم یحرف. نه، مال خودته
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 !!افته گردنم یهم م نیا رم،یاگه باغ رو بگ: برگشت و گفت اسی!! گرفته بودند يرو جد هیواقعاً قض نکهیا مثل

سهراب که اخم کرده بود هم به خنده  یو حت دیبلند بلند خند دیو نشون داد که سعبا دست من ر! شعور یب

 !دیمن کن زونیرو آو یکس ستیالزم ن... یمرس! نه: دوباره گفت... افتاد

برگ هام رو ! رفته بود؟ ادشیخودش رو  یوونگیفکر کرده بود من دنبالشم؟ حرارت و د. دندیخند یم هنوز

انتظارش . داد و با تعجب بهم زل زد هیتک واریکه به د دمشیکش. دمیراهرو بهش رس يتو. زدم رونیانداختم و ب

که از جا  دمیحساسش دست کش نقطه يبعد رو. ادین رونیب یبه عقب انداختم که کس ینگاه کوتاه. رو نداشت

: م گفتمشدم و با حرص اما آرو رهیبه چشم هاش خ یعصبان. دیچسب واریو مثل خلع سالح شده ها به د دیپر

 ... چشم

 !!شمینم زونتیبه بعد آو نیاز ا: کردم و ادامه دادم شتریفشارم رو ب. دیکش یرفتم که ظاهراً نفس هم نم جلوتر

طرف  گهیبار د هی يجرأت دار: حرفم رو تموم کردم. شد و محکم نگه ام داشت شتریچشم هاش ب یوحش برق

 !ایمن ب

 دمیبا زانو به پاش کوب. حرف من تموم شده بود. به صدا، ولم نکرد توجه یب یاز داخل آشپزخونه اومد ول ییصدا

 !ولم کن: گفتم دیو با تهد

اومد و  یم رونیداشت ب دیسع. زد یپلک هم نم یبه من زل زده بود و حت. هاش هنوز دورم محکم بود دست

. آشپزخونه برگشتمبا اخم محکم هولش دادم و به سمت . دستم رو برداشتم. انگار قصد جدا شدن نداشت اسی

 .زد یازم سر نم یحرکت گهید ناًطرفه بود که مطمئ هیاگر حس من ... کار ناتموم تو حموم داره یدونستم کل یم

*** 

مدام تو اتاق چپ و راست  اسیدونستم  یم. شده بودم اما دوباره خودم رو به خواب زده بودم داریبود که ب یمدت

. کردم یکس توجه نم چیبار من به ه نیا. قهر کامل بودم يو روز گذشته تود... رونیمنتظر بودم که بره ب. رهیم

لپ تاپم بود  يسرم تو. دمیخواب یکاناپه م يرو ییتو اتاق جلو. کردم ینگاهش نم. خوردم یغذا هم نم اسیبا 

. برام گرون تموم شده بود یلیو سهراب خ دیسع يجلو اسی يحرف ها. نداشتم يکدوم کار چیو به کار ه

 . رفت یاعصاب م يبود، مدام رو دهیهم که فهم نیاهش

خواب  نجایمثالً من ا. قبل بلند تر يبار از دفعه ها نیا. پخش شد زیم يرو لیبه هم خوردن وسا يصدا باز

اتاق رو  يتا همه . آخر زده بود میبه س! انگار امروز فرق داشت یبود ول ينجوریدو روز وضع هم نیا يتو!! بودم

ساعت  میهر ن شبید. بدنم کوفته بود مامت. سر و صداش متوقف شد. بلند شدم و سر جام نشستم نشکسته بود،
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« گفت  یاگر مامان بود م. برداشتم زیم يرو از رو میساعت مچ. ساعت رو چک کرده بودم یخواب یبار از ب هی

 .ردمک یم یخودم زندگ يکس نبود و من با قانون ها چیه. نبود ی، ول»...پاشو لنگه ظهره

در  دم،یبهش م یتیدوست نداشتم فکر کنه، اهم. نگاهش نکردم یکشو پرت کرد ول يرو تو يزیچ دوباره

رو  ومدیمن؟ پس چرا آدرس اون آپارتمان که به نظر مهم م ؟یجاسوس! کردم یم یداشتم فقط جاسوس کهیحال

توجه به اون به اتاق  یب واشتم بالش رو برد. ذهنم رو پس زدم يتو يبه بابک نداده بودم؟ چرا؟ باز سوال ها

کاناپه رفته  يراست رو هیاز حموم  شبید. بود ختهیام واقعاً بهم ر افهیق ییدستشو ي نهیآ يتو. رفتم یپشت

شونه رو چند بار . با حوله صورتم رو خشک کردم. و بد حالت بود دهیکه حاال کامالً ژول سیخ يبا موها. بودم

 . حوصله نداشتم. رو ول کردم هیو بق دمیموهام کش يرو يسرسر

که به  يزیچ. رو باز کردم خچالیدر . کرد یسمت نگاه م نیتخت نشسته بود و به ا ياومدم رو رونیب یوقت

عوض  يحوصله  یحت. رفتم رونیب. شد یم دایپ يزیچ هیآشپزخونه  خچالیحتماً تو . درد صبحونه بخوره، نبود

وارد شدم  یوقت. کردند یم حبتآشپزخونه ص زیپشت م نیو شاه دیسع. رو نداشتم میتونیکردن شلوار گشاد ز

 هی. رو باز کردم و داخلش چشم چرخوندم خچالیدر . من خنده اش بند اومد دنیاما با د دیخند یهنوز م نیشاه

خورد اما هنوز هر دو با تعجب  شیمخصوص چا وانیجرعه از ل هی نیشاه. برداشتم و درش رو بستم ریبسته ش

 یانقدر جذاب شدم که نم! ه؟یچ: برداشتم و گفتم زیم يکه نون از رویت هی. کردند یمن نگاه م ختیبه سر و ر

 د؟یچشم ازم بردار دیتون

 .توشه یاون هم پول خوب! ها يخور یهم م يگر يبه درد تکد: گفت نیکرد و شاه يمسخره ا يخنده  دیسع

 !يهم دار ییگدا يپس تجربه : رفتم گفتم یم رونیب کهیحال در

ها  ستمیپشت س اسیکه  دمیرو دور زدم و د زیم. کاناپه گذاشتم يجلو زیم يو نون رو رو ریش. رو نداد جوابم

. چشمم به شلوارم افتاد. شدم یو نون رو برداشتم و وارد اتاق عقب ریدوباره ش. چرخونه یرو م ینشسته و صندل

هام رو  نیاز ج یکینبودم؟ . االن که آزاد بودم اام زندانم افتادم يروزها ادی. خودم و لباس هام سوخت يدلم برا

و نون رو  ریشلوار و ش. کاناپه نشست يرو. وارد اتاق شد اسیاز کشو در آوردم و خواستم عوض کنم که 

 . داد هیکارش تک زیاومد و به م رونیشلوار رو باز نکرده بودم که ب پیهنوز ز. رفتم ییبرداشتم و به اتاق جلو

کرد خودش و نگاه هاش برام مهمه؟ اون که قبالً  یرفتم داخل؟ فکر م یداشتم و م یار رو بر مشلو دیبا االن

 دیبا سع دیبا. رو هم خوردم رینصف ش. حضورش شدم و لباسم رو عوض کردم الیخ یب! بود دهیرو د زیهمه چ

تخت  يشد و رو یپشتوارد اتاق  لمهم دنبا اسی یرفتم، از خدا خواسته رفتم که حاضر بشم و وقت یم رونیب
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 یول. »؟یکیافتاده به جون اون  یحاال ک«بزنم  غیسرش بکوبم و ج يرو تو فمیخواستم ک یم قاًینشست، دق

سرم رو زدم و شال رو برداشتم  رهیگ. دمیمانتوم رو پوش! شده يکرد خبر یدوباره فکر م. خودم رو گرفتم يجلو

. اراده مکث کردم و آروم گرفتم یب! انداخت مونیخیشب تاراون  ادیرو  ناز سرم باز شد و م رهیکه دوباره گ

 نیبود که با ا یچند وقت. برداشت نهیآ کیکش ام رو از کنسول کوچ... بود یلعنت ي رهیگ نیسر ا ریز زیهمه چ

 یلیقبل خ يبرعکس سر. کرد یداشت موهام رو جمع م. درست کنم یزدم که دم اسب یزور نم میدست گچ

 .ستیالزم ن: اومدم و گفتم به خودم. آروم بود

، ok«گفتم  یمن هم م!! خواست موهام رو ببنده؟ یهفته بود که جنگ اعصاب درست کرده بود، حاال م هی

 رهینگاهش کنم به سمت گ نکهیآوردم و بدون ا رونیموهام رو از دستش ب. گفتم ینم. ؟ نه».حل شد یهمه چ

 .خوام ینم: کردم دیتاک. خم شدم نیزم يرو ي

آماده  یالب يتو دیسع. رفتم رونیرو برداشتم و ب فیشال و ک. رو به موهام بستم رهینزد و من دوباره گ یحرف

 .بود

متر  500آورده بود و  ابونیتا سر خ یبار تاکس نیا. هم سر ظهر به آژانس موتور اومده بودم که خلوت باشه باز

سر  شیپ هیدو ثان. زدم یدستم خودم رو باد م يتو گرم بود و با تکه کاغذ یلیخ ریآخر ت يهوا. داشت يرو ادهیپ

 يهمزمان جلو. دیرس یشده بود و حاال هم هر لحظه صداش بلند تر به گوش م دایپ ابونیخ يانتها یموتور عل

اومد و  نییاز موتور پا یعل. دمیرو مشغول صحبت با تلفن د یبه داخل انداختم و قربان ینگاه. میدیدر آژانس رس

 .کرد یبهش شک نم چکسیه. بود دهیو شلوار پارچه پوش یآب راهنیپ. آورد رو در رشیزنج

 !!که دیداخل نشست نیهم ه؟یچ يقفل برا -

 .ستیاطراف امن ن نیا: اشاره کرد و گفت ابونیسر به ساختمون ها و خ با

 .يایاطراف ب نیسر ظهر ا ستیشما هم درست ن: به من انداخت و گفت ینگاه

شغل  یپ يرفته بود: ابروم خود به خود باال رفت و گفتم! کلفت کم داشت لیسب و يزدیدستمال  هی فقط

 ف؟یشر

 !!دیا نکارهیشما که خودتون ا: جا خورد و با من من گفت یحرفم کم از

 ه؟یچ: کردم و گفتم زیچشم هام رو ر. به موهام افتاد و پوزخند زد نگاهش
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خواستم موقع اقدام بابک،  ینم. اومد یم يم آدم ساده ابه نظر. ستادیتموم شد و صاف ا ریبا قفل زنج کارش

 دیداشتند وگرنه با يا ژهیو يها فیخورده ها تخف بیتازه کارها و فر يبرا... کارش ادامه بده نیهمچنان به ا

 خانوم؟ میچه خبر از مر: گفتم. زندان نداختندیرو م رانینصف ا

 . رمیلبخندم رو بگ ينتونستم جلو و

 ؟یشناس یرو از کجا م یمیمر: گفت تعجب کرد و اول

 .چرخوند يا گهیصورتش ناراحت شد و سرش رو به طرف د بعد

 .يکرده بود فیخودت تعر -

با هم داخل . شده بود رهیتموم شده بود و با نگاه مضطرب به ما خ یتلفن قربان. نزد یحرف یتکون داد ول سر

 .برسه یاالن ممکنه کس :گفت یقربان ،يسرسر یو بعد از سالم و احوالپرس میرفت

هم  یعل. تر بود نیبار سنگ نیا. آوردم رونیمثل قبل بسته ها رو ب. خواست زودتر من رو از سرش باز کنه یم

صندوق انداخت و درش رو قفل  يبسته ها رو با ترس گرفت و مثل قبل تو یقربان. داد یم کیدر کش يجلو

 ار؟ک نیتو ا دیچرا اومد دیترس یشما که انقدر م: سر جام نشستم و گفتم. کرد

 نیاون هم تو ا... ادیدر نم یکه پول کیبا پ: قبل رو به سمتم گرفت و گفت يمکث کرد و بعد پول سر یکم

 !!محل که همه خودشون موتور دارند

 .الزمه که بدونم. ستین یدونند؟ سوال شخص یخانواده تون م: رو گرفتم و گفتم پول

 .زن دارم هیمن فقط . نه: گفت. در بود يوز جلوهن یعل. به اطراف انداخت ینگاه

 !هیسوال شخص نیالبته ا د؟یکن یجمع م یک يپس برا: گفتم يلحن سرد با

 یکردم و رو به عل یخدافظ. به در نگاه کرد یجواب نداد و ه. اومده بود شیواقعاً برام سوال پ. لبخند زدم و

 .راهمههم گهید یکیپول  ؟یرسون یمن رو م ییجا هیتا : گفتم

 .سه ساعت قفل نکنم یگفت یم: سر تکون داد و گفت. مخالفت نزد يبرا ینگاه کرد که حرف یبه قربان یعل

بود که دست  ینداشتم و قصدم مخ زن کروفونیم. مشغول باز کردن شد! بود یقبل يبدون نقشه  ممیتصم خب

. و نظرشون نکرده بودم لیخالف م بر يکار. شد یم شتریکم کم اعتمادشون به من ب گهید. کار بکشه نیاز ا

تو هم به خاطر پول : گفتم. شتندهم حق دا دیشا... رو جز اون ها یکس چیه. ندارم ییجا چیه گهیدونستند د یم

 ؟يکار نیتو ا

 !نه پس؛ واسه خنده -
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 ...رو یتا حاال کس: تر گفتم آروم

 ؟يکرد معتاد: نکردم و واضح جمله رو تموم کردم دایاصطالح گشتم، پ دنبال

 .گردم یبر م رم،یگ یپولش رو م... ور و اون ور نیبرم ا یها م نیمن فقط ا! نه: هاش درشت شد و گفت چشم

االن دور از خانواده . افتادم و دلم سوخت ریام ادی. حرکتش داد و نشست یکم. جلو تر رفتم. موتور اشاره کرد به

 د؟یاریر مد یلیخ: کرد؟ کجا بود؟ ترکش نشستم و گفتم یاش چکار م

 .الزم دارم... من... خوبه. رسه یبه ما م 70 -  30سودش  -

دور افتاده و خلوت و  يها یفرع يبعد انداخت تو. روند یآروم م یلیخ ریبرعکس ام. کرد و راه افتاد روشن

 .ستیخوب ن. نهیخوام آشنا تو رو بب ینم ؟يریکدوم ور م: گفت

 مه؟یمنظورت مر... مترو ستگاهیتا ا -

 ؟یمیبه مر يداد ریگ چرا -

 .کنجکاو شدم: گفتم. مکالمه بود يتنها راه ادامه  ظاهراً

 .رهیداره م: گفت دمیشن یم ابونیباد و خ يصدا نیکه به زور ب یآروم يصدا با

 کجا؟: ناله مانندش ناراحت شدم و گفتم يصدا از

 .کنه یداره شوهر م -

چه خبر  ایکه من زندان بودم دن یدو سال نیتو ا. مجنونندو  یلیروش حساس بود که انگار ل يجور هی. خوردم جا

 خواد؟ یمگه تو رو نم: گفتم!!! شده بود؟

 .دستم رو نگرفته یبود که هنوز پول دیکار جد نیبرم جلو؟ چشمم به ا یبا کدوم کار و زندگ -

 .ها نباشه یگینزد نیا یهستگایبودم که ا دواریام. نگاه کردم ریبه مس! شده بود؟ يدور و بر من پر از تراژد چرا

 .ادیبهش بگو، صبر کنه تا پول دستت ب -

 .گفتم -

 گه؟یم یچ -

. گشتم يرگذاریتاث يمترو افتاد و دنبال جمله  ستگاهیچشمم به ا. دمیخند شیدلم به سادگ يتو. نداد جواب

 ؟کنم یحتینص هی: پا و اون پا کردن گفتم نیا یو بعد از کم دمیپر نییپا. جلوش نگه داشت

 .ارزش خالف کردن نداره يدختر چیه: شروع کردم. تعجب نگاه کرد با

 ؟یگیها رو به من م نیچرا ا -
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 .دلم به حالت سوخت -

 !الزم نکرده -

 .اگه پول نداشته باشه یمونند، حت یرو دوست داشته باشند پاش م یدخترها اگر کس -

 .شهیحرف ها سرش نم نیباباش که ا -

 ؟»شهیم یکه بابام شاک يخواستگار دییاین«؟ گفته »بابام مجبورم کرده«گفته  بهت... بذار حدس بزنم -

 نه؟. آورده یتا حاال نصف خرجش رو از تو در م: پوزخند ادامه دادم با

 !!شیشناس یتو که نم: سرش رو تکون داد و گفت. داد یکرده بود و با دهن باز گوش م اخم

 .کار دورش کنم نیاومد تا از ا یود که از دستم بر مب يکار نیآخر نیشناختم اما ا یکه نم البته

 .شناسمیخوابونن، م ینفر رو تو آب نمک م هیکه  ییدخترها يمن همه  -

. ستین ينطوریا یمیمر یدونم ول یمثل تو رو نم ییدخترها: به موهام نگاه کرد و گفت. شد شتریب اخمش

  .بشه، حقشه بشیاگه بهتر از من نص... خانومه... هیچادر

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 هیهم با بق یمشورت هی: رو مرتب کردم و گفتم فمیک. با خودش بود میمن تالشم رو کرده بود، تصم. زدم پوزخند

 !محلشون بکن يپسرها ي

حرکت  ستگاهیا يبگه که من به سمت پله ها يزیخواست چ. شد یبعد صورتش عصباننگاه کرد و  جیگ اول

 .کنه بمینتونه تعق یجا بود که کس نیمترو بهتر یشلوغ. کردم و دور شدم

رسوندن  يفقط برا. هول داد، دکمه رو زد و خودش رفت نیزم ریمن رو داخل آسانسور ز دیساعت بعد سع کی

بود که بهم اعتماد  دهیوقتش رس گهید. کار داشت رونیاومده بود و هنوز ب نجایا تا دیجد یمن از آپارتمان خال

و از  دندیرس یم جهینت نیهم به ا نروزها خودشو نیهم. خالص بشم نکیبا ع يرفت و آمد ها نیکنند و از ا

رو  نجایا بعد من آدرس. شدند یدونه، خسته م یازشون م زهایچ یلیباشند که خ یکس ییمسئول جا به جا نکهیا

دوباره برگشته بودم سر . در آسانسور باز شد ؟یبعد چ... بعد. دادم یم سیو اقامت اروپا به پل يدر عوض آزاد

 !اولم يجا
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 یم. بود دهیدراز کش یکاناپه الب يبود، رو نجایکه ا یمثل اکثر مواقع نیشاه. چپوندم فمیک يرو تو نکیع

 .نرو تو: بلند گفت. تاق رفتم که چفتش هم بسته بودبه سمت در ا. نظرش باشه ریز زیخواست همه چ

خودش : گفت يدر بذارم که بلند شد و جد یلمس يصفحه  يگرفتم و خواستم انگشت رو دهیرو نشن حرفش

 .مزاحمش نشه یگفته کس

 ؟يخسته نشد يدیمن م لیکه هر بار تحو یاتیچرند نیاز ا -

 تونه از شر تو راحت باشه؟ یهم نم قهیدق هی: فتگ یبعد با بداخالق. رو گرفت و از در دور کرد مچم

 ره؟ینم رونیب چوقتیه نجاست،یکنه؟ چرا حاال که اتاق من هم ا یاگه انقدر معذبه چرا شرم رو کم نم -

رو  شیخصوص يچرا کارها: بشنوه، گفتم هییصدام رو بلندتر کردم که اگر تو اتاق جلو. جوابم رو نداد نیشاه

 رون؟یبره ب ینم

-... 

 کنه؟ یم يمن هر کار يخواد بدونم، چرا جلو یاگه نم -

-... 

 !!!من؟ دنیوقت رس ذارهیچرا کارهاش رو م -

 تیوضع نیمن تو بدتر: گفتم نیدوباره رو به شاه. و صورتم داغ شده بود دمیکش یتند تند نفس م ادیحرص ز از

 .ولم کن! دمشید

. اومده بود شیخودش هم سوال پ يبرا دیشا. بزنهنداشت که  یبه نظر حرف. کرد یسکوت نگاهم م يتو هنوز

 .راحتش بذار. نرو... گمیم يدارم جد: که باز گفت دمیدستم رو عقب کش

 .نرو. گهیراست م: آشپزخونه اومد يراهرو، جلو يسهراب از انتها يصدا

سهراب شدم،  کینزد یوقت. دوشم افتاد و به سمت آشپزخونه رفتم ياز رو فمیک. گفتند یرو م تیواقع احتماالً

 . يخودت برس که مردم رو عالف خودت کرد یبه زندگ یزرنگ یلیخ: گفتم

 !سیه: نگاه کرد و گفت یبه سمت الب تیعصبان با

 نه؟ یترس یم اسیاز : آوردم و گفتم رونیب خچالیآب از  يبطر هی

 .يدیترس یم ،یتو هم اگر عقل داشت -

 !نبودم نجایمن اگر عقل داشتم، ا -

 .نخوره یمال منه، کس نیا: گفتم خچالیو موقع گذاشتن داخل  دمیر کشرو س يبطر
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 ينقطه به کاناپه رو نیبعد تو دورتر قهیچند دق. کاناپه بود يهنوز رو نیشاه. مشغول قدم زدن شدم یالب يتو

 هی. نرو: بلند شد نیشاه يبلند شدم و به سمت در اتاق رفتم که باز صدا. هم گذشت قهیدق 10. نشستم نیزم

 ! ساعت دست از سرش بردار

 .حوصله ام سر رفته -

دهنم نگه  يبزنم که دستش رو رو غیخواستم ج. دیبه سمتم اومد و دستم رو به طرف اتاقش کش. شد بلند

: داد زدم تیبا عصبان. من رو داخل اتاق پرت کرد و همراهم وارد شد. نداشت يا دهیمقاومت کردم اما فا. داشت

 ؟يشد وونهید

دستت : گفتم تیو با عصبان دمیترس. و صورتش رو جلو آورد دیدستم رو کش. بره رونیئن نبودم صدام بمطم یول

 !رو بکش

 !با خودت؟ يفکر کرد یچ... یچ: عقب تر رفت و با تعجب و انزجار گفت. رو ول کرد دستم

-... 

 !یرو رد کردم که تو جلوشون خرمگس ییمن زن ها -

 .کنم یگوش م!... خدا رو شکر: گفتمفقط . راحت شده بود المیخ حاال

 !بودمش دهیداغون ند ينطوریوقت بود ا یلیخ: شد و گفت رهیبهم خ قیدق یاز مکث کوتاه بعد

 ؟یزن یحرف م یفهمم در مورد چ ینم -

 هم؟ پیبه ت نیزد -

 !چرت و پرت نگو: گفتم يبا خونسرد. زد یما حرف م نیب يواضح داشت از رابطه ا یلیکردم که خ تعجب

 آره؟. یبش کیبهش نزد یکن یم یسع يدار -

 .رنیگ یرو نم یخرمگس ها چشم کس... نگران نباش -

 .دارن یعن ي قهیاز مردها سل یبعض -

 .تو بهشون مشاوره بده -

 .یبزن بیذارم بهش آس یمن نم گذره؟یتو مغزت م یچ -

-... 

 .یآب کن ریسر همه مون رو ز يکه بخوا یانقدر جاه طلب هست -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٢٦٥ 

خودش باهوش تر از : با پوزخند گفتم! اد؟یاز من بر م يزیچ نیکرد همچ یواقعاً فکر م. رو باال انداخت ابروش

 !توئه مستر

 ...دونه یرو نم يزیچ هی یول -

 . من دنبالت بودند يآدم ها ،یاون فرع ياون روز تو: جلوتر اومد و گفت. دقت به صورتش نگاه کردم با

 ؟یگیم يدار یچ -

 .یختیجوب نر يرو تو يزیتو چ. شگاهیاز آزمابعد  یفرع -

بعد از . مدتش رو شکست و حرف دلش رو زد نیباالخره سکوت ا. زده خیجا خوردم و حس کردم صورتم  کامالً

 مگه ممکنه؟: سکوت و فکر کردن گفتم

-... 

 .دندیحتماً ند. من پشت شمشادها بودم -

. نکرده بود ینیشبیرو پ کهیت نیبابک ا. نگفته اسیال به دونستم چرا تا حا ینم. تکون داد نیرو به طرف سرش

بود که  ادیانقدر ز نیشاه يبود که من کنار شمشادها پارك کرده بودم و فاصله آدم ها نیا یاصل ياما نکته 

 .دونست یرو م نیخودش هم ا. بمونهدور  دشونیممکن بود از د زهایچ یلیپس خ. من متوجه حضورشون نشم

خدا به ... بعد... یفتیکنم که از چشمش ب یم يخودم هر کار. مونم ینم کاریمن ب یول يداالن کورش کر -

 .دادت برسه

 یم يهر کار: رفتن گفتم رونیموقع ب. کنارش زدم و به طرف در رفتم. کردم که آرامشم رو حفظ کنم تالش

 . بکن يخوا

 دیشا. ود تا حاال همه خبردار شده بودنداگر مطمئن ب. دونستم یرو م يزیچ هی. به اتاق خودمون رفتم میمستق

 . رهیبزنه و از من اعتراف بگ یدست هیخواست  یفقط م

 دهیحالت د نیبدتر يبار تو هیاما من  شم،یرو به رو م یدونستم با چ ینم. مکث کردم یدر اتاق پشت يجلو

در حمام . طراف نگاه کردمبا تعجب به ا. اومد یم یبه نظر خال. وارد اتاق شدم. تونستم یبودمش و باز هم م

ناخودآگاه لبخند . بود دایپاهاش پ. دافتا خچالیپشت  يزدم و چشمم به گوشه ا یدوباره چرخ. کامل بسته بود

 . کرده باشه، پنهان شده بود يکه کار بد يمثل بچه ا. لبم نشست يرو

انتظار ... خب. بوده يل چکارتا ته اش خوندم که مشغو نیزم يمارکدار رو يدو تا بطر دنیرفتم و با د جلوتر

بسته اش  يداده بود و با چشم ها هیتک خچالیسرش رو به ! حداقل لباس تنش بود. رو داشتم نیبدتر از ا یلیخ
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چند . نور المپ رو گرفت و پلک هاش باز شد يکه قدم جلو ستادمیسرش ا يباال. داد یمظلوم تر نشون م

: گفت یو کشش فیضع يآورد و با صدا رونیون رو از گوشش بهدف يها یاز گوش یکیموند و بعد  رهیلحظه خ

 ...رات ندن... داشت؟ گفتم شیآسا شهینم... قهیدو دق

 !اتاقمه -

 !يدیبه آب م یدسته گل هی رونیب رمیتا م: زانو نشستم و با سرزنش گفتم يکنارش رو. ازش دلخور بودم هنوز

 .پس نرو: و گفت دیخند زیر زیر فقط. رهیبگ يرو جد یکه حرف ستین یدونستم تو حال یم

 فیرفت تو فاز خاطره تعر یهربار، م ریام. دیخند یبامزه م یلیخ. از خنده اش لبخند زدم!! از راه حل یمرس!! ئه

توت : ها افتاد و با تعجب گفتم یچشمم به بساط توت فرنگ. حال و حوصله نداشت یکی نیاما انگار ا... کردن

 ؟ !!!يجد ؟یفرنگ

 گهیاستکان خوشگل د هی!! خورد یم یکه داشت در فراق من توت فرنگ نیداغون بود؟ ا نیا. مداو ینم بهش

 ه؟یمال ک نیا: و گفتم ختیلحظه دلم ر هی. هم بود

 .نیشاه: فکر کردن گفت هیانداخت و بعد از چند ثان ینگاه

 .رهیدر م... دختربچه ها نیع: گفت دهیبر دهیخنده زد و بر ریز بعد

توت  هی. خراب شدن رو نداشت ينجوریا يحال و حوصله  نیظاهراً شاه. پر بود مهیاستکان ن. دراحت ش المیخ

 ریکردم؟ گناه نداشت؟ دستم رو ز یولش م دیبا. تو دهنم گذاشتم و فکر کردم که باهاش چکار کنم یفرنگ

 .بلند شو: مبود، با دهن پر گفت دهیچسب خچالیبازوش انداختم که هنوز مثل مامانش به 

 کجا؟ -

 .رو تخت: دادم و گفتم قورت

 .شهیجا هم م نیهم: گفت يمسخره ا يصدا با

به بازوش فشار آوردم که  يجد یلیخ. رو بستم شمین عیسر. افتادم میدلخور ادی. بار من هم خنده ام گرفت نیا

 .رو صدا کنم یوگرنه مجبورم کس... بلند شو: گفتم. موند زونیدوم هم از گوشش افتاد و آو یگوش

 .ولم کن: کرد ناله

شدم و درست  الیخ یب. کرد ینم یکمک چیخودش هم ه. کردم یبود که تصور م يزیتر از چ نیسنگ یلیخ

تخت  يولش کردم و رو. به من نداشت يگوشه جمع شده بود و کار هی. دیرس یآزار به نظر م یب یلیخ. ستادمیا

 هیدو روز  نیا. کرده بود کزگوشه  نیبه خاطر من ا. نمشیکه بب دمیتخت چرخ يبعد رو قهیدو دق. دمیدراز کش
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 یاگر م یمرتبش کنه، ول ادیگفتم که ب یم نیبهتر بود به شاه دیشا. دلم سوخت. نگاه هم بهش ننداخته بودم

  ؟یخوب: گفتم. رفتم و نگاهش کردم خچالیدوباره به سمت ! کار رو کرده بود نیخواست که تا حاال ا

 .نه: گفت یکرد و با ناراحت نگاهم

 .پاشو ببرمت رو تخت -

 .زمیریوگرنه م! پا شو: برداشتم و گفتم خچالیپارچ آب از  هی. دیخند زیر زیفقط ر. نکرد یحرکت

جا بمونه تا عقلش برگرده سر  نیهم ذاشتمیم دیبا. به سر و وضعش انداختم یلب غرغر کرد و من نگاه ریز

 . اومد یجاش؟ دلم نم

 .ها زمیر یم -

چه : و گفت دیآب از جا پر ياز سرما. کردم یاما من زودتر پارچ رو خال ره،یلند کرد که مچم رو بگرو ب دستش

 !!؟يخور یم یگه

رو تکون  سشیلباس خ ي قهیو  دیبه سر و صورتش دست کش. کردم میو دست هام رو پشتم قا ستادمیتر ا دور

. رو به رو پرت کرد که شکست واریو به سمت د پر رو برداشت مهین شهیبعد با اعصاب خورد و ناله، ش. تکون داد

 .ستمیمن پرستار بچه ن! يهو: و گفتم دمیمن خودم رو عقب تر کش

سرم داد و  دمیترس یم. و خل بود و حوصله نداشت جیهنوز گ یحالش جا اومده بود ول یکم. دیکش یقیعم نفس

خواستم بلندش کنم که به عقب هولم . مبعد جلوتر رفتم و دستش رو گرفت. نگاهش کردم يهمونجور. کنه دادیب

: گفتم یمظلوم يبا صدا. گرفت خچالیخورد که دستش رو به  یداشت تلو تلو م. خودش به زحمت بلند شد. داد

 .يخودت مجبورم کرد

 ؟يدار یبر نم... چرا دست از سر من بر -

 ! ؟یخوب باش یتون یهم نم طیشرا نیتو ا یحت: گفتم. سمت تخت حرکت کرد به

-... 

 .یهست یخدا عصبان ي شهیهم -

تخت افتاد و خودش رو  يرو. لب فحشم داد ریز. نگه اش داشتم و به سمت تخت هولش دادم فتهیبود ب کینزد

 شد؟ یچ: با ناله گفت. چند لحظه نگاهش کردم. جمع کرد

 .تموم شد رفت ش،یشکست -

 .هست خچالیتو  -
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کارهات رو ببر از  نیا! به من چه که تو رو جمع کنم. يدخور يادیاالنش هم ز نیهم. بس کن: اخم گفتم با

 !!رونیاتاق ب نیا

 .بخواب: داد زدم. شد که خودش بره و برداره زیخ مین

 .اریدر ب: خورد و گفتم یرکاب یسیدستم به خ. زور خوابوندمش به

 .گم شو -

رو که موقع ورود رو  مفیک. نشدن اون فحش بخورم ضیبه خاطر مر نجایداشت که ا یبه من چه ربط اصالً

 .رفتم رونیلباس هام رو درآوردم و ب. کردم زونیانداخته بودم، آو نیزم

کس هم  چیه. سوخت یگرفت و هم دلم م یهم از حالش خنده ام م. دمیدراز کش ییاتاق جلو يکاناپه  يرو

 میمن تنظ هاش رو با ورود يکرد؟ ساعت خل باز یم ينجوریچشم من ا يچرا جلو. اومد سراغش یکه نم

 يرو. اتاق برگشتم هکه ب دینکش قهیدق 5به . خواست به من بفهمونه همه جوره داغونه یم دیشا! کرده بود؟

چشمم . بهش بدم گهید یکیلباس هاش رو باز کردم که  يکشو. رو در آورده بود شیتخت نشسته بود و رکاب

از  یچ: گفت یبا بداخالق. دینپوش یکردم ول رو براش پرت یرکاب. لباس هاش افتاد و خنده ام گرفت ي هیبه بق

 .رونیگمشو ب ؟يخوا یجون من م

 .وضع نیبا ا نمت،یبب ينطوریا ادیخوشم نم: تخت نشستم و گفتم يرو

اون . داد یتر نشون م دهیحالت چشم هاش کش نیتو ا. مات نگاهم کرد يداد و با چشم ها هیبالش ها تک يرو

موها و پشت  يرو يقرار یبا ب. رفت؟ دوباره صاف نشست یم ادمی يجورچ. بود، هر لحظه اش ادمیشب هنوز 

 ...چند روز نیا... چرا: بود، آخر گفت دایزور زدن که از جمع شدن صورتش پ یو بد از کل دیگردنش دست کش

 یکه اصالً مقاومت دیدستم رو به طرف خودش کش. زده بود رونیاش ب شهیهاش سرخ بود و رگ شق چشم

. هوا برش نداره، خسته شده بودم نکهیا ياز سرکوب کردن خودم برا. موند ینم ادشی اتیکه جزئ نیا. نکردم

 صبح چه مرگت بود؟: حرفش رو تموم کرد

 . دیدلم ذوق کردم که حداقل متوجه قهر من شده بود و پرس يتو

دور  يگ از هدفون هاآهن يصدا. دادم و زانو هام رو جمع کردم هیکنارش به بالش ها تک. دیکش شتریرو ب دستم

 نیشاه: پوستش دور کنم و گفتم يکردم فکرم رو از گرما یسع. دیچیپ یفضا م يتو زیو زیگردنش هنوز مثل و

 .تو امیب ذاشتینم

 ؟یک -
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 .نیشاه -

 .خودم بهش گفتم -

 .هوات رو داره -

 ...داداشمه -

 ؟يجد: لحنش لبخند زدم و گفتم از

 .نه: خنده زد و گفت ریز

 . ندازهیکه آدم رو به خنده م ییه هااون خند از

 !ره؟یکنه، م یول م ينطوریتو رو ا شهیهم -

 !یرفت یم دیتو هم با: تر کرد و گفت کیرو بهم نزد خودش

 !یه: گفتم. رفته بود گهید يجا هیکرد و حواسش به  یم يبلوزم باز يهاش با دکمه  انگشت

 م؟ینیفقط کنار هم بش قهیدق هی شهینم: رو از دکمه جدا کردم و ادامه دادم دستش

شونه ام افتاد و پلک هاش  يسرش رو. میخورد تا همسطح بش زیمالفه ل يدور کمرم سفت تر شد و رو بازوش

 یم دهیصورتم کش يموهاش رو. شد ینم دایپ نجایکه ا يزیچ! آرامش. بار آروم گرفته بود هیحداقل . رو بست

 يسرش چسبوندم و همه  بهگردنش انداختم، گونه ام رو رو دور  میدست گچ. داد یبهم م یشد و حس خوب

 کرد؟ یفکرش رو م یک: با خنده گفتم. رفت ادمیمدت  نیا يها یناراحت

 ؟یچ: جواب داد آروم

 !!زدند تو بغل منه یکه همه ازش حرف م یاسی -

 گفتن؟ یم یچ -

 ...زندان بودم یوقت! وحشتناك يزهایچ -

 .ساختند یاون داستان ها رو الک نصف: گفت. ام رو کامل نکردم جمله

-... 

 .میخودمون تو دهن ها انداخت ای -

دستش دوباره . کامل نبود ،یچیمن واقعاً اطالعاتم واسه قضاوت رو ه. بگم یدونستم چ ینم. دمیخند ناگهان

 نشد؟ قهیدق هی: دکمه هام رفت و گفت يرو
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 ینگاه م ينجوریا یوقت. هاش رو دوست داشتم چشم. موند رهیسرش رو بلند کرد و بهم خ. شد شتریام ب خنده

. از دکمه هام رو باز کرد یکی. تونستم خودم رو کنترل کنم یخواست، نم یعاقل اجازه م يکرد و مثل بچه ها

 ؟يپدرت رفته بود شیواقعاً اون روز پ: فقط گفتم. جلوش رو نگرفتم

 ...نیبب: گفتم عیسر. خواستم ناراحت بشه ینم. آخر رو ول کرد ي دکمه

 يگرفته ا يآشکار و صدا يبا دلخور. شکمش برد يرو یسر تکون داد و دستش رو به طرف زخم بزرگ یول

 .مال اونه نیا: گفت

 چرا؟ -

 .که مادرم رو کشت يروز -

 یم ينگه داشته و به اسمت داره هر کار نجایتو رو ا: فکر کردن گفتم یبعد از کم. دهن باز نگاهش کردم با

 مگه نه؟. کنه

 .نه -

 . کنه یداره ازت سو استفاده م -

 .نه -

 .مثل روز روشنه -

 ...یمرده ام ول يبچه  هیمن براش  -

 .خودم خواستم: اضافه کرد. منظورش نشدم متوجه

باهات  يمن که کار: و گفتم دمیکه گفته بود مال منه، دست کش یبه زخم. شده بود نیدوباره غمگ نگاهش

 . نکردم

سر تکون داد و آروم ... ستیکه حالش خوب ن دمید یم. شار داد، بعد به من زل زدهم ف يهاش رو رو پلک

 !!؟ينکرد يکار: با ناله گفت. بود هیگر هیشب شتریاما ب. دیخند

فهموند؟ دستم رو  یبه من م نیچطور واضح تر ا گهید. شد زیلبر ضیبدنم از احساسات مختلف و ضد و نق تمام

هاشون  یمن اومدن و رفتن، فقط بعض یها تو زندگ یلیخ: کون داد و گفتباز سر ت. گونه اش گذاشتم يرو

 ...موندن

مجبور  ای: گوشش گذاشت و حرفش رو تموم کرد يبود، تو زونیهدفون رو که از گردنش آو يها یاز گوش یکی

 !شدن بمونن
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لبخند . دارم تیمدونستم که براش اه یم. بهم داده بود یاما برعکس حس خوب دمیترس یحرفش م نیاز ا دیبا

 !رهیم ادتیها رو  نیا يفردا همه : زدم و گفتم

 .مطمئن نباش: گفت یبینگاه عج با

اما برام ! نبود جیظاهراً رو دست خورده بودم و اونقدرها هم گ. بلوز باز شده ام فرو برد يبا لبخند سرش رو تو و

 ...نکن يبا من اونطور گهید: گفتسرش رو بلند کرد و . موهاش فرو بردم نیدستم رو ب. نداشت یتیاهم

. تر اومد کیبرد و نزد نییدوباره سرش رو پا. کج کردم» باشه« يخوب سرم رو به نشونه  يدخترها مثل

 .کردم یوقت فراموش نم چیآهنگ رو ه نیا... دیچیمرموز بارزام پ يصدا. گوشم گذاشتم يدوم رو تو یگوش

از دست دل و عقلم کالفه ... چشمم بود يخانواده ام جلو يتک تک اعضا ي افهیسقف زل زده بودم اما ق به

 يهر کار. رمیخودم رو بگ يتونستم جلو یدر واقع نم. رمیتونستم جلوش رو بگ یاومد نم یطرفم م یوقت. بودم

کرد، چه  یبابک کارش رو تموم م یکردم؟ وقت یداشتم با خودم چکار م. دادم یخواست بهش اجازه م یم

تموم . بود یمعمول يرابطه  هیفقط  نیا. شدم یم ریدرگ نیاز ا شتریب دیاومد؟ نبا یساسم مسر من و اح ییبال

. افتاده بود نگاه کردم نیزم يکه رو يبه هندزفر! و بس نیهم. فقط واسه گذروندن وقت. رفت یشد و م یم

خواست  یم!! اً؟واقع. گشت یم يزیدنبال چ خچالیبود و داخل  دهیچیدور خودش پ يکه پارچه ا اسیبعد به 

 از اون تو؟ يخوا یم یچ: گفتم!! دمش؟ید یبه بعد دائم الخمر م نیاز ا دیدوباره بخوره؟ من با

 .مسکن -

 .من دارم -

کله  هیشد و  یرو تخت ولو م دیاالن با. اشاره کردم فمیبه ک. رو بست خچالیآورد و در  رونیآب ب شهیش هی

 یکی. قرص رو در آوردم يبسته . تخت برگشت يرو برداشت و رو فیچرا از من سر حال تر بود؟ ک د،یخواب یم

و  هیکل ادشیز: با اخم گفتم. دیکش ررو س شهیسه تا باال انداخت و ش. براش جدا کردم اما کل بسته رو گرفت

 !کنه یکبد رو داغون م

ر شب بود و شام هنوز س. دمیکش یقینفس عم. نبود دندیم تیشون اهم هیکه به کل ییآدم ها هیظاهرش شب اما

 يروز هی دیشا. پلک هام رو بستم. خسته بودم. نداشت یروز و شبش فرق نجایهر چند که ا. میهم نخورده بود

داده  هیکنارم تک. پلک هام رو باز کردم... روز هی دیشا. ایدن يمثل همه . میداشته باش یعیطب یزندگ میتونست یم

منتظر بودم . سرش رو به سمتم چرخوند. دمیاعد و بازوش دست کشس يآروم رو. کرد یبود و به رو به رو نگاه م

 .تونم بخوابم ینم: گفت. نبود دنیبه پرس یاجیبزنه، احت یکه خودش حرف
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 به خاطر درد؟ -

حالت هاش رو  نیهر چند که هر روز و هر شب ا. یمنف ایجواب مثبته  دمیسر تکون داد که نفهم یکالفگ با

بازوش رو به سمت خودم . نبود که به سر درد ربطش بدم يتازه ا زیرار نداشت چآروم و ق نکهیا. بودم دهید

 قهیشق يدستم رو رو. ن بودیچشم هاش هنوز غمگ. بالش من گذاشت يتر اومد و سرش رو رو نییپا. دمیکش

 ؟یخواب یچرا نم: اش گذاشتم و گفتم

 خب؟. بخواب: آرنج بلند شدم و گفتم يرو. نزد یحرف

: و باز گفتم دمیرو بوس شیشونیپ. موهاش فرو بردم نیانگشت هام رو ب. اومد یدست من بر نم از يا گهید کار

 .بخواب

 . کردن منه یدونستم به خاطر راض یاما م. هاش رو بست پلک

*** 

 ره؟یها م یقوط یباالخره ک: گفت نیشاه. خوردم يبعد جرعه ا. دمینسکافه رو باال آوردم و بو کش وانیل

 .شرکت ادیسه روز بعد هم م... رهیفردا م :جواب داد اسی

 کنند؟ يریراست بارگ هی شهینم -

 .بشه بهتره یط یروال معمول. نه -

 از اون مامورها نشده؟ يخبر گهید -

 ه؟یعاد یهمه چ. نه -

 ؟يسابقه اشون رو در آورد -

 . بودند ستیز طیمح يکارمند اداره . آره -

- Ok 

 چیکجا؟ افراد بابک؟ ه. کرده بودند دیرو بازد ییبودند، جا ستیز طیمحها مال  نیکه به نظر ا ییمامورها

 و عروسک؟ یشیآرا يها یقوط: خوردم و گفتم يا گهید يجرعه . تونستم بزنم ینم یحدس

 اسی. داشته باشه یمانع دنیکردم سوال پرس یفکر نم. زدند یحرف م مونییمن، تو اتاق جلو يجلو داشتند

 .ادیرنگ قراره برامون ب یقوط يرس هی. نه: سکوت رو شکست
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 یدنا داشتند و م يکه با کارخونه  يهمون معامله ا... دیپر کش يرنگ ساز يذهنم به سمت کارخونه  بالفاصله

: گفتم. فتندیخطر ب يکارخونه به ماجرا باز بشه و خودشون تو يپا ،يقادر يکه با لو رفتن اسناد تجار دندیترس

 د؟یتوش بذار يزیچ د،یکت باز کنها رو تو شر یقوط دییخوا یم

 .مونه یشب تو انبار م هیفقط . نه -

 م؟یکرد يتوشون جاساز -

 .آره -

 ... کنه تیممکنه از شرکت شکا... اگر اون کارخونه بفهمه -

تمام مدت،  نیکه شاه دمید یم. رد و بدل شد نیو شاه اسی نیب ینگاه. دمینپرس يزیچ گهیتکون داد و د سر

 ؟ياریواسه من هم نسکافه م: رو به من گفت اسی. هیبحث ناراض نیط ااز حضور من وس

 وانیل. نبودند دیسهراب و سع. رفتم و وارد آشپزخونه شدم رونیاز اتاق ب. جور دك کردن مودبانه بود هیواقع  در

تا  وسط نشستم یچوب زیم يبسته نسکافه برداشتم و رو هی. گذاشتم و دکمه رو زدم ویکروویرو داخل ما ریش

 يدرباره  دیفرصت با نیاول يافتادم که تو فکر نیمشغول تکون دادن پاهام شدم و به ا. ادیدر ب ویماکروو يصدا

فکرها بودم که  نیتو دردسر نندازه؟ تو هم ادیرو ز اسیگفتم که  یم یچ دیاما با. ارتباط به بابک بگم نیا

. برق رفته بود. رو گرفتم زیم يو با دست لبه  نشستم خیسر جام س. ظلمت مطلق فرو رفت يناگهان همه جا تو

ترسوند و  یداشت من رو م ییو تنها یکیتار نیا. اومد ینم ییصدا چیشده بود و ه اموشخ خچالیو  ویماکروو

 !اسری: داد زدم. کشوند یکه مثالً پنهان شده بود، م دیسع ای نیآب کردن سرم توسط شاه ریفکرم رو تا ز یحت

بود تا بچسبم  نجایخواست بابام ا یتونستم تکون بخورم و دلم م ینم. ره اسمش رو صدا زدمدوبا. دینرس یجواب

 !اسر؟ی: باز داد زدم. ختیر یداشت اعصابم رو بهم م یکیتار نیا... بهش

 یم دیشا. شد و ساکت شدم شتریترسم ب. یکس يشد و بعد حرکت کفش ها دهیبسته شدن در شن يصدا

 ؟ییکجا: اومد که گفت اسی ياما صدا!!! دونستم ینم. کنند و به هدفشون برسند دجایا یحواسپرت هیخواستند 

 .من تو آشپزخونه ام -

 چوقتیه نیرزمیز نیاز ا رونیاما ب. شده بودم ينطوریقبالً هم ا. دونستم از استرسه یبود و م نییپا یلیخ صدام

 !وفا: گفت کیصداش از نزد... ستین کیانقدر تار

 .نشستم زیمرو . نجامیمن ا -

 رون؟یب يایچرا نم -
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-... 

 ؟یترس یم -

-... 

تر شد و  کیبود؟ نزد یخودش بود؟ ک. نوك انگشت هام بهش خورد. هوا تکون دادم يرو بلند کردم و تو دستم

 ؟ییتو: گفتم. دستش گرفت يگشت تو یدستم رو که دنبالش م

 باشه؟ یپس ک -

 هو؟یشد  یچ -

 . حتماً نوسان برقه. دونم ینم -

 قطع شده؟ زیهمه چ -

 .آره -

 خاموش شده؟ هیتهو: سطح افتادم و گفتم نیا يهوا تو ادی

 .آره -

 !آسانسور: گفتم شتریب یرو محکم تر گرفتم و با نگران دستش

-... 

 م؟یشد یزندان نجایا -

 .نترس -

 اطیکامالً با احت. میرو رفتراه يبا هم تو. دمیبابا افتادم و بهش چسب ادیباز . بلندم کرد زیم ياومد و از رو جلوتر

نور چراغ  نیشاه. میبه چشممون خورد و به همون سمت رفت یالب ياز تو يباالخره نور. داشتیقدم بر م

برداشتم و دستم رو  اسی ي نهیسرم رو از س ،بهانه به دستش ندم نکهیا يما انداخت و من برا يرو رو يشارژ

 .روح نداره نجایا... رسنت: گفت هیبا کنا نیشاه. از گردنش جدا کردم

 !یبس ایتو واسه ترسوندن کل دن -

. انداخت یدر الب ينور رو رو. بدتر از روح شده بود د،یتاب یم نییکه از پا ينور نیا يکه صورتش تو مخصوصاً

 .ارمیصبر کن لباست رو ب. رونیب میریاالن م: گفت. گذاشت و دستم رو نگه داشت نیمن رو زم اسی
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. نداشتم یباشم حس خوب نیکنار شاه یکیتار يتو نکهیاز ا. گرفت و داخل اتاقمون رفت نیرو از شاه چراغ

صورتش رو  يبدون نور هم پوزخند رو یتونستم حت یم. زد که بفهمم هنوز اونجاست یهم نم یحرف یحت

 .يکرد یمن گوش م ي هیبه نفعت بود به توص: گفت. تصورم کنم

 .کنم یدلم بخواد م يمن هر کار -

 .س مواظب دلت باشپ -

-... 

 .ارهیات درش ب نهیاز تو س يروز هی دیشا -

-... 

 .کنم یاون روز من هم کمکش م -

 همونطور که قلب تو رو درآورد؟ -

 هیرو توج تشیهمه حساس نیتونست ا ینم يا گهید زیچ چیاما ه. اشتباه برداشت کرده بودم دیشا. شد ساکت

نداشت  یتیبراش اهم دیشا! انکار نکرد یحت... نداره يخبر چیه اسیهم بود مطمئن بودم خود  يزیهر چ. کنه

 .کنم یفکر م یمن چ

 رونیکنار آسانسور، ب يبه طرف در. سرم شدم يمانتو و انداختن شال رو دنیبرگشت و من مشغول پوش اسی

 اسیبه  زیماخطارآ يانداخت و با صدا چیمارپ يفلز يپله ها ينور رو رو نیشاه. میو بازش کرد میرفت یالب

 رون؟یب شیببر يخوا یم: گفت

 .ادینم شیپ یمشکل: گفت اسی

 ؟یخوب: به من گفت اسیپوزخند زد و  نیشاه

 .آره -

 ؟يایراه ب یتون یم -

 .آره بابا -

 نیاما شاه. جلوتر از من رفت و من هم پشت سرش راه افتادم!! نبودم یانقدرها هم نازك نارنج گهید

. میشد نگیرو باز کرد و وارد پارک يوم شدن پله ها که انگار هزار تا بود، باالخره دربعد از تم. ومدیهمراهمون ن

 نینداشت که شاه یتعجب. ارمیب دستمکان ب نیدر مورد ا یفرصت بود که اطالعات نیبهتر نیا! نکیبدون ع

 . که مشکوك نشه به تمام اطراف نگاه کردم يجور. بهش هشدار بده
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رو  یشگیدار هم بیپشت فرمون نشست و سطح ش. میبه طرف پژو رفت. ها بود گنیپارک يمثل همه  نگیپارک

 نکیاز گذاشتن ع یهنوز حرف. شد یدر متوقف م يو رو به رو دیچیپ یم نگیاز پارک یتو قسمت دیبا. کرد یط

 اد؟ینم نیشاه: دمیپرس. نزده بود

 .ادینم شیپ یمشکل نییاون پا... رونیآوردمت ب ،يدیترس دمیچون د -

 .یاز بچگ... وحشت دارم یکیمن از تار: نگاه کردم و گفتم اسیاطراف و صورت  ییبه روشنا يسپاسگزار اب

 !!واسه دستت با دکتر اومدم، المپ ها خاموش بود یوقت -

 .ینیبب... نیخواستم با دورب ینم -

 .لبش بود يگوشه  يبه سمتم برگشت و لبخند یبینگاه عج با

 نزنم؟ نکیع -

 ؟یترس یم یکیاز تار یگیمگه نم -

 .یبزن ستیالزم ن گهید: رو زد و گفت موتیر. در نگه داشت يجلو. نزدم یحرف

 .وصله رونیبرق ب: در باز شد گفتم یو وقت دمیکش یراحت نفس

 .آره -

 يبا نما ،یساختمون جنوب هی نجایا. میخارج شد نگیاز پارک. غروب بود اما چند تا چراغ روشن شده بود دم

داد که  صیشد تشخ ینصب نبود و نم ییتابلو چیه. دیرس یم یبه نظر مسکون. روشن بود یطوس ای دیسنگ سف

فکر افتادم که دکتر رو  نیبه ا! شگاهیساختمون آزما... بود يساختمون کنار یاصل ياما مسئله . باال چه خبره

بردن من  يبرا دیاما سع. ودکنار گوششون ب زیهمه چ. آوردند یمن م يمعالجه  يبرا ياز ساختمون کنار قاًیدق

 !کرده بود که من متوجه مسافت نشم یساعت رانندگ مین شگاهیبه آزما

 یکه کل ماجرا رو تموم م يراز نیهم از مهم تر نیا. رو ابونیرو به خاطر سپردم و بعد اسم کوچه و خ پالك

 .من اصالً خوشحال نبودم یول... کرد

 م؟یریکجا م -

 کجا برم؟. دونم ینم -

 ؟یشناس یرو م رونیب نیا -

 .زن و بچه هم داره دیسع. رونندیب شتریب هیکه، بق ینیب یم. ستین یدائم نییاون پا... بهتر از تو -

 ؟يجد -
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-... 

 ؟یتو چ -

 ؟یمن چ -

 ؟یمون یهم م يا گهید يجا -

 .آره -

 با خانواده ات؟ پدرت؟ -

 ؟یبدون يخوا یم یچ: کرد و بعد گفت یکوتاه ي خنده

: پوست کنده حرف دلم رو زدم. دیزبونش کش ریرو بشه از ز یخواست حرف یخودش نم ید که تا وقتنبو یآدم

 ؟یکن یم یزندگ یبا ک

 .با تو: کمال تعجب گفت در

چه تو اتاق  د،یخواب یچه م. شب ها با ما بود يرفت و همه  ینم رونیروزها اصالً ب نیا. شدم رهیصورتش خ به

 ؟یرفت یم رونیب ادیقبل از اومدن من ز: دمیدوباره پرس. به هر حال بود شد، یمشغول کار خودش م ییجلو

 .دمیم حیرو ترج نیینه، همون پا: و گفت ستادیپشت چراغ قرمز ا یاز سکوت کوتاه بعد

. آوردم ادیاولمون رو دوباره به  يمالقات ها. بلند تر شده بود لیموهاش از اون اوا. کردم ینگاه م مرخشین به

شدم؟  یکه باهام کرد م يکار الیخ یداشت، باز هم ب يا گهید تیاگر شخص. بود دهیرس نجایفر به ااون همه تن

اگر : گفتم. چهارراه افتاد سیو چشمم به پل ندمبود؟ روم رو برگردو يا گهیداشت؟ اگر آدم د گهید ياگر چهره 

 ؟یچ رهیگشت ما رو بگ

 .که با پول حل نشه ستین یچیه -

به  یچ... ستیباور کن پول انقدرها هم مهم ن: بود، گفتم یکه کامالً واقع یم و با ناراحتشد رهیبهش خ دوباره

 تو اضافه کرده؟ یزندگ

رد و بدل  نمونیب یحرف چیو ه میزد یها رو دور م ابونیهدف خ یب. حرکت کرد. چراغ سبز شد. رو نداد جوابم

 کجا ببرمت؟ يخوا یم: دیپرس. شد ینم

اما کدوم . بودم دهیرو ند یو گردش حیتفر چیآزاد شده بودم رنگ ه یاز وقت. میبر میونستت یجاها بود که م یلیخ

 يها یاز زندگ. آدم ها ياز همه . شدم یزده م رونیاز ما حوصله داشت؟ من هم داشتم کم کم از ب یکی

 .جا چیه: تمحوصله گف یب. دیکش یهام رو به رخم م یکه نداشته و دلتنگ شونیمعمول
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برق اومده  نمیبذار بب: نگه داشت و گفت یپارک يعاقبت گوشه . میها گشت زد ابونیخ يتو گهید ي قهیدق چند

 .نه ای

 یخارج يها مکارتیس دیشا. بفرسته يا گهید زیهر چ ای لیمیا نیرو برداشت که احتماالً به شاه تبلتش

پارك نگاه کردم که با هم محوطه شن پوش  يتو کیکوچ يبه بچه ها. دونستم ینم... ياعتبار ای!! داشتند

هنوز زندان نرفته  یوقت. ركبردم پا یگرفتمش و م یاز ترنم م یافتادم که گاه رضایعل ادی. کردند یم يباز

 ؟یکن یفکر م یبه چ: گفت... ارهیخوندم که بچه ب یم دایسه بار تو گوش و يبودم روز

 ...چند روزه: نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

 یبا من راه م گهیکردم؟ حاال که د یم یاز خودش مخف یتا ک. نه اما حرف دلم بود ای بگم دیدونستم با ینم

 .بودمت دهید گهید يجا هیکاش ... کاش گمیهمه اش به خودم م: ادامه دادم. اومد

 لیهام، فام یاز همکارهام، هم کالس یکی: جمله ام رو تموم کردم. نمیحرفم رو بب ریطرفش برگشتم که تاث به

 .ها

و لباس  دهیافتاد که با پوست چروک ينگاهش رو دنبال کردم و چشمم به مرد. کرد ینگاه م يدقت به نقطه ا با

نفر حرفم  هی نکهیمثل ا. معتاد بخت برگشته هیدر واقع . کرد یدرخت ها حرکت م ریداغون از کنار جوب، ز يها

 .آدم هاست جورنیاتهران پر از : زل زدم و گفتم اسیکرده باشه، به صورت  قیرو تصد

-... 

 ؟یکن یچرا خودت قبول نم. کنم یحسش م. یستین یراض تیدونم از زندگ یم... من -

جرأتم . باشه و ناگهان فنرش از جا در بره یعصبان دمیترس یم. داد یبود و جوابم رو نم رهیجلو خ ي شهیش به

تلنگرم وگرنه تا حاال زبونم رو من فقط . يدیرس جهینت نیوقته به ا یلیخودت هم خ: رو جمع کردم و گفتم

 !!يبود دهیبر

 یچرا نم! شده بودم یهمه آرامش، عصب نیاز ا. رو حرکت داد نیماش ينگاهم کرد و بعد با خونسرد عیسر

 ستیپدرت مهم ن يبرا: دوباره گفتم. میدیرس یم يا جهیبه نت دیشا م؟یساده داشته باش يگفتگو هیخواست 

 .ادیبه سرت م یچ

 .دونم یم -

 .ستیو سهراب هم مهم ن دیو سع نیشاه يبرا -

 !!تو مهمه يالبد برا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٢٧٩ 

 ...چرا. آره -

 !دیریبگ میبرام تصم يا گهیهر کس د ایکه تو  ستمیبچه ن. سالمه 36من : دیحرفم پر وسط

 یم الیخ. ساکت شدم. داد یم» درازتر نکن متیپات رو از گل« يحالت صورتش معنا یمودبانه بود ول لحنش

. کردم یبذارم اما ظاهراً اشتباه م يریتونم روش تأث یم ،یلعنت نیرزمیدور از اون ز ن،یدور از شاه ییجا هیکردم 

: گفت يسرد يو با صدا دیچیپ یابونیخداخل . پشت پلک هام اشک جمع شده بود یناراحت بودم و حت یحساب

 نه؟. ستیدلت با ما ن

 ؟یپرس یکنم دلم کجاست، باز م تیخوام حال یدو ساعته م: جوابش رو دادم صدام گرفته بود یوقت

 هیمونده بود که جلوش گر نیهم. بغل چرخوندم ي شهیبه صورتم انداخت که سرم رو به طرف ش یکوتاه نگاه

ها  يکثافتکار نیا يمن و اون آدم ها و اون ساختمون و همه : گفت. رو پس زدم میلعنت ياشک ها! هم بکنم

 .ستیندر کار  ي»جدا شدن«! میبا هم

-... 

 !برام داشت که دلم به حالش بسوزه؟ یچ یبه جز بدبخت ایدن نیا -

 .ها رو بذار کنار يبچه باز نیتو هم ا: صداش رو بلندتر کرد و گفت. نزدم یحرف

-... 

 !دیشیم یاالتیخ يندازیتا بهتون نگاه م -

-... 

 !وراخبه جز چند تا س یستین یچیبرام ه... هر روز تکرار کنم؟ ادیخوشت م -

-... 

 ؟یگرفت) خفقان يمحاوره : حیتوض(چرا خفه خون -

 یبه گه خوردن م م،یاز احساسمون بزن یهر وقت حرف... دیو چکاره باش یکنه ک ینم یفرق: زدم و گفتم پوزخند

 .میافت

 بعد قهیدق 5. نخوام ادامه بدم گهیشده بودم که د ریتمام عمرم تحق يمن هم به اندازه . نزد يا گهید حرف

 .شو ادهیپ: رو پارك کرد و گفت نیماش

پاساژ دو  هی يجلو. حواسم کامل پرت شده بود. بغل بلند کردم و به دور و بر چرخوندم ي شهیش يرو از رو سرم

 .خودت برو: گفتم يخواست جنس جا به جا کنم؟ با سرد یاالن هم ازم م. میطبقه بود
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 .رمیبگ يزیچ هیخوام برات  یم -

نبود  ادمی... داره یمتیق هی یهر زن: آخر رو زد ریبه سمتش برگشتم که ت یجیبا گ. شدم ینم رفتارش نیا متوجه

 .بهت بدم یواسه اون چند شب پول

الزم نکرده، روشن کن : گفتم يکردم تا بغضم پنهان بمونه و جد يتک سرفه ا. هام رو به هم فشار دادم دندون

 .میبر

 .شو ادهیگفتم پ: شد و با اخم گفت یعصبان صورتش

 

از چند قدم تا  شتریکه ب دمیرس جهینت نیبه ا یرو داد بزنم ول تشیخواست در رو باز کنم و هو یلحظه دلم م هی

 ینم یتیداد، من هم اهم ینم یتیاگر اون به من اهم. کردم یخرابش م دینبا. ماجرا نمونده نیتموم شدن ا

عذاب  نیدادم و خودم رو از ا یبه بابک م روآدرس  دیاب. کندم یازش دل م دیاگر اون درست بشو نبود، با. دادم

 یزنه ول یبغض تو صورتم داد م نیدونستم ا یم. شدم و جلوتر از اون وارد پاساژ شدم ادهیپ. کردم یخالص م

 .منطق عمل کنم یخواستم ب ینم گهید

نبود که  یآدم کس نیا. زودتر از انتظارم تموم شد و تک تک لحظه هاش اعصابم رو داغون کرد یلیخ دمونیخر

 کیهوا کامالً تار میبه ساختمون برگشت یوقت. شد یبه حال خودش رها م دیبا. ادیاز دست من براش بر ب يکار

 اسی. و من شونه باال انداختم ختبه من اندا ینگاه اس،ی یو عصب دهیصورت رنگ پر دنیسهراب با د. بود

 .تو صبر کن: وارد اتاق شد و سهراب به من گفت

 ه؟یچ: کالفه گفتم. رو نداشتم يزیچ چیکس و ه چیه يحوصله  الًاص

 نه؟. يکه بلد بود یرانندگ -

 !يدار نامهیفقط تو گواه. نه -

 .نمیدستت رو بب -

 .زوده دنشیهنوز واسه بر: رو بلند کردم و گفتم میدست گچ. زدم پوزخند

 راحت شه؟ التونیتا خ دیناقصم هم بکن دیاحتماً ب: به حرف اون نداشت، سرش داد زدم یکه ربط یتیبا عصبان و

 .بابا، ولش کن یچیه: سهراب گفت. نزد یحرف یول ستادیچارچوب ا يراه رفته رو برگشت و تو اسی

 شده؟ یچ: جلوتر رفتم و گفتم. است گهید يبود مشکل از جا دهیفهم انگار

 .یچیه -
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گفتم اگه وقتشه، گچش رو ببرم، : داد حینگاهش کردم که باالخره توض يجور. واسه من الل شده بود حاال

 . يببر نیخودت ماش

 ؟یتون یمگه م: گفتم يآروم تر يبا صدا. شدم یاز دستشون خالص م نجایاز ا رونیحداقل ب. نبود يبد فکر

 !!زوده یتو که گفت -

. دمیکش یازش کار هم م یحت. نداشتم یمن که مشکل یدکتر گفته بود چهل روز ول. رو تو ذهنم آوردم خیتار

 .خسته شدم گهید. ببر یتون یاگه م یدو سه روز مونده ول: گفتم

 .نجایا ایب: کرد و گفت یانگشت هام رو بررس يرو گچ

 چیه. نشستم نیزم يتخت نداشت، رو. وارد اتاقش شدم و در همون حال دکمه هام رو باز کردم دنبالش

ابزارهاش مشغول  يفلز يجعبه  نیب. داشته باشند یزندگ يروزمره  يها لهینبودند که وس نجایا ادیکدومشون ز

به سهراب . ستادیدر ا یکی نیا بدوباره تو چارچو اسی. برگشت یکیکوچ يبا اره  قهیگشتن شد و بعد از چند دق

 ؟يبلد: نشست گفتم یکه کنار دستم م

-... 

 .مراقب رگ هام باش -

 .نترس -

 .اول خط بکش -

 .دونم یم -

مگه دکتر چکار . شدم یو راحت م دیبر یم. رفتن نداشتم يخودم هم حوصله  یحت یباال بود ول نیهم دکتر

خواست ببره رو  یکه م یبا مداد اتود قسمت. برام مهم نبود گهیاومد د یهم که سرم م ییهر بال. کرد یم

 ؟یکن یم کاریچ: باالخره حرف زد اسی. مشخص کرد

 .شهیتو اون محله ها گم و گور م نیماش یب... ااز اون زن ه یکی يببره خونه  شیقراره لوازم آرا -

 .ببره گهید یکیبده  -

 .ستین یفعالً کس -

 !!آورد ریگ شهیم شهیرو که هم دیحم... اون پسره -

 یسهراب نگاه. صورتم نشست ياخم رو! از دهنش در اومده بود نثارم کرده بود، حاال مهم شده بودم؟ یچ هر

 .ببره دیخوام حم ینم: به من کرد و گفت
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. رو اونجا بفرسته بهیخواد مرد غر یمعصومه است و نم ياز زن ها، خونه  یکی يکه منظورش از خونه  دمیفهم

 چرا؟: دوباره گفت اسی

 .کنار میها رو بذار یمیقرار شد قد -

-... 

 .یخودت گفت -

سهراب باز به  .کردم یبه هر حال من که به چهره اش نگاه نم. مشکوك شده باشه اسیکه  دیرس ینظر م به

 .کارت رو بکن: گفتم. انداخت یمن نگاه

پشت فرمون  دیباالخره که من با: شد و گفتم شتریاخمم ب. موند اسی يو منتظر اجازه  اوردیاره رو باال ن اما

 . گچ هم خسته شدم نیاز ا... نمیبش

-... 

 !ببر... دست منه -

 ...برا فردا يبعد يها میبرم، تصم یحاال م: اره رو بلند کرد و گفت سهراب

 یم فیتکل نییکه برات تع يدار نیبا ا یتو چه صنم: دیچیتو اتاق پ اسیبلند  يگچ گذاشت که صدا يرو

 !!!کنه؟

دلم رو براش باز  يسفره  شیساعت پ مین نیهم ؟یچه صنم. طرف حرفش سهراب بود. رو بلند کردم سرم

 ؟يخوا یم یچ گهید: و بلند گفتم اوردمیطاقت ن گهید! کرده بودم

 !!به اعصابم؟ يدینر یکاف يامروز به اندازه : بلند تر ادامه دادم. رو نداد جوابم

-... 

 !!!دوباره شروع شد؟ -

سهراب . دیچرخ یهر دومون م نینگاهش ب. دیکش یتند تند نفس م. بزنه اما نزد یرو باز کرد که حرف دهنش

دونستم دوباره همون حالت  یم. داد یشار ممشتش ف يگوشه لباسش رو تو اسیکامالً شوکه شده بود و 

عقب عقب از ! به جز من نه،یحالت هاش رو بب نیا یخواست کس ینم چوقتیه. کنه یداره بهش غلبه م یعصب

به بعد  نیداشتم که از ا میتصم. خودم رو گرفتم يخواست برم دنبالش اما جلو یدلم م. در فاصله گرفت و رفت

که از قاب در  دینکش قهیدق کیبه . کردم یفاصله ام رو باهاش حفظ م لیامثل اون او دیبا. باشم یمنطق
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: و به سهراب گفتم دمیکش یقینفس عم!! کرده بود قهر... یالب يبه سمت در ورود. با عجله رد شد. دمشید

 .شروع کن

 يونستم جلوکردم، نت سهیام مقا گهیبا دست د یوقت دم،یساعد و مچم رو با اون وضع د یوقت. دیطول نکش ادیز

 خچالیراست سراغ  هیسر سهراب داد زدم و  لیدل یب. اما حالم خوب نبود هیعیدونستم طب یم. رمیبغضم رو بگ

ذره هم دلم خنک  هیاما . کردم یخال ییدستشو يمشروبش رو تو متیگرون ق يها يتمام بطر. اتاق رفتم

 یم رونیب شیکردم و از زندگ یزودتر تموم مکارم رو  دیمن با. هم حالم رو بهتر نکرد ومدنشیشب ن یحت. نشد

 يآدم ها دور نیو ا نجایاز ا دیبا. ذاشتیپام م يکه عقل جلو یتنها راه. هر دومون بود يتنها چاره  نیا. رفتم

 ... دمیترس یم دیبا. کردم یم

حاال . ق بشنکردم که هر آن ممکن بود برق رو قطع کنند و وارد اتا یفکر م نیبودم و ا دهیتخت دراز کش يرو

 يمالفه رو کامل رو. شد یدلم خال يناخودآگاه تو. هم نبود اسی. مشکل دارم یکیدونست با تار یم نیشاه

. شدم ییبه در اتاق جلو ییضربه ها وجهمت نکهیبه خودم فشار آوردم که بخوابم تا ا يا قهیو ده دق دمیسرم کش

 . داد ینصفه شب رو نشون م 3ساعت . خورد یمبه در ضربه . کردم یاشتباه نم. تخت نشستم يبا ترس رو

 رونیکنسول رو برداشتم و از اتاق ب يرو يا شهیش يمجسمه  عیسر. کردم ترس رو از خودم دور کنم یسع

 یبود و به من نگاه م ستادهیسهراب پشت در ا. رو باز کردم و مجسمه رو آماده نگه داشتم ییدر اتاق جلو. رفتم

 نجا؟یا ياومد یواسه چ: گفتم. م بودمجسمه هنوز پشت کمر. کرد

 .با تو کار داره: دستش رو باال آورد و گفت يتو یتعجب از حرفم، گوش با

 ؟یک -

-... 

 بله؟: رو گرفتم و جواب دادم یگوش

 .کارم رو باز کن زیم يبرو کشو: دیچیگوشم پ يتو اسی يصدا

 يرابطه  يکه نشونه  ادیز دهنم در با یاون حرف يخواستم جلو یکرد و نم یسهراب نگاه م. زدم پوزخند

و دعوا هم  يلجباز يبرا یحت. گذاشتم زیم يراه مجسمه رو رو يکارش رفتم و تو زیبه سمت م. باشه یخاص

 خب؟: گفتم يعاد یلیکشو رو باز کردم و خ. برام مهم نبود گهیاما اون د ،يبد یتیبه طرف اهم دیبا

-... 

 از توش؟ يخوا یم یچ -
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-... 

 .تونم بخوابم وفا ینم: باالخره گفت. شد یالنطو سکوتش

 یآورده بود حاال م نییکردم؟ عصر من رو تا حد نرخ گذاشتن پا یکردم؟ با دلم چکار م یآدم چکار م نیبا ا دیبا

. هردومون خطرناك بود يبرا یوابستگ. فکر کنم یقرار بود منطق. رو گرفته بودم ممیتصم. خواست آرومش کنم

 !!؟یاجاره ام کن هدوبار يخوا یم: آهسته و دلخور گفتم يو با صداسکوتم رو شکستم 

 .فقط تماس رو قطع کرد. رو نداد جوابم

*** 

به . گرم بود یهوا هم حساب. کردم و مراقب بودم که پالك خونه رو رد نکنم یحرکت م یمیقد يکوچه  يتو

 کروفونیبود که م یچند وقت. نمیم، ببپارك کرده بود یکه سر کوچه با بدبخت ینیعقب نگاه کردم که سپر ماش

رفت و  نکیو بدون ع نیبا ماش بوددونستم، قرار شده  یرو م یشده بودند، حاال هم که آدرس اصل الیخ یرو ب

دوباره مشغول گشتن شدم و بعد از دو تا در، . بودم دهیرو ند اسیبهم گفته بود و  نیرو شاه نیالبته ا. آمد کنم

بعد از چند . جا خوردم ششیصورت بدون آرا دنید معصومه در رو برام باز کرد که با دخو. کردم دایپالك رو پ

 ؟یچرا قرار رو تو خونه گذاشت: و گفتم کردمخودم رو جمع و جور  هیثان

 . ها شک کنند يممکنه مشتر گهیم قیشقا: در کنار رفت و گفت يجلو از

 من؟به رفت و آمد : خونه شدم و گفتم کیکوچ یلیخ اطیح وارد

 .بردم یقبالً خودم م. آره -

 .دونم یم -

 .تو ایب -

دوم از داخل اتاق  يطبقه  يراه پله ها یبود که حت کیکوچ يخونه به قدر. هام رو در آوردم و وارد شدم کفش

 .باال قابل تحمل تره: به پله ها اشاره کرد و گفت. گذشت یم نییپا

 يگوشه ا. شده بود دهیچ ياما با اسباب بدرد بخور تر نداشت يباال رفتم که اونجا هم وضع بهتر همراهش

بازش : دستم افتاد و گفت ينگاهش رو. معصومه هم رو به روم نشست. نشستم و جعبه ها رو کنارم گذاشتم

 ؟يکرد

 يو پوست پوست شده ام نگاه کردم و دلم برا یبه دست الغر مردن. مانتوم رو تا ساعد باال داده بودم نیآست

 .آره: گفتم .خودم سوخت
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 . پماد بزن -

 نبره؟ ییبو یحساسه که کس یلیخ... زنم یم: که سهراب برام گرفته بود افتادم و گفتم يپماد ادی

 ؟یچ: گفت یحواس یب با

 .قیشقا -

 !اش حله هیباشه، بق رونیخودش که از ماجرا ب يپا... آره -

 ؟یستیچرا سر کار ن: گفتم دوباره. باشه رونیب انیخواست از جر یمعلومه که م. زدم پوزخند

 کدوم کار؟ -

 کوریدست ها مان نیبا ا: بود، به سمتم گرفت و ادامه داد ختهیرو که از فالسک بغل دستش ر يچا استکان

 !کنم؟

به . سر تکون دادم و استکان رو گرفتم. داد یو تلق تلق صدا م دیلرز یدستش م يکامالً تو یو نعلبک استکان

 ؟یخوب: تم و گفتمانداخ یسر تا پاش نگاه

 .آره -

 خوبه؟ نیمت -

 هیبعد از چند ثان. دیصورتش به شدت ناراحت شد و لب هاش لرز نیاسم مت دنیبا شن. دمیپرس یکاش نم يا

شونه اش گذاشتم  يدست رو. بلند شدم و کنارش نشستم. دیصورتش گذاشت و بغضش ترک يدستش رو جلو

 شده؟ یچ: که آرومش کنم و گفتم

باالخره  یبعد از مدت. کنه یمن هم اجازه دادم خودش رو خال. کرد و صورتش سرخ شده بود یم هیربلند گ بلند

 .بچه ام رو برده: گرفته گفت يو صدا نیف نیدستش رو برداشت و با ف

 شوهرت؟ -

 .آره -

 کجا؟ -

 .هشتگرد... مادرش يخونه  -

 !تونه؟ هنوز که حکم دادگاه نداره یمگه م -

 کار؟یخواد چ یاون حکم م: تگف هیبا گر دوباره
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تو سر خودم  یچه خاک نیبب: به سر و وضع خودش گفت یو با نگاه دیزانوهاش کوب يدست هاش رو رو محکم

 !کردم

 یبتون دیشا: و گفتم دیبه ذهنم رس يفکر. دلم سوخته بود یلیخ. بگم یدونستم چ ینم. رو فوت کردم نفسم

 ؟یکن تیشکا

هم  نیا ،يدارم، نه کس و کار ینه پول... بچه ام رو برده! ده؟یف من گوش مبه حر یحق هم با من باشه، ک -

 ...وضع خودمه

 ؟یکش یم یچ... دونم یچه م... سراغ مواد؟ یچرا رفت: گفتم یول ستیدونستم االن وقت سرزنش ن یم

 ...کراك شه،یش... ادیب ریگ یهر چ... رسونه یکه سهراب بهم م ییآشغال ها نیهم -

 ؟ینیب یرو م مگه سهراب -

 . ذارهیبسته ها م نیتو ا. نه -

کرده بود،  اهیرو برام س یاون کثافت زندگ: ادامه داد هیکه آورده بودم اشاره کرد و با نفرت و گر ییجعبه ها به

 ...دونستم یچه م. بود ختهیها هم تو دست و بالم ر نیا

-... 

 .رو برده نمیحاال هم که مت -

 .میکن یما خودمون راهمون رو انتخاب م. ننداز یگردن کس: فتمخودم افتادم و گ یزندگ ادی

 ...نیمت: تاسف سر تکون داد و دوباره زمزمه کرد با

هنوز جوون بود و . داشت شیکه آرا یوقت يالبته نه به اندازه . خوشگل بود ادیهنوز هم با وجود اعت صورتش

 ؟یترك کن یتون یم: گفتم. باز دلم سوخت... مادر

: با ناله گفت. نگاه کرد که من جوابم رو گرفتم يجور. غم فرو رفت و زانوهاش رو فشار داد يواش ت چهره

 .ندارم پسرم رو بزرگ کنم اقتیمن ل گه،یراست م

 !نبودم ينطوریبهش بگو، از اولش که ا شیدیبار که د نیا -

فروش : ه سمتم گرفت و گفتب. دسته پول آورد هیتاقچه  يبلند شد و از رو. شد سیزد و باز گونه هاش خ پلک

 .شهیپ يهفته 

 ؟يندار اجیاحت يزیبه چ: که سهراب گفته بود رو برگردوندم و گفتم یهمون مبلغ دوباره

 .نه -
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 ...ییدارو... يدکتر -

 باشه کجاست؟ دیخودش االن که با. خوام یبهش بگو نم: رو بهم پس داد و گفت پول

 .يریبگ لیوک يبخوا دیشا. هشیالزمت م. ریبگ: شدم و اصرار کردم ناراحت

 .خوام ینم یچیکه نباشه، ه نیمت: سر تکون داد و گفت یزد، به عالمت منف پوزخند

 خودته؟ يخونه  نیا-

 .دندیحال و روز من رو ند نیخوب شد مردند و ا. پدرم يخونه  -

خودم رو  س،یبا پل يهمکار نیاخواستم با  یمثالً م! نبودم که بهم افتخار کنه یتیمطمئناً تو وضع. بابا افتادم ادی

 .رو خراب کرده بودم زیاما همه چ... خواستم خودم رو بهش ثابت کنم یم. تبرئه کنم

 قهیو  يبا شلوار پارچه ا ياومدم، مرد رونیاز خونه ب یوقت. هم به حرف هاش گوش دادم گهید ي قهیدق چند

و به  دمیناخودآگاه ترس. کرد ینگاه م رهیدوم خ يه طبق يداده بود و به پنجره  هیتک ییرو به رو واریباز به د ي

حاال نگاه مرد به من . وقت باز نمونه هیکه  تمدر رو محکم بس. نظرم رو جلب نکرد یخاص زیچ. باال نگاه کردم

بود  ستادهیمرد هنوز ا. سر کوچه دوباره به عقب نگاه کردم. رفتم نیقدم هام رو تندتر کردم و به سمت ماش. بود

زن  هی يبرا یامن ياصالً محله  نجایا. ارمیب نیسهراب حق داشت که بخواد ماش. زد یپک م گارشیو به س

 .اون طیبا شرا یمخصوصاً زن د،یفکرم به سمت معصومه کش... تنها نبود

حرف ها و رفتار  ادی. رو از خودم دور کنم یکردم نگران یشدم و سع نیسوار ماش. اومد یاز دست من بر نم يکار

 چیه. بودمش دهیزد، ند رونیب نیرزمیو از ز دیکه اون گردنبند مزخرف رو برام خر شیاز دو شب پ. فتادما اسی

سخت بود . در موردش سوال نپرسم یکس زکردم که ا یبه زحمت خودم رو راض روزیهم ازش نداشتم و د يخبر

نه . ود اما من ته کمد پرتش کردمب یگرون و قشنگ یلیگردنبند، جواهر خ. هر دومون بهتر بود يبرا ينطوریاما ا

گرنبند که ! در اومده یدونستم پولش از چه راه یشده بود، چون م دهیخر يبا منظور بد نکهیفقط به خاطر ا

بود که تونستم بدون مزاحم  نیا اسیمثبت برنگشتن  يتنها نکته . کنم شیکار نمخورد و خوراك نبود که نتو

محله  نیجا به ا نیتر کینزد. ذهنم مرور کردم يبک بهم داده بود رو توکه با ییآدرس ها. سمیبابک بنو يبرا

 . بود یفروش چیمغازه ساندو هی

کارت فرزاد،  يکه رفته بودم و شماره و آدرس رو يا یو اسم دکتر، محل پارت شگاهینامه آدرس آزما نیا يتو

قرار بود توشون جنس بذارند و از که  یرنگ يها یقوط يدرباره . رو نوشته بودم فریشماره و پاتوق جن یحت

باشه که قبالً  يا يرنگ ساز ي نههمون کارخو نیزدم ا یحدس م نکهیمارك کارخونه سوء استفاده کنند و ا
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کردم  یچند بار سع... نیرزمیها و آدرس اون ز نیبه جز عوض شدن ماش زیهمه چ. باهاش معامله داشتند

من رو به بابک  تیبود که حسن ن يزینامه در واقع چ نیا. گهیوقت د هی يگذاشتم برا. اما نتونستم سمیبنو

 .ثابت کنه تا بدونه من هنوز طرف اونم

 یتیو زود کردن من اهم ریبه د گهیدونستم که د یم. شدم ادهیپارك کردم و پ یفروش چیدر ساندو يجلو

 . فاقاً ناهار هم نخورده بودمات. خواستم زبرگریچ هیاومد،  شخونیپ يگرفتن سفارش جلو يمرد برا یوقت. دندینم

 د؟ییخوا یهم م يا گهید زیچ: گفت ستادم،یهنوز ا دید یزن مغازه اطالع داد و وقت چیبه ساندو مرد

با . کاغذ رو برداشت. مرد به وضوح دستپاچه شد. آوردم و به سمت جلو هول دادم رونیمانتو ب بیرو از ج نامه

نامه رو به دستشون  نیلطفاً ا: گفتم. پنهان کرد شهیش رینامه رو زکاغذ سر تکون داد و  يخوندن اسم بابک رو

 .مهمه یلیخ دیبگ. نهیبب لدای کیتتو بو گهیخواد شما رو سه روز د یبهمن فرما م دیو بگ دیبرسون

 .گمیحتماً م: تر شد و گفت يعاد یجور مراجع ها ترسونده بودنش، کم نیکه از احتمال شنود داشتن ا مرد

 .ممنون -

 گهیوقت بود که د یلیخ. شدم چیساندو دنیکالس نشستم و منتظر رس یب یکیپالست يها یاز صندل یکی يرو

من انقدر عوض شده بودم که  یکرد ول یسرزنش م د،ید یم نجایمن رو ا دایاگر و. برام مهم نبود زهایچ نیا

دونستم که فردا  یم نیشاه و اسی ياز حرف ها. گاز بزنم چیو ساندو نمیممکن بود وسط آسفالت کوچه هم بش

احتماالً حرف . بردند یقبل م يحتماً من رو هم مثل سر. رندیبگ لیها رو تحو یقراره به شرکت برند و قوط

 رونیقرار ب گهیسه روز د. تا سوال هام رو بپرسم دمید یخودش رو م دیداشتم که به بابک بزنم و با يادیز يها

 .رفتن داشتم

بود که  يبار نیاول نیا. از ساختمون هاش بود یکی يتو نیرزمیشدم که ز یخلوت يساعت بعد وارد کوچه  کی

سهراب تو ذوقش  یدر اومد و گفت که هنوز زوده ول دیسع يصبح صدا. گشتم یرفتم و بر م یم میخودم مستق

بزنه،  یرفح اسیبود که رو حرف  دیعمن رو داده بود وگرنه از سهراب ب یرانندگ يبعد از رفتنش اجازه  اسی. زد

 . معصومه وسط باشه يفرستادن مردها به خونه  ياگر پا یحت

دو دل شده بودم که بهتر بود . پارك کردم. شده بود یدار هم ط بیشده بودم و سطح ش نگیوارد پارک حاال

 !نه اینوشتم  یرو هم م نجایآدرس ا

! هم نه اد،یخواست امشب ب یدلم م هم. اومد یآرامش خوشم م نیبود و از ا شهیخلوت تر از هم نیرزمیز داخل

. ناله بود و من شک نداشتم يصدا. شد دهیشن نیاز پشت در شاه ییکه خواستم وارد اتاقمون بشم صدا نیهم
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به همون  عیسر. کنجکاو تر شدم و دمیخواستم به راهم ادامه بدم که باز شن. در باز بود يبه خصوص که ال

رو به رو  یدونستم قراره با چ ینم. در گذاشتم يدستم رو رو. دگنگ گفتگو هم اضافه ش يصدا. طرف رفتم

 زیدر رو آروم هول دادم و بازترش کردم که اگر چ. ساکت بود يادیز. به اطراف انداختم یدوباره نگاه. بشم

 .شدم رهیبا دهن باز خ. پاهام رو سست کرد دمید هک يزیچ یدور بشم ول عیبود سر يا یخصوص

. کرد یکاناپه افتاده بود و ناله م يبا دست و پا و دهن بسته رو یبودند و زن ستادهیکاناپه اچهار نفرشون دور  هر

تمرکزم رو . دمیکش قینفس عم هی! تونستم تحمل کنم ینم گهیرو د نیا!! ؟ییعادت داشتند که چهار تا! ؟یچ

 یل بود و به نظر نملباس هاشون کام! ستین گذرهیذهن من م يکه تو يزیبدست آوردم و متوجه شدم، اون چ

ناله  يصدا. افتاد و نفسم بند اومد اسیدست  يتو يچشمم به قمه . داشته باشند يکه با اون زن کار دیرس

و به زحمت صورت زن  ستادمینوك پاهام ا يرو. دادند یحرف زدن بهش نم يشده بود و اجازه  شتریزن ب يها

 .بود محات! با تعجب شناختمش. دمیرو د

دهن حاتم رو  يکاناپه نشست و چسب رو يجلو نیشاه. خوندن يشروع کرد به کر دیند که سعساکت بود همه

 !بنال: داد زد نیشاه. که دادش در اومد دیبا شدت کش

 ن؟یچه ت شده شاه. نکردم يمن که کار: گفت هیبا گر حاتم

 م؟یزن یپس دو ساعته واسه عمه ام زر م -

 .هام نشدهات میهنوز تفه: رو به جمع با خنده گفت و

... صبر کن: لبش برگردونه که حاتم تند تند و با استرس شروع به صحبت کرد يدوباره چسب رو رو خواست

روش کارم . یدون یخودت که م. کنم یخودم رو گم و گور م يمن بعد هر کار. يدیاشتباه فهم... صبر کن

 .نهیهم

 .نه قبل از تموم کردن کار -

 .نیتموم کردم شاه. دو روز بعد برگشتم دختره نبود د؟یگیم دیدار یچ!!! من که تموم کردم -

 يسر لجباز: و گفت دیباز خند نیشاه. کردم یزد که من هم داشتم باور م یحق به جانب حرف م يجور هی

 .يگور خودت رو کند

 ...اشتباه... نمیصبر کن بب -

 .خفه اش کن: داد زد اسی
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 يخم شد و دستش رو رو دیسع. دهنش چسبوند يرو يا گهیحاتم چسب د يتوجه به التماس ها یب نیشاه

. کرد یشدن پوست صورتش نگاه م رهیراه نفسش رو بسته بود و با لذت به وول خوردن و ت. حاتم فشار داد ینیب

انداخت که پشتش به من بود و حالت  اسیبه صورت  یعاقبت نگاه. نزنم یدهنم رو گرفته بودم که حرف يجلو

 يو حرکت دست و پا دیحاتم تند تند نفس کش. دستش رو برداشت یکوتاه يبا خنده  .دمید یصورتش رو نم

 . که دخالت کنم دمیترس یکردم و م یرو به رو نگاه م يبا تعجب به صحنه . بسته اش سست شد

شروع به  يخونسرد يبا صدا. حد گشاد شد نیشتریدستش تکون داد و حاتم چشم هاش تا ب يقمه رو تو اسی

 .فقط حفظ ظاهره يخونسرد نیو ا گذرهیم یجور مواقع درونش چ نیدونستم ا یاما من م .صحبت کرد

 .رو گذاشتم تو پوست گردو اسیدست  یگفت يدیرس یحتماً به هر ک -

 .تکون داد یمحکم سرش رو به عالمت منف حاتم

 !طرفند یفهمند با ک یخبر مثله شدنت که به گوششون برسه، م -

 !اومد؟ یاز کجا م نهیهمه ک نیا. نفس هام به شماره افتاده بود. دادم گلوم فشار يرو رو دستم

 بعدش؟ ای یبش کهیت کهیقبل مرگ ت يخوا یم -

 چیگفت که ه یم يزیداد و از ته گلو چ یخنده زدند و حاتم با شدت دست و پاش رو تکون م ریسه نفر ز هر

و  ستادمیا یم نجایا دیترسوندن بود؟ با يابودن کلتش بر یکار هم مثل خال نیا. دیفهم یرو نم شیکس معن

دست  دیسع. دیرو کش یکیحاتم رو باز کرد و  يطناب دور دست ها نیکردم؟ شاه یرو تماشا م شونیوونگید

 يسر قمه  اسی. نگاه کرد اسیمانتو رو با شدت باال داد و به  نیآست نیشاه. اش رو محکم نگه داشت گهید

نگاهم از موکت . شد شتریحاتم ب يسر و صدا. زد رونیاد و خون ازش بساعد حاتم فشار د يبزرگش رو رو

 !!!کردند؟ یم یداشتن چه غلط. بود یواقع کامالً زیهمه چ. کرد یبه زخم و برعکس حرکت م یخون

حاتم اعصابم رو  ي جهینت یب يصدا و حرکت ها. قمه رو گرفت و بلندش کرد يبا هر دو دست دسته  اسی

 يدست هاش رو باال اسی. دید یرو تار م زیم هام به خاطر اشک جمع شده، همه چچش. داغون کرده بود

 .دمیکش غیاراده ج یکه ب ارهیساعدش فرود ب يسرش برد و خواست رو

 يهمه به طرف من برگشتند بودند که ال. شد سیدهنم گذاشتم، پلک زدم و گونه هام خ يدستم رو جلو عیسر

زل  اسی جیگ يبه چشم ها. پخش بشم نیچارچوب سر بخورم و کف زم يبود رو کیبودم و نزد ستادهیدر ا

 دیغرغر سع يصدا. برگشتآورد و کامل به طرفم  نییهوا نگه داشته بود کم کم پا يقمه رو که هنوز رو. زدم

 .رونیب: داد زد نیبلند شد و شاه
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حرفشون عمل نکنم با من هم  اگر به دمیترس یبار م نیا. عقب عقب رفتم يدهنم رو قورت دادم و با ناباور آب

. افتاده بود، عقب تر رفتم نیزم يکه رو فمیک الیخ یب. من بود يهنوز رو اسی يچشم ها. کار رو کنند نیهم

 يصدا. دمیبه طرف اتاقمون دو تبرگشتم و با سرع. به سمت من حرکت کرد. ول شد اسی يقمه از دست ها

 .سایوا: گفت. دمیرو از پشت شن دنشیدو

در رو هول . به در فشار آورد و مانع بسته شدنش شد. در اتاق رو باز کردم و خودم رو داخلش انداختم توجه یب

 یحالم خوب نبود و م. در رو محکم بست و نگاهم کرد. من رو عقب زد و داخل اومد تیبا عصبان یدادم ول

 نیقدم جلوتر اومد و من ا هی. مریبگ روام  هیگر يکردم که جلو یاما سع. داستیصورتم پ يتو میدونستم ناراحت

دست هاش رو . فتمیبود ب کیکاناپه گرفت و نزد يجلو زیم ي هیبار به سرعت چند قدم عقب رفتم که پام به پا

 .امینم! خب لهیخ: گفت یمیباال آورد و با لحن مال

 ...کرد ما رو دور زده یم الیخ... حاتم بود: اشاره کرد و ادامه داد رونیبه ب يعاد یلیخ

من  يبودن اون آدم برا یکرد ک یفکر م د،یبر یهمه مدت دنبالش بود، حاال هم داشت دستش رو م نیا

 .به خاطر تو گرفتمش: سکوت کردم گفت دید یوقت! داره؟ یتیاهم

 ...یداشت!!... به خاطر من؟: ناله گفتم با

 .نترس: فتگ. دوباره دور تر رفتم. کرد رو بزنم یکه داشت م يتونستم حرف کار ینم یحت

 به جونت؟ نداختیرو م يداشت قادر ستین ادتی: گفت. تاسف سر تکون دادم با

 .نجایبه خاطر تو آوردمش ا: ادامه داد. بود ریاز هر جمله اش سراز جانیپر از نفرت شده بود و ه صورتش

!! آورده بود یآشت شکشیبرام پ! خونخوارها؟ يام؟ ملکه  یفکر کرده بود، من ک. کردم یدهن باز نگاهش م با

 . شیخوام بکش یمن نم: گفتم

رو  یخوام کس ینم: بلند تر گفتم. دیرس یکرد و صدام به گوش خودم هم نم یم ینیام سنگ نهیس يتو قلبم

 .یبکش

 .یکن یبه اوضاع عادت کنم خرابش م امیتا م: ادامه دادم. اشک هام سراغم اومده بود باز

-... 

 ...من زمیعز -

 .ياریدر ب يباز یخوام وحش ینم: و اضافه کردم اوردمیخودم ن يبه رو!! »زمیعز«بودم  گفته
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به : داد زد یعصبان يبا صدا!!! دونستم یکه برام کرده رو نم یمیکرد، انگار من قدر کار عظ ینگاه م يجور

 !خاطر تو آوردمش

 .خوام یمن نم -

تونم بذارم در  یمن که نم! ياریدر م يهمه اش بچه باز: بعد گفت. دیکش یقیهاش رو بست و نفس عم پلک

 .بره

 ش؟یبه خاطر من گرفت یگیمگه نم -

-... 

 .به خاطر من ولش کن -

 .تقاص کارش رو پس بده دیبا: کرد و گفت اخم

 .دارم، بذار بره ییسر سوزن برات معنا هیاگه من ... اگه -

 نجایا: فشار داد و گفت و چشم هاش رو یشونیبا کف دست پ. منتظر جوابش بودم. شد رهیسکوت بهم خ تو

 .دارن ییگروهم از من انتظارها... دهیهمه رو د... اومده

 .ياوضاع خسته شد نیکردم خودت از ا یتا حاال فکر م: سکوت گفتم قهیدق کیاز  بعد

 .بکن يدوست دار يهر کار: رفتم و همزمان گفتم یسمت اتاق پشت به

با  اهامیرو ياومده بود و مثل نوجوون ها داشتم تومن ازش خوشم . خواست بهش نگاه کنم یدلم نم گهید

. خواد جبران کنه یو م مونهیکه حتماً از گذشته اش پش یکس. کردم یم یکه ازش ساخته بودم، زندگ یتیشخص

هم باورم نشده  نشیاشم يتو يحرف ها یحت. کردم یم ریتعب يا گهیهر حرف و هر رفتارش رو هم جور د

 ینزد و من هم وارد اتاق پشت یحرف چیه. دمید یبود که م نیهم تیواقع. بود يا هگید زیچ تیاما واقع... بود

نه برام  دیخند ینه م نهیآ يصورت تو. دمیرفتم و به صورتم آب پاش ییبه دستشو. هنوز آروم نشده بودم. شدم

 .رفتم یفرو م شتریبزدم،  یدست و پا م شتریب یهر چ. آشنا بود

*** 

و به  دمیچشم هام رو مال. بودم و بازوهام مور مور شده بود دهیتاپ پوش. شدم داریباحساس سرما از خواب  با

 مهین يفضا يتو. داشتم يبودم و هنوز هم احساس بد دهیخواب هیبا گر شبید. صبح بود 7. ساعت نگاه کردم

هارزانو افتاد که مثل جغد اون طرف تخت چ اسیکنم اما چشمم به  دایرو پ لتیگشتم که کنترل اسپ کیتار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٢٩٣ 

کرد و  یدرشت به من نگاه م يبا چشم ها! بشه داشیکردم امشب پ یاصالً فکر نم. جا خوردم. نشسته بود

 .کن ادیدرجه اش رو ز: گفتم. دستش بود يکنترل تو

خواستم بهش فشار وارد  ینم. تونستم به اون سمت بچرخم ینم فمیبه خاطر دست ضع. اوردیخودش ن يرو به

 .کن ادیدرجه اش رو ز: تکرار کردم. شده بود یکم زخم هیش هم گچ دنیموقع بر. بشه

 .دمیشن -

 .سردمه -

 .دونم یم -

 ؟یکن ینم ادیز -

 .نه -

 !به درك: حرص گفتم با

 يرو. بعد درجه رو کمتر کرد و فضا سردتر هم شد هیچند ثان. و پلک هام رو بستم دمیسرم کش يرو تا رو مالفه

تخت ! یسمیساد ي وونهید. دلم بغل کردم يو پاهام رو تو دمیاون دراز کشپشت به . دست سالمم غلت خوردم

 .کنه نهیرو معا ستتد گمیبه دکتر م گهیچند روز د: سرم گفت يخورد و صداش از باال یتکون

 سردته؟: گفت. صداش تعجب کردم يآرامش تو از

 .آره: گفتم یکالفگ با

چکار : گفتم یعصبان. کنه مییدوباره هوا دمیترس یبود؟ م یچه وضع نیا. دیرو کنار زد و پشتم دراز کش مالفه

 ؟یکن یم

 سردته؟ یگیمگه نم: گفت. داشت يبدتر ي جهینت دتریآدم عکس العمل شد نیمقابل ا در

بگم : کنار گوشم گفت. نمونه يتا فاصله ا دیدستش رو دورم انداخت و عقب کش. استداللش بودم نیا ي کشته

 اد؟یب یدکتر ک

 !یخواد نگران سوراخ هات باش ینم... رمیخودم م: و گفتم زدم پوزخند

. دستش رو اطراف گردنم تکون داد که خودم رو جمع کردم. خودش وسط دعوا اشاره کردم يبه جمله  عمداً

 ش؟یندازیچرا نم: گفت

 .خوامش ینم -

 از مدلش؟ ومدیخوشت ن -
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از من و حرف  یچیه. زدم یها حرف م ییاانگار به زبون آدم فض. گلوم نشست و جوابش رو ندادم يتو بغض

. کمرم حرکت کرد يدستش رو. پلک هام رو بستم. نهیدستش بلند شد که صورتم رو بب يرو. دیفهم یهام نم

 رمیگ ؟یاما بعد چ... ددا یم تیبه من اهم یکم هیاگه فقط . داد یبهم م یپوست سردم حس خوب يگرماش رو

 ...به حاتم دادم و ردش کردم رفت یوشمالگ هی: گفت ؟یداد، بعد چ یم تیکه اهم

 ؟يشد یراض: ادامه داد. هام از تعجب باز شد پلک

اتاق  يکه تو يزیآم دیبه خصوص با لحن تهد. کنه يکار نیکردم به خاطر من همچ یفکر نم چوقتیه

 یبود و واقعاً حس م کینزد یلیصورتش خ. شدم رهیو به چشم هاش خ دمیبه سمتش چرخ. داشت نیشاه

 !یگیدروغ م: گفتم. خودش نه من لیبه م. ادیخواستم جلوتر ب یم. زنه یردم نگاهش داره صدام مک

 !ترسم که بخوام دروغ بگم ینم یمن از کس -

 ؟یاش کن کهیت کهیت یخواست یواقعاً م -

-... 

 ش؟یهمه مدت گرفت نیچرا بعد ا -

 ؟يتو چرا به تلفنم جواب نداد -

-... 

 ؟يچرا ولم کرد -

 !!؟يبهم زده بود ییچه حرف ها ادتهی -

 . يتو ولم کرد -

 ؟یدنبالش یاز ک -

 . يولم کرد ایدن يمثل همه  -

 ...با -

 !شمیمن بد م ،یولم کن -

اومد  یداد، نم ینشون م لیکه اون اوا یاصالً به اخالق. خواستم انقدر بهم وابسته بشه ینم. بند اومده بود زبونم

 !یارزشش رو داشت مینیبذار بب: و فکر بودم که گفتهنوز ت. که اهل وابسته شدن باشه

بود که  يزیحرکت دست هاش تنها چ. اطراف رو کنار زد يمالفه ها. گردنم گذاشت يرو يشد و بوسه ا خم

 يشده  کیبار يبلند کرد و با چشم ها یسرش رو کم. کمر لباسم ثابت موند يخواستم اما رو یاون لحظه م
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من  يمنتظر اجازه . دمیموهاش دست کش نیب. موهاش رو دوست داشتم یختگیر بهم. پر از سوال نگاهم کرد

همون لحظه سر . شدم رهیبه سقف خ یسرم کنار زدم و با سر خوش ریبالش رو از ز. برد نیینموند و سرش رو پا

  ؟یینجایا!... اسی یه: که بلند گفت نیدر زدن و بعد شاه يصدا. اومد رونیاز ب ییو صدا

. شد زیخ مین يبا ناله ا اسیمحکم پلک هام رو به هم فشار دادم و ! محل یخروس ب! نجایا! وقت صبح نیا

 داره؟ یهم به اون اتاق دسترس نیشاه: آروم گفتم

 .آره: خش دار گفت يصدا با

 .اومدم: و بلند گفت دیپر نییاز تخت پا. داد یلب فحش ریز دیخودش رو د تیوضع ینشست و وقت کالفه

بعد از . بودم دهیمن هم مالفه رو کامل باال کش. بود سیبرگشت، صورت و موهاش خ یت و وقترف ییدستشو به

 !چه خبرته؟: در رو باز کرد و گفت هیچند ثان

بود،  دهیکه سفت به در چسب اسی يبازو يدر عوض چند لحظه بعد، از باال. بلند نشد نیاز شاه ییصدا چیه

 .دونستم یم: من گفت دنیو با د دیداخل اتاق سرك کش

 ...و ستین یدختره مال یکه گفت: گفت یهمچنان م نیهولش داد و شاه رونیبا غرغر به ب اسی

 !شعور یب: زدم داد

اصالً  يکار نیهمچ. اتاق بخوابه نیا يکردند با وجود من تو یاحتماالً فکر نم. در رو محکم بسته بود اسی اما

از تخت بلند شدم که اوضاع اتاق و خودم رو رو  يدیبا ناام. داتاق جدا بو هی رونیبه خصوص که ب! نبود يحرفه ا

 . گرفت یمواقع جلوم رو نم نجوریمخ خودم ا نهوگر د،یسر رس نیبعد خدا رو شکر کردم که شاه. به راه کنم

 .شرکت میریحاضر شو، م: برگشت و گفت اسیبعد  قهیدق ده

هام رو  يبعد چتر. ثابت نگاهم کرد قهیدق کی. مریاخمم رو بگ يتونستم جلو یکاناپه نشسته بودم و نم يرو

 . يخرابشون کرد: صورتم پخش کرد و گفت يتو

 ؟يریدوش بگ يخوا ینم: همزمان گفت. رفت سیبه سمت سرو... موهام رو فراموش نکرده بود تیالیها هنوز

 .بعد از تو: گفتم ابروم رو باال انداختم و. خنده ام رو گرفتم يجلو. در برگشت و به داخل اشاره زد کنار

 !وقتمون کمه -

 !یکن یپس تو کارت رو زودتر تموم م -

 .به خاطر خودت گفتم -

 . لبخند زدم شییاز پررو. داخل رفت و
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فکر  نیبعد به ا. رو به رو بشم نیبا شاه دیبا يدونستم چطور یشدم، نم یبه قصد شرکت رفتن، وارد الب یوقت

بار فقط من و  نیازش خجالت بکشم؟ ا ایبدم  حیرو بهش توض يزیمنه که بخوام چ يکردم که اون چکاره 

: گفت اسی یحرکت کردم ول اه نیاز ماش یکیبه سمت  م،یاز آسانسور خارج شد یوقت. میبود اسیو  نیشاه

 .ستیالزم ن

 ؟یچ: گفتم یجیگ با

 يباال يطبقه  يه محوط يو تو میگذشت نگیپارک چیبا هم از پ. جوابم رو نداد یکس. دنبالشون حرکت کردم و

 چهیکه از در میدیرس يبه نقطه ا قهیبعد از دو دق. میحرکت کرد نگیدر به سمت پشت پارک يبه جا نگیپارک

شرکت بود اما در خروجش از پشت  ریدرست ز نیزم ریز. بود دایشرکت پ اطیح وارشید يباال کیکوچ يها

که  نگشونیپارک! کامالً مجزا باشند دو ساختمون نیشک داشتم که ا یحت. شد یساختمون شرکت باز م

خواستند من  یقبالً نم! بود نیا ذاشت،یمسافت م يکه حضور من رو يریپس تاث. مشترك اما با فاصله بود

و  دیدستم رو کش اسیزل زده بودم که  اطیبه ح ها چهیدر ي شهیهنوز از ش. کردند یبدونم و راه رو دور م

 .حرکت کن: گفت

 د؟یمتمرکز شد که انقدر دیترس ینم -

و رفت و آمد رو  نترنتیکه مصرف برق و ا میداشت ازیو پر رفت و آمد ن يتجار يجا هیبه . وسط شهره نجایا -

 .بپوشونه

 بوده؟ یفکر ک نیا -

 .نهیشاه يمعمار -

 !!همون مغز متفکر -

 .يدیهنوز شاهکارش رو ند: گفت اسی. زدم پوزخند

 شد؟ ینم يآورد ینمعروسکت رو : گفت يشداریبا لحن ن نیشاه

در مقابل  یشد ول یم جادیا يریدرگ هیزدند  یبهش م یحرف نیهمچ دیسع ایدونستم که اگر سهراب  یم

وارد  يو از در میبه راهمون ادامه داد. داد یجوابش رو نم یمواقع حت شتریب. بود ریانعطاف پذ یلیخ نیشاه

 یدوم م يکه به سمت انبار طبقه  میپله ها بود يجلو قاًیو حاال دق میکرد یرو ط اطیعرض ح. میشد اطیح

 . شد یباز م يجداگانه ا ابونیشمال و جنوب ساختمون با هم فرق داشت و هر کدوم تو خ ينما. رفت
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جلوتر رفتم و . رنگ ها بود ییلویو چند ک ییلویک کی يها یاز قوط یرو به رومون کوه. میانبار شد وارد

 نیا: گفتم. تمام حدس هام درست از آب در اومده بود!! دنا. بود یکیخونه مارکشون رو خوندم که با مارك کار

 د؟یپخش کن دییخوا یها رو چطور م

 ...يبود دهیها رو د يتا حاال خرده کار. ستیمال تهران ن: جواب داد اسی

 شهرستان؟ رهیم -

 .غرب يبرا شهیم يریامروز بارگ -

 غرب؟ -

 .کردستان -

 . دمیا دست کشه یقوط يتکون دادم و رو سر

 د؟یترس یها نم یبازرس ستیاز ا -

 !هیکارمون قانون -

. کردند یم عیتوز یشرکت به ظاهر قانون هی قیقانونمدار رو از طر يکارخونه  هیمحصوالت . هم داشت حق

 .راه داشتند نیب یاحتمال يدهایبازد يهم برا يحتماً برنامه ا

 خوبه؟ نیبب. دهیجد یها طراح نیا: گفت نیرو به شاه اسی

 ؟يخوا یاالن نظرم رو م: جواب داد يبا دلخور نیشاه

 .میرو بکن هیداده بود زودتر قال قض ریگفتم که گ. میوقت نداشت -

 گفت؟ یم یخودش چ. تست کنم دیبا -

 .ومدیبدش ن -

 .نمیبذار بب... هیخطر یلیخ يسر نیا -

 يسر نیا: گفتم. بودم دهیه حال تو صورتشون ندکه من تا ب يزیچ. بودند دهیهر دو به نظر ترس. کردم نگاهشون

 نه؟. شترهیاز قبل ب

 .بذار فقط شرش کنده بشه: زنه گفت یکه انگار با خودش حرف م يسر تکون داد و جور اسی

رو کنار گذاشت و از  یچند تا قوط نیشاه. دیکش یقیدست هاش رو پشت گردنش قالب کرد و نفس عم و

 ظیباز شد و چند قطره رنگ غل یشکاف. ضربه زد یرو باز کرد و به ته قوط چاقوش. آورد رونیب یکیوسطشون 

ن گذاشت و چاقو رو به لبه یزم يرو رو یقوط. لبخند زد نیشاه. بد ای هیخوب يدونستم نشونه  ینم. دیچک دیسف
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 يدایبعد فشار ز. زد ینوك چاقو رو داخلش برد و چند ضربه به کف قوط. بازش کرد. انداخت یقوط یحلب ي

 هی یسر و ته اش رنگ بود ول. شدم انیمتوجه جر. سر تکون داد دییتا يو به نشونه  دیدوباره خند. واردش کرد

انداخت،  يرو کنار یرنگ يچاقو. داخلشه یو معلوم بود که چ بودمحکم جدا شده  ياون انتها با ورق ها هیال

با  کهیجدا کرد و در حال هیرو از بق یطقو. زهیرنگش نر يکت و شلوار دود يقطره هم رو هی یکه حت يجور

 .بهتره یلیقبل خ يها ياز سر: گفت دیکش یانگشت هاش م يدستمال رو

 .کنند که دستشون رو نشه یکار مدام راهشون رو عوض م نیبودم تو ا دهیشن!! قبل؟ يها يسر: تعجب گفتم با

 .میشینم دیما معموالً بازد.. .نانهیها واسه اطم نیا: گفت اسیرو به  يا انهیبا لبخند موز نیشاه

 !باال بنده؟ يپس دستتون به جاها: گفتم. کم نکرد اسیصورت  يتو یاز نگران يزیحرفش چ اما

 !هیدست من که فعالً رنگ: نیشاه

 . صاحب کارخونه از کله گنده هاست. به ما نداره یربط: پوزخند زد و گفت اسی

رو  یسفارش قوط! نظر خودشه ریز یهمه چ: و جواب دادرو بپرسم اما فکرم رو خوند  يسوال بعد خواستم

 تموم شد؟. افته یها نم بهیکنند، دست غر یخودمون هم جنس ها رو جدا م يآدم ها. خودش داده

 !!شگاهه؟یآزما هیهمه ماله  نیا: دمیرو پرس يسوال بعد ییمن با پررو اما

 !!آخه؟ يدید نیتو ا یچ: گفت اسیو رو به  دیبلند خند نیشاه

فقط خودش مخش کار  نجایکنه من خنگم و ا یبود که فکر م دایاز طرز رفتارش پ. به من اشاره کرد ریبا تحق و

آوردم و  یرتبه م یالملل نیب يادهایمن تو المپ ،يزد یخالص م ریکه تو ت یاون موقع: گفتم یعصبان! کنه یم

 !فرستادن سراغ من یاستادها دانشجوهاشون رو م

 !تو تخت کارش خوب باشه دیشا! میدیند يزیواال ما که چ: گفت اسیزد و باز رو به  ياریحرص در ب لبخند

بزنم که  یلبش اومده، خواستم خودم حرف يفقط لبخند رو دمید یوقت. نگاه کردم که جوابش رو بده اسی به

 !وفا: و گفت دیبازوم رو به طرف خودش کش اسی

 .طرف حرفش منم. ولش کن: ادامه داد. نگاهش کردم. زد یصدا م گرانید يبود که اسمم رو جلو يبار نیاول

 . ستین شگاهیآزما هیمال . نه: جوابم رو داد یمیمال يبا صدا اسیبا پوزخند دور شد و  نیشاه

داشتند . جالب شده بود. ستادندیحمل جنس ا يها ونیکنار پنجره منتظر کام اسیو  نینشستم و شاه يا گوشه

 دیبا. شد یهر دو طرف م بینص یحتماً سود خوب. کردند یکلفتش کار م کارخونه و صاحب گردن يبرا

هم  يا گهید يرو جا مندونستم که  یم دیکردم چون بع یساختشون رو به خود بابک واگزار م يها شگاهیآزما
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مطمئن . رو به اونجا برسونه سیکه ممکن بود پل يزیبود و هر چ یآدرس مقر اصل يبابک هم رو دیتاک. ببرند

باندها  ي هیخودشون و بق يها رمجموعهیاز ز یباارزش یلیهاشون اطالعات خ لیمیهارد ها و ا يدم که توبو

بود که دلم  نجایتنها مشکل ا! دونستم یبود و من هم آدرسش رو م نیرزمیکه تو اون ز ییهاردها. شد یم دایپ

کارم رو تموم  دیبا. گشتم خونه یبرم دیمخمصه بود و من هم با يبابک تو یاز طرف. اومد آدرس رو بدم ینم

 ؟يریخودت هم م: و گفتم دمیکش یقینفس عم. کرده بودم ریگ یدو راه يکلمه تو یواقع يبه معنا. کردم یم

کردم و  يسرفه ا. رو همزمان به سمتم برگردوند اسیو  نیکه صورت شاه يزیچ. حالت صدام شدم متوجه

 ؟یمون یتا پخش شدنش م: ادامه دادم

 . رهیم ونیدنبال کام نیشاه... نه: کوت نگاهم کرد و بعد گفتس يتو اسی

 .شهیپخش نم... قراره بره عراق: ها به طرفم قدم زد و اضافه کرد یکنار کوه قوط از

شد و  یوارد اتاق اسی. دیرس ونیکام. بود یلیشدم، خ یخالص م نیچند روز هم از دست شاه. بهتر شد حالم

. گفتم یرو به بابک م زیهمه چ دیهفته با نیتو هم. بزرگ و محکم شدند يها کارتون يریکارگرها مشغول بارگ

. پخش شده بود یخال نیزم يداخلش رو اسیشدم که  یوارد اتاق. رو حفظ کردم ونیکام يپالك و شماره 

 ؟ینگران: کز کردم و گفتم يگوشه ا

 .نه -

 سودش مال همون کارخونه ست، نه؟ شتریب -

 .آره -

 ه؟یحمت واسه چهمه ز نیپس ا -

 .پول -

 کار؟ نیکه تو رو هول داد تو ا زتیاز همون پدر عز ؟يدیتا حاال از خودت پرس ؟یبعدش چ -

 ...یعنی: گفتم. بود یحتینص یلیلحنم خ. کرده بودم يرو ادهیز. سرش رو به سمتم چرخوند عیسر

 .کارخونه مال اونه -

با حاتم : باز من سکوت رو شکستم. گذشت یمدت. نزدم یبعد سرم رو با تاسف تکون دادم و حرف... خوردم جا

 ؟يچکار کرد

 !حرف از مستقل کار کردن نزنه گهیکه د يدهکوره ا هیفرستادمش  -
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 يناخودآگاه لبخند رو... شیآرا یب ،یمحل يده تصور کردم، بدون ارتباط با مردم، با لباس ها هی يرو تو حاتم

زدم و سراغ  رونیشد، از اتاق ب تیدوباره فضا پر از سکوت و امن تموم شد و يریکار بارگ یوقت. صورتم نشست

 يعکسش رو گوشه . ستادیپشتم ا اسی. کرد یصحبت م اطیح ياز کارمندها تو یبا کس نیشاه. پنجره رفتم

 ره؟یداره م: و گفتم دمید شهیش

 .آره -

 !گشت که انگشت هاش رو پاك کنه یلحظه دنبال نفت م نیتا آخر -

 .گهید نهیشاه: کرد و گفت یهکوتا ي خنده

من . شد یسالن شرکت ختم م يرفت که به در ورود یکوتاه يدست داد و به طرف چند تا پله  کارمند

بلند کرد و  یخدافظ يما کرد، دستش رو به نشونه  يبه پنجره  ینگاه نیشاه. بودم دهیداخلش رو ند چوقتیه

 يمن رو برا: و گفتم دمیچرخ اسیسمت  هی. کرده بوددر پارك  رونیهنوز ب ونیکام. رفت اطیبه طرف در ح

 !؟يآورد یچ

 .نبود نییکس پا چیه -

 !ییترسم، نه از تنها یم یکیمن از تار -

 .مونه یم ادمیبعد  يدفعه  -

لب  ينگاهم رو. شده بود یعجب اوضاع. تخت افتادم يتمومون رو مهیکار ن ادیچشم هاش نگاه کردم و  به

کرد به لب هام برق  یفکر م دیشا. بوسه هم نداده بود هیهنوز  یلعنت. عقب رفت یگهاننا یلیخ. هاش سر خورد

 م؟یرینم: گفتم. هم انداخت ينشست و پاهاش رو دراز کرد و رو يگوشه ا!!! وصل کردم

 خواست؟ یمگه دلت پنجره نم -

ر من برخالف نظر گروهش، به خاط! انقدر به فکرم افتاده بود؟ ذاشتمیم انیبابک رو در جر دیحاال که با چرا

: کنارش نشستم و گفتم. دهیهم ازش بخوام، برام انجام م يا گهیمطمئن بودم هر کار د. حاتم رو آزاد کرده بود

 کجان؟ هیبق

 .شونیزندگ یپ -

 برگرده؟ نیتا شاه ینیگوشه بش هی نییپا يبر یخواست ینبودم، م نجایاگر من ا -

-... 

 د؟یکش یچند روز طول م -
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 .یکه هست حاال -

 یدنبال پوله تا باهاش زندگ فتهیکار م نیکه تو ا یکس. هدفش صورتم جمع شد یب يروزمره  یفکر زندگ از

! خودش درست کرده بود؟ يآدم برا نیبود که ا يا یچه زندگ نیا یرو بکنه ول ایدن فیلوکس داشته باشه و ک

. داد و پلک هاش رو بست هیپشتش تک واریدسرش رو به . از زانوهاش رو جمع کرد و با ساعد نگه داشت یکی

. موهاش معلوم بود نیاز ب يچند تار نقره ا. جمع شده ام گذاشتم و نگاهش کردم يزانو ها يمن هم سرم رو رو

 .کنند یهمه حق دارند خوب زندگ: خواست رو شکستم یکه اون م یدوباره سکوت

 .اهوم -

 .که معتادند، چه ما ییچه اون بدبخت ها -

 .ماهو -

 ...میتون یکدوممون نم چیاما ه -

 .کنه یهر کس خودش راهش رو انتخاب م: بعد گفت. هاش رو باز کرد و همونطور نگاهم کرد پلک

زده از شالم  رونیب يگونه ام گذاشت و موها يدستش رو رو. دادم هیاون تک ينشستم و سرم رو به زانو جلوتر

 !!موهات رو کوتاه نکن گهید: گفتم. رو کنار زد

 .نکردم سکوت رو بشکنم یسع گهیزد و من د یکیکوچ لبخند

*** 

 يتو خونه  دمیتهد يبرا اسیخانواده ام بودم که  يتخت نشسته بودم و مشغول نگاه کردن عکس ها يرو

گفتگو با مردم  ای دیخر ای ابونیخ ياز هر کدوم که مشغول راه رفتن تو ییعکس ها. حاتم، نشونم داده بود

هرچند . برد ینم نیمن رو از ب یشده بود و دلتنگ يبودم، تکرار دهیلپ تاپم رو از بس د يتو يعکس ها. بودند

شده  ریافتاده بودند که د ادمیبه  یبه هر حال من رو از سرشون باز کرده بودند و وقت. هنوز ازشون دلخور بودم

زدن، راه  انبریم يشدم و به جا یبک مقولم به با الیخ یاصالً ب دیداد شا یاگر بابا قهرش رو انقدر کش نم. بود

رو  انیتونستم جر یم یحت. گرفتم یبهتر م لیوک هی. کردم یدادگاه اقدام م قیاز طر ارهدوب. رفتم یرو م یقانون

 نهیگز يبابک همه ... دیرس ینفر به دادم م هیباالخره . برتر بودم يمن رتبه . رمیبگ یکنم و پناهندگ يرسانه ا

خوام  یوانمود کنم که م یعیبط یلیاز زندان و خ رونیب امیبود که ب نیتنها راهم هم. ه بودها رو از من گرفت

 يرو! تکار؟یجنا! اسی! تکاریعده جنا هی. انیدنبالم ب تکاریعده جنا هیصبر کنم تا ... برگردم یسراغ کار قبل

در باز شد و من به ... تصور کنم راتییهمه تغ نیرو بدون ا یکردم زندگ یسع. دمیصورت هر کدوم دست کش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٣٠٢ 

از داخلش  يزیبه طرف کمدش رفت و چ اسی. و صاف نشستم مبالش کنارم گذاشت ریسرعت عکس ها رو ز

 ؟یینجایا: دوباره قفل کرد و گفت. شلوارش گذاشت بیج يتو. برداشت

 !نه اونجام -

 یامروز که م. امروز نه. هن. تخت ولو کرد يتر شد و خودش رو رو کیبعد نزد. باال رفته نگاهم کرد يابرو با

: بازوم رو نگه داشت و گفت. خواستم بلند بشم. افتاد یم نمونیب یاتفاق دینبا گهیخواستم با بابک حرف بزنم د

 ه؟یچ

 ه؟یچ یچ -

 !میما همه اش با هم: جواب دادم. نبود دنیبه سوال پرس یاجینگاه کرد که اصالً احت يجور

 خب؟ -

 ...تخت هی... اتاق هیتو  -

 ه؟یمشکلش چ -

 ...به هم میدار -

بار از احساسم گفته  هی. بزنم یتونستم حرف یمن نم یجمله بود ول يمنتظر ادامه . به چشم هام زل زد میمستق

فشار داد  یبازوم رو کم. کرد یحسم در مورد اون هم صدق م نباریبودم، هر چند که ا دهیاش رو د جهیبودم و نت

 ؟یچ میدار: گفت. نگاه کردم يا گهیدبه طرف . که حرفم رو کامل کنم

 !میکن یعادت م... میدار -

بالش برد و عکس ها رو  ریدستش رو ز. بازوم رو ول کرد. بود یمن چ یکه منظور اصل میدونست یدو م هر

صورتم  يعکس ها رو جلو. کردم که متوجه نشده یم الیخ. نگاهش کردم یبا تعجب و ناراحت. آورد رونیب

 !فکر نکنم: تکون داد و گفت

-... 

 .یکن یم! ها عادت نیتو فقط به ا -

با . و از وسط پاره کرد دیکه عقب کش رمیخواستم عکس ها رو بگ. گفت يزیآم هیرو با لحن تند و کنا »عادت«

 يکه من تا به حال تو یدرست نشست و با حرص. رمینکردم جلوش رو بگ یدهن باز نگاهش کردم اما سع

لپ تاپت رو . کردم یکار رو م نیزودتر ا دیبا: گفت تیس ها رو تکه تکه کرد و در نهابودم، عک دهیرفتارش ند

 !یباز کن يهم حق ندار
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 !االن مشکل حل شد؟ با پاره کردن؟ -

 .کن رونیفکرشون رو از سرت ب -

 . کردم رونیب -

 !که هست نهیما کارمون هم... یبمون نجایقراره ا -

 !دندیبر نینافمون رو با هم: کرد، داد زد یکه معموالً آرومش متخت بلند شد و در حال قدم زدن  از

به نظر . زد یمعترضانه از کارش حرف م يبود که با لحن و صدا يبار نیاول. آخرش تعجب کردم يجمله  از

حرف داره و  ایدن هیدونستم که اگر بخواد با من حرف بزنه  یم. که مخاطبش، خودش باشه تا من دیرس یم

 .داره هیگال ییاسترس و تنها نیا يهدر دادن عمرش توخودش هم از 

 ؟یکن یم یزندگ ينطوریا یاز ک: گفتم. گشت یم يزیاتاق دنبال چ يخرت و پرت ها نیب

 !!اومدم ایبه دن یاز وقت -

 .تیوضع نیدست بردار از ا... زمیعز!... اسری -

که تو  یمن اون آدم ؟یفهم ینم شه،ینم: دداد ز. کرده بود دایکاناپه، پ يلباسش رو ریرو از ز گاریس ي بسته

 شد؟ تیحال. عوض بشم ستیقرار هم ن. نمیهم. ستمین یکن یفکر م

جلوتر . دیپلک یآروم بود و فقط دور و بر من م یلیتو دو سه روز گذشته خ. جا خوردم دادشیداد و ب يصدا از

 ؟ینک یرو قبول نم طیچرا شرا: تو صورت من خم شد و دوباره داد زد. اومد

 !چکار کنم؟ گهیکردم، د یهر کار گفت: هم داد زدم من

 ش؟یدوباره بشکن يخوا یم: شدم و گفتم یعصبان. دستم رو گرفت و فشار داد مچ

 نه؟ ،یعادت کن يدوست ندار: گفت يلحن جد با

ز حرکت ا هیبرد و با  شیمشک شرتیت ریدست ز. پرت کرد نیزم يرو هم رو گاریس يرو ول کرد و بسته  دستم

 نه؟. يدوست ندار: گفت یباز عصبان. آورد و انداخت رونیتنش ب

خواست من رو به  یم ينطوریخواست قدرتش رو ثابت کنه؟ ا یمثالً م. عرض تخت افتادم يداد که رو هولم

دست به . من اومد و خم شد کینزد. نکردم بلند بشم یسع یحت. نشون ندادم یواکنش چیبده؟ ه!! خودش عادت

رو  راهنیپ يپارچه . فقط نگاهش کردم. نشون ندادم یباز هم واکنش. طرح مردونه ام برد راهنیپ يدکمه ها

 يدستش رو! شهیبا منه چقدر نرم م یدونستم وقت یخواست خشونت نشون بده؟ من که م یمثالً م. دیکش

هنوز . شد رهیبه چشم هام خ د،یکش یتند نفس م شیپ هیچند ثان تیانیاز عص کهیدکمه ها متوقف شد و در حال
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باالخره دست هاش رو برداشت و دو طرفم ستون . بودم ادهدستم رو تکون ند یمانع شدن، حت يآروم بودم و برا

دونستم  یم. دیموهام بو کش نیو ب... تر نییپا. تر اومد نییبعد پا. موند رهیشد و بهم خ نینگاهش غمگ. کرد

 يرو! خانواده ام رو پاره پاره کرده بود يعکس ها االن نیداشت؟ هم يچه انتظار یخودش رو لوس کرده ول

 .تخت نیهم

مگه قرار نبود من آدم بشم؟ باالخره  فته؟ین نمونیب یاتفاق گهیمگه قرار نبود د. قصد جدا شدن نداشت انگار

داشت فرق  هیبق يکه جلو يتا آسمون با رفتار نیرفتار هاش زم نیا. دست هام رو دور شونه هاش حلقه کردم

 .منتظرم اوضاع آروم بشه: با ناله گفت. دکر یم

-... 

 .استیاون سر دن زمیهمه چ. ندارم يزیتو تهران چ -

به بابک  يزیچ هی گه،یتا چند ساعت د دیخبر نداشت که من با. فرار کنه انیجر نیتونه از ا یکرد م یم فکر

 یم. چشم هام جمع شد يتو گفتم؟ اشک یم دیبا یچ. کشوندنش رو داشته باشه کیگفتم که ارزش تا بوت یم

 قهیو سرخورد رو شق دیچک مچشم ياشک هام از گوشه  ؟یکجا بود؟ پس من چ ایخواست کجا بره؟ اون سر دن

 ه؟یچ! وفا: گفت. نگاهم کرد یجیسرش رو از کنار گوشم بلند کرد و با گ. ام

 دونند؟ یرو م متیهم تصم هیبق -

 .نه -

 ...نیشاه -

 ...بره دیم، باداد ادشیپرواز رو  گهید -

 شه؟یاونجا دلت واسه خانواده ات تنگ م ه؟یچ: و گفت دیصورتم دست کش یسیخ يرو

 ...من هم يخوا یم: نگاهش کردم و گفتم جیگ

 !ذارهیرو پشت سرش جا نم شیاسباب باز یکس: رو باال انداخت و گفت ابروش

حرف  نیا دیچرا االن با. خوب نبودمن حالم  یول... یکنه ول یم یداد که داره شوخ یصورتش نشون م حالت

... خواست برم و یدلم م. کردم یم انتیخواست من رو با خودش ببره و من داشتم بهش خ یزد؟ م یها رو م

شد؟  یم یپس آبروم چ. موندم یخالفکار م يفرار هی شهیخانواده ام؟ قولم به بابک؟ من هم شد؟یم یبابا چ

 !!!؟یچ: ام رو گرفتم و داد زدم هیگر يبه زور جلو. لم اصالً خوب نبودحا... بشه ينطوریمن قرار نبود ا یزندگ

 !!؟ياسباب باز: دوباره داد زدم. کرد ینگاه م یجیبا گ نجوریهم
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رو به باد  میرو کرده بودم که زندگ نکاریبار ا هیقبالً . گرفتم یم میبا دلم تصم دینبا. فاصله گرفت و نشست ازم

خواست؟ بلند شدم و بالش کنارم رو تو  یاز جون من م یآدم چ نیا. کردم یار مدوباره تکر دینبا. داده بود

 !؟ياسباب باز: باز داد زدم. دمیصورتش کوب

کشونده بود؟ بالش رو بلند کردم و دوباره  نجایمن رو به ا یچرا زندگ. کرد ینم یمبهوت بود و حرکت هنوز

خواست بابام رو به کشتن بده؟ بابا  یم ش؟ید؟ از چچرا ازش خوشم اومده بو. صورتش رو گرفت يجلو. دمیکوب

 یم یخال گهیجور د هی دیکردم با یمن هیکنم و اگر گر هیخواستم گر ینم. مرد یم د،ید ینم گهیاگه من رو د

هم زل  يبه چشم ها. و پرت کرد دیکارم رو با حرص چند بار تکرار کردم تا باالخره بالش رو از دستم کش. شدم

و من  دیبازوم رو به طرف خودش کش. دیلرز یدست هام م تیزدم و از شدت عصبان ینفس ممن نفس . میزد

قول ... رونیبرمت ب یم... برمت یم نجایاز ا: گفت. زدم ینفس م سهنوز نف. بغلش رفتم يبدون اعتراض تو

 ...کار آخر تموم بشه نیفقط بذار ا. دمیم

*** 

که من منتظرش بودم  یاز کس يخبر. پارك نگاه کردم يورود ریدستم رو ورق زدم و دوباره به مس يتو کتاب

دوباره سرم رو . وقت عصر رو انتخاب کرده بود که پارك شلوغ و پر رفت و آمد بود نیدونستم چرا ا ینم. نبود

 يکتاب رو تو. زیاغراق آم ياما تا حد لبجا. باستان نوشته شده بود رانیا خیتار يدرباره . با کتاب گرم کردم

 . کرده بودم دایپام بود پ ریکه ز ییورد پژوداشب

داخل  يبودم، از ورود دهید يا گهیپارك د يتو دیبا حم شیپ یکه مدت يپسر. به اطراف انداختم ینگاه دوباره

 یبزرگشون محسوب م يکه پروژه  ونیبا وجود اون کام. ادیکتاب رو بستم و منتظر موندم که به سمتم ب. اومد

همه سرشون به کار خودشون . نگاه کردم مبه مرد. رو عقب بندازند ریو خرده ز يعاد يهاخواستند کار یشد، نم

تنقالت  يرو به سمت بوفه  رشیانداخت و مس يا ارکنندهیفقط نگاه هش. ومدیپسر به طرف من ن یبود ول

 .ادامه داد اچهیکنار در یفروش

به آروم بودن اوضاع  یبا نگاه قهیعد از چند دقبرگردوندم و ب فمیک يکتاب رو تو. خود به خود باال رفت ابروم

لپ تاپش رو انداخته  فیداخلش فقط فروشنده و همون پسر بودند که مثل قبل ک. اطراف، به سمت بوفه رفتم

پسر . تموم بشه دشیشدم که کار خر ظرمنت. خواست پسیاز کنارم رد شد و چ يجلوتر رفتم و دختربچه ا. بود

 !افتاد فتونیاز ک يزیچ هی دیاومد یم یوقت: دختربچه رفت، گفتم یوقت! دیجو یآدامس م الیخ یهم ب

 .هیخود نیبده بابا، ا -
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. بود ینییتز يمشما هیداخل . آوردم رونیب فمیاز ک اطیصورت خندان فروشنده نگاه کردم و بسته رو با احت به

: به فروشنده گفتم. نبود يخبر. انداختم ینگاه رونیدوباره به ب. لپ تاپش گذاشت فیک يتو. بهش دادم عیسر

 ؟يهم دار یبستن

 ؟یچ یبستن -

 .یلیساده، وان -

 .آره -

مونه واسه  یم يسر نیا. قبل رو يسر. یبا من حساب کن دیبا: اتاقک رفت و به پسر گفتم ي گهیطرف د به

 .بعد

 .گفت دیحم -

 چرا به خودم نگفتند؟  د،ارنیب دیخواستن آدم جد یاگه م: پشتش فرو برد و ادامه داد بیج يتو دست

 .از خودشون بپرس: پول رو گرفتم و گفتم ي دسته

 ؟یآشنا داشت -

 یانگار همه م. درست بود!!! خواست یم یکار هم پارت نیا یعنی. زدم و مشغول شمردن پول شدم پوزخند

 ؟يکار نیر مشتاق احاال چرا انقد: گذاشتم و گفتم فمیک يپول رو تو. ور اون ور بشه نیقرون ا هی یحت دندیترس

 !زحمت یپول ب -

 !پر خطر -

 . رقصه برات یهم م ينه بابا، دو زار بنداز کف دست طرف، بندر -

 .نبود ریو رشوه بگ میاومد -

 ؟ياومد دیحم يتو جا: برگشت و گفت یمرد با بستن. چشمم اومد ياحساس بابک جلو یو ب يصورت جد و

 شد؟ یخودش چ

 .دونم ینم: رو دادم و گفتم یبستن پول

تشکر کرد و . رو باز کردم و تعارف زدم یبستن. میکرد یط یرو به سمت خروج ریو مس میاومد رونیپسر ب با

 .مصرف خودمه گمیخرد همراهمه، اگر افتاد دستشون م شهیموقع ها هم نیمن به جز ا: گفت

 ؟یکش یم... مگه: زدم و گفتم یبه بستن يگاز

 !یتفنن ،یگاه -
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 !ستیکار ن نیتو ا یتفنن چیرو از من قبول کن، ه يزیچ هی: گفتم يو بعد جد دمیخند

 .ستمیمعتاد ن: رو جمع کرد و گفت صورتش

 .گنیرو م نیهمه هم -

 کدوم همه؟ -

 .من دو سال زندان بودم -

 .کف دستشون يبذار ينر... گمیم يجد: کرد و بعد با اصرار گفت یاوهوم

 صورتت تابلو بشه، بذارنت کنار؟ یترس یم -

-... 

 .نه ایرو داره  سکشیارزش ر نیبب! مراقب باش -

-... 

 .زندان رفتن با حرفش رو زدن فرق داره -

 ؟یبهم بگ يخوا یم یچ قاًیدق -

 .گفتم -

 .همراهمه یلیخ... گم و گور شم دیبا: ساکت نگاهم کرد و بعد گفت هیثان چند

 .با خودته میتصم: تکون دادم و گفتم سر

به  میمستق. پاکش کردم و راه افتادم. دیدستم چک يرو یقطره از بستن هی. اطراف دور شد به یچشم رینگاه ز با

رسوندم و با بابک  یم لدای کیبه بوت عیخودم رو سر دیبا. که اومده بودم يریرفتم البته نه از مس نیسمت ماش

 .ودکه خودش آدرسش رو داده ب ییاز همون محل ها یکی. زدم یحرف م

خواستم وارد بشم  یم یبه همون طرف رفتم و وقت. اول بود يطبقه  يمغازه تو. ارك کردمدر پاساژ پ يجلو

 یاش طرح طوس قهیها و  نیآست يمردونه موند که لبه  دیسف شرتیت هی ينگاهم رو. افتاد نیتریچشمم به و

 .شدمزدم و وارد  بیهبه خودم ن یاومد ول یحتماً بهش م. تصورش کردم اسیتن  يلحظه تو هی. داشت

 دنمیبا د. نشسته بود یصندل يرو يصورت مضطرب فروشنده بود و بعد بابک که گوشه ا دمیکه د يزیچ نیاول

 .ستیهمراهم ن يزیچ: گفتم. دیسر هر دو به سمتم چرخ

 اوضاع مرتبه؟ ؟یخوب: تر شد و گفت کینزد. ستادیا عیبابک راحت شد و سر الیخ

 د؟یدکتر دستت رو د بود؟ يجد بیآس: دستم اشاره کرد و گفت به
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 د؟یکه دادم رو چک کرد یاطالعات. ستین یمشکل... خوبم -

 .کارت خوب بود. آره -

. کرد یمنتظر نگاه م يبدجور. بگم، چقدر بگم یدونستم چ ینم. مشغول سر و کله زدن با وجدانم شدم دوباره

تونند  یم ییساده است، هر جاو کراك  شهیش دیدر واقع تول. ستین شگاهیآزما هیفقط : باالخره شروع کردم

 . انجام بدن

 !وارد کنند ای -

 .ندارم شتریمن اطالعات ب -

 .میما به چند جا مشکوک -

من . یرد کردن از مرز غرب يبرا. ساختن با مارك همون کارخونه رنگ دنا دیجد یبا طراح یقوط يسر هی -

 .شرکت منتقلش کردند به کردستاناز همون  ونیکام هیکه با  دمیپر رو تو انبار شرکت د يها یقوط

گفتم بدتر نبودم؟ آدم  یاما اگر نم. حالم از خودم بهم خورد... بغلم يافتادم تو اسی ادیداد،  یدقت گوش م با

 ؟یک: گفت. رو دادم ونیپالك کام يشماره ... گذشته بودند زشونیمردم از همه چ نیهم يمثل بابک برا ییها

 .رفت ونیدنبال کامهم  نیشاه. شیصبح دو روز پ -

 !!!صبح؟: تعجب گفت با

 .کنند شیکنند تا خال یکنم چند روز صبر م یفکر م یول ده،یحتماً تا حاال رس: گفتم یناراحت با

 !رونه یداخل شهر نم ونیصبح که کام -

 !طعمه بوده دیشا: نگاهش کردم که گفت یجیگ با

حالت . رفته بود شیهم از همون دو روز پ نیشاه. دنبو یآدم مشکوک. انداخت ینگاه نیتریو رونیبه ب عیسر و

 .صبر کردند که شب بشه ییاول جا دیشا: گفتم. بود يعاد یلیهم خ اسی

 .ستیتو کار ن یخالف قانون زیچ یکنه ول یشرکت پخش م نیکاالهاش رو با هم» دنا« میدون یم -

 هیونستم تا قبل از شروع کار بابک ت یم دیشا. دونستم چکار کنم ینم. چشمم اومد يجلو اسیصورت  دوباره

 .اسهیکارخونه مال پدر : گفتم. مینداختیرو گردن پدرش م زیهمه چ دیبا. ارمیرو سر عقل ب اسی يجور

 !نداره یدست هیقض نیصاحب کارخونه تو ا: شد و گفت رهیبا تعجب بهم خ دوباره

 د؟یدون یشما از کجا م -

 .تهران يها نیاز معتبرتر یکی. هیمرد محترم شونیا -
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 !!دیهم نکرد قیتحق یپس حت: زدم و گفتم پوزخند

 ... بازارند يهر دو پسرش هم از فعال ها. کامالً پاکه... میسابقه اش رو دار -

 !!نیهم -

 ..اسیاسمش هم . مرده يتو آتشسوز شیسال پ 20پسر اولش  -

 .اسری -

 .میمحمد صابر آل کاظم، فرزند حاج نع. ستین اسری -

 یمطمئن: گفتم. دیفهم یم دیبابک هم با. دونستم که خودشه یاما م. اومد ینم اسیبه ! يا بهیاسم غر چه

 مرده؟

 از ظاهرش بگو؟. رمیتونم دستور نبش قبر بگ یم. مدارکش هست -

 شد؟ یچ يقادر: رو عوض کردم حرف

که با  يمحموله ا يریبارگ نیح... شهیانجام م اتمونیعمل گهیسه شب د. رو به من سپرد زیباالخره همه چ -

 . شرکت قراردادش رو بستند

 یاحتماالً وقت. کارش هستند ریگیپ یعنینفوذ شده  يدونستند به قادر یم: گفت يجد یلیسر تکون داد و خ بعد

 یمنتظر اطالعات تو بودم که همزمان تمومشون کنم ول... خوابونند یخبر سقوطش رو بشنون، کارهاشون رو م

 ...تو

 .کنم یم ام رو یمن سع -

کجاست؟ من خودشون و  شونیمحل اصل يدیهنوز نفهم. رو کش بدم يتونم کار قادر ینم نیاز ا شتریب -

 .اسیخود ! خوام یاسنادشون رو م

 .بانده نرأس ای –که هست  هر کی –پدرش  یول -

 بگو؟ یدون یازش م یهر چ. اسهیزنند  یکه همه ازش حرف م يزیاون چ... اسهیمال  يتئور -

 شه؟یم یچ ستهیشا -

 .شهیمحاکمه م: ربطم تعجب کرد و گفت یحرف ب از

 هنوز بهت نگفته؟... اون که کار پدرش رو قبول نداره -

 .گهیم یها رو به قاض نیا يهمه  -

 .يتو ازش سوء استفاده کرد -
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 یبشکه مجبور  ینداختیخودت رو تو هچل نم شیدو سال پ دیرس یتو اگر عقلت م! به من درس اخالق نده -

 .یمعامله کن سیبا پل

 !دیاز من هم سوء استفاده کرد: گفتم یناراحت با

ماجرا انقدر  نیا... يدیپوس یو به خاطر مادرت نبود، تو زندان م ينبود لمیاگر فام. میدر حقت لطف کرد -

 !!ستین التیخ نیاما تو اصالً ع ؟؟؟یفهم یم. میسرپوش بذار یجرم نیهمچ يبرامون مهم بود که رو

اومد و با  یوسط م اسی يچون پا دینذاشت یرفع اتهام بشم ول يریگیتونستم با پ یهمون موقع هم م -

 .دیبش کیاز داخل بهش نزد دیخواست یم!! رفت تو لک یپرونده، م قاتیتحق

 . داد یکه به خورد من م فتهیخودش ب ياصطالح ها ادیگفتم که  دیرو با تاک» تو لک« و

 !نه حماقتت يط تاوان جرمت رو دادفق. تو که بد نشد يبرا -

 .پاپوش بود نمیتو ماش يکه جنس ها يخودت هم قبول دار ینیب یم -

 !یبهم بگ يخوا یهست که نم يزیچ هیمطمئن شدم  گهیحاال د: نفسش رو فوت کرد و گفت تیعصبان با

 .نمونده يزیچ: گفتم يعاد. پشت سرم رو خراب نکنم يبابا افتادم و خواستم پل ها ادی

مراقبت رو کنسل کردم که برات  ب،یبعد از اون تعق. زنند یسر نم یکه گفت ییها به جاها نیاون ماش گهید -

 .ادین شیپ یمشکل

 .ممنون. متوجه شدم -

 .بودند يراننده هاشون حرفه ا -

 نم؟یرو بب دهیسف شرتیاون ت شهیم: تکون دادم و رو به فروشنده گفتم سر

. رو جلوم گذاشت شرتینمونه از همون ت هی هیبعد از چند ثان. بعد بابک انداختبه من و  یبا تعجب نگاه مرد

 یهر اتفاق يبعد از سقوط قادر... یخودت هم مجرم ،یگ یو نم یدون یاگر آدرس اونجا رو م: بابک با اخم گفت

 !به حرفم گوش کن دختر! فتهیممکنه برات ب

کردم، به  دایاگر آدرس رو پ. کنم ینم غیدر ادیم بر باز دست يمن هر کار: سر تکون دادم و گفتم دیتاک با

 .رسونم یدستتون م

. دونستم شمارش معکوس من شروع شده یم. اومدم رونیرو دادم و ب شرتیمن پول ت. نشست یصندل يرو

 ...گهیسه شب د. وقت دارم گهیواضح گفته بود تا دو روز د یلیخ
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کردم که  یفکر م نیمدام به ا. چشمم بود يمدام جلو سایصورت خونسرد . شدم و راه افتادم نمیماش سوار

مهم . ستیمهم ن یکس يبخواد برا یشغل قانون هیهر چقدر هم که از ته دل . کنند یرو باور نم ستهیحرف شا

بودم و اثبات شد که حداقل  مجرمقبول داشتم که . اون چند درصد از قراردادهاست که خالف قانونه ریز يامضا

کشف شده بود  نیماش يها یتو صندل دمیجد يمحل کارم سوء استفاده کردم و جنس ها شگاهیبار از آزما کی

 یاز من دفاع م دیقانون با. بذاره یهر کس نیممکن بود تو ماش. کرد یفرق م انیجر اسی يمورد جنس ها یول

 !اومد جز قبول کردن یاز دستم بر نم يرو من هم کا!! کرد اما با من معامله کرد

خواست خودش رو  یم اسیاگر  یحت. داد ینم یتیاهم یبود، کس اسیپدر  زیهمه چ یاگر منشأ اصل هم حاال

ام  یتمام سع دیبا. بسوزه نه کباب خیکنم که نه س يخواست کار یدلم م. مهم نبود یکس يگم و گور کنه، برا

 .کردم یرو م

 دیسف يایبه زات نهیآ يچشمم تو جمع کردم که ابونیحواسم رو به خ. و سر تکون دادم دمیکش یقیعم نفس

. به خودم فحش دادم. بود نیتک سرنش. کرد یبا فاصله حرکت م نیپاساژ پشت سر ماش يافتاد که از جلو یرنگ

! کرده بودم احمقند؟ الیخ. قراره کجا برم نندیکنند که بب یم بیرفته بود که صد در صد من رو تعق ادمیکامالً 

. کنم، نزده بود یکه آدرسش رو داده بودم از کجا رفت و آمد م یاون آپارتمان يمن به جا نکهیاز ا یبابک حرف

 .کنه دایخواست خودش پ یم

. دیچیهمراهم پ. نبود ریکه جزء مس دمیچیپ يا گهید ابونیبه خ. هنوز دنبالم بود. به عقب نگاه کردم دوباره

صبر . اشتباه متوجه شده بودم دیشا .از کنارم رد شد یحرکت مشکوک چیبدون ه. پارك کردم ابونیخ يگوشه 

هم  بانیپشت هیحتماً . پشت سر بود بهاز جلو  شتریحواسم ب. دوباره حرکت کردم. خارج بشه دمیکردم که از د

حتماً . رو از سرم باز کنم سیانقدر خوب نبود که بتونم پل میرانندگ. ترس برم داشته بود... چند تا دیشا. داشتند

پوشش دادن از  يممکن بود برا. کرد یشدم که همراهم حرکت م یزرد رنگ یتوجه تاکسدوباره م. زدم یگند م

 یدر دستم بر نم يا گهیکار د. دمیچیکه جلوم سبز شد پ یابونیهر خ يکردم و تو يا لهاستفاده کنند؟ نا یتاکس

که  دمیچیپ یعفر يکوچه  نیاول يتو. شد شتریکرد؟ ترسم ب یرو سوار نم یچرا مسافر نداشت؟ چرا کس. اومد

 رمیبه مس. ودندب دهیچیهم همراهم پ نیشد؟ دو تا ماش یاون طرف کوچه به کجا باز م. کوچه رو رد کرد یتاکس

اطرافم  يجنبنده ها يدنبالم باشه؟ حواسم به همه  یممکن بود هنوز کس. بلوار سر در آوردم هیادامه دادم و از 

 . نکشونم نیزم ریرو به طرف اون ز یکه کسبود  نیداشت، ا تیکه برام اهم يزیتنها چ. بود
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بود و قاعدتاً  ادیز یلیفاصله اش خ. بلند شدم یشاس نیماش هیانداختم که باز متوجه  يخلوت تر ابونیخ يتو

 يها لیرو از فام یشغل نیهمچ یمسئله سر بابک بود و وقت یول! کرد ینم بیبلند تعق یبا شاس یکس

داشتم و با بدبختانه متوجه  شک زیمن به همه چ. اومد یازش بر م يهر کار فضولمون پنهان کرده بود، مطمئناً

 . کنم یسکیر چیه اسیسر جون  ستمیشدم که حاضر ن

به  نکهیبدون ا. دورتر از من متوقف شد نیهمون ماش. نگه داشتم و وارد شدم یبزرگ یفروشگاه فصل يجلو

توقف به طرف  هیشدم و بدون چند ثان نیماش الیخ یب. نشد ادهیپ نیاز ماش یکس. وارد شدم ارمیخودم ب يرو

 یقاط تیجمع نیخودم رو ب. دیماز نگاه ها اطراف فه يزیشد چ یشلوغ بود و نم یلیخ. فروشگاه رفتم یخروج

دست  دیکه رس يا یتاکس نیاول يبعد برا. سرعت دور شدم نیشتریب ای. رفتم رونیب یپشت یکردم و از خروج

 رتون؟یمس: دیراه افتاد و راننده پرس یتاکس. تمتکون دادم و دربست گرف

 نهیآ يتو. هم حساس شده بودم دیشا. بود میمستق ابونیخ هی نجای؟ ا »رتون؟یمس«پرسه  یراننده م کدوم

 .نگه دار: عاقبت گفتم. نیبعد به اطراف و پشت ماش. انداختم چارهیبه مرد ب ینگاه

 !جا؟ نیهم: گفت یجیبا گ مرد

 یبهم نگاه م يجور هیکردم همه  یحس م. چند متر جلوتر شدم يوارد فرهنگسرا میو مستقاسکناس دادم  هی

در منتظر من بمونه؟ نفس  رونیب یممکن بود کس یتا ک ؟یاگر هر کدومشون از افراد بابک بودند چ. کنند

دنبالم  یعاً کساگر واق. بود ومآر زیهمه چ. داخل ساختمون قدم زدم قهیده دق. که درست فکر کنم دمیکش یقیعم

برم و اونجا منتظرم بود اما من به  رونیقبل انتظار داشت از در دوم ب يبود و من اشتباه نکرده بودم، مثل سر

. اومد یاز دستم بر نم چوندنیپ يبرا يکار گهید. شدم ینیزدم و سوار ماش ایدلم رو به در. سمت در اول رفتم

شده بود و  لیکه تعط یشگاهیآزما يدونستم برا یم دیبع. رفتم ادهیراه رو پ ي هیچند تا خط عوض کردم و بق

به عالوه االن شب بود و چهره ام ! بود که بهش مضنون بودند، مأمور تمام وقت بذارند یمحل نیاز چند یکی

 .نبود صیقابل تشخ یکیتار يتو

خواست  یش هم دلم نمبعد از باز شدن در یحت. خسته بودم، هم از درون رونیهم از ب. آسانسور نشستم داخل

 اسیکنه، نه  یرو عوض م ایدونستم دو روز نه دن یم. بودم شیچند ساعت پ ياتفاق ها جیهنوز گ. بلند بشم

آدرس  ياما چجور. امروز آدرس رو ندادم و ماجرا رو تموم نکردم نیکردم که هم یدونستم کار اشتباه یم. رو

 کردم؟ یخودم و احساسم رو جمع و جور م يچجور دیبا!! دستم بود يهنوز تو شرتیت يمشما! دادم؟ یم
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البته که . اسی یعصب يو حالت ها دیمشکوك سع يبود به جز نگاه ها شهیمثل هم زیاتاقمون همه چ يتو

. ها زده بود یکه بابک در مورد طعمه بودن قوط یبه خصوص با حرف! نبود که از چشمشون دور بمونه يزیچ

از  یاما بابک حرف. ومدا یمن هم وسط م يکرده بود، پا يهر حرکت تازه ا ونیاز موقع حرکت کام سیاگر پل

 . نزده بود یاقدام چیه

: کاناپه نشستم و گفتم يرو. کردم یدست شیخودم پ ت،ینشون دادن حسن ن يرو حفظ کردم و برا میخونسرد

 .دمینفر رو د هیامروز 

 ؟یک: دیپرس عیسر اسیابروش رو با تعجب باال برد و  دیسع

 نکهیا يبرا. مالقات من و بابک نباشه دنیمربوط به فهم هیکردم ممکنه اشتباه برداشت کرده باشم و قض سح

 ؟يکرد نیبا ماش یچه غلط: گفت دیسع. ندم، ساکت شدم يشتریاطالعات ب

 .يدرهمون نامزد دختر قا... دمینفر رو اونجا د هی. رمیبگ يزیچ هی کیرفته بودم بوت: گفتم. نکرده بودم اشتباه

 خب؟: به طرفم اومد و گفت اسی

لحظه  هی... حرف ها نیمگه قرار نبود برم خارج و از ا. نجامیکرد که چرا ا چمیدو ساعت سوال پ... یچیه -

 .نه ایدونم حرفم رو باور کرد  ینم... کردم یبعد سع یکردم ول یرو خراب م زیداشتم همه چ

 يمگه تو شرکت قادر! ؟یکه تو رفت ییهمون جا! کرده؟ یم چکار کیاون تو بوت. دهیگفتند بحثتون طول کش -

 ست؟یهمه کاره ن

که  يا یبا ناراحت... گذاشتنده بودند بمیتعق يرو برا یاما ظاهراً کس نهیماش يتو ابیکردم مسئله رد یم فکر

 !!؟يذاریهنوز برام بپا م: تونستم پنهان کنم گفتم ینم

دفعه  نیا! برات بپا گذاشتم؟ یک: گفت يتر میمال يد و با صدابعد باز کر. هم فشار داد يهاش رو رو پلک

 .استثنا بود

 نداره، نه؟ ییبرات معنا یچیه -

 !هیجد یلیها خ یبحث اون قوط -

 .بحث اعتماد تو به منه... نه -

 !یها با خبر بش یذاشتم از قوط یاگر اعتماد نداشتم نم -

 !! ؟يدیم حیچرا براش توض: گفت اسیبه  تیبا عصبان دیسع

 !دیسع شیترسون یم يدار: نگاهش رو از من برداره گفت نکهیبدون ا اسی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٣١٤ 

 !به درك: دیسع

 .راحتش بذار: اسی

 ینم: گفتم! بودم نه سوپرومن یدختر معمول هیداره؟ من هم  تیآدم چقدر ظرف هیمگه . اصالً خوب نبود حالم

 ...برام هم مهم. دونم ینم. شنده بوددوستش فرو دیشا... داشت دیخر دیشا. کرد یدونم اونجا چکار م

 .کرده لمیما رو ف: و گفت دیجلوش کوب زیبا پا به م دیسع. گرفت و ساکت شدم صدام

 !!!دوباره: ادامه داد اسیبه  يزیبا نگاه ت و

کاناپه،  يلبه  يرو دیبه سع یدستش رو به طرف شونه هام بلند کرد اما با نگاه. کاناپه نشست يکنارم رو اسی

 شد؟ یچ نیماش: گفت. سرم گذاشتپشت 

کردم ممکنه پشت  یبودم چون حس م دهیمن تا حد مرگ ترس: خودم رو کنترل کردم و گفتم. پوزخند زد دیسع

 !رو نجایا. بگه يجام رو به قادر... دونم یکنه که چه م بمیمن تعق

-... 

به خاطر . ول کردم ابونیو خرو ت نیماش یحت... کردم که مطمئن بشم يهر کار! هنوز هم ترس تو بدنمه -

 !نجایا... تــ

-... 

 .بعداً بره سراغش یکی -

بعد مکث  اسی. ممکن بود بابک براش مراقب گذاشته باشه. نکنند يکار نیهمچ چوقتیبودم که ه دواریام البته

 .گهید نیماش هیدنبال  رهیسهراب بعداً م. رو ول کن نیماش: برگشت و گفت دیبه سمت سع یکوتاه

 ک؟یبوت يرفته بود یواسه چ: رو به من گفت اسی. رفت رونیبه من ب يا یبا نگاه ناراض دیسع

 !نیواسه ا: و گفتم دمیپاهاش کوب يرو رو مشما

که من مجبور  یکن یدرست م يدردسر هیهمه اش : گفت يا مهیبه داخل مشما کرد و با لبخند نصفه ن ینگاه

 .کنم هیتوج شمیم

کار تو با اون ها ! کنه بیکه تو رو تعق ستین کاریاون ب... يدیترس یالک: گفتدوباره . حرص نگاهش کردم با

 .تموم شده گهید

 ن؟یهم -

 ن؟یهم یچ -
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 !!وقت هی یتشکر نکن هی -

 .االن کار دارم... کنم یشب تشکر م: باال رفته گفت يلبخند زد و با ابرو باز

 !خود یب: همزمان گفتم. رفتم یاخم بلند شدم و به سمت اتاق پشت با

*** 

آورد و  رونیب ویکروویآب جوش رو از ما وانیل اسی. آشپزخونه نشستم و پاهام رو تکون تکون دادم زیم يرو

به من انداخت و  ینگاه یچشم ریز. برد نییحوصله چند بار نخش رو باال پا یب. رو توش انداخت يا سهیک يچا

 ه؟یچ: گفت

 شده؟ بیغر بیعج نجایچرا ا -

 ؟یچ یعنی -

 سهراب کجاست؟ رفته غرب؟. مینرفت رونیو روزه بد -

 .میلیرنگ ها تعط فیتا روشن شدن تکل. نه -

 یکه اخطارش رو داده بود هم فقط م ییمراقبت ها قیاز طر. رفت نیهر جور ارتباط با بابک از ب يبرا دمیام

هم کنار ساختمون  شگاهیبود، آزما یپشت ابونیخ يشرکت که تو. رهینظر بگ ریو شرکت رو ز شگاهیتونست آزما

اصالً . افتاد ینم یاتفاق میرفت ینم رونیب یشده بود، وقت ییمدت شناسا نیا يهم تو یاگر صورت کس یحت. ما

 ینم. ناراحت بودم گهیاز طرف د م،یافت ینم ریطرف خوشحال بودم که گ هیاز . دمیفهم یحال خودم رو نم

هم امشب بود که  يبعد يمسئله . رفتند یم رونیب نجایکه از اباالخره . کنم دیبه بعد چکار با نیدونستم از ا

 .دیرس یکه بابک به من داده بود به آخر م یشد و وقت یمشخص م يقادر فیتکل

من . افتادم تمونیموقع ادیدوباره . با دقت به صورت من زل زد. خورد ياز چا يداد و جرعه ا هیتک نتیکاب به

زدم  یکه ازش حرف م یبودم که نتونم کارم رو تموم کنم؟ پس هوش فیانقدر ضع یعنیکردم؟  یچکار م دیبا

: دوباره گفت. نرسونه اسیبه  يا صدمه یرو تموم کنه ول انیجر نیکه ا یراه. داد یبهم نشون نم یچرا راه حل

 ه؟یچ

 .خسته شدم -

 ؟یاز چ -

-... 

 ؟یاز چ -
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 .دستم -

 یدرد م: گذاشت و گفت نتیکاب يرو رو وانیل. به دستم نداشت یهم ربط لشیدل. چشمم جمع شد يتو اشک

 کنه؟

 .نه -

 زیجلوتر اومد و دست هاش رو از دو طرفم به م. رمیخودم رو بگ يخواست که جلو یدلم نم یو حت دیچک اشکم

 هو؟یشد  یچ: گفت یعصبان. داد هیتک

 !!؟یکن یم هیگر نیبه خاطر ا: گفت. فقط دستم رو نشون دادم. گفتم یم دیبا یچ. نزدم یحرف

رنگش هم . نداشتم یحس یدرد و ب. دیساعد الغر و پوست پوست شده ام دست کش يرو. تکون دادم سر

 کنه؟ یم تیاذ: و گفت نهیخم شد که بهتر بب. شده بود یعیطب

مگه سهراب برات پماد ! ادیدکتر ب یخودت نذاشت: دوباره گفت. حالم بد بود. آره و نه در آوردم نیب ییصدا هی

 بود؟نگرفته 

 .چرا -

 ؟یزن ینم -

 .ایب: گفت! شد یبود که پماد دستم وسطش گم م ریمدت ذهنم انقدر درگ نیا

: کاناپه چهارزانو نشستم و گفتم يرو. و همراهش وارد اتاق شدم دمیپر نییپا. دیرو به سمت راهرو کش دستم

 ه؟یچ

 .ولش کن. خوبه: گفتم. شد و با همون پماد برگشت یاتاق پشت وارد

 یم یدونستم چ ینم... از بابک اس،یاز خودم، از . خوام یم یچ قاًیدونستم دق یهم بغض داشتم و نم هنوز

بود؟ من بابد چه  زهایچ نیحاال وقت ا. دیکرد و به ساعدم کش یدستش خال يپماد رو رو. جلوم زانو زد. خوام

دوباره . اخم داشت یکم و وددستم زوم کرده ب يکردم؟ به صورتش نگاه کردم که چشم هاش رو یم یغلط

. ساعد و مچم متوقف شد و به صورتم زل زد يدستش رو. زدم هیگر ریکردم و ز سهیدست هام رو با هم مقا

 .بغلم کرد یحرف چیبدون ه

اجازه  دینبا. بهونه بودم هیبا بابک حرف زدم منتظر  یاز وقت. شد شتریام ب هیگردنش فرو بردم و گر يرو تو سرم

که از خودم  يرفتم که حاال بر عکس انتظار یطرفش م دینبا. خودم بود ریتقص. بکشه نجایادادم کار به  یم
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چرا : گفت. تونستم نگاهش کنم ینم یحت. کردسرم رو جدا کرد و به صورتم نگاه . داشتم، نتونم ازش دل بکنم

 ؟يشد ينجوریا

 .دستم -

 .دمیها رو د نیمن بدتر از ا. شهیخوب م -

 .شهیخوب نم. نه -

 ؟یپوش یکه برات گرفتم رو نم یشرتیچرا ت: رو جمع کردم که بغلم کنه و گفتم ودمخ

 ؟يندازیتو چرا گردنبنده رو نم: حرفم ساکت موند و بعد گفت از

چه بهتر که . کم آروم تر شده بودم هیحاال . باز بغلم کرد. نزدم یرو با دست پاك کردم و حرف سمیخ صورت

 یشونه اش به در باز اتاق نگاه يسرش رو چرخوند و از رو. رو به بابک بدمو آدرس  رونیتونستم برم ب ینم

 .اشصبر داشته ب: گفت يآروم تر يبا صدا. تو اتاق خودش بود دیسع. انداخت

 .شهیکالً روشن م فمیتکل گهیتا چند ماه د: ادامه داد. رفتم و به چشم هاش زل زدم عقب

-... 

 .چند ماه صبر کن -

بابک بهش  يرو درباره  زیداشت که همه چ يرادیچه ا. موندنمه نجایحال بدم به خاطر ا کرد یبار فکر م هر

کنه؟ هر جا  یم یچه فرق: گفتم. دیرس یکس بهمون نم چیدست ه. امن يجا هیرفتم  یباهاش م. گفتم یم

 ؟یکارت رو عوض کن یتون یتو که نم! نهیآخرش هم م،یبر

 .رو ندارم ازهیچ نیا يحوصله  گهید... بتونم دیشا -

-... 

 .ما رو نشناسه یدور که کس يجا هی میریم... وقته یلیخ -

ازش . میهم نداشته باش یکار و پول چیاگر ه یحت. خواست برم یدلم م. هاش واقعاً وسوسه کننده بود حرف

 نییبود؟ صدام رو پا یکردم؟ مگه بابک ک یم شیبه بابک معرف دیچرا با. دوستش داشتم. خوشم اومده بود

 !اسری: آوردم و گفتم

-... 

 .کنم یکه به تو صدمه بزنه نم يکار چوقتیمن ه -
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بلند شد و چند قدم راه رفت و دوباره نگاهم . خواست حرفم رو هضم کنه یانگار م. موند رهیبهم خ هیثان چند

 .کارت دارم: و بهش گفت ستادیچارچوب در ا يتو دیهمون موقع سع. کرد

 !کنم یمن هم نم: گفت دیدر برگشت و با تاک يجلو. به طرفش رفت سای. به من انداخت ینگاه و

*** 

اوضاع رو مرتب  نیراه حل بودم که ا هیدنبال . نگاه کردم اسی يبسته  يتخت نشسته بودم و به چشم ها يرو

م ه دیشا. روشن شده بود يو قادر ستهیشا فیاحتماالً تا حاال تکل. شب بود 10:30. به ساعت نگاه کردم. کنم

که در  یدر مورد اتفاقات ينظر چیه. کنند یم يریخالف رو نصفه شب بارگ يحتماً محموله ها. هنوز زود بود

. بار جونم رو نجات داده بود هی. سوخت یم ستهیشا يدلم برا. نداختمیمخم رو به کار م دیبا. بود، نداشتم انیجر

 کرد؟ یاور محرفش رو ب یحرف هاش صداقت داشت اما ک يتو. بودم ونیبهش مد

ساعت نشده بود که  میآروم، ن یلیرفتم، خ نییاز تخت پا. فکرها رو از خودم دور کنم نیتکون دادم که ا سر

رو سر  وانیل. ختمیآب ر وانیل هی خچالیاز پارچ داخل . بود دهیخواب شیشگیهم يبعد از کلنجار رفتن ها اسی

 نیا. رو از در بر نداشته بود دیکل. فتادلباس هاش ا يواریو خواستم سر جام برگردم که چشمم به کمد د دمیکش

. اسی يبسته  يبعد به چشم ها. دیدوباره نگاهم به سمت ساعت چرخ. کرد یرو از من پنهان نم يزیاواخر چ

 !بود دهیحاال که خواب یول... اومد یتخت نم ياگر به خاطر من نبود اصالً رو. دیخواب یاز سه ساعت نم شتریب

 یقینفس عم. کرد یشب نشه ط يها ابونیخ یخلوت ينبود که تو ياونقدر يقادر يتا خونه  جانیا ي فاصله

 يکردم به صدا یسع. تخت برگشتم يو رو دمیترس. بود ادیز یلیخ سکشیر. و فکر هام رو جمع کردم دمیکش

طرف رو به  بابکذهن  دیشد؟ با یم یچ فشیتکل. منظمش گوش ندم و پلک هام رو محکم بستم ينفس ها

تنها فرصتم . نمیامشب تنها فرصتم بود که بابک رو بب. کردم یبابک رو ازش دور م دیبا. دادم یپدرش سوق م

 !بودم وسط همون خواب کوتاهش بپره دهیتا حاال ند. پلک هام رو باز کردم دم؟یخواب یم دیبود، چطور با

 یم دمیرس یم سیگر زودتر از پلا. سوخت یدلم براش م. بودم ونیبهش مد. رفت ستهیفکرم سراغ شا باز

البته ممکن بود خونه شون . مادرش شیرفت خارج پ یداد، م یم شیفرار يبعد قادر. تونستم باخبرش کنم

پدر  يبا بابک درباره  ای ،کردم یرو باخبر م ستهیشا ای. دادم یکه از دست نم يزیبه هر حال چ. تحت نظر باشه

 یمن نم. به سمت کمد رفتم. و بلند شدم دمیکش رونیوجودم بشجاعتم رو از اعماق . زدم یحرف م اسی

ام رو به  ندهیمن به خاطر مادر ساناز آ. من بودند يدوست ها اسیو  ستهیشا. خواستم تر و خشک با هم بسوزند

 ...نهیصدمه بب ذارمیامروز بهش گفتم، نم نیهم. کردم یم يهر کار اسیخطر انداختم، به خاطر 
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لباس هام . کرد یازش استفاده م اسی شتریکه ب ینیماش. دوم رو برداشتم نیماش چیدم و سوئرو آروم باز کر کمد

لباس ها رو با عجله  ییاتاق جلو يتو. زدم رونیبلند کردم و آروم از اتاق ب یسرعت از جالباس نیشتریرو با ب

رو باز کردم  یبود، در اصل ونزیآو چیکه به سوئ يدیآهسته با کل. به اطراف انداختم ینگاه. و خارج شدم دمیپوش

. رفتم رونیاز ساختمون ب اسی دیجد يبا سمند نقره ا. سر و صدا خودم رو به آسانسور رسوندم نیو با کمتر

. کردم یاطراف رو بررس يکوچه و ساختمون ها. کردند که جلب توجه نکنه یرو انتخاب م ییها نیماش شهیهم

. المپ هم روشن نبود هی یبودند و حت لیو مطب ها تعط شگاهیآزما. که من متوجه بشم وجود نداشت يزیچ

اومده  رونیب يا گهیهرچند که من از ساختمون د. مراقب نذاشته باشند لیساختمون تعط هی يبودم برا دواریام

 ... بود یکیتار يبودم و صورتم تو

 یتیامن يرویاقب و نشدند و انقدر مر یصد در صد خودشون وارد عمل م س،یپل يامتناع کردن من جلو با

 یاومد بلکه خودم هم بخش یاز دست من بر نم ياون وقت نه تنها کار. داد ینفر گاف م هیتا باالخره  ذاشتندیم

که من همچنان  دیفهم یم دیبا ونا. زدم یبا خود بابک حرف م دیهم که شده با نیهم يبرا. بودم انیاز جر

 .داشت یبر م اسیدست از سر  دی، باسر صاحب کارخونه بود ریز زیاما همه چ. طرفشم

اگر تجمع . حرکت کردم الیبه سمت و ادهیپارك کردم و پ يقادر يرو چند تا کوچه جلوتر از خونه  نیماش

ساعت وقت داشتم تا منتظر تنها  کی. فتهیب ابیگشتم تا آب ها از آس یبر م دم،ید یم یمشکوک زیچ ای سیپل

 ادهیپ یکیتار يتو. کردم يخر کلهکه چقدر  دمیفهم یها تنها بودم، م کوچه نیا يحاال که تو. شدن بابک بشم

نبودند من  نجایاگر ا. ترس به سراغم اومده بود. کردم یصدا حرکت م یروها خودم رو پنهان کرده بودم و ب

. آرامش داشت یلیخ طیمح. نمیرو بب ستهیخواست شا یدلم م. مونده بود جهینت یکرده بودم که ب یبزرگ سکیر

رو هم نداشتم که جور  ستهیتلفن شا یحت. آوردم یکار بابک سر در نم ازمن ! بهم خورده بود اتشونیعمل دیشا

براشون  يبرنامه ا نیزدند که ممکنه بابک همچ یمطمئن بودم که اصالً حدس نم. خبردارش کنم يا گهید

 .باشه دهیچ

 یب نیا. شد یم شتریهر لحظه ب بمیجترس ع. و سر و گوش آب دادم دمیگشاد و خلوتشون رس يکوچه  سر

اومدنم  نیا. دوباره کار دست خودم داده باشم دمیترس یم. رو خراب کرده بود میگدار به آب زدن ها قبالً زندگ

زودتر باهاش  دیبا. دادند ینم گوشگرفتند و به حرف هاش هم  یرو م ستهیامشب شا. داد یم يا جهینت هی دیبا

خونه ها  يهمه  نجایا. افتاد الیدر و کینزد یرنگ اهیرفتم که چشمم به ون س قدم جلوتر هی. زدم یحرف م

 ...!!درخت پنهان ریاون هم ز!! کوچه يون تو. داشت یآنچنان يها نگیبزرگ و پارک يها اطیح
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آب دهنم رو قورت . دمیرو به رو د يالیو یو سقف اتاقک نگهبان واریاطراف د هیرو باال بردم و چند تا سا سرم

. نظر داشتند ریرو ز نجایا. اومد یاز دستم بر نم يکار ستهیشا يبرا گهید. خودم رو کرده بودم یمن سع. دمدا

 یدور م دیبا. گشتم یبر م دیشد؟ با ینم ریدشدم،  یاگر منتظرش م. نبود نجایبابک ا. شده بود شتریترسم ب

. به دست چنگ انداختم. فشار داددهنم نشست و محکم  يرو یبرگردم که دست نیخواستم به سمت ماش. شدم

: گوشم گفت ریز یکس. کردم شتریفشار پنجه هام رو ب. بود دهیحد ممکن رس نیبود؟ ضربان قلبم به باالتر یک

 .منم! آروم باش

 نجایا: دیپرس. قلبم گذاشتم يو دستم رو رو دمیبه طرفش چرخ عیسر. دستش رو برداشت. بابک بود يصدا

 ؟یکن یچکار م

 ...اومدم: جواب دادم. بود یعصبان یلیخ

 !!!حرف نزن -

 ؟یدون یآدرس محلتون رو نم یول نجایا يچطور اومد: خودش گفت. شدم ساکت

 .گهید يمن رو فرستادند جا... حساس شدند... دندید کیشما رو با من تو بوت. ام گهید يجا هیچند روزه  -

 ابونیخ شگاهیآزما: گفت. مختلفه زیزار چه ریلحظه فکر کرد و مشخص بود که ذهنش در آن واحد درگ چند

 !!!؟يآدرس ها رو از دو سمت مختلف داد یشرکته ول یپشت

 .که من رو بردند آدرس دادم یاز هر سمت -

 یسع... نشد دایپ يکه داد یبا پالک یونیکام! يخر یوقت م يفقط دار: آهسته گفت یلیاما خ یعصب يصدا با

 ...يارفروشگاه جا بذ يافرادم رو جلو يکرد

مثل تهران جواب  يشهر يتو ب،یتعق: مچ دستم رو محکم نگه داشت و ادامه داد. نداشتم که بزنم یحرف

 !!!یفرار کن نکهینه ا ،یکن مونییتوقع داشتم تو خودت راهنما... دهینم

 ...من فقط -

 !حرف نباشه -

-... 

 بگو؟ اسیاز  -

 بگم؟ یبه چه زبون. صاحب کارخونه... بانده نیپدرش رأس ا -

 . کردند دایرو تو انبار کارخونه پ یکه گفت ییها یقوط يافرادم نمونه . کردم قیتحق انهیدوباره مخف -
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-... 

آدرس . تحت کنترله زیآل کاظم، خونه و اموالش و خانواده اش، همه چ میخود نع. حکم نبش قبر رو گرفتم -

 .مینگه داشت اتیرو هم واسه عمل يکه تو داد ییها

 ه؟یچ پس مشکل -

 .یاصل يآدرس هسته  -

دونستم  یم. از من فاصله گرفت و مشغول صحبت شد. دمیشد و من از جا پر شتریکنار کمرش ب میسیب يصدا

چند قدم . کردم یفرار م عیسر دیبا. چونمشیتونستم بپ ینم گهید. زنند یحرف م شونیفعل اتیکه در مورد عمل

با اخم به من زل . رو تموم کرد میسیم رو گرفت و حرفش پشت ببه عقب برداشتم و برگشتم که بدوم، اما بازو

 !!کجا؟: زد و گفت

 .جا چیه -

 .تموم شده گهیکار تو د -

 ؟یچ: گفتم یجیگ با

 .اش با خودمونه هیبق -

 ؟یچ یعنی -

 .ادیازت بر نم يکار گهید. يجا خوب بود نیتا هم -

 ...یول -

 ؟یواستخ یرو نم نیمگه هم: تعجب نگاهم کرد و گفت با

 !نه: فکر گفتم بدون

. گهیکرد، نه کس د یرو درست م زیهمه چ دیمن بودم که با نیا. تموم بشه ينطوریخواست که ا یدلم نم واقعاً

رو  اسیاسم  میتون یم مش،یریبگ یوقت... شهیم یبررس اسیپاپوشت تو دادگاه . نگران پرونده ات نباش: گفت

 .یشیاز اون جرم تبرئه م. میاریتو پرونده ب

 .با پدرت حرف زدم: نفسش رو فوت کرد و اضافه کرد. دینگاه بهت زده ام رو د یوقت

 ینم لیاز فام چکسیه. کرده بود دشیحتماً بابا تهد. بکشه رونیب انیاصرار داره پام رو از جر یچ يبرا دمیفهم

انقدر . مخالف بود داًیشد: کرده بود؟ حرفش رو ادامه داد داشیبابا چطور پ. رو داره یشغل پنهان نیدونست ا

 .کنه دایپ خیکردم ب یفکر نم!!! دیپرسجو کرد تا به من رس
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 .رمیگ یم میخودم تصم. ستمیمن بچه ن: بعد گفتم یول. شد ییحرف بابا دلم هوا دنیکش شیپ با

وجه به ت یبابک ب. تنها انتخاب من بوده نیکرد که ا یدرك م دیدونستم بابا باهاش تند برخورد کرده اما با یم

 ! یمحراب: آروم گفت نیماش کینزد. حرفم من رو به سمت ون حرکت داد

بابک من رو نشون . اومد و منتظر خدمت به بابک نگاه کرد رونیب نیاز ماش اهیس یبا لباس شخص یجوون مرد

 .ها ببر قرارگاه نیاز ماش یکیخانوم رو با : داد و گفت

 .دمیم حیبعداً خودم به بابا توض: رو به بابک گفتم عیسر. کنه یینماگفت و آماده شد که من رو راه يا» بله« مرد

 ... کنه یتونه اقدام قانون یم مته،یِپدرت قَ. فرستادنت از اول هم اشتباه بود: گفت يجد یلیخ بابک

 . کنم یبازداشتت م یمقاومت کن: گفت يبا تند. بزنم یهام رو باز کردم که حرف لب

با دست به افرادش که همون  عیدورتر رفت و بعد از چند جمله سر. باره بلند شددو مشیسیب يموقع صدا همون

 یکه من م ییهماهنگ اطراف خونه رو تا جا یلیخ یاهیس يها هیسا. پنهان شده بودند، عالمت داد یکینزد

 .دییخانوم بفرما: گفت میمرد کنار. محاصره کردند دم،ید

 د؟یکرد فیمحموله رو توق: سمت بابک رفتم و گفتم به

 !برگرد سر جات: اخم نگاهم کرد و گفت با

کوچه پشت ون  کیبه من جواب پس بده؟ همه مون به سمت تار اتشونیعمل يانتظار داشتم درباره  واقعاً

االن . گلوم گذاشتم يباز شد و من دستم رو رو الیو نگینگذشته بود که در پارک هیچند ثان. میحرکت کرد

من شده بود،  بتیمتوجه غ تا حاال اسیاگر  11:15. به ساعت نگاه کردم!! ردند؟ک یم کیشد و شل یم يریدرگ

 .کردم یم دایبراش پ یحیتوض هی دیبا

احتماالً تا حاال متوجه لو رفتن محموله شده . نشون نداد یعکس العمل یکس یاز در خارج شد ول رهیت نیماش هی

خبر داشت، حتماً  کشونیو پ کیاما بابک که از ج. ودندنب الیو يهم اصالً تو دیشا. بودند و قصد فرار داشتند

پس . رو محاصره کرده بود نجایکه ا ننددونست داخل ساختمو یحتماً م. زد یتمام حرکت هاشون رو حدس م

 ياز انتها نیماش!! د؟یلرز یمن از ترس م يزانوها ینبود ول یکس الیخ نیکرد؟ چرا ع ینم یاقدام یچرا کس

 ییهر دو نفر رو شناسا: گفت یکس. دمیرو شن ییبار من هم جمله ها نیباز صدا داد و ا میسیب. دیچیکوچه پ

 .تمام. میمنتظر دستور. میکرد

 .تمام. دیدو رو شروع کن يمرحله : جمله اش برد و گفت يرو ابتدا یاسم. دکمه رو زد بابک

 د؟یر یمن نیچرا دنبال ماش: به مرد گفتم. ما فاصله گرفت و به صحبت ادامه داد از
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 .طعمه ست -

. اومد یبه طرفمون م. حرفش تموم شده بود. کردم یم يفکر هی دیبا. من رو کامل فراموش کرده بود بابک

 شه؟یم یچ ستهیشا! سرگرد: گفتم

-... 

 .مثل خود شما... کنه یحرفش رو باور نم یکس -

 .کرد ینممشکوك موافقت  ينبود، با قراردادها یاگر راض. هر کس مسئول عمل خودشه -

 ...اون پدرش بود -

 !!يخواد برگرد یپدر تو هم م -

دونستم  یم. میکرد یکه راهمون رو انتخاب م میخودمون بود تیدر نها. نداشتم یجواب. دهنم رو قورت دادم آب

تونستم برگردم خونه  یم. همه تنگ شده بود يدلم برا. من وسط باشه يمخصوصاً اگر پا. شهیبابا چقدر سمج م

 يکه آبرو یکس. کردند یبه همون چشم به من نگاه م شهیهم ؟یآخرش چ یول... مامان شیپ... اباب شیپ

 يکار برا نیانجام دادن ا لیدل. خواست بابا بهم افتخار کنه یمن دلم م. نداشت يا ندهیخانواده رو برده بود و آ

 يزیگشتم چ یاگر حاال برم. جبران کنم ينطوریکه زده بودم رو ا يخواستم گند یم. بود نیهم هم سیپل

 .شد یجبران نم

 !ببرش: منتظر فکر کردن من نموند و رو به مرد گفت بابک

 .دیخانوم حرکت کن: گفت عیبود که مرد سر يانقدر امر حرفش

از خونه  یچراغ بعض. شد که لرزه به تنم انداخت دهیاطراف شن ياز کوچه ها سیپل يپر سر و صدا ریآژ يصدا

 .تموم شد: لب گفت ریبابک ز. داشت، روشن شد دیدکه از کوچه  ییها

 یکارشون سر در نم چیمن از ه! ادیب رونیب الیاز در و یتموم شده بود و من هنوز منتظر بودم کس کارشون

 يها رمجموعهیز ي هیبق سیپل يروهایمطمئناً حاال ن... هم داشت يا گهید يخونه درها نیمطمئناً ا. آوردم

 !نخانوم حرکت ک: گفت يمرد دوباره با لحن تند. دندرو هم گرفته بو يقادر

که  اهپوشیس يها هیبه سا ینگاه. به بابک ینگاه. به اطراف انداختم ینگاه. و همراهش راه افتادم دمیترس

من  دید یم یوقت... اسی. چشمم ظاهر شد يجلو اسیصورت . به ساعت ینگاه. زدند یحاال راحت قدم م

 .دمشید ینم گهید... دمشید ینم گهید. شهیحس کردم قلبم داره فشرده م. شد یم ردایاز خواب ب یوقت. ستمین
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بود که باالتر از ون پارك شده  یمعمول يپژو هی. کردم یخوب فکر م دیشدم و با یم کینزد نیبه ماش داشتم

 یکس. کردم به عقب یدوباره نگاه. نداختندیم اسیرو گردن  رهایتقص يهمه . هنوز زود بود که برم خونه. بود

چشمم به . دور پارك بود یلیخ نمیشما. رمیتونستم دست کم بگ یرو نم میمرد کنار یحواسش به ما نبود ول

فکرش هم  یحت. اومد یاز من بر نم يکار نینه، نه، همچ. کنار کمرش افتاد و محکم سر تکون دادم ياسلحه 

 شیفلز ينشستم و مرد دستبندها. برام باز کرد رو نیدر ماش. ستادیا نیماش يمرد جلو. لرزوند یدست هام رو م

 . خودتونه تیامن يراب! شرمنده: آورد و گفت رونیرو ب

. به مچ هام نگاه کردم. کنه يخواد محکم کار یِ من م سادنیبابک وا يدونستم که به خاطر تو رو یمن م اما

بست و نگاهم  نیدر ماش رهیدستگ رو به یکی. شد یتموم م زیهمه چ گهیزد د یدستبند رو به دستم م نیاگر ا

 اسیبود و اسم  شیکلت کمر يرو وزچشمم هن. دستم رو با اکراه به طرفش گرفتم. کرد تا مچم رو جلو ببرم

... دمشید ینم چوقتیه گهید. ام رو مشت کردم گهیو دست د دمیکش یقینفس عم. شد یذهنم تکرار م يتو

. گذاشتم نیماش يپام رو لبه . گرفتم میآن تصم هیتو ! نداشت. داشت؟ نه ییمعنا نیبعد از ا میزندگ... اسی

 نیمرد که انتظار همچ دم،یکش رونیکه خواست دستبند رو بزنه، دستم رو به طرف کلت بردم و محکم ب نیهم

 نیاز ماش. به عقب پرت شد و داد زد. به شکمش زدم يبا پا لگد عیسر. شده بود جیرو نداشت، کامالً گ یحرکت

اگر قرار . کار از کار گذشته بود گهید. شدم یبه خودم مسلط م دیبا یول دیلرز یدستم م يکلت تو. مشد ادهیپ

 دمیضامنش رو کش. گرفتم یدستور نم یمن از کس! جدا کنه، اون آدم فقط خودم بودم اسیمن رو از  یکس دبو

 !تکون نخور: گفتم يو با لحن جد

 !هستم که دستم بره رو ماشه یانقدر عصب: داد زدم دیبا تهد .شده بود که به طرفم حمله کنه زیخ مین مرد

 .آروم باش خانم... خب لهیخ: هوا نشون داد و گفت يدست هاش رو تو کف

 تیکه از شدت عصبان ییبا چشم ها. اون هم تعجب کرده بود. بابک از کنارم باعث شد از جام بپرم يصدا

 !!؟یکن یچکار م يدار: درشت شده بود گفت

هر دو نفرشون حرکت  نیسرش رو ب. چند قدم دور شدم و اسلحه رو به سمت هر دو نشونه گرفتم. اومد جلوتر

 .بذار برم: گفتم. ام يدادم که بدونند جد یم

برادرت هم که . امن يجا هی دیریتا تموم شدن کار، همه تون م... گردونم خونه یتو مغزته؟ دارم برت م یچ -

 !هینظام يخودش جا

 .رو درست کنم زیخوام خودم همه چ یم .بذار برم -
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 .یکن یفقط خراب ترش م. شهیدرست نم يزیچ -

ها  نیا. بود ریگ یحاال پام حساب. رهیاز دست م زیدونستم اگر بهم برسه همه چ یشد و م یم کیبهم نزد داشت

... سرگرد نیبب: گفتم باز عقب رفتم و. اطراف داشتند نیعالمه آدم ا هی. من غالف کنند دیترنم نبودند که با تهد

 .به خدا طرف شمام. من طرف شمام

 !!!کامالً واضحه -

 .کنم یبه بابا بگو من کارم رو جبران م... خوام کارم رو جبران کنم یم -

 .خونه يخواد برگرد یم. دهیبابات تو رو بخش -

 .نه -

  ؟یبا خودش حرف بزن يخوا یم -

-... 

 آره؟ زنگ بزنم بهش؟ -

 .دیسوزون یشما تر و خشک رو با هم م... شما. برم خوام یم... نه -

 !اون رو بده به من: رو کنار گذاشت و داد زد متیمال

کنه که کنترلم رو از دست بدم و کلت رو بهش  میدونستم قصد داره عصب یم. قدم عقب رفتم هیو  دمیترس

دردسر درست . میهست یسخت طیما تو شرا: دنبالم اومد و گفت. محکم تر گرفتم و باز عقب رفتم. برگردونم

 !نکن

 .یگرفتن عیشما فقط به فکر ترف -

و  دیسف يها نیحاال ماش. بود که قطع شده بود یمدت سیپل ریآژ. نزد یحرف یشد ول یکه صورتش عصبان دمید

رو به دلم  یبیو قرمزشون روشن بود و ترس عج یآب يهنوز هم المپ ها. کوچه وارد شدند يسبز از انتها

به زور داشتم . دستم عرق کرده بود يکلت تو. نگاه به من هیها انداخت،  نینگاه به ماش هیبابک . نداختیم

بودم و همه  دهیاسلحه کش سیپل يمن تو رو. بردار نبود یکارم اصالً شوخ نیا. گرفتم یام رو م هیگر يجلو

: سمت بابک برگشتم و گفتمبه . بشه کیجرأت نکنه بهم نزد یبه اطراف انداختم که کس ینگاه. بودند دهید

 ...بود دهدختره عاشقت ش. يدینم تیاهم یچیشما به ه

 .اون رو بده! ساکت شو: داد زد یبیعج تیحرفم با عصبان وسط

 .کنم یدرستش م. تو رو خدا بذار برم: با التماس گفتم. کف دستش رو به طرفم دراز کرد و
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 !یتو االن مجرم... ادیاز دست من بر نم يکار گهید -

-... 

 بتیتا حاال متوجه غ... خبر من. رسه یبهشون م يخبر قادر. يدار يبدتر طیشرا ياگه برگرد... یستیمتوجه ن -

 .تو هم شدند

. از پدرش... دمیاطالعات م. تونم زمان رد کردن جنس ها از مرز رو بهت بگم یم! نیبب. نگران اون نباش -

 . فقط بذار برم. رسونم یشده رو به دستت م يریبارگ يمن رنگ ها ؟يخوا یکارخونه مدرك نم هیمگه عل

 یلیخ. که دور شدم رهیسر تکون داد و خواست اسلحه رو بگ یبه نشونه منف. شده بود کیبهم نزد یلیخ حاال

 . ادیدنبالم ن یبگو کس. رمیم نیماش نیبا ا: سمتشون نشونه رفتم و گفتم هی يجد

 ...بشه دیشا. گوش کن -

 !بگو: دمشدم و داد ز دورتر

و سرپوش  اهیکه با لباس س يبه سمت مرد يباناباور. مچم کلت از دستم افتاد ریبه ز یلگد کس يضربه  با

 یکردم م یم الیخ. من چقدر احمق بودم!! ؟یراحت نیبه هم. بود، برگشتم ستادهیکنارم ا ژهیو گانیمخصوص 

بود و به  ستادهیا نهیراحت دست به س یلیخفرار کنم؟ به طرف بابک نگاه کردم که  سیهمه پل نیا يتونم جلو

کارت : گفت میهم با پوزخند به طرف اسلحه اش رفت و بابک رو به مرد کنار یمحراب. دیخند یمن م یسادگ

 .ببرش قرارگاه. خوب بود

 ! با دستبند: کرد دیتأک

با تاسف . شدم رهیبابک خ زیت يبه چشم ها. هر دو دستم رو محکم پشت کمرم نگه داشت و دستبند زد مرد

 ؟يریگ یدرس نم تیتو زندگ یاتفاق چیاز ه: برام سر تکون داد و گفت

ها نگه  نیاون ماش يرو تو يو قادر ستهیحتماً شا. کوچه رفت يانتها يها نیبه سمت ماش. شده بودم الل

هر . فتبه من همراهش ر یهم با اخم ینگاه کنه؟ محراب ستهیشا يخواست تو چشم ها یچطور م. داشته بودند

من رو به طرف همون پژو  مرد! تونم کنم ینم یغلط چیهام ه دیتهد نیدونستند که من با ا یدو تمام مدت م

. هم پخش شده بودند ژهیو گانیافراد . شد یم ياوضاع کم کم عاد. به اطراف نگاه کردم يدیبا ناام. برد

رو  ستهیخواست شا یدلم م. رفته بود نیباز  زیهمه چ. دمید یرو نم شونیاحتمال يسرپوش داشتند و پوزخندها

 دهیکنارش دراز کش شیچند ساعت پ. ادیم اسیبه سر  یچ دونستم ینم. دور بودند یلیها خ نیاما ماش نمیبب

محکم نگه داشت که  يهول داد و جور نیمرد بازوم رو به سمت ماش. باهاش فاصله داشتم ایدن هیبودم و حاال 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٣٢٧ 

 نیدر ماش رهیرو تکرار کرد و دستم رو به دستگ یهمون کار محراب. کردم نرویفکر جم خوردن رو از سرم ب

. رو روشن کرد نیماش عیکه روش بود سر یچیپشت فرمون نشست و با سوئ. در رو محکم بست. دستبند زد

شد هر دو رو با  ینم. بابا شیحداقل برم پ. اسی شیخواستم برم پ یبود؟ من م یکدوم قبرستون گهیقرارگاه د

 آقا؟ میریکجا م: داشته باشم؟ گفتمهم 

 !خفه شو -

 . بود نیشاه یعصبان يصدا، صدا نیا. اصابت کرد نیفکم به کف ماش!! ؟یچ

 ادیصدات در ب: گفت يزیدآمیآورد و با لحن تهد رونیرو ب یبا دست آزادش کلت. رو چرخوند و راه افتاد فرمون

 .از خدامه یدون یخودت هم م. کنم یم کیشل

باال  یلیخ نیسرعت ماش. میبود دهیچیپ یاصل يکوچه  يتو. شده بود رید گهیخواستم داد بزنم، د یهم م اگر

به عقب  نهیمدام از آ. دیکش رونیرو از سرش ب اهیحرکت نقاب س هیبا . بود و من کم مونده بود که سکته کنم

اگر هم تا . بود دهیسر رس تایعمل سمتق نیحساس تر يتو قاًیدق. پشت سرمون نبود ینیاما ماش. کرد ینگاه م

. میرو رد کرده بود ابونیبودند، ما چند خ دهیشده بودند و اون مامور بدون لباسشون رو د انیاالن متوجه جر

نگه  يکنار خرابه ا. رو انتخاب کرده بود یکامالً متفاوت ریمس یول میحرکت کن نیرزمیمنتظر بودم که به سمت ز

هم  يکار چیه. جرأت حرف زدن نداشتم. میو پژو رو رها کرد میدمون شدخو يها نیاز ماش یکیسوار . داشت

آخرم با بابک رو کامل  يگفتگو نیبود چون شاه اسیبه حرف زدن با  دمیام يهمه . اومد یاز دستم بر نم

ن ه آپارتمای. نبود نیرزمیز نجایا یول. میدیبعد باالخره رس قهیدق 15. دونست یرو م زیحاال همه چ. بود دهیشن

روشن  کیتو تار. شد نگیدر رو زد و وارد پارک موتیر. از غرب تهران یخلوت يطبقه بود، تو محله  3 یمعمول

 . نگه داشت و به طرفم برگشت نگیته پارک

شد و  ادهیپ یحرف چیبدون ه. در انتظارمه یدونستم چ ینم. شد یدلم خال يبه من زل زده بود که تو يجور

 يبه طبقه  ن،ییپا يآسانسور نداشت و به جا نجایا. پله ها هولم داد يه سمت باالب. دستبند دستم رو باز کرد

 .چشمم اومد يسهراب جلو یبانبندازه، در باز شد و صورت عص دیکل نیشاه نکهیقبل از ا. میدوم رفت

 يتو اسی يو جمله ها میکرد یاز اتاق ها حرکت م یکیآپارتمان به سمت  کیسالن کوچ يسکوت کامل تو با

دوباره به  نیشاه. ستادمیسر جام ا... کنه یبار گفته بود اگر عاشقم باشه، زجر کشم م هی. زد یگوش هام زنگ م

 .فتیراه ب: جلو هولم داد و گفت
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اگر . شد یعوض نم يزیکردن من چ هیبا گر. کار از کار گذشته بود گهید. کردم و اشک هام رو پس زدم حرکت

با بابک مالقات  کیبوت يو من تو دید یبابک رو م ن،یبه هر حال شاه. نداشتم يبهتر تیرفتم هم وضع ینم

نداده  جهینت چوقتیه نکهیبا ا _ مگرفته بود ادیکه تا حاال  ییو من هر دعا میدر صبر کرد يجلو. کرده بودم

 يو به رور قاًیدق ،یراحت یصندل هی يرو اسی. میوارد اتاق شد. در رو باز کرد نیشاه. دلم مرور کردم يتو _بود

 نیشاه. هم نداشتم نیاز ا ریغ يانتظار. کرد یسرد و سخت نگاهم م لیدوباره مثل اون اوا. در نشسته بود

 !! گفتم؟ يدید: سکوت رو شکست

 .اعتراف کرد سیپل يخودش جلو: ادامه داد. کنه یجمله شروع م نیبودم با هم مطمئن

 !!نه؟. شیبود دهید کیتو بوت یتصادف یلیخ... ههمون نامزد دختر: گفت هیبه سمت من برگشت و با کنا و

 یتکون داد که من قدم یصندل يدسته  يدستش رو از رو. دهنم اومده بود يقلبم تو. زل زدم اسیصورت  به

 !ببرش: فقط گفت یکنه، ول یرو سرم خال تشیمنتظر بودم که هر لحظه بلند بشه و عصبان. به عقب برداشتم

  ...بگو جلوشون. شدم ریدرگ سیبهش بگو با پل: رو گوش بده؟ داد زدم خواست حرفم ینم یحت! ن؟یهم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

طعم خون . ام گرفت هیلب هام دست گذاشتم و گر يرو. دهنم سکوت کردم يتو نیدست شاه يضربه  با

از  يبا دست و پا و دهن بسته، گوشه ا. انداخت رونیبازوهام رو گرفت و از اتاق ب نیشاه. دهنم پخش شد يتو

 هیمن فقط . آوردند یم رمس یینداشت که چه بال یفرق چیه. برام مهم نبود یچیه گهید. ولم کردند ییرایپذ

 ... بابک يچه برا اسی يبودم، چه برا یقربان

حرکت امشبم رو . صبحش رو فراموش کرده بود يانگار حرف ها. کرد یناراحتم م شتریب اسی یتفاوت یب نیا

. انگار اصالً تعجب نکرده بود. افتادم نجایا یآورد که من به چه جرم یخودش نم يبه رو یحت. گرفت یم دهیناد

 !! میزد یدور حرف م يجا هیبا هم در مورد رفتن به  شیچند ساعت پ نیهم

زد؟ چرا از  یچرا باهام حرف نم. نگاهم نکرد یحت اسی. شدند ییرایهمه وارد پذ دیعد با ورود سعساعت ب دو

 امن؟ يجا شونیبرد: دیپرس دیسهراب از سع. شدم یم وونهیداشتم د د؟یپرس یخودم نم

 .آره: جواب داد دیسع

 !!؟يچقدر طولش داد: سهراب گفت. به من انداخت ینگاه پر نفرت و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٣٢٩ 

 !جوجه هام يمدرسه  کیپدر مادرش باشه، هم نزد کیم نزده دیخانوم با -

 د؟یکن یم کاریچ نیبا ا: و گفت ستادیمن ا يجلو. در آورد يشکلک مسخره ا و

با : با پوزخند گفت نیشاه. نشون نداد یواکنش چیه ینگاه کردم ول اسیبه . من زد يبه پا یلگد محکم بعد

 !کنند؟ یخائن ها چکار م

 یکرد، داشت من رو از مرگ م یپشت کرده بودم، نگاهم نم زمیطرش به همه چکه به خا یکس! مرگ؟

 ؟يرو مرتب کرد زیهمه چ: دیپرس دیترسوند؟ سهراب از سع

 .زنگ زد نیکه شاه یهمون موقع. آره: دیسع

 شد؟ همه مدارك؟ هیکامل تخل: سهراب

 .من کارم رو بلدم. آره: دیسع

 مون؟یشخص لیوسا: نیشاه

 !تو کمدت؟ يعروسک ها: گفتباز  شیبا ن دیسع

 !باش يجد: نیشاه

 .هیهم خرج بق تیکبر هی. الزم بود آوردم یهر چ... آره بابا: دیسع

بود که به هر  اسیتفاوت  یصورت ب ينگاهم هنوز رو. رفت نیاز ب زیهمه چ. ها و لباس هام افتادم لهیوس ادی

 یعصبان يبه اندازه  یافتاده بودم اما اون حتدردسر  نیمن به خاطر اون تو ا. کرد به جز من ینگاه م ییجا

 ! حرف هاش هم برام ارزش قائل نبود ختنیر رونیشدن و ب

 خبر داره؟ مینع: رفت و گفت اسیبه سمت  دیسع

 .آره: اسی

 گفته؟ یچ: دیسع

 ...دیبزن شیها رو آت یقوط... دیکن هیرو تخل ونیکام گهیم: زد و گفت يپوزخند اسی

هم  فشیو تکل دهیبه غرب رس ونیکردم تا حاال کام یفکر م. و موهاش فشار داد یونشیپ يبا کف دست رو و

هنوز منتظر : اشاره کرد و گفت اسیدست  يبه تبلت تو نیشاه! از تهران خارج نشده بود یهنوز حت. روشن شده

 ؟یپیاسکا

-... 

 ده؟یجوابت رو م مینع یکن یفکر م -
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 ست؟یبه راه ن نجایکولر ا: رو تکون داد و گفت راهنشیچند بار پ بعد،

 .به نفعش بود جواب بده: اسی

 !فکر کن ،یبکن يخوا یکه م يخوب به کار: گفت يجد یلیخ نیشاه. انداخت نیبه شاه ییپر معنا نگاه

 !خطر یسود ب. رفت یم یرآبیداشت ز یلیاواخر خ نیا -

-... 

 !دیپر یخودش با حاج خانوم هاش م. ها افتاده بود گردن من بتیمص يهمه  -

 .گهیم یچ نیبب رشیبگ... کن یدوباره سع -

 !!وسط حرف هام قطع کرد -

 .حق داره پا پس بکشه... هیاوضاع خطر. بهش وقت بده -

به تبلت اشاره کرد و . جا خورد نیشاه. انداخت نیخونسرد و آروم به شاه يپوزخند زد و از همون نگاه ها اسی

 ...یکن یخال یکیسر  يخوا یم ،يشد وونهیونم االن دد یم... اسری رینگ میبا عجله تصم: گفت

باز هم به من  اسی یول! نبود يادآوریبه  یاجیاحت. منم لشیدونستم دل یم... بله. به من کرد ینگاه وحشتناک و

ظاهراً . کاناپه سه نفره گذاشت هی يجلو ک،یسالن کوچ زیتنها م يتبلت رو خاموش کرد و رو. نگاه نکرد

 !خواست جواب بده یم. تموم شد مشیتا: گفت. ه بودرو گرفت مشیتصم

 ؟يکرده بود يرو تو انبار کارخونه جاساز دیجد يها یقوط: به سهراب ادامه داد رو

 .چند جا گذاشتم. آره -

 . نکردند داشونیتا حاال پ یمطمئن... کارخونه رفتند يواسه پاکساز مینع يحتماً آدم ها -

 .آره -

 کنند؟ ینم داشونیپ سیقبل از پل یمطمئن -

فکر  دیاصالً چرا با... مطمئنم: سهراب گفت. افتاده سیها دست پل یگفتم که قوط یدهنم باز بود م يجلو اگر

 .یباهاش کن يکار نیهمچ يخوا یکنه تو م

 .خوبه: زد و گفت یلبخند خطرناک اسی

 ؟یفکر کن شتریب يخوا ینم: دوباره گفت نیشاه

 .دستم داد یخوب يبهانه . ساختم یرش رو مها کا نیزودتر از ا دیبا. نه -

-... 
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 . یکن یدم صبح حرکت م -

 .يبر یاون آشغال رو هم با خودت م: رفت اضافه کرد یبه سمت اتاقش م کهیدر حال بعد

 نیچند بار پاهام رو به زم. حرف زدن بدند ياز گلوم در آوردم که بهم اجازه  ییصدا. به من نگاه کردند همه

 شتریمن رو ب نینکرده بود و ا یمخالفت چکسیدونستم قراره کجا برده بشم، اما ه ینم. نکرد یتوجه. دمیکوب

 .مزاحم من نشه یکس: توارد اتاق شد و موقع بستن در گف. باز سر و صدا کردم. ترسوند یم

، خواست کنارش باشم یبود که دلم م نجایا یبدبخت. هیخواد تنها باشه اوضاعش چجور یم یدونستم وقت یم

جفتک ننداز، عصب هام : گفت یعصبان نیشاه. و دست و پا زدم دمیکوب واریپام رو محکم به د. آرومش کنم

 ! ها شهیداره منفجر م

 يبا خشونت چسب رو از رو. کنارم نشست نیشاه. هم بلند شد دیکه غرغر سع دمیکوب واریپام رو به د دوباره

 !بنال: و گفت دیدهنم کش

 .اش حرف بزنمبذار باه: بغض گفتم با

 .بذار حرف بزنم: که صدام رو از داخل اتاق بشنوه داد زدم يجور. بلند شد دیسهراب و سع یناراض يصدا

 ...یکن یاشتباه م يدار: بلندتر داد زدم. نشسته بود دیرو صورت سع پوزخند

ق رو باز کرد و با شدت در اتا اسی یرو نداد، ول يبعد يجمله  يچسب رو سر جاش برگردوند و اجازه  نیشاه

 .بذار حرفش رو بزنه: زد گفت یرو کنار م نیشاه کهیدر حال. به طرفم هجوم آورد

و من زبونم بند اومده  دیکش یچشم هاش زبونه م يتو شیآت. چسب رو کند و بهم زل زد. زانو جلوم نشست دو

 ؟یبگ يواخ یم یچ: داد زد. خواد حرفم رو باور کنه یحاال معلوم بود که نم نیاز هم. بود

بغلش  ریز نیشاه. دیکش یتند تند نفس م. داد و صورتش سرخ شده بود یزانوهاش فشار م يهاش رو رو دست

 .میبر ایب: رو گرفت و گفت

 دمیاسلحه کش سیپل يمن تو رو: باالخره به حرف اومدم. کردند یبه رفتارش نگاه م یجیو سهراب با گ دیسع

 !نیبازداشتم کردند، بهش بگو شاه... دنبالم نکنندکه ... که مجبورم نکنند آدرست رو بدم

که بلندش کنه و با  دیمحکم تر شونه هاش رو عقب کش نیشاه. تکون داد نیچند بار سرش رو به طرف اسی

 نیهم... يرو بهش گفته بود زیلباس، همه چ کیتو اون بوت. بود ينامزد دختره نفوذ: به من گفت یلحن عصب

 !!!دمیو شنحرف هاتون ر شیساعت پ هی
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. رفتم اونجا ستهیامشب به خاطر شا... بودم دهیبار هم تو رو ند هیقرار گذاشتم،  سیبا پل یوقت: گفتم اسیبه  رو

 ...خواست به زور نگه ام داره یم

... خواستم ذهنشون رو از تو دور کنم یم: ادامه دادم. صدام واقعاً گرفته بود. هم فشار داد يهاش رو رو دندون

 ...رو درست کنم زیم همه چخواست یم

 .يسر همه مون رو به باد بد یخواست یم... دمیخودم شن... بسه: بلند گفت نیشاه

دست  اسی. خونده اسیبار تو گوش  ستیخودش ب يبرداشت ها يدونستم تمام جمله هام رو به عالوه  یم

من به : با ترس گفتم. کردو ضامنش رو باز  دیکش رونیب ییچاقو بشیهاش رو از زانوهاش جدا کرد و از ج

 ...خاطر تو

 !خفه شو: زد داد

از . نداشت يا دهیفا یول دمیخودم رو عقب کش. بودم به سمتم حمله کرد دهیکه تا به حال ازش ند یجنون با

 !!! به خاطر من؟؟؟: گردنم فشار داد و داد زد ریشونه بلندم کرد و چاقو رو ز

حرکت منتظر تموم کردن  یهمه ب. دمید یم اسیو از پشت سر پوزخندش ر. رهاش کرد لیبا کمال م نیشاه

فقط . کرد شتریفشارش رو ب. نگفتم يزیچ. دیچرخ یصورتم م يبه چشم هاش زل زدم که تو. کارش بودند

 ریهمه اش تقص. ودخودم ب ریتقص: گفت یخشدار و عصب يبا صدا. بار حرکت بده هیچاقو رو  يزیبود ت یکاف

 .خودم بود

صورتم حس  يمقطعش رو رو يتونستم نفس ها یانقدر جلو اومده بود که م. م هام نشستچش يتو اشک

 !کنه، ببر یاگر آرومت م: آهسته گفتم. هیدونستم دردش چ یم. نمشیوضع بب نیخواست با ا یدلم نم. کنم

چاقو عقب رفت و . دست هاش شل شد. صورتش از پشت پرده اشک هام تار شده بود. فقط نگاه کرد هیثان چند

از من دورش !... ببرش: شد، گفت یم دهیکه به زخمت شن یآروم يباز عقب تر رفت و با صدا. از دستش افتاد

 .کن

رو به . کرد تشیبه من، به سمت اتاق هدا یبلندش کرد و با نگاه پر نفرت. پلک زدم. بازوهاش رو گرفت نیشاه

 .اریکتم ب بیرو از ج ياون بطر... دهفقط شوکه ش. ستین يزیچ: بود گفت رهیکه با دهن باز خ دیسع

*** 

 4 ي پاره
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موقع حرکت کردن، . دمیچشم هام کش يداشبورد برداشتم و رو يشکل تو یتوپ ياز بسته  يدستمال کاغذ هی

به قول بابک . نبود یکه رنگ یاهیباالتر از س. نگران خودم نبودم. نمشیکه بب ومدین رونیاز اتاق ب یحت اسی

همون آپارتمان  يتو رمیاگر قرار بود بم! داشت؟ یتیحاال خراب تر شدنش چه اهم... ست بشهدر يزیقرار نبود چ

 .به منتقل شدن من نبود یاجیکار رو کرده بودند، احت نیا

رو به  ادیز يبا فاصله . که به بابک داده بودم، نگاه کردم یبا همون پالک قاًیحمل بار شرکت، دق ونیکام به

ها به  یقوط يدونستند که درباره  یم. بود نمونیب يا گهید يها نیکرد و ماش یمجاده حرکت  يما تو يرو

و بار  ونیراحت همون کام یلیاما خ. بود نیهم د،یسر رس نیشاه یآخرم به بابک، وقت يبابک گفتم، جمله ها

از  سیدور زدن پل يحتماً برا! باشه يها اصالً مخدر یقوط يدونستم تو یم دیبع. جاده راه انداخته بودند يرو تو

 .بود گهید يجا یاصل يکردند و جنس ها یاستفاده م ونیکام نیا

اخطار  هیناح يبابک به مأمور ها دیو شا میدیرس یم یبازرس -ستیجلوتر به ا لومتریدو ک نکهیتر از همه ا مهم

حال در مورد به هر . کرده بود یشدن من، مسئله رو منتف بیبا غ دیشا ای! رو داده بود يمحموله ا نیهمچ

کردند  یمن، تصور م يسوخته  العاتبود که به لطف اط نینکته ا نیاما مهمتر. داشت تیمن مسئول یسالمت

. کردند یم يریگیتهران پ يحتماً تو! دهیرفته و به دست مصرف کننده ها هم رس شیوقت پ یلیبار خ نیکه ا

و زنجان  نیتهران و قزو يجاده ا يها یهبانکدوم از نگ چیه يتو... دوش بابک يرو یبار اضاف هیشده بودم 

 يحاال که به شهرها. هوش بودم یب شیپ ي قهیدق 20 نیکه من تا هم دهر چن. بود فتادهین یاتفاق خاص چیه

 مینیبرداشتم که ب يا گهیدستمال د. تر شده بود ياوضاع جد. کرد یمسئله فرق م م،یشد یتر م کینزد یغرب

 !نکن دوباره ناکارت کنم يکار هی: د شدبلن نیشاه يرو پاك کنم، صدا

 هینگران نباش، گر: رو پاك کردم و گفتم مینیب. شد یتر م یبرام واقع انیشدم، جر یاز تهران دورتر م یچ هر

 !!!کنه یتو کم نم يروزیاز پ يزیمن چ ي

 .ستمینگران ن -

 نه؟. يبود يلحظه ا نیمنتظر همچ شهیهم -

 .کنه یاه نماشتب چوقتیگفته بودم که حسم ه -

 ؟يحس؟ تو اصالً احساس دار -

 تتیکردم وضع یاگه ولت م! يکرد یکارشون رو مختل م یداشت... يسادیوا سیپل يتشکرته؟ تو رو يبه جا -

 !بدتر بود
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 ن؟یکش یچرا من رو نم -

 ...دونم یچه م -

 .يخور یکنه تو غرب به درد م یحتماً فکر م: بهم انداخت و ادامه داد ینفرت نگاه با

 اد؟یاز من بر م يخالفکار چکار يوسط کردها -

-... 

 ...يمردم عاد نینکنه قراره برم تو شهر، ب -

قرار ! نه جانم!!... ؟؟یکن یزندگ یو خوش یسال به خوب يسال ها: دیوسط حرفم پر يمسخره ا يخنده  با

 .تموم بشه ينجوریا ستین

-... 

که  يدیتهران، د مییایب میخود نکش یو ب میکن دیا تولقراره همون ج! سر و کارت با همون خالفکارهاشه -

 ...ستیمرکز امن ن گهید! کله پا شد يقادر

 کار رو کنم؟ آدم قحط بود؟ نیا دیحاال حتماً من با -

 ...نکهیبه محض ا. یفعالً فقط تو دم دست -

 .شهیروشن م فتیتکل م،یکن دایبرات پ نیگزیجا: رو خورد و دوباره ادامه داد حرفش

 !یحرکت کرده، تو هم باهاش رفت ونیکردم همون روز کام یفکر م -

 .کردم یکه اشتباه هم نم يدید! ؟یبزرگمون باخبر بش يها يزیکه بذارم از برنامه ر یهست یتو ک -

 ؟يکرد یاونجا چکار م شبید -

اما از محلشون  .داره یقدم بلند بر م هیداره  يدونستم که قادر یم. میخودمون رو دار يها نیما هم خبرچ -

 . خونه اش سر و گوش آب بدم کیاومده بودم نزد. خبر نداشتم

 ؟یکشت ،يدیرو که لباسش رو پوش یکس -

 میما دو تا مرغ عشق... آب از داشبورد بردار صورتت رو بشور يبطر هی: نگه داشت و گفت يگوشه ا. نداد جواب

 ؟يدیفهم. میاریب يد ياز بانه ال ا میریم میکه دار

صورتم رو شستم و با . شدم ادهیآب رو برداشتم و پ. از ما دور بود. افتاد یدر حال بازرس ونیبه کام چشمم

 کنم؟ دادیداد و ب یترس ینم: گفتم. بود یهوا آفتاب. دستمال خشک کردم

 !یهست يکنم که خانواده ات تهرانند، خودت هم مجرم فرار يادآوری یکن یمجبورم م: گفت نیماش يتو از
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کردم، حتماً  يهمکار سیبه قول خودتون که با پل! من احمقم؟ یکن یچرا فکر م: برگشتم و گفتم نیاشم داخل

 !بتیهمه مص نیبعد از ا! خانواده ام برام مهمه؟ یکن یاصالً چرا فکر م... سندیخانواده ام تحت نظر پل

 !!؟يگذر یاز خانواده ات م! يروز افتاد نیبه ا يکه واسه دختر قادر ییاز اونجا -

هم براش از دستم  يرفتم و کار ستهیبه خاطر شا. گفت یراست م. رو برگردوندم و لب هام رو گاز گرفتم روم

زود متوجه همه  ای رید نیاتفاق هم شاه نیدونستم که بدون ا یالبته م. خودم بدتر شد طیفقط شرا. ومدیبر ن

 ...نبود يفقط به خاطر دختر قادر: گفتم. شد یم زیچ

تو  يجاساز چیدونم که ه یالبته م. بهشون گفتم ونیکام يدرباره : راه انداخت و من با غرور گفتمرو  نیماش

 .واسه رد گم کردن. هست یرنگ معمول يها یقوط ونیکام نیتو ا! ستیها ن یاون قوط

اون  دیقتونستند  یکه نم میرو فرستاده بودند وسط جاده ها؟ به خاطر انتقام از نع ونیکام يدیبا چه ام وگرنه

... خوب بهش بدند یگوشمال هیتونستند  یخاصشون، م يمطمئناً با اطالعات و روش ها. همه جنس رو بزنند

 !؟یدون یم ایچ گهیخب؟ د: باال رفته نگاه کرد و گفت يبا ابرو نیشاه

 !تا بذارند رد بشه ،ياگر هم توشون جنس باشه، حتماً من رو به عنوان گروگان آورد -

 باشند؟ تیکنه که نگران مرگ و زندگ یکدوم مدرك تو رو بهشون وصل م !یخودت مجرم -

در واقع بابک لطف . تونست ثابت کنه یرو نم زیچ چیبابا هم ه. من و بابک نبود يمعامله  يبرا یمدرک چیه

مل تونست خودش رو کا یم. من قرار داده بود يپرونده  انیبابا، اون رو در جر يها يریگیکرده بود و بعد از پ

: گفتم. کرد ینم سکیر یکس یو زندگ رگسر م. نبود یآدم نیاما بابک همچ. به بابا نگه يزیبکشه کنار و چ

 !رندیگ ینم میمثل تو راحت در مورد جون مردم تصم. سندیاون ها پل

 .باش دواریام -

. ادیبر م اسی از دست يهر کار یدون یم: لب گفت ریز. میدیبعد رس یراحت رد شد و ما هم مدت یلیخ ونیکام

 !داره یتونم بگم، زنم مشکل روان یمن هم با پول م... مخصوصاً حاال که زخم خورده هم هست

بابا و کار  يآبرو يهم به خاطر ته مونده . من به هر حال قصد جلب توجه نداشتم. زد يلبخند چندش آور بعد

دونستم  یم. اسیبه خاطر ... واده ام، همخان یقولش رو داده بودم، هم به خاطر سالمت سیکه به پل یتموم مهین

 چیه نیمدارك ماش. کردم یصبر م دیبا قطف. خواد که من رو برگردونه یم نیو از شاه ارهیبدون من طاقت نم

البته . رو بدونم شیقیخواست اسم و رسم حق یخودش رو آورده بود و واقعاً دلم م نیبار ماش نیا. نداشت ینقص
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باهاشون، با  نیشاه يبرادرانه  يسرباز به صندوق عقب و گفتگو يبعد از نگاه سرسر !نباشند یاگر باز هم جعل

 !بوق هم براشون زد هیموقع رفتن،  نیشاه و میلبخند ازشون دور شد

 !یاز خودت مطمئن یلیخ: گفتم م،یکه فاصله گرفت نیهم

 !یبهش گفت ونیکام ي تو درباره میدون یدونه که ما م یاون شارالتان م: کرد و گفت یکوتاه ي خنده

 !!!شارالتان گهیم یبه ک یک -

 .جلو امیمردونه م... کنم ینم چهیحداقل من دختر مردم رو باز -

از تهران  گهید ستیقرار ن ایکردستان مونده  يتو ای ونیبه حساب اطالعات تو، کام: اضافه کرد. زدم پوزخند

 . خارج بشه

-... 

 نیچه برسه به خارج شدن از تهران با ا م،یزن ینم يدست به کار گهیال دس یحت ایاز نظر اون ما تا چند ماه  -

 .ونیکام

 .ها داده ستگاهیرو به ا ونیکام نیحتماً مشخصات ا. رهیگ یاحتمال ها رو در نظر م ياون همه  یول -

 !نباشه؟ یرنگ معمول يها یحاال از کجا معلوم که بارش قوط: بلند گفت يخنده  با

. دیکه من رو امتحان کن دیکرد ياون روز تو شرکت نقش باز. ستین يزیچ ونیکام نیتو ا دونستم یخودم م -

 .همه اش نقش بود... ياوردیدر م یکه با قوط ییاون اداها

 .کنم یدونم دارم چکار م یمن م -

زد که من  یم ياون روز حرف از پنجره ا. افتادم اسی يحرف ها ادی. صورتش لبخند جا خوش کرده بود يرو

با اخم به جاده زل . نگفت يا گهید زیچ... یلیخ... دلم گرفته بود. گفت یاز تنها نذاشتن من م. خواست یدلم م

حالم رو  نیا. دمیپس م يرو چجور امتحانم نهیداده بود که بب يآخر، من رو باز يهفته  يتمام روزها اسی. زدم

 .کرد یبدتر م

ها بود،  ياز کمربند رمونیمس. میکن هیخوردن ته يبرا يزیو چ میبرس يکه به آباد میظهر بود و منتظر بود سر

: گفتم. داخل صندوق گذاشته بود نگ،یپارک يافتادم که موقع سوار شدن تو ییساك ها ادی. نه از داخل شهر

 از ساك ها مال منه؟ یکی

 !شهیاصالً الزمت نم ،یاگه دردسر درست کن... آره -
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برام  نیرزمیاز اون ز لهیساك لباس و وس هیکه  نیهم. کنه تمیخواد اذ یمدونستم  یم. دینگاه به من خند بدون

 یم يخوش باشه و هر کار نیخواستند دلم به ا یهم فقط م دیشا. رمیبم ستیهنوز قرار ن یعنیآوردند،  رونیب

به لباس هام . دیچیگرفته پ يفضا يوت تاریگ يرو روشن کرد و صدا نیپخش ماش نیشاه. خوان، انجام بدم

 يو مانتو یشلوار کتون مشک. بود شبید يهمون لباس ها. بودم دهیانقدر ناجور نپوش چوقتیه. نگاه کردم

 يقهوه ا راهنیبود با پ دهیخودش اما کت و شلوار مرتب کرم پوش. یو مشک یشال شکالت هیساده، با  یمشک

من : بلند گفتم. شد یم مال من شهیها هم بتیمص يهمه . بود زونیآو یسوخته، البته کتش به چوب لباس

 .دارم ییدستشو

خودم رو کنترل کردم و . افتادم یم هیساده هم داشتم به گر يجمله  نیکه حالم خوب نبود، با هم ییاون جا از

 دیمن با! کنند یرفتار نم ينطوریبا زن ها ا ایدن يجا چیه: گرفته ام ادامه دادم يصورت متعجبش با صدا يجلو

 !ییبرم دستشو

 .صبر کن... يآباد میرس یاالن م. خب لهیخ: کرد و با اخم و تخم گفت کیرو بارهاش  چشم

 یوقت اسیدوباره صورت . اطراف جاده نگاه کردم يکوه ها و دشت ها يسمت پنجره برگشتم و به منظره  به

پلک هام رو ! نه؟ ایدونستم االن راحت شده که من رو دور انداخته  ینم. اومد ادمیگلوم چاقو گذاشته بود،  ریز

کرد، فکرش به  ینم دایمن رو پ ییگشت و جا یم یمدت یفکر کنم که بابک وقت نیکردم به ا یبستم و سع

 یکه بر م ییها نیخلوت بود و ماش. دوباره به جاده نگاه کردم. برد یخوابم نم. شد یم دهیسمت غرب کش

من واقعاً : گفتم. میبرد یبار م ونیکام نیا با میما برعکس همه داشت یول. گشتند پر از بار و خرت و پرت بودند

 .دوستش داشتم

-... 

 .دارم -

-... 

 ...تو هم -

 .حرف نزن یفهم یکه نم يزیچ يدرباره : انداخت و گفت ینگاه یعصبان

 !کنم هیتونم رفتارت رو توج ینم يا گهیجور د -

 !! شهیتو مغزت جا نم نیبزرگتر از ا زیچ. یسنج یخودت م ي رانهیحق يایرو با دن زیچون همه چ -
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داد و به عشق اعتقاد  یم یستینیفم يکه شعارها یدونست اون ینم. فهمه یم شتریاز من ب یلیکرد خ یم فکر

 .وجود نداره نیبزرگ تر از ا زیمطمئن باش چ: گفتم. خنده ام گرفته بود!!! نداشت، من بودم

*** 

. که به اصرار من بود میشد ادهیبار پ هیراه فقط  نیب. میدیشب بود که باالخره به مقصدمون رس 8حدود  ساعت

انجامش اومده  يکه برا يدر مورد کار ينظر چیه. تمام استخون هام کوفته بود. داشتم که دراز بکشم اجیاحت

. بود وانیدر جهت اطراف مر رمونیمس کهبل. میدر کمال تعجب من، اصالً به سمت بانه نرفت. نداشتم م،یبود

ادامه  ریخودمون همچنان به مس. شهر رفته بود يحومه  يتو يبه طرف انبار ونیو کام میبودشهر رو دور زده 

 . میریبه سمت مرز کردستان عراق م میدونستم که دار یفقط م. میداده بود

 نیب عت،یوسط طب. میمتوقف شد نجایباالخره ا. خونه هاش از گل و سنگ بود يگذشتن از چند روستا که نما با

 رینه ت. زن و مرد مسن داخل بودند هی. نبود نطوریا یول دیرس یم یخونه به نظر خال. بلوط ینگلج يدرخت ها

شناختند و به من با  یرو م نیشاه. ودندچراغ هاشون رو هنوز روشن نکرده ب یحت... یچیتلفن، ه میبرق، نه س

که ناهار به  يزیچ. اوردمیو در ناما لباسم ر میرو جا به جا کرد لیو وسا میوارد خونه شد. کردند یشک نگاه م

مجبور شد  نیشاه نکهیغذا رو رد نکردم، با ا يتعارف زن برا. و من گرسنه بودم مینخورده بود ادیحساب ب

 . حرفش رو برام ترجمه کنه

هر دومون  يگوشه نشستن و فکر کردن گذشته بود که زن چراغ ها رو روشن کرد و برا هیربع به  کی کینزد

. نتونستم قاشق رو از ظرف بلند کنم یحت... ناآشنا، يغذا يبو به،یغر ياتاق، آدم ها فینور ضع. ظرف غذا آورد

لقمه اش رو قورت داد و  نیشاه قهیدق چندبعد از . دلم بدجور آشفته بود. فتهیقراره ب یدونستم چه اتفاق ینم

 ! بخور: گفت

 .تونم ینم -

 اد؟یخوشت نم نیاز ا -

-... 

 !يسفارش بد ،یکه هر وقت خواست ستیهتل ن نجایا -

 ینه؟ نم ایدونم پدر و مادرم حالشون خوبه  ینم یغذا بخورم، وقت يچجور: به صورتش گفتم ینگاه عصبان با

 .کجاست اسیدونم 

 !اس؟ی یگیهنوز م: زد و گفت يپوزخند
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-... 

 !يکرد یم انتیمأمورها بهش خ يجلو یمن داشت يتو رو -

 !!انت؟یخ -

-... 

 !نکنند بمیکردم که تعق يهر کار يدیخودت د -

دوباره . کنه یمن رو باور نم يهم حرف ها گهیدونستم تا هزار سال د یم. پوزخند و تأسف سر تکون داد با

 م؟یبمون نجایقراره ا یتا ک: دمیپرس

 .انیتا بچه ها ب... شب هیفعالً  -

 اند؟ یبچه ها ک -

خونه ملحق شد و من هم دو تا لقمه خوردم که  رونیمرد ب به. غذاش رو تموم کرد ي هینداد و بق یجواب گهید

 يهوا. که زن نشون داد بردم ییاز اتاق ها یکیساکم رو به ! نشم مارستانیب یراه ،يریو يریه نیا يتو

لباس هام شدم و بعد از  کردنمشغول عوض . ستیخوشحال بودم که االن زمستون ن. گرم نبود نجایمرداد، ا

دور از خونه  يزد و منتظر به جاده  یقدم م نیشاه. نگاه کردم رونیشکسته بود، به ب که گوشه اش يا شهیش

کرد  ینگاه م نیکه شاه یبه همون طرف. همون جا کنار پنجره نشستم و زانوهام رو جمع کردم. کرد ینگاه م

. داشت یهم تماس تلفنبار  هیبا تبلتش ور رفته بود و  ریمس يبار تو دچن. به جز انتظار نداشتم يکار. شدم رهیخ

 .دندیرس یموقع ها آدم هاش م نیحتماً هم

. کرد یجاده حرکت م يتو م،یاومده بود نیکه ما با ماش یخالف جهت. شد دایجاده پ يتو ینیبعد ماش قهیدق ده

و  دیچیبود که به طرف خونه پ پیج. دستش رو بلند کرد يبه طرفش رفت و چراغ تو نیشدنش، شاه کیبا نزد

 یکی. شدند ادهیپ. تنشون بود هب يمخصوص کرد يدو مرد داخلش نشسته بودند که هر دو لباس ها. تنگه داش

 .مرد دوم، کش مو از دستم افتاد دنیدست داد و من با د نیاز مردها محکم به شاه

 يبه طرف در اتاق رفتم و جلو. شالم رو محکم کردم عیسر. کرد یبه سمت خونه حرکت م... ریام... بود خودش

 !ریام: که در باز شد، داد زدم نیهم. انداختم یدر اصل يخودم رو جلو رزن،ینگاه پر از تعجب پ

بعد از چند . بود ینور کم هم همون قدر آب نیا يچشم هاش تو. باشه، نگاهم کرد دهیکه روح د یکس مثل

 ؟یکن یچکار م انجیا! ؟یوفا خودت: بازوم رو گرفت و گفت. رو ول کرد رهیلحظه به خودش اومد و دستگ

 !؟يدیپوش هیها چ نیا. ختیاوضاع تهران بهم ر... دونم ینم: خونه شد و من گفتم وارد
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 .رندیبگ لتیتا تحو یخودشون باش هیشب دیبا نجایا: لباس هاش نگاه کرد و گفت به

 يطورنیبه بعد ا نیقرار بود از ا. رفت، نگاه کردم یزن که به سمت آشپزخونه م یرنگ یرنگ يلباس ها به

 چه خبره؟ نجایا... نمیبگو بب: آب دهنم رو قورت دادم و گفتم! بپوشم؟

 !... دونم چرا فرستاده دنبالمون یواال من هم نم: نشست و گفت نیزم يرو يگوشه ا یبا خستگ ریام

 ؟یکن یم ییچجور کارها نجایخودت ا -

 .گهید يهم از مرز، هم شهرها. رد کردن خرت و پرت... میقد يهمون کارها -

 د؟یافت ینم ریگ يچطور -

 .ادیکنه ب یبه کوه، سرباز هم جرأت نم میزن یکه ما خودمون رو م ییجا... قاطر ،یکول -

کردم که سر بزنگاه با بابک تماس  یم شیراض دیبا. ذهنم زده بود يتو يجرقه ا ر،یام دنید. نشستم کنارش

 !!چرا خودش بلند شده اومده؟: آورد و گفت نییصداش رو پا. به دلم برگشته بود دیدوباره ام. رهیبگ

 اد؟یازم بر م يچکار نجایمن ا! ریام: باال انداختم و با ترس گفتم شونه

 .یچیه!!... تو: تعجب گفت با

 .واست شاخ شه یذارم کس ینم. نجامیمن ا. حاال نترس: اخم ادامه داد با

 لشیبه من انداخت و به سب یبیوارد نگاه عجمرد تازه . و هر دو مرد وارد خونه شدند نیشاه. تکون دادم سر

خود  نکهیا. گرفتند و مشغول صحبت شدند دهیحضور من رو ناد. اتاق نشستند ي گهیطرف د. دیدست کش

دونه  یهنوز نم ریام زدم، یحدس م. داد یوارد عمل شده بود، خبر از خطرناك بودن اوضاع م میمستق نیشاه

 آوردنت؟ ینگفته برا چ یکس: فتلب گ ریز ریام! ستین اسی ن،یکه شاه

 !بسازم يزیخوان چ یم دیشا... نه قیدق -

 !!نجا؟یا -

 .دونم ینم -

. مردها مشغول خوردن شدند. نون هم پهن کرد يبزرگ برگشت و سفره  ي تابهیماه يتو مرویبا چند تا ن زن

 یرد و بدل م يکلمه ازد، اگر هم چند  ینم یحرف یسر سفره کس. سرمه يخوشحال بودم که جلوشون شال رو

. خورد یاز جاش تکون نم یکس ماتنها بشم ا ریبعد از غذا تمام مدت منتظر بودم که با ام. نبود یشد به فارس

قراره : گفتم نیرو به شاه. داد یهم حتماً اجازه نم نیشاه. زشت بود یلیخ. تونستم ببرمش تو اتاق ینم یحت

 رنگ؟ يها یسراغ قوط میریم م؟یچکار کن
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 .میندار ونیبا اون کام يکار گهیا دم -

 ...پس -

 .ییجا میریم وانیبرو تو اتاق بخواب، فردا با س -

 کجا؟ -

 .برو بخواب -

 ریبه ام یباالخره از رو رفتم و با نگاه. کرد یزن معذبشون م هیظاهراً حضور . من اخم کرده بود يتو رو مرد

 یاگر اون رو هم نم د،یشن یحرف هاشون رو م ریاقل امحد. زنه ینم یحرف یدونستم تا نرم کس یم. بلند شدم

از در وارد بشه و خفه ام کنه  یکه کس اشتمرو د نیترس ا ای. ساعت خوابم برد کیتمام شب به زور !! چوندندیپ

 .شده بود یباهاشون قاط یهم که حساب ریام. رمیفردا نتونم با بابک تماس بگ نکهیا ای

*** 

بود که با  نیشاه يبودم و حواسم به پژو پیصداش زده بود، سوار ج »وانیس« نیهمون مرد که شاه همراه

 يخاکستر يکرد و چند تار مو یم یرانندگ يبه مرد انداختم که با خونسرد ینگاه. اومدند یاز پشت سر م ریام

ل هم قف يدست هام رو تو حکمم. بود بهیبرام غر یلیکلفتش خ يو ابروها لیسب. پرپشتش داشت يموها نیب

 . جاده واقعاً خراب و خلوت بود. کردم یبه اطراف نگاه م یکرده بودم و با ناراحت

چشم هام  د،یچیکه به راه خودش ادامه داد و نپ نیشاه نیماش دنیبه عقب برگشتم و با د. میشد یفرع وارد

 م؟یریم میکجا دار: درشت شد و گفتم

به من انداخت  يزیرآمیمرد نگاه تحق. کردم یم ییشد و به شدت احساس تنها یهمچنان دور م نیشاه نیماش

 .نترس: شدم گفت یحرف زدنش، م یبه زور متوجه فارس کهیو در حال

 .ترسم ینم: گفتم يو جد دمیکش یقینفس عم. ترسم یدادم که بفهمه من م یاجازه م دینبا

 .میاریدوا ب میریم -

انقدر که راه کوتاه سمت روستا، . صعب العبور بودو  یجاده کامالً سنگالخ. نزدم و منتظر سرنوشتم موندم یحرف

 .ایب: نگه داشت و گفت يرو گوشه ا پیج. دیطول کش قهیدق 15

 شهیباعث م ادیدونستم که حرف زدن ز یم. نبود يچاره ا. شدم ادهیبا دلشوره و اکراه پ. دیپر نییزودتر پا خودش

نداشت که به من حمله  لیاومده بودم و دل نیمن با شاه. احمق جلوه کنم، همراهش حرکت کردم یلیکه خ

 يروستا هی. به اطراف چشم چرخوندم!! دیکش یزحمتش رو م نیکه خود شاه ادیسرم ب ییاگر قرار بول بال. کنه
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هم سوار  يرو. راه از گل و سنگ ساخته شده بود يتو يمثل روستاها درس،ید يتو يخونه ها. بود یمیقد

از آجر ساخته شده  یاصل يخارج از محدوده  ياز ساختمون ها یبعض. رفتند یشده بودند و تا خود کوه باال م

 . بود

دور افتاده  ریدونستم که از مس یم. میکرد یسر سبز حرکت م چیدر پ چیپ يکوچه ها يتو. از من راه افتاد جلوتر

. شدند ین رد ماز کنارمو یمحل يبا لباس ها ییمردها و زن ها و بچه ها یاما گاه میکن یتر روستا حرکت م

کوه  نیپشت ا: گفتم. شد یب دار میکوچه کم کم ش. کردند و حق هم داشتند یهمه به من چپ چپ نگاه م

 عراقه؟

 !کردستانه: انداخت و گفت يبه عقب نگاه ناجور. من فاصله داشت از

 .کوه نیدورتر از ا: ادادامه د!... دونست یم يکردستان عراق رو هم خود! ما رو بخور ایحاال ب. باال انداختم ابرو

 يخونه ا يجلو تیو در نها میباالتر رفت. دیچیپ يکوچه ا يتو. کرد یمرد با چند نفر احوالپرس. میساکت شد باز

بود با  یمرد جوون. در رو باز کرد يال یتا کس میمنتظر موند یمدت. چند بار در زد. میستادیکوبه دار ا يبا در فلز

 يبه کرد يزیچ وانیس. دست داد و به من زل زد وانیبا س. بودم دهیکه د ییمردها ي هیبق لیشکل و شما

 کجا رفت؟: گفتم. باز کرد و برگشت به داخل شتریگفت و مرد در رو ب

 .ادیم -

 نیاز باال به کوه و زم. کوچه، جلوتر از ما به راه افتاد يدر رو بست و تو. دوشش برگشت يرو یجوون با کت مرد

 نیاز بهتر یکیبود و اگر همراه خانواده اومده بودم،  یهوا عال. قسمت ها سبز بود شتریب. اطراف نگاه کردم يها

 . میمسافرت نکرده بود هیناح نیتا به حال به ا. شد یم میزندگ يسفر ها

. هر دو داخل رفتند. خورد یم نییشد، چند تا پله به سمت پا یباز م یمتوقف شدند که وقت یدر کوتاه يجلو

وارد  یکیتنگ و تار ياز راهرو. همراهشون رفتم. فتمیبود که راه ب نیکرد و منظورش ا ین نگاهبه م وانیس

هر دو با هم . شد یباز م يا گهیکه درش از سمت د میستادیا لهیطو يو بعد جلو میشد یاصل يمحوطه 

ارك دور سطل ها کاغذ م. اومد رونیبا دو سطل بزرگ در بسته ب. شد لهیکردند و مرد جوون وارد طو ییگفتگو

 دیبا نکهیاز ا. گفت يزیچ وانیگذاشت و به س نیزم يسطل ها رو رو. دیرس یم نیکنده شده بود و به نظر سنگ

 .که متوجه منظورشون بشم، خسته شده بودم ردمک یمدام به لحن و حرکت دست هاشون توجه م

 يبرا دمیفهم. شد رهیکرد و به من خدر سطل رو که پلمپ بود باز . کرد که به طرفش برم یبه من نگاه وانیس

لمسش کردم و بو و مزه اش رو امتحان . رنگ بردم دیدستم رو داخل پودر سف. من بود دییمنتظر تأ. نجامیا یچ
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 یم نیهست که شاه يزیکردم که همون چ دییعالمت دادم که در ظرف رو ببنده و با سر تأ. بود نیافدر. کردم

 .خواد

پول . کرد لهیبه طو يمرد اشاره ا. آورد و به مرد جوون داد رونیداخل کتش ب بیجپول رو از  يدسته  وانیس

شد و با باکس  لهیوارد طو وانیس. دست داد وانیبعد با احترام به س. گذاشت بشیج يو تو دیها رو نشمرده بوس

مرد جوون  يبرا. نبود نیسنگ ادیز. کرد یباکس رو به دست من داد و با مرد خدافظ. اومد رونیب یچوب کیکوچ

حرکت بلند کرد و با هم به سمت  هیبزرگ رو با  يسطل ها وانیس. صورتش بود، سر تکون دادم يکه اخم رو

 . میرفت یخروج

 چیبدون ه. باعث تعجبم شد یلیبا همون اخم باکس رو از من گرفت که خ. دیکوچه مرد دنبالمون دو وسط

صخره  ریالبته مس. میباش دید يوستا انتخاب کردند که کمتر توبرگشت رو از پشت ر ریمس. جلوتر راه افتاد یحرف

و  يعاد یلیهر دو مرد خ. کنم کتتونستم حر یدست هام بود نم ياگر باکس تو دمیبود که فهم بداریو ش يا

. خورد یبه گوشم م یصحبتشون، گاه يزمزمه ها يصدا. رفتم یم نییکردند و من به زور پا یراحت حرکت م

. رو تجربه کنم ییجاها نیهمچ میزندگ يکردم تو یفکر نم چوقتیه. میرفت پیبه سمت ج میدیرس نییپا یوقت

 .ذوق نزنه يتو یلیخ مبودم که لباس ها دهیکش نییشالم رو کامل پا

و روزمره به  يعاد زیهمه چ. میو با دست تکون دادن، حرکت کرد میجا داد پیها و باکس رو پشت ج سطل

 د؟یترس ینم... اعالم شده یقانون ریها غ نیا: گفتم. دیرس ینظر م

 !از ما بترسن دیاون ها با: گفت ظیغل يتکون داد و با لهجه  سر

 !رسه یم چارهیضررش فقط به مردم ب زهایچ نیا ا؟یک -

-... 

 .مردم خودتون -

 ؟يدیروستامان را د -

درآمدشون هم  شتریو ب هستند فیضع یلیروستاها از نظر امکانات خ نیدونستم ا یم. منظورش شدم متوجه

... نداره یهم دست کم گهید ياستان ها يوضع روستاها: گفتم... خودشونه يو کشاورز یفصل يحتماً از بازارها

 .ادیمرزه به چشم م نجایحاال چون ا
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. دونستم یمردم نم نیا یاز زندگ يادیز زیمن چ. نگفت يزیزد و چ يدار یپوزخند معن. سر حرفم رو رد کرد با

بعد دوباره راه رو به  قهیو ده دق میشد یاصل يوارد جاده . نزدم یحرف گهید. نبودم که قضاوت کنم یگاهیدر جا

 . میبرگرد یقبل يخونه  ونظاهراً قرار نبود به هم. کج کرد يا گهید یسنگالخ يسمت جاده 

 يالیو هی هیشب شتریب. شد دایپ یکوتاه، ساختمون يدرخت و تپه  يسر هیجاده روند تا باالخره پشت  يتو یکم

 نیماش. کرد ینداشت و جلب توجه نم یخاص یلیشکل خ. آجر و سنگ بود يو مرتب اما با نما کیکوچ یلیخ

به . دمیکش ینفس راحت دنشیبا د. بود ریام شونیکیاومدند که  رونیدو نفر ب. رو پشت ساختمون پارك کرد

 . آوردند رونیاومد و با هم سطل ها رو ب وانیسمت س

اتاق بود و در آشپزخونه هم به داخل  هیسالن و  هیو من وارد خونه شدم که فقط  میهم سر تکون داد يبرا

حموم . داشت یفقط فرش و چند پشت. نبود یخونه مسکون. به اطراف انداختم ینگاه. شد یباز م کیسالن کوچ

با تاسف اخم ... ینه آب لوله کش. ..ازنه گ... نه برق. رو خارج از ساختمون ساخته بودند ییداخل بود اما دستشو

 زیچ نجایا. سر و گوش آب دادنم تموم شد. شد یم نیپشت ساختمون تام يآبش احتماالً از رودخونه . کردم

 د؟یصبح کجا رفت: اومد گفتم یکه سمت ساختمون م ریرو به ام. نداشت يرمزآلود

 !کرد، خودش رفت ادهیمن رو پ -

 ه؟یها چ نیا: ها رو نشون داد و گفت سطل

 !کنم دیمجبور شدم دوستم رو تهد... میکه تهران لنگش بود يزیهمون چ -

 اهوم -

 !!!از دوست هام یبعض انتیقبل از خ: گفتم زیآم هیلحن کنا با

عجب : گفت. نبود یباال رفت و خودش رو مظلوم کرد که با رنگ چشم ها و موهاش اصالً کار سخت ابروهاش

 !!!شنیم دایپ ينامرد يها قیرف

 ؟یدرست کن نجایا يخوا یم: ادامه داد. زدم یکیکوچ لبخند

 !مجبورم... خوام ینم -

بود  يظاهراً کارش فقط آشپز. بودم همراه دو مرد به ساختمون اومد دهید شبیکه د یساعت بعد همون زن چند

اجاق  هیه بودند و همراه خودشون آورد يو تشت فلز گیدو مرد چند تا د. آورد یاتفاق ها سر در نم ي هیو از بق

به . نداشت يکار، کاربرد نیا يبرا صالًهاش ا یهم بود که بعض یشگاهیآزما ي لهیوس يسر هی. گاز و کپسول

 ها قراره کار کنم؟ نیبا ا: دمیپرس وانیو از س دمیدور و برم خند يها لهیوس
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 ؟یتون ینم: تکون داد و گفت سر

 .ادیاز آب در م یچ که ستیتو کار ن ینیتضم چیاما ه... تونم یم -

 .کارت را بکن -

 نداره؟ ینظارت چیاطراف ه نیبه ا سیپل: دمیپرس ریاز ام. ها شدند لهیمشغول جا به جا کردن وس مردها

 رونیب یاز دهن کس یچیتونه ه یخودش رو جر هم بده نم سیپل... کنند یکار م یو قوم شیها خو نیا -

 .بکشه

 .هم مادرشه نیا: و گفتپشت اتاق اشاره کرد  يآشپزخونه  به

 ه؟یکدوم گور نیخود شاه: نفسم رو فوت کردم و گفتم. رفت، نگاه کرد یم رونیکه از در ب وانیبه س و

 .دونم ینم -

 !ستین یاصل اسیکه اون  يدیپس فهم -

 نیهم. نجایآوردن ا یمن رو با چه وضع یدون ینم. هاست یاز اون عوض!! که ندونه؟ طرف سرشناسه هیک -

 .افتم یساناز بدبخت م ادیهنوز ! دستور داده بود هنیشاه

 . شهیواسه خودت بد م ار،یبه روش ن -

 کنه؟ ینم تیتو رو که اذ. خودم رو زدم به اون راه. دونم یم: گفت یناراحت با

 .که سر به سر من بذاره ستین وونهیاونقدر د. نه -

 قراره االن شروع کنم؟: گفتم وانیو به س ستادمیدر ا يال

 .تند به کار شو... وقت تنگه: گفت يجد یلیرو پشت کمرش برد و خ ستشد

بود و  لهیها وس اسیگرفتن مق يحداقل برا. نکنم يبودم که خرابکار دواریهمون امکانات شروع کردم و ام با

داشت و کمکم  ییبا کار آشنا يکه اومده بود تا حد ییاز مردها یکی. ماسک و دستکش هم برام آورده بودند

 یحت. شدند ینامرغوب راض ي هیاول ادمو نیو ا نجایانقدر که به ا. عجله دارند یلیمعلوم بود که خ. کرد یم

. استفاده کردند تا کارشون رو راه بندازم _همه دردسر دنبالم  نیبا ا _رو جور کنند و از من  ينتونستند سازنده ا

 بود؟ یچ يهمه عجله برا نیاما ا

کردم، نه  یم یبزرگ يدست ها کارها نیبا ا دیمن با. گرفتم یشدم، سر درد م یم هریکه به دست هام خ هربار

. دلخور بودم یشده بود؟ از دست خودم حساب يکارها برام عاد نیچرا ا. آدم ها رو به خطر بندازم یزندگ نکهیا

 ي هیه از مواد اولو استفاد شگاهیآزما يتو يریاون همه دقت و اندازه گ. که الزم بود، نداشتم ییزهایچ یلیخ
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و  ادیاز فشار ز. میمرغ هم بهش اضافه کن يکم مونده بود فضله ! آش شله قلمکار کجا؟ نیخوب کجا و ا

نتونم به موقع با بابک  دمیترس ینبود و م نیاز شاه يخبر. گرفتم یهمه رو م يسگ شده بودم و پاچه  یناراحت

 شیبودند و پ ریمن و ام يمراقب حرف ها وانیه خصوص ساطرافم، ب يآدم ها نکهیابدتر از همه . رمیتماس بگ

 . میاومد که با هم تنها صحبت کن ینم

رو به مرد  گید. تنها بود رونیب ریزد و ام یآشپزخونه با مادرش حرف م يتو وانیبود که س يا قهیچند دق حاال

 .کار دارم رونیب: سپردم و گفتم میکنار

 .صداش زدم. رفت یور م نیبا موتور ماش ریام. حرکت کردم عیسر. بود و بهانه داشتم رونیب ییدستشو

 !ریام: تکرار کردم تیبا عصبان. نبود حواسش

 .کارت دارم: گفتم. دیپشت سرش از جا پر قاًیمن، دق دنیو با د برگشت

 االن؟: رو نشون داد و گفت شیروغن يها دست

تنها  ریام: ه اطراف چشم چرخوندم و آروم گفتمب. مواظب حرف زدن ما هستند دیفهم یبود که نم الیخ یب انقدر

 .به توئه دمیام

 ؟یگیم یچ: شد و گفت رهیبهم خ يکنجکاو با

 .کنند یدونم باهام چکار م یها تموم بشه، نم نیکار ا -

 ؟يمگه چکار کرد: گفت یقدم جلو اومد و با نگران هی

 .دیهم فهم نیشاه. گفتم ییزهایچ هی سیبه پل -

 !!شده؟ یچ نمیبگو بب ینیراست و حس: موند و بعد گفت از تعجب باز دهنش

 .کنند ستمیسر به ن اینگه ام دارند،  نجایقراره ا ایکارم تموم بشه : فقط گفتم. دادن نداشتم حیتوض ي حوصله

کن  یتو سع یتونم ول یخودم نم دم،یشماره بهت م هی ریام: داد، ادامه دادم یبه حرف هام گوش م خوب

 ...يسرگرد احمد... يریباهاش تماس بگ

 ؟يتو؟ عقلت رو از دست داد یگیم یچ: درشت شده گفت يرفت و با چشم ها عقب

 يرو پاکساز نجایزود، تا ا یلیرو بده، خ نجایآدرس ا. يریگ یبگو از طرف وفا بهمن فرما تماس م... گوش بده -

 .نکردند

 !!شناسند یمن رو مکنم، همه  یکار م نجایخودم ا. رهیخودم گ يپا!! تونم یمن نم -

 .دست مصرف کننده ها فتهیب یآشغال نیتونم بذارم همچ یمن نم. يریگ یم فیتخف یکن يهمکار یوقت -
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 ؟يآنتن قورباغه ها شد یاز ک: گفت يدلخور با

 .از همون اولش. نشده بودم يکثافت کار نیا یقاط چوقتیمن ه! ریام -

 ... باشند کارت تمومه دهیاگه فهم -

دست  يعاد یلیخ. اخم کرده بود. دمیچارچوب د يرو جلو وانیبرگشتم و س. پشت سرم نگاه کردترس به  با

 .امیاالن م: تکون دادم و گفتم

 ریام. شد یم کیداشت نزد نیشاه نیماش. به همون طرف نگاه کردم. دیچرخ يا گهیچشمش به سمت د یول

 .کنه یاز مرز ردت م شناسم،ینفر رو م هی: گفت عیسر

 .فرار کنم تمیخوام از مسئول یمن نم... ها با منه نیا يهمه  تیمسئول: گفتم يجد

 !!شده؟ لیمخت تعط: سر تکون داد و گفت یمنف ينشونه  به

 .خوب فکر کن: گفتم یهول هولک. اومد یمدام جلوتر م وانیس

 . ارندیم چارهیب يدارند سر اون پودرها ییچه بال گهید نمیبه سمت خونه رفتم که بب و

 یم دایکننده توش پ دیکننده تا سف یباکس که از ضدعفون يتو يبا خرت و پرت ها ه،یاول يهمه ماده  نیا

واضح گفته بود  یلیخ اسی. دونستم قراره باهاش چکار کنند یساخت که نم یاز مخدر رو م يادیشد، حجم ز

 دیهمه مخدر جد نیو ا نجامیا یچ يدونستم برا یحرکت خالفشه، نم نیآخر ونیداخل اون کام يکه محموله 

و حرف خودش رو  شیگشت سر کار قبل یبرم دیخورد که نبا یم یهر کس شکست عشق ه؟یچه معامله ا يبرا

تونست  یچطور م. زد؟ من دلم براش تنگ شده بود یاومد دنبالم؟ چرا زنگ نم یاصالً چرا نم. ذاشتیم نیزم

صداقتش شک نکرده  يتو يبود و من لحظه ا احساس باشه؟ باالخره اون حرف ها رو به من زده یانقدر ب

 !بودم

ساعت بعد سر و کله  میرفت و ن یهم م یگاه. سرش با مردها و کارهاشون گرم بود. دمیرو تا عصر ند نیشاه

 يها نیآست. دمیعصر دست از کار کش. نداشت یآنتن درست و حساب لیموبا نجایا. شد یم دایاش دوباره پ

زبونشون رو بلد نبودم تا با اون زن حرف  یحت. خونه نشستم يپهن جلو يپله ها يدادم و رو نییلباسم رو پا

. باالخره اومد. و در مورد کارها ازم بپرسه ادیطرفم ب نیمنتظر بودم شاه. کرد یهم به من توجه نم یکس. بزنم

 رهیو شلوار ت یطوس راهنیپ. نداختیمتال م يخواننده ها ادیمن رو . موهاش رو تا انتها بافته بود و کت نداشت

 یرو م اسمیمن . دعوت شده؟ سرم رو با نفرت برگردوندم یجنگل پارت وسطکرد  یفکر م. بود دهیتر پوش
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 دنیو مانع د ستادیحرف بزنم؟ رو به روم ا اسیداد چند لحظه با  یگفتم، اجازه م یم نیاگر به شاه. خواستم

 ؟يکجا رفته بود: سرم رو بلند کردم و گفتم. درخت ها شد

 .رو آوردن نایال -

 االن کجاست؟: پوزخند گفتم با

 .سازه یبهش نم نجایا يآب و هوا... گهیشهر د هی -

 !!!من از سگ ها هم پوست کلفت ترم؟ -

-... 

 .دلم براش تنگ شده -

 .يکرد یرفتن فکرش رو م یرآبیقبل از ز دیبا -

 ...نرفتم یرآبیمن ز -

 چقدر از کارت مونده؟ -

 ...مونده: گفتم. بخرم يشتریخودم فرصت ب يه بودم که برالفتش داد عمداً

 چند روز؟ -

 .دونم ینم -

 .زودتر تموم شه دیبا -

 !!د؟یبا: زدم و گفتم پوزخند

-... 

 ؟یبا تهران تماس گرفت -

 !؟یپاگشا دعوتشون کن يخوا یم ؟یپرس یچرا م -

 ؟!!!منظور: نگاهش کردم و گفتم یجیگ با

 !رفته سراغ عروسک تازه اش: اخت و گفتشونه باال اند شخندین با

. چونهیپ یم یقلبم چنگال فرو کرده و مثل ماکارون يتو یگفت؟ دوباره حس کردم کس یداشت م یچ! ؟یچ

 !ستیراست تو شکمت ن يروده  هیتو : بلند شدم و همزمان گفتم

 !گهید يجا هیر خنده ات رو بب: داد زدم. حرصم رو در آورد شتریبلند شروع کرد به خنده و ب بلند

 !یکن یعادت م: توجه به حرفم با خنده گفت یب یول
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: کردم و گفتم یرو ط نمونیب يبا حرص دو قدم فاصله . تونستم ینه نم! ؟يخبر یب نیکردم؟ به ا یم عادت

 ...نخند

 .يدیتاوانش رو پس م: داد زدم. کار خودش رو کرد باز

 !يبخور یتون ینم یگه چیه -

حرکت  نیانتظار همچ. دمیفهم یاصالً حال خودم رو نم. محکم به عقب هولش دادماش رو گرفتم و  قهی

بشه اما خودش رو نگه داشت و هر دو مچم رو از خودش جدا کرد  نیبود پخش زم کینزد. رو نداشت یحیصر

 !سر جات نیبرو بش: و داد زد

 ؟یروان یاالن خوشحال: کنه یخودش داد زدم که بغضم رو مخف مثل

با اخم . چند قدم عقب عقب رفتم اما چشم از صورتش برنداشتم. لم داد و دست هام رو ول کردعقب هو به

 !بتمرگ... داد و قال نکن: گفت

. کرد ینگاهم م یاومده بود و سوال رونیهم ب ریام. مردها به ما زل زده بودند. به اطراف انداختم ینگاه

دلش واسه شوهرش ... ستین یچیه: ه همه گفترو ب نیشاه. نکرده بود یخودش رو قاط یخوشبختانه کس

 !ستیخاله ن يخونه  نجایا یتنگ شده، ول

مردها سر کارشون برگشتند و . کردم خودم رو کنترل کنم یسع یبودم ول یو عصبان دمیکش یتند نفس م تند

 .اریب نیبرو ساکش رو از ماش: گفت ریبه ام نیشاه

آورد و رو به من که  نییصداش رو پا نیشاه. پارك شده بود رفت که دور نیشاه نیبا اخم به طرف ماش ریام

 يرو آب خونه نساز یخواست یم... ؟یبا رومئو طرف يکرد یفکر م ه؟یچ: گفت. پله ها نشسته بودم يحاال رو

 !یکه حاال از من طلبکار ش

که انقدر ساده نداشتم  يکرد، انتظار یم ریمدام احساس من رو تحق یوقت. محوطه قدم زد يدور شد و تو بعد

اگر  یحت. کردم یداستان ها برام سخت بود اما حاال درکشون م نجوریباور ا يروز هی دیشا. حرف از رومئو بزنه

 ه؟یشوهرت ک گه؟یم یچ: دیپرس يتند ابا ساك برگشت و ب ریام... طرفه باشه کیزدم،  یکه ازش دم م يزیچ

 !!!شوهر کدومه؟... گفت حاال يزیچ هی: و گفتم هم فشار دادم يبا حرص پلک هام رو رو ش،یخنگ باز از

 ...گفته بگو برم يزیبهت زد؟ اگه چ یحرف -

 .نیهم. دیحرف تهران رو وسط کش. نگفت يزیچ. نه. نه -
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دوباره به سمتم  نیشاه. ساکم رو به تنها اتاق ساختمون برد ن،یبه شاه یسر تکون داد و با نگاه چپ چپ ریام

من رو  ياگه بخوا. میوقت ندار... عجله کن: رو بپرسم، خودش گفت میهست نجایکه ا یخواستم مدت. اومد

 !!از وسط نصفت کنند دمیجا م نیهم ،یچونیبپ

 دهیو افرادش رو د وانیدست س يتو يمن تفنگ ها. کردم یبود که واقعاً حرفش رو باور م يجور صورتش

به زن  يخورد، کار ینم وانیبه ظاهر سهرچند که . اومد یهم ازشون بر م يا گهید يزهایچ دیبودم، شا

به عقب نگاه کردم و . کنهممکن بود ب يبود هر کار ستادهیمن ا يکه رو به رو ینیا یول... جماعت داشته باشه

 دیگرمه با ونیتا سر مأمورها با اون کام: تر ادامه داد میمال. و در هم بسته است ستیاطرافمون ن یکس دمید

 .بره یوقت م... و رد کردن با قاطر هم مونده يبند بسته... يها رو بساز نیا

بعد : گفتم. اعتراف کنم میبرام مهم نبود که جلوش به سادگ گهید. بود يزیچ نیمنظورشون از طعمه همچ پس

  د؟یبخند ششیشما به ر... رو ضبط کنه و یرنگ معمول يها یقوط سیهم پل

-... 

 .ردمشک نک یساده بودم که اون روز ها حت یلیمن خ -

 يها يتونم مشتر ینم. دادم يسر هیجنس ها رو به  نیقول ا. عجله کن: بعد گفت. زد و سر تکون داد پوزخند

 .گهید یکیسراغ  رنیم. اون ور مرز رو از دست بدم

سود چند صد  نیهرچند که گذشتن از ا. از دست دادنه يتر از مشتر يگفت که مسئله جد ینگاهش م اما

 نکهیا دیبه ام د؟یچطور قولش رو داد ستیتو بساطتون ن یجنس یوقت: گفتم. سون نبودزحمت هم آ یب یونیلیم

 !من بسازم؟

 !!جنس ها بود ،یگفت ینم سیو به پل يزد یاگه تو گند نم: نفرت نگاهم کرد و گفت با

-... 

 .تو همون رنگ ها، همون قدر که قرار بود بره اون ور -

 ؟یچ -

رنگ ها رو بار ... شده بود رید گهید دنید ارویبا  کیتو رو تو اون بوت یوقت: تعجب نگاهش کردم، دوباره گفت با

 .میزده بود

کرد تو  یقبول نم یحت. رفت یبار نم ریتا آخرش هم ز اسی: به چشم هام زل زد و اضافه کرد نهیبا ک بعد

 .بودمش دهیند ينطوریا چوقتیه. در آورد يبچه باز یلیسر تو خ... بود يخبر کیبوت
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-... 

 !يکه تو هم خوب جوابش رو داد -

. واقعاً اعتماد کرده بود. به من اعتماد کرده بود. از اول ماجرا طعمه نبود ونیپس کام. گلوم نشست يتو بغض

 د؟یسرشون رو گرم کن ونیکام نیاز تو بود که حاال با ا يانفجار ي دهیا نیا: گفتم

-... 

 نه؟ يساز یفرصت م هی يدیاز هر تهد -

 !»نیشاه« گنیمبه من  -

 .ها مارك کارخونه رو داره یاون قوط د؟یرو راه انداخت ونیبه خاطر پدرش کام -

 ...!پدرش -

 .حقشه: زد و گفت پوزخند

 یکنه ول ستیها رو سر به ن یهشدار داد که قوط میبه نع: ادامه داد. حقش بود. کردم یفکر رو م نیهم هم من

ها رو انجام  يزکاریتم شهیمثل هم اسیکرد خود  یفکر م. دیو خودش رو کنار کش اسیانداختش تو دامن 

 !کرد یتالف نباریاما ا... دهیم

 یهم راض نیشد به کمتر از ا یم. بود یانتقام بزرگ. مرتبشون خنده ام گرفت يمن هم از نقشه . پوزخند زد باز

 ؟یاون شرکت چ: گفتم. شد

ها رو خودمون  یاون قوط ينمونه ! هاش ینور چشم شرکت هم به نام. ثبت شده میکارخونه به نام خود نع -

 !نتونه در بره يجور چیمدارك رشوه هاش هم هست که ه. میتو انبار هاش چپوند

 !شرکته نییپا نیزم ریاون ز -

 !به چاك يتو زد میدیفهم یوقت. کرد يهمون شب پاکساز دیسع -

 ...رفتم. نزدم به چاك -

 !یحاال هر چ -

براش  یدونستم کس یم. کردم یدرك م اسیدر مورد  یکنه ول يکار نیپدرش همچبا  یشد کس ینم باورم

بابا  ادیدوباره . به خاطر بچه هاشون بگذرند زشونیمن نبودند تا از همه چ يهمه که مثل بابا. نکرده يپدر

. داد یمد خودم رو جلوش نشون یکار من بود، با انیحاال که در جر. انجام کارم مصمم تر شدم يافتادم و برا

 .کردم که دوباره مثل قبل بهم افتخار کنه یم يکار دیبا
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و تو  میحاال بهشون جنس بدهکار: به داخل اشاره کرد و گفت. بهش نگاه کردم. صورتم دست تکون داد يجلو

 !یرو خودت جمع کن يکه زد يگند دیهم با

 یکارشون تموم م نکهیبه محض ا. ستیتو کار من ن یمعلوم بود که برگشت. داد یبهم اطالعات م يادیز داشت

از عمد خودم رو . خورد یکم خطرترم به دردشون نم يبود سازنده، ابتکار من و جنس ها ادیکه ز يزیچ... شد

 م؟یخودمون رو باال نگه دار میتون یم ؟یبعد چ: باهاشون جمع بستم و گفتم

 !!تیدوشمون بود، تا حما يبار رو شتریو کارخونه اش ب مینع: باال انداخت و جواب داد ییابرو

و از جام بلند  دمیمن خودم رو کنار کش. پله ها نشست يکنارم رو. و سر تکون داد دیخند »تیحما«به لفظ  بعد

نشده  یرفتم که هنوز خال گیوارد خونه شدم و به طرف د. خورد یکارها بهم م نیا يحالم از همه  گهید. شدم

. زد یکرده بود و با مادرش حرف م لرو و گیهم د وانیس. کرد یزمزمه م يزیلب چ ریز الیخ یمرد ب. بود

اتاق بغل دراز  يتو يکه گوشه ا ریسر ام يباال. بره رونیب یپنجره ها رو باز هم باز کردم که بخار سم ي هیبق

 .شماره رو حفظ کن: و گفتم ستادمیبود ا دهیکش

 .رهیه باد مسر تو هم ب. شمیخودم بدبخت م... زنم یمن زنگ نم: گفت آروم

زنگ : باز گفت. موند یانقدر رند بود که راحت تو ذهن آدم م. توجه به حرفش، شماره رو آروم براش خوندم یب

 .زنم ینم

 رند،یرو از اون طرف بگ okکار تموم بشه و  نیا! ریام: گفتم يجد. شونه باال انداخت. تکرار کردم گهیبار د هی

 .کشند یمن رو م

 !يمصرف دار خیخودت هم تار. کشند یمن رو م: کردم دیتأک. و برگردونداخم کرد و روش ر ریام

من چه  يچه برا. بده رییبرگرده تهران و راهش رو تغ ایرو انتخاب کنه  یزندگ نیخودش بود که ا لیم گهید

به سمت ساکم رفتم و رو به . کرد یم جیگ یهوا کم يبخار و بو. بن بست کامل بود هیکار  نیخودش، ا يبرا

 . خوام عوض کنم یم. ریام رونیبرو ب: گفتم ریما

اگر . گذشت ینم يادیمدت ز نکهیبا ا. حموم خوب تنگ شده بود هی يواقعا دلم برا. اکراه بلند شد و رفت با

لباس ها که  نیب. کردم یکار رو م نیامشب هم. میآب گرم کن میتونست یم م،یداشت یگاز برم يرو از رو گید

لباس  ایتمام دن. پوزخند زدم. مگشت یدست که به هم بخوره م هیجمع شدند، دنبال  یمشخص بود هول هولک

 هی. افتاد رونیب يزیکه همراهش چ دمیکش رونیب يبلوز. بود یعجب اوضاع. بودند دهیمن رو د یخصوص يها

ه خارج پارچ نیکه از ب يزیچ. پارچه رو کنار زدم عیعقب رفتم و سر. باشه وونیکه ح دمیترس... نیجسم سنگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٣٥٣ 

خودش . نگاهش کردم یجیبا گ یمدت. بود دهیبرام خر اسیبود که  يهمون گردنبند. شد، ناراحت ترم کرد

کردم  یفکر نم. دلم براش تنگ شده بود. دستم گرفتم و تکون دادم يگردنبند رو تو. ساك رو بسته بود

 یبه در نگاه کردم که کس. وردآ یباز بغض به گلوم فشار م. کرده بود یکنه ول ریاحساسم رو درگ ينطوریا

مخمصه  يتو. رو باز کردم و به گردنم انداختم رشیزنج. نیهالل ماه بود، پر از نگ هی. نشه محالت رییمتوجه تغ

 چیه نباریا. رسوندم یبردم، هر طور شده خودم رو بهش م یاما اگر جون سالم به در م. افتاده بودم يبد ي

 .چوقتیه. رو نه اسی اسپردم ام یآدم ها رو به بابک م نیتونستم ا یم اگر. اسهینداشتم که انتخابم  یشک

*** 

مشغول  اطیح يکردم که تو ینگاه م ریو ام نیداشت به حرکات شاه دیکه د ییپنجره نشسته بودم و تا جا کنار

مکن م يدو روز گذشته تا جا. شد ینم دهیمحو د يها هیجز سا يزینزده بود و چ دهیهنوز سپ. گفتگو بودند

کل شب رو . کار تموم شده بود روزیباالخره عصر د یبشه ول یفرج هیبودم و وقت کشته بودم که  دهیبهانه تراش

 . باشم اریحداقل هوش ادیسرم ب ییمونده بودم که اگر قرار بود بال داریب

خونه،  کیاوضاع سالن کوچ. از اتاق خارج شدم عیسر ه،یخبر دمیاشاره کرد و من که فهم نیبه ماش نیشاه

: با تعجب گفت نیشاه. رفتم اطیبه سمت ح. نکرده بودند دایو آماده کردن پ يهنوز فرصت بسته بند. بود يعاد

 ؟يندار یخواب و زندگ

 برام بمونه؟ یخواب و زندگ دیشما گذاشت -

 ینم انگار. دمشید یباشه که م يبار نیممکن بود آخر. کرد ینگاه م بیبود و عج ستادهیا نیکنار ماش ریام

 یدوست خوب. کرد یم تیتونست از من حما یکه م ییتا جا. بود نطوریقبالً هم هم. تونست من رو تنها بذاره

به . جوون بود یلیهنوز خ. زهیبهم بر شیگخواست زند یدلم نم... که با ساناز در حقم کردند یبه جز اشتباه. بود

از اون  یحرف گهید. ارهیب ادشیرو به  شیسه روز پ ينگاهش کردم که حرف ها يسمتش جلو رفتم و جور

 .فتیراه ب: گفت يجد نیشاه. ارمیخواستم بهش فشار ب ینم. مینزده بود انیجر

: باز گفت نیجلوتر رفتم و خواستم دوباره شماره رو زمزمه کنم که شاه. رو باز کرد اما سوار نشد نیدر ماش ریام

 !ریام

. هنوز هم نگاهش به من بود. و من، سوار شد نیاطراف و شاه یسپا و اون پا کرد و بعد از برر نیا یکم ریام

 ادته؟یحرف هام رو : آروم گفتم. بودم کشینزد
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 یم. دنده عقب گرفت و از من دور شد. سر تکون داد یبه عالمت منف یناراحت شد و با سردرگم صورتش

 ش؟یرستادکجا ف: رفتم و گفتم نیبه سمت شاه. کنه یسکیر نیکه همچ ستین یدونستم آدم

جاده . رفت نگاه کردم یفرو م یکیتار يکه تو نیروشن ماش يبه چراغ ها. رو نداد و به سمت خونه رفت جوابم

 يها هنوز همراه صدا زهیسنگر يها رو کیخش خش الست يداد و صدا یناهموار چراغ ها رو تکون م ي

 .دیرس یبه گوش م ركیرجیج

صحبت کرده بود، از  انهیها، بابک باهام مخف ییبازجو يکه تو یاز روز اول. گردنبندم گذاشتم يرو رو دستم

از ساخت مخدر دست  يسخت تر يدونستم ممکنه مجبور بشم به کارها یم یحت. کار باخبر بودم نیا سکیر

و دو سال منتظر آزاد شدنم  بودندونسته کارم رو راحت کرده  ياما قادر. بزنم تا من رو وارد گروهشون کنند

. بهم رو آورده بود یرفته بود، حاال بدشانس شیهر چقدر اون موقع شانس آورده بودم و کارم راحت پ .مونده بود

رو به بابا  زیبود که من کرده بودم و بابک هم همه چ یداد که مهم تالش ینم رییرو تغ قتیحق نیا يزیاما چ

 گهیاش د هیبق. بوده یقبل يبرنامه  ها نیدونست که من دوباره دنبال خالف نرفتم و ا یحاال بابا م. گفته بود

 .ساختند یامروز کارم رو م نیاگر هم یحت. مهم نبود

. بود نیماش هی ينور چراغ ها. کردم زتریچشم هام رو ر. توجه ام رو جلب کرد یخاک يجاده  يانتها يتو ينور

از . رو نداشت یسظاهراً انتظار اومدن ک. پله ها باعث شد با تعجب نگاهش کنم يرو نیشاه يپاها يصدا

 دنیبهش برسه و با د نیسر جاش منتظر موند تا ماش. دیبه سمت جاده دو میچشم هام رد شد و مستق يجلو

 ؟ياومد یواسه چ: گفت ،يا قهیدق کیبعد از سکوت . ستادیحرکت ا یشد، ب ادهیپ کاپیکه از پ یکس

 د؟یدیبه کجا رس: دیچیگوشم پ يتو اسی يصدا

 ؟يچرا تهران رو ول کرد -

 .ستین يتهران خبر -

 !!!چه خبره؟ نجایمگه ا: داشت کنترلش کنه گفت یکه سع یتیبا عصبان نیشاه

متوجه . چند قدم برداشتم. لباسم پنهان کردم ریتوجه به حرفش به طرف خونه اومد و من گردنبند رو ز یب اسی

بعد من رو . حضورم شدنبود اما متوجه  دایپ یکیتار يصورتش تو. خش خش شد و به طرفم برگشت يصدا

 دیچراغ رو باالتر کش ي لهیفت نیهشا. میدنبالش وارد خونه شد نیمن و شاه. گرفت و از پله ها باال رفت دهیناد

که  ییکنار ظرف ها اسی. شد یم شیکم کم آسمون هم داشت گرگ و م. فضا پخش شد يتو یو نور کم

 تموم شد؟: شده بود قدم زد و گفت دهیچ يگوشه ا
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 .مینداشت يچاره ا یبهتر، ول یلیجنس زاهدان بهتر بود، خ. آره: جواب داد نیشاه

 ياز تو اون رنگ ها میاریدرشون ب یذاشتیو م يکرد یلج نم میاگه تو با نع: ادامه داد يزیبا لحن سرزنش آم و

 ...تُخــ

 !!يهو: کردم اعتراض

 !گمشو تو اتاقت: عوض کردن حرف داد زد يجا به

همه سال الل موندم که بهانه  نیا: بود که گفت اسیجام هم تکون نخوردم، تمام حواسم به نزدم اما از  یحرف

 ... حاال که پا داده... دستم بده بذارم تو دهنش

. رو فرستادم دنبال راه بلد وانیس: به آسمون گفت یبه سمت پنجره رفت و با نگاه نیشاه. تلخ شده بود چقدر

 .رسند واسه جا زدن یآفتاب بزنه م

 .از کدوم سمت -

 .موقع امن تره نیکوه ا گهیم -

 . يپشت ده بر ریفرستمت از مس یم دند،یتا نرس: گفت نیسر تکون داد و شاه اسی

 .مونم یم -

 !نتتیبب نجایکس ا چیخوام ه ینم... نه نجایا -

از . تو چشمه یلیها خ نیرفت و آمد ماش نیا... ستیامن ن: گفت يتر میظرف ها اشاره کرد و با لحن مال به

 !!به تو درس بدم؟ دیتا حاال من با یک

-... 

 ...پا ریز یگذاشت يداده بود ادیخودت به من  یهر چ... ؟یباش نجایا دیاصالً حواست هست؟ االن با -

 .برمت یخودم م: و گفت دیبعد بازوش رو به طرف در کش. سکوت نگاهش کرد يرو ادامه نداد و تو حرفش

 ؟یچ نیا: ون نگاه به من، نشونم داد و گفتبد. ستادیسر جاش ا اسی

 !يدیباالخره من رو د! چه عجب: گفتم يو با دلخور رمیزبونم رو بگ يجلو نتونستم

 نیدر افتادم و قصدم اصالً ا سیدونست من به خاطرش با پل یکه نم اسی. من ساکت شدند ییدو از پررو هر

. کردم یم دایپ یراه هیباالخره  خت،یر یبه هم نم زیاگر همه چ. بدم لینبوده که خودش رو به بابک تحو

 . بندمش تو اتاق یم: به حرف اومد یعصب نیشاه

 .که من شناختم، ممکنه در بره ینیا. نه: گفت يبا لجباز اسی
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 .کنم یاتاق رو قفل م يدر و پنجره  -

 .کنه یم دایپ یراه هی. نه -

 .کشمش یم -

 .ها روشن بشه نیا فیتا تکل مشیبر یم -

 یکیکه کنار  اسیبه طرف . رفت رونیب یتیبا نارضا ینکرد ول یمخالفت. شد رهیخ اسی يبه صورت جد نیاهش

کرد  یم یسع. نبود يلجباز يبرا یبا فرصت یداشته باشم ول يچه رفتار دیمطمئن نبودم با. از لگن ها بود رفتم

  دم؟یم ازهجبهت ا یکن یفکر م: بازوش رو لمس کردم، گفت یوقت. به من نگاه نکنه

 .دیارز یبه امتحان کردنش م: خودش رو گفتم ي جمله

 ؟یکار رو کن نیا يخوا یم یمطمئن: تر رفتم و گفتم کینزد. نشون نداد یالعمل عکس

دوباره . دیکش رونیپلک هاش رو بست و بازوش رو ب. دستم رو حرکت دادم و اسمش رو صدا زدم. نزد یحرف

 ...ها خطرناکند نیا: گفتم

-... 

 !اسی -

 نیا: گفتم یمیمال يبا صدا. به چشم هام زل زد. گونه اش گذاشتم يبه در بسته انداختم و دستم رو رو ینگاه

 !بدش چند برابر شده ریتاث... میختیدستمون اومد توش ر یهر چ... ها آشغالند

صورتش رو . ون دادسرش رو چند بار تک. فتمیب هیانقدر که ممکن بود همون جا به گر. هام از ته دلم بود حرف

 ...خطرناکه: دست هام گرفتم و گفتم نیب

 ! نشو کیبه من نزد: دو مچم رو گرفت و گفت هر

 . کرد شهینم يکار: تر گفت يهام رو از صورتش جدا کرد و جد دست

 ؟یچ یعنی -

 . منتظرند. میقولشون رو داد -

بعد  م،یگزارش بد سیآدم ها رو به پل نیو ا نجایا ایب: جلوتر رفتم و گفتم. هام رو ول کرد و فاصله گرفت دست

 . میاز مرز فرار کن

 !رم؟یگ یخائن دستور م يتا حاال من از آشغال ها یاز ک: آهسته گفت یول یعصبان

 !بهم گذشت؟ یچند روز چ نیا یدون یم: گفتم. ناراحتم کرد يبدجور حرفش
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 . يا هیمثل بق یکیتو هم . ستیبرام مهم ن -

 !!کشنده هم باشه دیمخدر شا نیا... من به درك -

 .کن يکار هی: دوباره گفتم. تکون داد و دست هاش رو مشت کرد سر

 ...شهینم: زد داد

-... 

 !دنبالم فتنیم! سهیاز پل شتریخطر اون آدم ها ب -

-... 

 !!!؟یستیول کن ن ،يتا من رو به کشتن ند -

نره و براش  شیکارها خوب پ دیترس یم. تنجاسیا یچ يمعلوم بود که برا. گفتن نداشتم يبرا یحرف گهید

و  دمیمانتو و شال پوش. ستادیچارچوب ا يتو. به سمت اتاق رفتم... بود ومدهیدردسر بشه، وگرنه به خاطر من ن

 .برو کنار: به سمت چارچوب رفتم و گفتم. کرد یهنوز نگاه م. ساك رو برداشتم

 نه؟. ام دهیفا یب گهیکارم تموم شده، د: با اخم گفتم. نرفت عقب

 .یخودت خواست -

 .نه -

 !کردم یم يمن برات هر کار -

 ...من هم -

 !بجنب: هولم داد و سرد گفت رونیبه سمت ب. جمله ام رو تموم کنم نذاشت

هوا روشن . میروستا رد شد يپشت تپه  ياز جاده ا. نشست اسی نیپشت فرمون ماش نیشاه. نزدم یحرف گهید

بعد داخل جاده  یمدت. نکنه دیتول ییروند که سر و صدا یآروم م. خاموش بود نیماش يتر شده بود و چراغ ها

از  ییها نما شهیو از ش بودم دهیعقب دراز کش يها یصندل يبسته رو يبا دست ها. میافتاد یخلوت اصل ي

مو و شده بود و تضاد پوستش با  شهیتر از هم دهیبود که رنگ پر اسیبه  شتریاما چشمم ب. دمید یرو م ریمس

رو  نیسرد و ساکت ماش يآهنگ فضا يصدا. پخش رو زد يدکمه . اومد یبه چشم م شتریب شیمشک يابروها

 يرو م،یبار با هم گوش داده بود هیبود که  یهمون آهنگ. مهم فشار داد يپر کرد و من پلک هام رو محکم رو

راه رو انتخاب  نیت شکنجه کنه، بهترخواس یاگر م. آورد یمن م ادیتمام اتفاقات اون لحظه ها رو به ... تخت

کنار راننده نشسته بود،  یصندل يرخش که رو میشدم و به ن زیخ مین. اوردمیگذشت و طاقت ن یمدت. کرده بود
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کوتاه سرش رو به سمتم  يلحظه  هی. داد یدستش رو مشت کرده بود و به لب هاش فشار م. ردمنگاه ک

از فکر خودم خنده ام گرفت و درست . نهیکنارم بش ادیخواست ب یمآهنگ هنوز رو مخم بود و دلم . برگردوند

 !اسری: سرم رو جلو بردم و گفتم. نشستم

 !برگرد سر جات: با اخم گفت نیشاه

 !خاموشش کن اسر،ی: دوباره گفتم. بود اسیساکت  يمن نگاهم به لب ها یول

 !چرا؟: برگشت و داد زد یبا صورت عصب ینداشتم ول انتظار

 يزیچ ادی: ادامه داد. دیکش یبا حرص نفس م ه؟یدرد من چ دیفهم یواقعاً نم. و فقط نگاهش کردم دمیجا پر از

 !؟یافت یم

-... 

 !رو گوش دادم نیمن تمام راه هم -

-... 

 !!موندم داریب نیبا هم -

 پخش رو يصدا. سرش رو برگردوند. داد یقبالً انقدر واضح نشون نم. زد یچشم هاش موج م يتو يدلخور

 .فکر کنم يا گهید زیکردم به چ یسر جام برگشتم و سع. زل زد رونیبه ب شهیبلندتر کرد و از ش

آفتاب کامالً باال اومده بود که به خونه . کردم انقدر طول بکشه یفکر نم. کرد یرو رانندگ يادیمدت ز نیشاه

. هماهنگ گرده بود وانیبا س یتلفن نیشاه. میرو رد کرده بود ییشهر بود و بافت روستا يحومه . میدیرس يا

ها  یلیممکن بود به دست خ. دونستم چقدر خطرناکه یاون ظرف ها افتادم که کار من بود و بهتر از همه م ادی

جنس ها  نیاگر ا. شده بود رمیبانگیاومد، گر یدوباره همون عذاب وجدان که موقع کار با ساناز سراغم م. فتهیب

کردم و تن به  یامتناع م دیبا. نفر مثل خودشون شده بودم هیمن هم  د،یرس یبه دست مصرف کننده ها م

 .شده بود رید گهید یدادم ول یدوباره ساختن نم

داخل  یآهن ياز پله ها. شده بود دهیکامالً پوش یخونه پارك کرد که با در بزرگ ریز لوتیرو داخل پ نیماش

دادم قبل از مرگم،  یم حیترج. مثبتش آب و برق بود يه بود و تنها نکت یخال باًیخونه تقر. میباال رفت نگیپارک

کردم که  زینشستم و گوش هام رو ت يا هوهموکت ق يرو يگوشه ا. دست هام رو باز کردند! حموم رفته باشم

 هیآدم رو  نیبا ا یزمان هی نکهیجونم تموم بشه و ا متیممکن بود به ق يزیهر چ. خبر نمونم یب ينکته ا چیاز ه

حرف هاش اخم  يادآوریبا . ندارم یتیخودش گفته بود براش اهم. کرد ینم یکمک چیه دم،یابخو یتخت م
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 شتریب نیکردند که ا ینم يا يکار یمخف چیه. مشغول صحبت بودند اتاق يتو. صورتم نشست يرو یبزرگ

 .دمید یبود که م ییجا نیخونه آخر نیاحتماالً ا. نگران کننده بود

 ای گهیاتاق د هیکه احتماالً به  يدر اسی. بود ياجاره ا يها تیسوئ هیکه شب خونه شدند کیهال کوچ وارد

 دیسف يها یکه کاش یوارد اتاقک. بود يا گهیسمت د یومینیآلوم ییدر دستشو. شد رو باز کرد یآشپزخونه باز م

 کنند؟ یتموم م یک: داشت شد و همزمان گفت

قراره آماده شدند، زنگ : جواب داد نیو شاه دیش رسجا به جا کردن ظرف به گو يصدا. دنبالش رفت نیشاه

 .بزنه

 ؟یتو گردنه ها چ -

 .کشه یروز نم هیبه  -

-... 

 .نگران نباش. کنه یکار م زیتم وانیس -

 !!کردم داشیخودم پ -

 رونیبه ب یو با نگاه ستادیمن ا کینزد يکنار کرکره ها نیشاه. اومدند رونیب. دمیرو شن نیکوتاه شاه ي خنده

 گه؟ید فتندیشب راه ب میبگ. شب راحت تره: تگف

 .آره: جواب داد اسی

 د؟یترس یتا شب؟ نم دیاون همه بار رو اونجا بخوابون: دمیگفتگو شدم و پرس وارد

 اولمونه؟ يمگه دفعه !!! ترس: نیشاه

 ؟يچند نفر رو فرستاد: اسی

 . خواستم شلوغ بشه ینم... شندینفر م 4 وان،یبا خود س: نیشاه

 .شد، حرکت کنند کیبگو تار: اسی

 هم جزء شونه؟ ریام: من

 .هیا گهید زینه، کارش چ: به من انداخت و گفت يزیآم هینگاه کنا نیشاه

 ؟یچ -

 .وانت ها سانیفرستادمش دنبال ن -

 .شرکت ونیسراغ کام رهیفردا صبح م: مغزش بود؟ گفت يتو یچ. دقت نگاهش کردم با
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 ...مگه تا حاال!! ها؟ یقوط -

خوان همه رو با هم  یاون ها م. کنند فشیدنبال بار نرفته، توق یکه تا کس ستندیها عقب افتاده ن سیه، پلن -

 .رندیبگ

 فته؟یب سیپل ریکه گ يرو فرستاد ریام... ریام... یول -

 ؟يکرد يباز نیا یچرا اون رو قاط: داد زدم تیبا عصبان. صورتش نشست يرو پوزخند

 !میدار یها رو نگه نمما احمق : خودم داد زد مثل

 !!!به اون خونه رفت و آمد کرده شناسه،یهمه رو م ده،یاون تو رو د -

 هیتوشه، ما اون خونه رو تخل ونیکه کام يتا برسه به انبار. گفتم صبح فردا حرکت کنه: گفت يخونسرد با

 .يدست مشتر دهیو جنس ها هم رس میکرد

-... 

 !!که خانواده اش هم تهرانند یدون یم -

 !وونیح -

 !دمشیمراقب زبونت باش تا نبر -

خودش هم . ها که براش مهم نبود یو محل وانیافتادن گروه س ریگ. دیترس ینم يبود که از چهره نگار معلوم

 نییتونست جنازه اش رو تع یفقط م ریام يچهره نگار. داشت تیکرد و حتماً چند تا هو یم یزندگ یکه پنهان

به ... نیهم. نترسونده بود سیبا پل ياررو از همک ریام دهاشیتازه اگر تهد. بندازه رشیگ نکهیکنه، نه ا تیهو

 .یسادگ نیهم

زنده نگه اش داشتند وگرنه مثل ساناز  ییروزها نیدونستم واسه همچ یم. چشمم اومد يجلو ریام صورت

دلم .. .شیخرک يشدن ها یرتیروشنش، غ يموها ش،یآب يچشم ها. شدند یهمون اول از شرش خالص م

با . آوردم یمن از قانون سر در نم... هم اعدام دیخورد، شا یبهش م یبار حبس طوالن نیا. سوخت یلیخ

با طعنه  نیشاه. روح و خونسرد یدوباره همونقدر ب. من بود يچشم هاش رو. نگاه کردم اسیبه صورت  یناراحت

 !؟يبا پسره بر یخواست یم ه؟یچ: گفت

 ...عشق اول: اره گفتدوب. بود اسیبه صورت  نگاهش

 !بس کن: گفت یآروم اما عصب يبا صدا اسی
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شب . وارد آشپزخونه شد نیبعد شاه. میسکوت به هم زل زد يتو نیمن و شاه. رفت تیسمت تنها اتاق سوئ به

. بدم هیتک واریدادم سرم رو به د یم حیسفت بود و ترج نیخواست دراز بکشم اما زم یبودم و دلم م دهینخواب

رو کرده بودم و حاال مثل  الشممن تمام ت. اومد یخودم، بر نم یکس حت چیه ياز دست من برا يارک گهید

. افتادم اسیاومدن  ادیپوزخند زدم و باز ... فتهیبودم که قرار بود برام ب یبه هر اتفاق یپاکباخته ها راض

و پلک هام  دمیکش یقیفس عمن. کرد یرو راحت م المیبودمش خ دهیکه د نیهم ینبود ول کیمالقاتمون رمانت

 .رو بستم

نشستم و  خیس. پلک هام رو باز کردم. چرتم پاره شد ن،یبلند شاه يگذشته بود که با صدا قهیدونم چند دق ینم

: دوباره آروم تر از قبل گفت. صدا از داخل اتاق بود. يزیچ نیهمچ ای »؟یچ«گفته بود . شدم رهیبه در اتاق خ

 !...نداختندیهمه ازت مو م یزمان هی!... دیبه کجا کش نیبب

به سمت آشپزخونه  میمستق. اومد رونیب نیدر اتاق باز شد و شاه. هیحرف ها چ نیدونستم منظورش از ا ینم

و  دمیدوباره دراز کش. نداشت یموضوع به من ربط. شد دهیشن يزیپرت کردن و شکستن چ يرفت و بعد صدا

 .نمیبلند شو بب: اومد کمیاز نزد نیهشا يبعد صدا قهیچند دق. پلک هام رو بستم

 .برو تو: به اتاق اشاره کرد و گفت. کردم یخونسرد بود اما تنفرش رو از هر کلمه احساس م یلیخ

 چرا؟: با اخم گفتم! از دست دادن نداشتم يبرا زیچ چیاون هم نه حاال که ه! گرفتم یدستور نم یاز کس من

 !برو بهش غذا بده: گفت يلحن مسخره ا با

 !به جون من؟ يافتاد يشد یروان: تعجب گفتم با

 !غذا نخورده -

 !!!؟یچ -

 ...خورم ینم گهیاالن هم م! از اون شب تا حاال غذا نخورده -

 يلبه  اسی. هاش نموندم و خودم رو به اتاق رسوندم هیمنتظر رگبار کنا. بهش زل زدم یجیبا گ هیثان چند

به ... دست نخورده. تخت بود يبراش آورده بود، رو نیاهراً شاهکه ظ يصبحونه ا ینیپنجره نشسته بود و س

ها  يبچه باز نیا: و با سرزنش گفتم دمدا هیاون طرف پنجره تک واریبه د. جلوتر رفتم. کرد ینگاه م رهیخ رونیب

 ه؟یچ

 .رونیبرو ب: گفت يخونسرد و جد يبا صدا لیاون اوا مثل

 ؟یثابت کن يخوا یرو م یمثالً چ -
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. کرد یگود افتاده اش اعصابم رو داغون م يچشم ها. و ضعف بدنش شده بودم یدگیرنگ پر لیجه دلمتو تازه

... زیچقدر تند و ت... چقدر زود. بود يزیچ نیهمچ هیحتماً عشق . باخته بودم يباز نیا يمن واقعا خودم رو تو

 ؟يخور یچرا نم: گفتم. نهیبب يصدمه ا چیخواستم ه ینم

 يتو همه : دوباره گفتم. خواستم فنرش از جا در بره ینم. کرد و با اخم روش رو برگردونددست به در اشاره  با

 ...دمتیمن بخش ،يرو نابود کرد میزندگ

-... 

 ؟یکار من رو فراموش کن یتون یحاال نم -

 . ياز اولش هم واسه انتقام اومده بود... بود نیپس هم: کرد و گفت یکوتاه ي خنده

 !تم؟گف یچ يدیاصالً شن -

 !و من دست کم گرفتمت یداشت نهیاز من ک -

 !؟یشناخت ينطوریمن رو ا! من اهل انتقام گرفتنم؟! چرت و پرت نگو -

 .میوسط زندگ یخودت رو انداخت فیموش کث هیمثل ... من نشناختمت -

ه رو برده هم يمن آبرو. فقط واسه جبران کارهام. معامله کنم سیمجبور بودم به خاطر زندان نموندن با پل -

 ...مجبور بودم... خواستم یمن انتقام نم. بودم

 !بفهم: داد زدم. دیخند باز

 .رونیبرو ب: زد داد

 .رمیغذات رو بخور، م -

 !!خودت رو؟ ای یمن رو شکنجه کن يخوا یم: با ناله گفتم. نداد جواب

 رونیتخت ب يرو يلزف ياز بسته  يگاریس. اتاق قدم زد يبعد بلند شد و تو. دیهاش به طرفم چرخ چشم

بعد مچاله اش کرد و . داد یم يانگشت هاش باز نیرو ب گاریس. ستادمیتخت ا يجلو. و همون جا نشست دیکش

 ،یکن یدر موردم فکر م ينطوریاگر ا: گفتم. بودم که مجبور بود نگاهم کنه ستادهیا يجور. پرت کرد نیزم يرو

 چرا هنوز زنده ام؟

 .چون من احمقم -

 ...یمرگ کن يکه آرزو دیدادمت دست سع یم دیبا: لحن پر از حرص داد زد و يدلخور با

 .نگفتم يزیاز حرفش گرفت و چ دلم
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 .بود نیهم اقتتیل... يزیفرستادمت امارات واسه کن یم دیبا -

 .يبه حرف هام گوش نداد یحت. نجایا میتنها فرستاد... ياز اون بدترش رو کرد -

همون دو  دیبا: بگه که حرفش رو خورد، به جاش اخم کرد و گفت يزیت چحالت صدام ناراحت شد و خواس از

 !آشغال... کردم یشرت رو کم م شیسال پ

 !يروزه غذا نخورد 5آشغال  نیفعالً که به خاطر هم: رو نشون دادم و گفتم ینیس. کردم اخم

 گفته به خاطر تو؟  یک: و با حرص گفت دیرو به طرف خودش کش ینیس

حرف  نیبا ا. خنده ام رو گرفتم و به طرف در رفتم يجلو. دیرو سر کش يدهنش چپوند و چا ينون تو کهیت هی

 يحرف ها نیمعلوم نبود با ا... دونستم اومده که برم گردونه یم. خودم راحت شده بود يدرباره  المیها خ

 .کرد یفکر م یدر موردمون چ نیشاه! زیشورانگ يعاشقانه 

*** 

از  دیدخترم و با هیرفته بود  ادمی گهیچند روز د نیتو ا. و به صورتم نگاه کردم مدیدست کش نهیبخار آ يرو

و  میشده بود تیسوئ نیاز صبح که وارد ا. یخشک و کوهستان يمخصوصاً تو آب و هوا. پوستم مراقبت کنم

 ستادهیت احرک یدوش ب ریفقط ز. ومحم يحوصله  یحت. رو نداشتم زیچ چیه يگفته بودند، حوصله  ریدرباره ام

. شد یمدام مات و مات تر م ک،یبخار حموم کوچ يهم تو نهیاما آ. به گردنبندم زل زده بودم نهیآ يبودم و تو

اجازه دادم . آب گرم رو بستم ریش. آب نگه داشتم ریو صورتم رو ز دمیموهام دست کش تیالیها يتکه ها نیب

پلک هام رو . کرد یتنم اضافه نم یو کرخت یسح یبه ب يزیچ. بپوشونندآب سرد تمام بدنم رو  يقطره ها

 يبازوهام رو تو. آب گرم رو باز نکردم. خورد و دست و پاهام به لرزش افتاده بود یدندون هام به هم م. بستم

 معنشستم و زانوهام رو ج نیفقط کف زم. رو نبستم ریکردم اما ش يلب ناله ا ریز. بغل گرفتم و فشار دادم

 یاگر م یتموم بشه حت انیجر نیخواست ا یدلم م. از همه شتریاز خودم ب. خسته بودم ایدن ياز همه ... کردم

 .تموم بشه زیخواستم همه چ یفقط م... مردم

به  ینگاه. اومدم رونیب دیچک یکه آب ازش م ییو با موها دمیحموم پوش یسیهمون خ يهام رو تو لباس

حاال . زده بود رونیب ه،یچ دمیکه من نفهم يبهانه ا هیبه  شیدو ساعت پ. نبود نیاز شاه يخبر. اطراف انداختم

در  ي رهیبشم، دستگ تیاتاق سوئ تنهاوارد  نکهیقبل از ا. رفت و هنوز برنگشته بود یم یکیهم هوا رو به تار

تخت تو  يگوشه . نگاه کردم اسیدادم و به  هیبه چارچوب در اتاق تک. رو چک کردم که قفل بود يورود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٣٦٤ 

. جلوتر رفتم و کنارش نشستم. من پلک هاش رو بست دنیبا د. کرد یبود و به در نگاه م خودش جمع شده

 !یگفت یم روغتمام مدت د: فقط گفت. چشم هاش رو باز نکرد

 .گفتم یدروغ نم: گفتم. یبود تا سوال يخبر شتریاش ب جمله

که با  یدونست یم شهیهم تو: اضافه کردم. چشم هام نشست يرو نشیپلک هاش رو باز کرد و نگاه سنگ عیسر

 .من دروغ نگفتم... یدونست یم... اونجا معذبم یدونست یم... کارهاتون مخالفم

-... 

 . ییماجرا نیاز ا یناراحتم که تو قسمت یدونست یم -

 .حاال نیتا هم... که چشمم بهت افتاد يبار نیاز اول. زده بودم یخودم رو به نفهم. آره -

 .ستیکه ن يثابت کرد یول! پدرته یکه مسبب اصلبه خودم قبولونده بودم  -

 . داد هیتک وارید يتخت نشست و به گوشه  يرو يقرار یبا ب. بار سرش رو تکون داد چند

 !! ومدمین ایبه دن نکارهیمن از شکم مادرم ا -

 .يخودت ادامه داد یول -

 کردم؟  ینم یشده بودم، تالفخودم سوار کار  یچرا وقت... تمام عمرم... خورد یحالم از همه به هم م -

-... 

 به فکر من بود؟  ایدن نیتو ا یک -

 .من بودم -

 .نه -

 .من عاشقت بودم -

 .یگیدروغ م -

 یرو م يزیآدم چ یوقت یگذشت ول ینم مونییاز آشنا يادیهنوز مدت ز. خودم هم سخت بود يبرا باورش

 ینشسته بود که واقعاً دلم رو م يجور. سال ستیب ایهفته گذشته باشه  هیکنه  ینم یفرق! خواد یم یعنیخواد، 

. دمید یبودم که عمق چشم هاش رو هم م کیانقدر نزد. دمیشونه اش دست کش يجلوتر رفتم و رو. سوزوند

االن که . به حرف من گوش بده ؟یتا ک: بود گفتم يکه پر از همدرد یبا لحن. اون هم به من زل زده بود

 !اسیرو عوض کن  تیزندگ. مییایدن نیا یوتامون قربانمن و تو هر د. یتون یم یجوون
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وجود  يا یزندگ. تو اعدامه يته حرف ها: چشم هاش فشار داد و گفت يدست هاش رو رو. رو برگردوند روش

 !نداره

 ؟يدار یفرصت دوباره بهت بدند، دست برم هیاگر  -

دلم . انجام بده يکه به نفع من کارخونم  یگوشش ورد م يکردم مثل جادوگرها دارم تو یحس م. نداد یجواب

: گفتم. دیاش بذارم اما خودش رو عقب کش نهیس يخواستم سرم رو رو... من که جادوگر نبودم. از خودم گرفت

 ؟یکار رو تموم کن نیا یخواست یمگه نم ؟يمن رو ببر یخواست یمگه نم

دوباره صورتش . دیرد و کشموهاش فرو ب نیشد و انگشت هاش رو ب شتریب شیشونیپ يدست هاش رو فشار

: گفت دهیو بر دهیزانو هاش رو جمع کرد و بر. کردم دست هاش رو جدا کنم یسع. سرخ تر از معمول شده بود

 ...گهیخوام د ینم... تو

 ؟يخوا ینم یچ ؟یچ -

 .یخوام باهام حرف بزن ینم -

 ...زمیعز -

 !!نه -

 !اسی -

 .رونیب... برو -

بودن من حالش رو . بار فقط به خاطر حضور منه نیدونستم ا یشد و م یمخودش جمع  يتو شتریلحظه ب هر

 ياز رو. دمیگلوم نشست و دست هام رو عقب کش يبغض تو م؟یکرده بود یمگه ما چه گناه. کرد یبدتر م

تکون دادم و از اتاق  رس. کرد ینگاهم نم یحت. بود، فاصله گرفت دهیکه بهش چسب يواریاز د. تخت بلند شدم

 . زدم رونیب

بود و  نیشاه. و من سر جام نشستم دیدر چرخ يتو دیبودم که کل دهیهال دراز کش يساعت بعد، گوشه  مین

منتظر به  يداد و جور هیتک واریبه د. اومد رونیبا تلو تلو خوردن از اتاق ب اسی. کرد یبه من نگاه م میمستق

 اسیسکوت رو نشکست،  نیشاه یقتو. شنوهب دیرو با شیخبر زندگ نیزل زد که انگار مهم تر نیصورت شاه

 شد؟ یچ: دیپرس

 بشه؟ معجزه؟ یقرار بود چ: نگاه پر نفرتش رو از من برداره گفت نکهیبدون ا نیشاه
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 يدارند؟ دار یدروغ باشه؟ مگه با ما شوخ يکرد یفکر م: برگشت و ادامه داد اسیبا سرزنش به سمت  بعد

 ...نیواسه ا يندازیهمه رو به خطر م تیموقع

سر تکون داد و باز . چشم هاش رو فشار داد يکرد و با انگشت اشاره و شست گوشه  یکوتاه یعصب ي خنده

اگر باز  یکنم ول یمن قبول م یبگ یحاال باورت شد؟ تو هر چ: گفت. نگاه کرد اسیبه  يمسخره ا يبا خنده 

 .شیزندگ یپ رهیهر کس م... ستمین گهیمن د ،یهم با من مخالفت کن

به من  اسیزل زد اما نگاه  اسیبه  يمصر و جد يبا چشم ها. باال برد میتسل يت هاش رو به نشونه دس و

بعد از دو . ام رو کردم که حق به جانب به نظر برسم یتمام سع... ،یمونیپش ،يدیناام ،یپر از غم، ناراحت. بود

 رو تموم کنم؟ کار: دیپرس نیشاه. دوخت نیسکوت نگاهش رو از من گرفت و به شاه قهیدق

. من رو به وحشت انداخت کشیو لبخند کوچ نیراحت شدن حالت صورت شاه. سر تکون داد دییبا تا اسی و

 .افتاده یاتفاق هیدونستم که حتماً  یم

 .يحاضر شو باهاش بر: رفت، کالفه گفت یبه سمت اتاق م کهیدر حال اسیرفت و  رونیدوباره ب نیشاه

 !!کجا؟: گفتم ینگران با

: و گفتم ستادمیزد؟ کنارش ا یرفتم؟ چرا حرف نم یکه باهاش م یچ یعنی. شدم و دنبالش به اتاق رفتم دبلن

 شده؟ یچ

 !؟یدون ینم یبگ يخوا یم: آروم گفت. نگاهم کرد نیو غمگ دیسمتم چرخ به

و هم با ت... ها شدند یرد کردن سوقات يآماده : ادامه داد يجد يو با صدا دیکش یقینفس عم. تکون دادم سر

 .يریم نیشاه

 !؟یمن واسه چ -

-... 

 نبود؟ يا گهید زیواسه رد کردن اون جنس ها؟ مگه برنامه تون چ -

چکار  گهیخودش بهت م. کم عوض شده هیبرنامه : نگاهم کنه گفت نکهیتخت نشست و بدون ا يضعف رو با

 .یکن

 ته؟یمثالً مأمور -

 .فکر کن آره -

 گه؟ید نجایگردم ا یبر م: کردم و گفتم يتک سرفه ا یسکوت کوتاهبعد از . مشکوك شده بود زیچ همه
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 .حاضر شو: رو برگردوند و گفت روش

. خواستم دوباره ازش دور بشم ینم نکهیبدتر از همه ا. کردم یبار واقعاً حسش م نیا. دلم نشست يتو ترس

 يدیبا ناام. نزد يا گهیدحرف . ترسوند یمن رو م نیشاه. کردم یخودش هم بود، احساس آرامش م یفقط وقت

. دمیرو پوش رونمیو شلوار ب تومان. هال پخش بود، رفتم ياومدم و به طرف لباس هام که تو رونیاز اتاق ب

. داد هیتک وارینشست و به د يرو به روم گوشه ا. اوردمیخودم ن يبه رو. اومده رونیکه از اتاق ب دمید یرچشمیز

 زیاون خونه همه چ يتو دیشا ست،یمعلوم ن يزیکردم که هنوز چ يادآوریاشک هام رو پس زدم و به خودم 

 ياما تمام اعضا... گفت یبه من دروغ نم اسی. میرفت یم یقبل ي نهحتماً به همون خو. رفت یم شیپ يعاد

 .مشغول بستن موهام شدم که هنوز مرطوب بود. فتهیقراره برام ب یدونست چه اتفاق یبدنم م

 . مانع آدمه یبهت گفته بودم وابستگ -

اون به زور وادارم نکرده بود که . خواستم داغون تر بشه ینم. نگاهش کردم که حالش داغون بود یناراحت با

 ...يا گهید زیچ چیبه ه! من به تو وابسته نشدم: گفتم يعاد يبا صدا. جز خودم مقصر نبود یعاشقش بشم، کس

 .هیاز بق یگفته بودم دل بکن -

-... 

 .یمن بمون گفته بودم با -

-... 

 ...گفته بـــ -

 !نگران من نباش -

... تو بود يجا یهر ک: گفت یآروم يبا صدا. داخل ساك رو مرتب کردم يلباس ها. سرم انداختم يرو رو شالم

 !!منطقه نیهم يفرستادمش کالنتر یزبون و فلج م یکور و ب

حتماً . گفتن نداشتم يبرا یحرف. ردمآب دهنم رو قورت دادم و نگاهش نک. ساك ثابت موند پیز يرو دستم

چند ساعت  نیرو ا نیشد و شاه یمنطقه م يکه مربوط به کالنتر یاتفاق. دونستم یافتاده بود که من نم یاتفاق

نصفه بسته رو ول کردم و  پیز. گفت، گفته بود یم دیرو که با يزیچ اسی. مشغول کرده بود نجا،یاز ا رونیب

 ...شهیساك الزمم نم گهیدپس : همزمان گفتم. بلند شدم

 .یخوام زجر بکش ینم... ییچون تو -

-... 
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 .که یدون یم -

-... 

 .کنم یدارم در حقت لطف م -

کرد؟ فقط با پوزخند به طرف در  یرو عوض م يزیدم آخر، چ نیمگه ناراحت کردنش ا. اوردمیخودم ن يرو به

 !ممنون از لطفت: رفتم و گفتم

رو براش آورده  نشیماش یاحتماالً کس. خودش منتظر بود يپژو يتو نیشاه. رفتم نییپا یآهن ياز پله ها عیسر

 ایدن. فرار هم نداشت يحوصله  یبودم که حت یمثل گوسفند قربون. میبود اسی کاپیموقع اومدن سوار پ. بود

پشت سرم به . ستادیا نیدر باز ماش ارشد و کن ادهیپ نیشاه. شد یم يبهتر یلیخ يهام جا یبدون من و بدبخت

 .برو باال بخواب: بهش گفت نیشاه. اومد یم نییداشت از پله ها پا اسی. کرد ینگاه م

 ؟يبر يخوا یاالن م نیهم: تر اومد و گفت کینزد. شد نگیتوجه به حرفش وارد پارک یب

 !!!؟یپس ک: دندون هاش گفت نینگاهش کرد و از ب یعصب نیشاه

بشنوه  اسیکه  يآروم اما جور. مشغول باز کردن در گاراژ شد نیاهش. ستادیکرد و عقب تر ا دییبا سر تا اسی

 .من دروغ نگفتم: گفتم

 .کنم یعاشقم، ثابت م گمیم یبه کس یوقت: اضافه کردم. نزد یحرف

 نیشاه. نداشتم میزندگ يتو يکار مهم تر. آب از سرم گذشته بود گهید. بود که ثابت کنم نیا قاًیقصدم دق و

به  یتیاهم. همراهم اومد اسی. منتظر جواب نشدم و به سمت در کنار راننده رفتم. دپشت فرمون نشسته بو

در به طرفش  يجلو. هم بد باشه شیخواستم آخر یمالقاتمون بد بود، نم نیاول. بغضم ندادم و چند بار پلک زدم

 ! مراقب خودت باش: برگشتم و گفتم

 نیآست. برگشتم و در رو باز کردم. ثابت موندچشم هام  يو باالخره رو دیچرخ یصورتم م يهاش تو چشم

 !نیبش: داد زد نیشاه. و بعد به خودش نگاه کردم نیبا تعجب اول به آست. مانتوم رو نگه داشت

 .خدافظ: نشستم و گفتم. رو ول کرد نیهاش رو بست و آست پلک

 ینم. دوست داشتم شتریآرامش رو ب نیلحظه ها هم نیا ياصالً تو حال خودش نبود و تو. سر تکون داد فقط

راه افتاد و بالفاصله  نیکه در رو بستم، شاه نیهم. حال هر دومون رو خراب تر کنم يباز يخواستم با هند

 رشیبود و تصو ستادهیگاراژ ا رد يجلو. به عقب نگاه کردم. کرد یم شتریهر لحظه سرعتش رو ب. سرعت گرفت
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 يبرگشتم و رو. تموم شده بود زیهمه چ گهید. شد سیام خپلک زدم و گونه ه. شد یم کتریمدام دورتر و کوچ

 م؟یریم میکجا دار: دمیپرس. دمیصورتم دست کش

 نیرو بکشم، با ا رهیاگر انقدر جرأت داشتم که قفل رو بزنم و دستگ یحت. کرد و جوابم رو نداد شتریرو ب سرعتش

هر چند که من . نداشت ياستاندارد چیه هیناح نیا يمخصوصاً که جاده ها. سرعت باال، امکان زنده موندن نبود

. کردم، نبود یکه من فکر م يزیاون چ لهاصالً مسئ دیشا. دادم یم حیحل کردن موضوع با گفتگو رو ترج

البته . بذارم ونیکنم و نقشه ام رو باهاش در م دایساکت شدم و منتظر سرنوشت موندم که فرصت حرف زدن پ

 !داد یاگر گوش م

تر  نییحاال سرعتش رو پا. میریبه کدوم سمت و کدوم شهر م مینداشتم که دار ينظر چیربع گذشت و ه کی

 يفرو رفته بود و حس بد یکیتار يجاده، تو نییپا يته دره . شده بود چیآورده بود و جاده خطرناك و پرپ

 سمت همون روستا؟ میریم: آروم گفتم. کرد یمنتقل م

-... 

 م؟ینجنس ها رو جا به جا ک مییخوا یم -

 کدوم جنس ها؟ -

خودش به . چشم هاش نفسم رو بند آورد یبه سمتم برگشت و حالت وحش ينگاهش کردم که لحظه ا یجیگ با

 که دست مأمورها افتاد؟ ییهمون ها: حرف اومد

کثافتت که پرش  قیمونه اون رف یم ،يتو که با ما بود: ادامه داد. تونستم بزنم ینم یحرف چیه. باز موند دهنم

 نه؟. يکرد

-... 

 !!فتهیکردم انقدر احمق باشه که با من در ب یاصالً فکر نم -

پس . به بابک زنگ بزنه ریکردم که ام یاصالً فکرش رو هم نم. من واقعاً خوشحال شدم یبود ول يبد تیموقع

دونستم  یم. کنند یانقدر احمق نبود که نفهمه فقط به اون شک م گهید. رفت ینم ونیحتماً فردا هم سراغ کام

که با ضربه  دمیناخودآگاه بلند خند. بود فتهباز هم قسر در ر. خودش رو گم و گور کرده یسوراخ موش هیاالن تو 

سر و کله  یاز وقت: داد زد. دیچیسرم پ يتو یبغل خورد و درد وحشتناک شهیسرم محکم به ش نیمشت شاه ي

 .زیبه همه چ يدیشد، ر دایات پ
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 یانگشت هام نشست ول يخون رو یسیخ. دمیدست کش میشونیپ يگوشه  يو رو جدا کردم شهیرو از ش سرم

بزنه که دستش رو محکم پس زدم و قبل از  يدوباره با حرص خواست ضربه ا. کردم لبخندم رو حفظ کنم یسع

 .به حرفم گوش کن: بشه، گفتم جادیا يریدرگ يجاده ا نیهمچ يتو نکهیا

 !فاز ها نبود نیمغز خودش تو ا. حرف بزنه سیبا پل یتو گفت: گفت یو عصبان دیچیپ

 ...افتند یم اسیها دنبال  يدونستم مشتر یمن اون موقع نم -

 .خودم رو گرفته بودم يجلو اسیتا حاال به خاطر ... یکن یانکار هم نم -

-... 

 .کنم یم یبدجور تالف. کنم یم یامشب تالف یول -

 ؟ينکرد چرا همون جا کار رو تموم: زدم و گفتم پوزخند

 !گلوله؟ هیبا ! چشمش؟ يجلو -

 .من به نفع همه است شنهادیپ. خوام باهات حرف بزنم یم -

 .یداشته باش یبهش قول ندادم مرگ راحت: گفت. دیشن یمن رو نم ياصالً صدا انگار

 هشیهم. داشتم یراه حل هی شهیمن هم. من وفا بودم. کردم خونسرد بمونم یگلوم گذاشتم و سع يرو رو دستم

بود  دهیفهم. رو سراغش فرستادم ریبود که من ام دهیمردم بابک فهم یاگر م یحت. دیرس یبه مغزم م يفکر هی

تر از  یعصب نیشاه. من بود يجوحاال هم در حال جست نیحتماً هم. ها نشدم يکثافت کار نیا یکه من قاط

تا جنس ها رو  دیرین رو گروگان بگم دیتون یم ن،یشاه: حرف ها بود که به حرفم گوش بده اما من گفتم نیا

 .برگردونند

 .دمیمرگ تو رو از دست نم دنیمن د یاز دست رفته ول گهیاون جنس ها د... خفه شو -

 هیحاضر بودم از جونم ما یمن حت. کنه یآدم حاضر نبود توجه نیو ا دیچرخ یمغز من م يتا راه حل تو هزار

چرا جواب : گفتم. دوباره زنگ خورد. جواب نداد. دمید یم بشیج ينورش رو از تو. زنگ خورد لشیموبا. بذارم

 ؟يدینم

 ...خواد یحتماً م -

زدم و  ایبار به صدا در اومد، دلم رو به در نیسوم يبرا یوقت. شد داریدلم ب يتو يدیام. اش رو تموم نکرد جمله

 بله؟: جواب دادم عیسر. دمیکش رونیب بشیرو از ج لیموبا
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از دستش خارج بشه و  نیبود کنترل ماش کینزد یدراز کرد ول یتش رو به طرف گوشداد و دس یفحش نیشاه

 ...وفا: که گفت دمیرو شن اسی يصدا. دیبه فرمون چسب یدوباره دو دست

زود باش ... نیرو بده به شاه یوفا گوش: گفت عیسر. شهینم یدونستم دلش راض یم. افتادم یم هیبه گر داشتم

 .بده بهش

 بگو؟: جواب داد. دیگرفتم که با خشونت از دستم کش نیشاه رو به طرف یگوش

در . زد یچشم هاش موج م يتو تینفرت و عصبان. به جاده انداخت یبه من و نگاه یبعد، نگاه هیثان چند

آنتن ... الو: گفت نیدر کمال تعجب شاه. رهیخواد دستورش رو پس بگ یم اسیعوض من خوشحال بودم که 

 .میزن یبرگشتم حرف م دم،ینشن... الو... ندارم

جنازه ات هم به  یحت: گفت. رفت نیاز ب دمیتمام ام. داشبورد گذاشت يرو خاموش کرد و جلوش رو یگوش

 !رسه یدستش نم

 .شهیبعداً ازت متنفر م -

-... 

 .یدونه دروغ گفت یم -

 .همون آدم سابق شهیکنه، م یعادت م یجلو چشمش نباش یوقت -

خوام مرگم  یم رم،یاگه قراره بم. گمیم اسیبه خاطر . ستمیمن به فکر خودم ن. نبه حرفم گوش ک! نیشاه -

 ...داشته باشه یهدف هی

حساس  تیموقع نیا يتو شیتفاوت یب نیاز ا. کرد ینم یبود و توجه چیپر پ يحواسش به جاده . رو نداد جوابم

 . میرو نگه داره و حرف بزن نیکردم که ماش یم يکار هی دیبا. شدم یعصبان

و  دادیبا داد و ب. بهم خورد نیفکر فرو رفته بود و کنترل ماش يتو یول دمیفرمون گذاشتم و کش يرو رو دستم

 !نگه دار: گفتم. کرد فرمون رو برگردونه یفحش سع

 !!سگ هام يکنم جلو یولت م یزخم... ینیساکت نش: زد داد

هم  نیا... يتو که همه کار کرد: داد زدم. دارهو قصد شکنجه  شهینم یگلوله راض هیدونستم با  یم گهید حاال

 !روش

 نه؟. يدهنت رو ببند یتون ینم -

 !!يرو بشنو شنهادمیپ دیبا. میحرف بزن دیبا -
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 . رو ببر تو قبر شنهادتیپ -

 !کنم یخودم روشش رو انتخاب م رم،یاگر قراره بم -

 .ستیخبرها ن نیاز ا -

 دیهم با نینداشته باشه، شاه يا دهیو خانواده ام فا اسی يمرگم برا اگر قرار بود... داد یبه حرفم گوش نم اگر

با حرص دوباره فرمون رو . دلم نشست يکه تا به حال حس نکرده بودم، تو یبینفرت عج. مرد یبا من م

سر و صدامون تو . رو چرخوند رمونبا دست چپش ف. داد زد و با آرنج هولم داد. و محکم نگه داشتم دمیکش

به موهاش چنگ انداختم . مچ دستم رو محکم عقب زد. میبود دهیرس يتند چیپ کینزد. بود دهیچیپشب  يفضا

 یغیاز ترس ج... به سمت دره میمستق... رفت یهمچنان جلو م نیماش. شد دهیسرش به عقب کش. دمیو کش

هنوز . ور انداخته بودآب ته دره ن يو ماه بود که رو نیماش چراغ طیتنها نور مح. و به اطراف نگاه کردم دمیکش

 یتر حس م کیو نزد کیمرگ رو نزد. ذاشت یترمز نم يپاش رو رو نیو شاه میفرمون بود ریهر دو درگ

از ترس . کرد یهمچنان حرکت م نیماش يجاده افتاده بود و چرخ ها نییدرخت پا ينور چراغ به برگ ها. کردم

 !ترمز کن: و گفتم دمیکش يا گهید غیج

-... 

 !ترمز کن -

 رهیدکمه قفل در رو زدم و دستگ. در رفت ي رهیدست لرزونم به سمت دستگ. حبس شده بود نهیتوب س نفسم

 ...دمیرو محکم کش

*** 

از روز اول ... کردم یبسته خاطره هام رو مرور م يبودم و با پلک ها دهیخلوت دراز کش يجاده  یکیتار يتو

. تولدم نیآخر يها هیکرده بود، گرفته تا هد فینگم رو کثکرم ر ياز بچه ها تمام مانتو یکی يدانشگاه که چا

که باعث  يزیهر چ. قفسه هام بودند يرواومدم، هنوز  رونیبار آخر از خونه ب یدو تا عروسک خوشگل که وقت

 نکهیا يو به جا دمیخلوت دراز کش یخاک يکنار جاده  ،یکیتار يتو نجا،یفراموش کنم که ا. بشه فراموش کنم

 دیبا. تماس گرفته بود یکه با گوش يشماره ا نیزنگ زدم، به آخر اسیبه بابک زنگ بزنم، به  نیشاه لیبا موبا

 . شدم یم وونهیکردم د یاگر بهش فکر م. گرفتم و چکار کردم یمیمکردم که چه تص یفراموش م

 يرو تو یو گوش دیلرز یمن هنوز تمام بدنم م یدره گذشته بود ول يتو نیاز سقوط ماش قهیدق ستیاز ب شتریب

 دینبا. آوردم یخودم م يبه رو دیکرده بودم اما نبا یکار وحشتناک میدر حق جوون. دادم یدست هام فشار م
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جرأت باز  یحت. رو دوباره مرور کردم دذهنم بو يکه تو یداستان. خراب بشه زیبفهمه و همه چ اسیکه  ذاشتمیم

 یبچه بودم م یمامان وقت. خورد یم زیهام ل قهیشق يرومژه ها  يکردن چشم هام رو نداشتم و اشک هام از ال

 یم شتریلرزشم ب ییبود و با هر صدا یخال يزیحاال ذهنم از هر چ یشعر بخون ول ،یترس یگفت هر وقت م

. تنها راه ممکن بود نیپدر و مادرم ظلم کرده بودم اما ا یو حت مدونستم که امشب در حق خود یم. شد

 ایدن يو همه  میحالم از خودم و زندگ. گذاشت یمن م يپا يها رو جلو» ها راهتن« شهیسرنوشت گه من هم

 .خورد یبهم م

رو  ینباشه، کس اسیخواستم اگر  ینم. از جا تکون نخوردم. از دور به گوشم خورد نیموتور ماش يصدا باالخره

. نشستم عیور ماه، سرن ریز کاپیپ دنیپلک هام رو باز کردم و با د. متوقف شد نیماش. متوجه حضورم کنم

به جونم  یحاال ترس اصل. کنه یداستان من چکار م دنیدونستم بعد از شن ینم. منتظر عکس العملش موندم

 قتیکنه که مجبور بشم حق چمیممکن بود انقدر سوال پ. گذشت ینم نیاز مرگ شاه چوقتیه اسی. افتاده بود

 . رو بهش بگم

. خشکم رو تر کردم يبا ترس لب ها. دیف، متوجه من شد و به سمتم دوبه اطرا یشد و با نگاه ادهیپ نیماش از

. نزده بودم اتیاز جزئ یحرف. میپشت تلفن فقط گفته بودم که تصادف کرد. جلوم نشست و با بهت نگاهم کرد

 !کو؟ نیماش: سکوت رو شکست

ون درخت که حاال شاخ و برگ هم کینزد. دیبلند شد و به طرف پرتگاه دو يبا ناباور. دره اشاره کردم نییپا به

 يآهن قراضه رو هیدونستم شب ینگاه کرد که م نیماش يمونده  یو به سوختن باق ستادیهاش شکسته بود، ا

 یم شیوونگیشدن و د یاز عصبان. ستادمیبلند شدم و با فاصله کنارش ا. کنار رودخونه افتاده يسنگ ها

: آهسته گفتم. بود قشیرف نیبهتر نیشاه. کرد یگاه محرکت، فقط ن یمخصوصاً حاال که ساکت و ب. دمیترس

 . کرد یم یها رانندگ وونهیمثل د یول... رمیکردم جلوش رو بگ یسع

ازش ... اسی: دوباره گفتم. خودم رو خوندم يدلم فاتحه  يتو. دیبه نظرم اصالً صدام رو نشن. نکرد یحرکت چیه

 .خواستم به حرفم گوش بده... خواستم نگه داره

-... 

 .کرد یم یبد رانندگ -

-... 

 .روند یاز خونه ، بد م میاومد رونیب یاز وقت -
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-... 

 .رو عمداً قطع کرد یگوش -

 شیساعت پ مین نیهم. ساعت با مرگ مبارزه کرده بودم مین نیهم. شده بودم جیاز رفتارش گ. زد ینم یحرف

 هیبا گر. تحملم تموم شده بود. زد یرف نمحاال باهام ح... هم خود اون بود لشیدل. گند زده بودم میبه زندگ

 .بشه ينطوریخواستم ا یمن نم... اسری: گفتم

 .کهیتار... یفتیم: جلوتر رفتم و گفتم. رفت نییدره پا بیتوجه به حرف من از ش یب

-... 

 .هست وونیسنگ و علف ها ح يال -

-... 

دونستم که  یم. شد یم داشیپ سیه پلوگرن میساعت ها با اون ساختمون پشت روستا، فاصله داشت احتماالً

گم  یکیتار يتو اسی. دونستم یخودم رو نم فیمتروکه است، فقط تکل يجاده  نیو ا میاز شهر دور شد یلیخ

 هیتک یصندل یکش موهام رو باز کردم و سرم رو به پشت. رفتم و سوار شدم نیشد و من با سردرد به سمت ماش

 يطبق برنامه  یگفتم ول یرو بهش م قتیشد حق یم چیاگر پاپ. خته بودمکه رفته بود چشم دو يریبه مس. دادم

 نیا. رو بگم تیچشم هاش نگاه کنم و واقع يتونستم تو ینم. برد یم ییبو اسیخود  یحت چکسیه دیمن نبا

 سوار شد و بالفاصله. دیدو نیاز دره باال اومد و به سمت ماش بعد قهیده دق. ممکن بود زحمت هام رو هدر بده

 شد؟ یچ: گفتم. روشن کرد

 .کهیتار. نکردم داشیپ -

افتاده تو ... حتماً: گفتم. مونه یزنده نم یکس یتصادف نیاز همچ میدونست یهر دو م. شد رهیبه رو به رو خ بعد

 ...رودخونه

 . به خدا من گفتم نگه داره: دوباره گفتم. سر تکون داد و پلک هاش رو بست یناراحت با

-... 

 .روند یخودش بد م -

 .بشنوم يزیخوام چ ینم: افتاد و کوتاه گفت راه

 ...دیشا -

 .میبر دیبا... صبر کرد شهینم نیاز ا شتریب -
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 کجا؟: گفتم. افتاد راه

 کنه؟ یدست تو چکار م لشیموبا -

 .برداشتم دنیپر رونیموقع ب -

رفته  رین تر شد، دور زد و مسجاده په یوقت. کنه مییبازجو گهید يجا هیخواست  یم دیشا. رو ادامه نداد بحث

نبود، که  يا دهیچیپ زیچ... دمیموقع رد شدن از کنار دره دوباره به همون سمت نگاه کردم و آه کش. میرو برگشت

 نیمن قبل از سقوط خودم رو از ماش ه،یحتم نیکرد که مرگ شاه یشک نم یآدم عاقل چیه. رو قانع نکنه اسی

 یقصد مرگ کس یوقت... نیهم. سقف افتاده بود کف دره يبود و رو دهیار غلطچند ب نیانداخته بودم، ماش رونیب

تصادف  ،یخطرناك بد برون يجاده  نیشب وسط ا یکیتار يتو یوقت ،یکن یرانندگ یو عصب یرو داشته باش

 . بود یترسم الک. اس باور نکنهینبود که  يزیچ. نه. یکن یم

در رو بست و بهش  میشد تیوارد سوئ یوفت. میه ساکت بودتمام طول را. میبرگشت تیبه همون سوئ میمستق

همه ... دوستش رو ازش گرفته بودم اما به صالح خودش بود نیبهتر. نشست نیزم يخورد و رو زیل. داد هیتک

مانتو و شالم رو در آوردم و . نبودم مونینه، از کارم پش... فقط به خاطر اون... کارها به خاطر اون بود نیا ي

. دمیچرخ اسیبه سمت . نمشیکردم دوباره بب یفکر نم. بسته ام نگاه کردم مهیبه ساك ن. انداختم يگوشه ا

 . هنوز همون جا نشسته بود

به بعد با من  نیقراره از ا ه؟ینطوریا: گفتم. شده بود نیسنگ یلیخ نمونیسکوت ب. رفتم و کنارش نشستم جلوتر

 ؟یحرف نزن

 یتونست ییهر بال: گفت يگرفته ا يبا صدا. داد و به من زل زد هیتکجمع شده اش  ياش رو به زانوها گونه

 !يسرم آورد

-... 

 ...نجایا... تهران. يرو خراب کرد زیهمه چ -

-... 

 نه؟. دونم از قصد نبوده یم... دونم یم یول -

 ...خودت :کرد؟ ادامه داد یداشت کدوممون رو قانع م. بود يقرار یصداش پر از عجز و ب. نگاهش کردم یسوال

 !اسری -

 .يمجبور بود. یخواست یخودت که نم -
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- ... 

 ... نیشاه -

 نیبه همچ دیچطور با. بود دهیاز هم پاش یلیخ. خورد یتلو تلو م. رفت ییجاش بلند شد و به سمت دستشو از

 ضربه. طول داده بود یلیخ. گذشت يا قهیچند دق. منتظرش موندم ییدر دستشو يکردم؟ جلو یم هیتک يمرد

 حالت خوبه؟: به در زدم و گفتم يا

بود و موهاش به هم  سیصورتش خ. باالخره در رو باز کرد. نگران شدم و محکم تر ضربه زدم. نداد جواب

 ؟یخوب: گفتم خته،یر

اشتباه . کرده بود هیگر... سرخ بود شینیچشم ها و ب. رو تکرار کرد نیبهم چشم دوخت و اسم شاه یناراحت با

. دست هاش گرفت نیتخت نشست و سرش رو ب يرو. به طرف اتاق رفت. ر راهش کنار رفتماز س. کردم ینم

 ؟یخوب: دمیدنبالش رفتم و دوباره پرس

 !!خوبم؟؟: و فشار جمع شد و گفت یصورتش از ناراحت. فتمیب هیبود به گر کینزد و

 !خوب باشم؟ يچجور: دوباره گرفت و اضافه کرد صداش

. دادن نداشتم يدلدار يبرا یحرف چیه. ذاشت و شونه هاش تکون خوردصورتش گ يدست هاش رو رو کف

زنم برادرم رو : که خودم کرده بودم؟ دست هاش رو برداشت و با ناله گفت يدادم؟ کار یم يرو دلدار یچ

 !بگم؟ یبه ک... کشته

 یکار برنم نیچرا دست از ا ؟یکن یچرا خودت هم کمک نم. خوام نجاتت بدم یمن م: زدم و گفتم هیگر ریز

 ؟یتمومش کن یخواست یمگه خودت نم... ؟يدار

-... 

 ...ياز پا در اومد نمیب یمن که دارم م -

 نه؟ . از قصد نبود -

 .زنم یدارم از تو حرف م. رو ول کن نیشاه -

 .دونم یم... یخواست یتو که نم -

 یم هیداد و مثل دختربچه ها گر یبه حرف من گوش نم. اتاق گرفتم واریام رو از د هیسر تکون دادم و تک فقط

 .ریآروم بگ: گفتم. شده بودم یواقعاً عصبان!! کرد

 ! ؟يایچرا به خودت نم! میمشکالت دار یکاف يبه اندازه : با حرص داد زدم. نکرد یتوجه
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 یدستش رو کنار برد واقعاً وحشتناك نگاه م یوقت. دیچشم هاش دست کش يرو یعصب يبا خنده . زد پوزخند

که تو  امیمن به خودم ب: گفت يزیدآمیسرد و تهد يبا صدا. به عقب برداشتم یجاش بلند شد و من قدم از. کرد

 !یکش یرو نم ينفس بعد

من امشب ! نیبب: گفتم رم،یبگ دهیکردم آرامشم رو حفظ کنم و کم کم جلو اومدنش رو ناد یم یکه سع یحال در

 !!داغونم يادیز گه،ید یکیواسه آروم کردن 

 !؟یواسه کشتن چ :زد داد

دست هام رو مشت ... دونست یمن م ریرو تقص زیهمه چ. زده باشه یحرف نیکردم همچ یباور نم. دمیجا پر از

و  دمیدستم رو عقب کش. دیبازوم رو گرفت و کش. به سمت در رفتم. دیلرز یکرده بودم اما لب هام از بغض م

 . ولم کن... يحرفت رو زد: گفتم يجد

. ترسوند یمن رو م شتریب نیگفت و ا ینم یچیه. چشم هام زل زد يتو میو هم گرفت و مستقام ر گهید يبازو

 .ولم کن: دوباره گفتم

 یم يهر کار: گفتم يبا دلخور. نزد یاما حرف دیبازوهام رو جلوتر کش. وحشتزده ام احساسم رو لو داد يصدا و

 . بکن يخوا

 ... یشیم مونیبعداً پش یول: فه کردماضا. شدم دهیکوب یپشت واریهلم داد که به د محکم

 شتریانگشت هاش بود و هر لحظه فشارش رو ب نیحنجره ام ب. گلوم گذاشت و به باال فشار داد ریرو ز دستش

کنترلش رو از دست . خورد یکردم عقب بزنمش اما تکون نم یبا دست آزادم سع... بود يجد زیهمه چ. کرد یم

ولم . پلک هام رو از درد فشار دادم وچند بار سرفه کردم . بودمش دهیند يورنطیا چوقتیتا به حال ه. داده بود

زانوم رو بلند کردم و محکم لگد . کردم یم يکار دیخودم با. شده بود رهیخ یهمونطور خونسرد و وحش. نکرد

دست . تاما دوباره نگه ام داش دمیبه سمت در دو. دست هاش ازم جدا شده بود. داد زد و صورتش جمع شد. زدم

با هم  میچرا داشت. کردم یتند و پر حرارتش رو کنار گوشم حس م يها نفسهاش دور کمرم حلقه شده بود و 

بغلم  دیکرده بودم، االن با سکیبه خاطرش ر میزندگ يتمام بدنم کوفته و پر از درد بود، رو م؟یکرد یدعوا م

با خودش  مزانوهاش افتاد و من رو ه يرو. افتادم هیبه گر! کتکم بزنه نکهینه ا. داد یم يکرد و بهم دلدار یم

 !حرف بزن... ؟یکن یم ينجوریچرا ا: گفتم هیبا گر. میشده بود نیپخش زم. دیکش نییپا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٣٧٨ 

قفل دست هاش رو محکم تر . داشت يظاهراً آروم تر شده بود و چشم هاش حالت عاد. دمیسمتش چرخ به

دست گذاشتم  سشیخ یشونیپ يرو. شد شتریام ب هیگر. ودهمه تقال، سرخ و ملتهب شده ب نیپوستش از ا. کرد

 . خواستم ینم... بزنم يمجبورم کرد: و گفتم

-... 

 .بگو يزیچ هیفقط ... فحش بده... داد بزن -

 ... بگم؟ یچ: گفت يخشدار يدوباره جمع شد و با صدا صورتش

 میزندگ يهمه  ینیب ینم... ؟يبه روزم آورد یچ ینیب ینم: رو به گونه ام چسبوند و اضافه کرد شیشونیپ

 ؟يشد

 يادیواسه آروم کردن من ز یگیم: دوباره گفت. فقط اسمش رو صدا زدم. هام از کنترلم خارج شده بود هیگر

 !!!!؟یداغون

 يانگشت هاش رو. رو بلند کرد شیشونیپ. گفتن نداشتم يبرا یحرف چیه شیجانیاحساسات ه نجوریا يجلو

 زیچ چیه گهید... بار نیاول يبرا... بعد از چند ماه. چشم هام رو بستم... جلو آوردلب هام نشست، بعد صورتش رو 

دست هام رو دورش حلقه کردم . شیپ ي قهیاتفاق چند دق یحت. مهم نبود وارهاید نیپشت ا زیچ چیمهم نبود، ه

برد و به چشم عقب  یصورتش رو کم. تموم بشه چوقتیلحظه ه نیخواستم ا یواقعاً نم... و محکم نگه داشتم

 !!!يجوابم رو بد ينطورینکردم که حاال ا یهفته تو جهنم زندگ هیمن : آروم گفت. هام نگاه کنه

 یسمت اریاخت یبلوزم نامرتب شده بود و دست هاش داشت ب... دوباره جلو اومد. موندم رهیچشم هاش خ به

کرد که دورش  ینم ینه مغزم سعنه دست هام و  یاصالً درست نبود ول یشب نیهمچ يشد که برا یم دهیکش

 م،یزود از هم جدا بش یلیخ بودقرار . نداشت تیاهم یچیه گهیام گرفته بودم، د ندهیآ يکه برا یمیبا تصم. کنه

 ! کردم؟ ینم یخودم زندگ يمونده رو برا یمدت باق نیخواست، چرا ا یهم نم يما رو برا ایدن

 شرتشیت يتر شد، گوشه  کینزد. ستش حرکت دادمپو يکمرش نشست و انگشت هام رو رو يهام رو دست

 یبه من و دور و بر نگاه کرد که م يازم فاصله گرفت و جور یرو بلند کردم و خواستم دراز بکشم که کم

 !کنم؟ آرومت یخواست یتو که م: گفتم. رو نگه داره نیخواست احترام شاه یم. دهیم یچ یدونستم معن

 !؟يتو که داغون بود -

چند  جانیاز اون حرارت و ه ياثر گهید. موهام فرو رفت نیشونه و گردنم حرکت کرد، بعد ب يروهاش  انگشت

. رفت یشب انتظار م نیا يکه تو يزیاز اون چ شتریب... آروم یلیخ. میدر عوض هر دو آروم بود. قبل نبود هیثان
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 نییرو با حسرت پا شرتشیت. شد ولوحال،  یداد و ب هیتک واریبه د. و درست نشستم دمیدستم رو عقب کش

 !برو بخواب: و گفتم دمیکش

: اتاق گفت ياز تو. رسوندم کیکوچ ییرایو خودم رو به پذ ستادمیپاهام ا يبه زور رو. تخت اشاره کردم به

 !ینیب یبد م ،یمن رو پس بزن يبخوا

-... 

 .کنم یم ينطوریهر دفعه هم -

-... 

 !ینکن من رو عاشق کن یبهت گفته بودم، سع -

 !نه عشق ه،یاسمش خودخواه نیا -

-... 

 فتمیگوشه ب هیخواستم  یفقط م. اشتها نداشتم یهم نخورده بودم ول یدرست و حساب يوعده  هیچند روز  نیا

 . دمیموکت دراز کش يالمپ رو خاموش کردم و کنار ساك رو. بلند نشم گهیو د

اتفاق  اتیخواست جزئ یدلم نم. دمیکش یقینفس عم. کرد یرو روشن م ییرایاز پذ یقسمت رونیچراغ برق ب نور

پشت پلک هام حک شده  نیصورت شاه. امشب رو مرور کنم اما انگار کنترل حافظه ام دست خودم نبود يها

 يکننده  وونهید يلحظه . شد هدوباره اون لحظه ها برام زند... اما ره،یخواست بم یمن واقعاً دلم م. بود

 یکار رو نم نیاگر ا. نداشتم یمن گناه. دست هام رو مشت کردم... دره... شیآت... نیسقوط ماش... میریمگیتصم

 .بود نیتنها راهم هم. مرگ بعد از شکنجه. کردم تا االن مرده بودم

کنار سرم گذاشته  یبالش. چشم هام رو باز کردم عیبه صورتم خورد و سر يزیدونستم چقدر گذشته که چ ینم

و  دیخودش پتو رو روم کش. سرم گذاشتم ریبالش رو ز. انوهاش نشسته بودز يرو. دستش پتو داشت يبود و تو

رو پس  نیها شاه يزود نیدونستم ذهنش به ا یم. کرد یحالت مات صورتش ناراحتم م. همون جا نشست

من فقط : گفتم. مینشده بود که در موردش حرف بزن یکردم و فرصت انتیکرد دوباره بهش خ یفکر م. زنه ینم

 ...یدون یم. هت کمک کنمخوام ب یم

 یلیخ ،يخسته نشده بود تیوضع نیاگه از ا... اگه ،یخواست یاگه خودت نم: جمله ام رو کامل کردم. نزد یحرف

 .یگرفت یحرف ها جلوم رو م نیزودتر از ا

 .نفر ازت بخواد هی يفقط منتظر بود: ادامه دادم. تکون داد سر
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 .آره -

-... 

 .بده جهیهم نت يقادر التیکردم فرستادنت تو تشک یون روزها فکر نما یحت. وقته کم آوردم یلیخ -

 ...اون مخدرها خطرناك... نیبب -

 .ستیمهم ن گهید... ولش کن -

 .نجایا ایب: گفتم. دونستم براش مهمه یم یگفت که من ناراحت نباشم ول یم ينطوریا

. پتو رو روش انداختم. پلک هاش رو بست زانوهاش رو جمع کرد و. دیکنارم دراز کش. رو براش باز کردم دستم

 .شک نکن که همه اش به صالح خودته فته،یب نیکه بعد از ا یهر اتفاق: و گفتم دمیموهاش دست کش يرو

 . تو به فکر صالح خودت باش: پلک هاش رو باز کنه گفت نکهیا بدون

 .کنم یدونم دارم چکار م یمن م -

 . دونم یمن هم م -

-... 

 .کنم یتو فرق م يکه جلو دمینشون م... »خودخواه« یبه من گفت -

 ...میاریرو در م دنیخواب يدونستم که هر دومون فقط ادا یهام رو بستم اما م چشم

کنارم  یاتاق افتاده بود و کس يآفتاب تو يرگه  هیشدم،  داریو کابوس ب یخواب یبعد از ساعت ها تقال و ب یوقت

 اسی. کردم یخشک شده ام احساس درد و گرفتگ يها چهیماه يتوسرم رو به اطراف چرخوندم که . نبود

صدام رو صاف کردم و . شد یم ددستش بلن يتو وانیبخار از ل. کرد ینگاه م رونیپنجره به ب يپشت کرکره 

 م؟یقراره چکار کن: گفتم

 .میخور یصبحونه م: دستش رو از کرکره جدا کرد و گفت. به خودم دادم و نشستم یو قوس کش

 بعدش؟: لبخند زدم و گفتم. بهتر شده بود یلیحالش خ راًظاه

 بعدش؟: نگاه کرد که متوجه منظورش شدم و گفتم طنتیبا ش يباال رفته به سمتم برگشت و جور يابرو با

 .نسبت به مرز دورتر از اون روستاست نجایا یول میتر باش کیاحتماالً انتظار داشتند به مرز نزد: شد و گفت يجد

: ادامه داد. کردمشون نجایا يزنه که من روونه  یحرف م ییها سیکه داره از پل اوردمیدم نخو يرو به

. خوب شد که سوخت... سوخته رو تا حاال بهشون گزارش دادند نیحتماً ماش. اون طرفه شتریب روهاشونین

محض  به یول ه،سابقه ندار –کرد  سکیجعل مدرك ر يشد تو جاده، رو نمی –بود  نیمال شاه نیماش
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در . میتصادف دور شد طیاز مح شبیکنند همون د یفکر م دند،یبه ما ربطش م وانیاز س ییاستعالم و بازجو

 .ها به نفع ماست نیا... کردند شتریمرزها رو ب يکنترلشون رو... بود نیواقع کار عاقالنه هم

-... 

 .میکن یرکت ماالن ح نیهم یول مییایب رونیشب ب م،یانتظار دارند اگر تو منطقه باش -

 کجا؟ -

 .تهران میریاما م م،یرو رد کن یمرز آب ایعراق  میبر ایانتظار دارند  -

 !!تهران؟ -

 .دورت کنم تیخوام از خانواده و محل زندگ ینم -

ناراحت هم  یاز طرف یول شهیتموم م زیتهران و زودتر از محاسبات من همه چ میگرد یبودم که برم خوشحال

 !!!ستیقت ثابت کردن عشق ناالن و: گفتم. بودم

 .میدو روز تو راه یکیحتماً ... میزن یدور م یشرق ،یجنوب ياز سمت استان ها: توجه ادامه داد یب

 .حتماً عکس من رو دارند ؟یراه چ سیپل -

 .يریتو با اتوبوس م... شناسه یکس من رو نم چیه -

 !!اتوبوس؟: تعجب گفتم با

 .و اون ساك هستمدارکت ت. آره: تکون داد و گفت سر

 ؟یچ یعنی -

 . تنها راهته نیا... رو از ما ندارند یحماقت بزرگ نیانتظار همچ -

-... 

با  نجایتونم ا یمن نم یتهران ول میراحت برس يدونست چجور یخودش م. ها بود یمسئول هماهنگ نیشاه -

 .رمیتماس بگ دینبا. رمیتماس بگ یکس

-... 

 .میحاال فقط خودمون -

 .فهمم یم -

 ...وسط امیم میافتاد، مستق یهر جا اتفاق. امیمن هم دنبالت م -

 ! یکن یکار رو نم نیا. نه -
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 .کنم یم -

 !! یکن ینم -

-... 

تو . سراغم يایاونجا م. امیب رونیتا ب ذارهیم قهیبابام وث ایخونه  رمیباهام ندارند و م يکار ای رندیاگر من رو بگ -

 ؟يدیفهم. یکن ینم یدخالت چیه

 !کنم یم -

به چهره ها  یکس. تر بود ياتوبوس گشت ها سرسر يتو. بود یفکر خوب. رو فوت کردم و سر تکون دادم نفسم

استان  نیاز ا. میرفت یخالف جهت تهران م میداشته باشه، ما هم که داشت دیدستور اک نکهیکرد مگر ا یدقت نم

 .مینداشت يچاره ا یداشت ول ییباال سکیر... تموم بود زیهمه چ میشد یکه خارج م

*** 

که در بسته شد،  نیهم. پارك کرد نگیپارک ينقطه  نیرو آخر نیماش. رو زد و وارد شد نگیدر پارک موتیر

دونستند که تو  یاما حداقل م. خبرند یب زهایچ یلیمعلوم بود که از خ. اومدند نییو سهراب از پله ها پا دیسع

که  ییبا هر کدوم از اون آدرس ها ارتباطشونمدت  نیدونستم که تو ا یم. کردند یبه ما نگاه م دیبا ترد. میراه

. میشد ادهیپ. دمیترس ینم يزیبودم و از چ اسیمن کنار . با اخم به من زل زده بودند. من خبر داشتم قطع بوده

 !چه خبره؟ نجایا: دیپرس يفور دیسع

 یداشت که کس یقدم بر م يبود و جور قبل برگشته يمابانه  سیدوباره به همون حالت رئ اسی خوشبختانه

 گران،ید يقبل از حمله  نکهیا. تنها راه محافظت از خودش بود نیدر واقع ا. جرأت حرف زدن نداشته باشه

از اون . میآپارتمان شد ییرایوارد پذ. همراهش از پله ها باال رفتم. رو نداد دیجواب سع. کرد یخودش حمله م

 دایشباهت به خونه پ شتریمبلمان اضافه شده بود و ب. فرق کرده بود یلیخ م،یدازش خارج ش نیکه با شاه يروز

صورت . میستادیرنگ لم داد و ما رو به روش ا یزرشک ياز کاناپه ها یکی يرو اسی. گاهیکرده بود تا مخف

 چرا برگشت؟ نیا: دیبه من پرس یو با نگاه اوردیطاقت ن دیسع. و سهراب هنوز پر از سوال بود دیسع

 .وفا رفت اون ور يبا جنس ها نیشاه -

-... 

 .کنه یبرگرده، وفا جاش رو پر م یتا وقت -

 !!؟یچ: دو همزمان گفتند هر
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 بهتر از اون؟ یک. برده شیکارمون رو پ م،یکرد ریهر جا گ... کارش رو بلده -

تونم آدم  یاالن نم: بزنند که بلند تر گفت یخواستند حرف. حالت صورتشون خنده دار شده بود ادیتعجب ز از

 !!!میبچرخ کاریب میتون یهم که نم ينجوریهم. وارد کنم دیجد

 گه؟یم یچ نیشاه: سهراب گفت. کردند یهنوز با تعجب به هم نگاه م دیسهراب و سع. میسکوت کرد همه

 .نداره یمشکل -

 .قرار نبود خودش هم بره -

 . ماد کرداعت شهینم یاوضاع به هر کس نیبا ا. پول فرستادمش يبرا -

 گرده؟ یبرم یک -

 .دهیخودش خبر م -

 !؟یبیجاسوس ج ؟يحاال تو چکاره ا: گفت یبا لودگ دیسع. به من انداخت ینگاه و

 .سوء تفاهم ها حل شد: دادم جواب

 !!سوء تفاهم؟: داد زد سهراب

 سیپل يکه من تو رو دهیخبرش به خواجه حافظ هم رس: رو به هر دو گفتم يجد یلیرو نباختم و خ خودم

 !!بودم دهیتازه از خودشون دزد... دمیاسلحه کش

 منظور؟: سهراب باال رفت و گفت يابروها

 شه؟یم! شهیحل نم يزیبا مردنم هم چ... ندارم یراه برگشت گهیمن د -

-... 

 !اومد کردم یاز دستم بر م يغرب، هر کار يسر جنس ها. از شمام یکیمن  -

هر کس : گفت شیشگیکه با همون صورت خونسرد هم اسیبه جز . نزد یحرف یکس. انداختم اسیبه  ینگاه و

 ...نیشاه شیفرستمش پ یخواد قبول کنه، م ینم

 .کنه فیاون طرف رو رد يکه کارها: ادامه داد. نگاهش کردم عیسر

-... 

 .دیبمون نجایکه ا ستین ياجبار -
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... شترهیبزرگ ب يمعامله ها سکیر: شد گفت یبلند م کهیدر حال اسی. حساب کار دستشون اومده بود يحد تا

 یکار م ینیرزمیرو کار کردن با کارخونه و شرکت، ز يبه جا. میدیجا ادامه م نیما هم. ستین میحاال هم که نع

 . میکن

 م؟یکن يخرده کار: که بهش برخورده باشه گفت يجور سهراب

 .کشه یطول نم ادیز -

-... 

 .به اوج میگرد یدوباره برم -

سودش باالست و خطرش  یسخت تره ول: ادامه داد اسی. نزد یحرف یکس. سقف رو نشون دادنبا انگشت  و

 !کم

 ؟یچ نیا: با سر به من اشاره کرد و گفت دیسع

 .ادیب نیتا اوضاع تهران آروم بشه و شاه. کنه یقبلش رو م يفعالً کارها -

بهتره : گفت. شد ینم دهیصورتش د زل زده بود و رونیبه ب. دیصورتش ناراحت شد و به سمت پنجره چرخ بعد

 .از دست بره یخوام کس ینم... دییایبا هم کنار ب

دم در برگشت، نگاهمون کرد و . راست به سمت اتاق رفت هیو  دیرو کش يپارچه ا يساده  يشدت پرده ها با

 ! با همه ام: گفت دیبا تأک

 . ندارم یدشمن یمن با کس: گفتم دیدر رو بست، رو به سع یوقت

دونستم کنار اومدن  یم. رفت يا گهیبه سمت اتاق د یدندون هاش رو به هم فشار داد و با نگاه عصبان دیسع

من قرار  یبرده بودند ول یپ سیبه ارتباط من با پل نکهیمخصوصاً بعد از ا. ستین يباهاشون اصالً کار ساده ا

قدم تماس  نیاول. رسوندم یرو به عمل م ممیکردم و تصم یرو جور م طیتر شرا عیسر دیبا. لفت بدم ادینبود ز

حتماً به تماس  ره،یاز من مشاوره بگ نیشاه يکرده بود که به جا دایبهم اعتماد کامل پ اسیاگر . با بابک بود

 . شد یهم حساس نم یتلفن يها

ر تنم به هم حالم از مانتو و شلوا گهید! دست لباس متمدنانه بود هی دیاقدام ها مال بعد از خر نیا يهمه  البته

 .من لباس الزم دارم: کرد گفتم یرو به سهراب که حاال نشسته بود و فکر م. خورد یم

ممکن بود از  یعنی. اومد یناراحت به نظر م یلیکردم، خ یحاال که دقت م. شونه باال انداخت یحوصلگ یب با

 .رو کنم میخوام زندگ یفقط ممن : برده باشه؟ جلوتر رفتم و با لحن دوستانه گفتم ییبو نیخارج نرفتن شاه
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 .نداره یبه من ربط: تکون داد و گفت سر

خسته تر از . نشستم یصندل هی يرو. ادامه ندادم گهید!! نداشت يبد يانقدر تلخ شده بود؟ قبالً با من رابطه  چرا

 د؟یچطور برگشت: سهراب به حرف اومد. حموم برم یبودم که حت يزیچ

 .بد بود یلیخ!!! میرو گشت رانیدور کل ا هیانگار . و با اتوبوس اومدممن نصف راه ر!... یبا بدبخت -

 ندادند؟ ریتهران بهتون گ کینزد -

 .میدیرو د گریهمد نییپا دونیم نیتازه هم. با مترو اومدم ياز شهر ر -

 .خب لهیخ -

 م؟ینبود یچه خبر بود وقت نجایا -

 .یچیه: شد و فقط گفت الیخ یب یبزنه ول یحرف خواست

 يهمه  يبه اندازه . لم دادم یهمون صندل يمن رو. بلند شد و رفت. لحن صداش ناراحت و کالفه بود نوزه

. راحت بخوابم الیخواستم که با خ یرو م ییجا هیفقط . چند روز استرس تحمل کرده بودم نیا يعمرم تو

که  ییجا هی«زمزمه کردم ... بودم دهرک میکه با زندگ يقمار ادی. افتادم فتهیکه قرار بود ب یاتفاقات ادیدوباره 

 .»نشم داریب گهیبخوابم و د

*** 

دست سهراب نگاه  يبه حرکت قاشق تو. زد یتو ذوق م یلیساکت آشپزخونه خ يتو فضا يهم زدن چا يصدا

انداختم که با  اسینون کندم و نگاهم رو به  کهیت هی. انداخته بود وانیل يکردم که فقط دو حبه قند تو یم

. گذاشتم زیم يرو رو نون. نشست یجلوش م نیمعموالً شاه. رو به روش زل زده بود یخال یبه صندلحسرت 

 .رفت ینم نییاز گلوم پا يزیچ گهید

و قرار  میچند روز رو پشت سر گذاشته بود. کرد یسهراب هم رفت و آمد م. خودش يبرگشته بود خونه  دیسع

 يا شهیش زیبه م کیکوچ يدستم چند ضربه  يتو وانیبا ل. هتا اوضاع مرتب بش مینکن یحرکت چیبود فعالً ه

. چند روز چشه نیبا ابرو به سهراب اشاره کردم که معلوم نبود ا. سرش رو به سمتم چرخوند اسیباالخره . زدم

 اسی! بود يو اون هنوز حواسش به هم زدن چا میشده بود رهیهر دو به سهراب خ. باال انداخت يشونه ا اسی

 !سهراب: داد و گفت هیتک شیندلص یبه پشت

 .هوم: رو ول کرد و گفت یقاشق لعنت سهراب

 اوضاع آروم شده؟ یکن یفکر م -
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 میاومد یاز وقت: سهراب جواب داد! خواد حالش رو بپرسه یکردم م یم الیخ. نفسم رو فوت کردم يدیناام با

 .مینخورد یتکون چیه نجایا

 ها؟ هیهمسا -

 .کوچه هم خلوته... ال خودت هم هستم ه،یباال که خال يطبقه  -

 نیا يانداخت به عالوه  یفاصله م نشونیبزرگشون ب اطیبن بست دور افتاده بود با دو تا خونه که ح هی نجایا

با  ایبا سهراب  یگاه اسیکه  دمید یم. افتاده یکارخونه و شرکت چه اتفاق يدونستم برا یهنوز نم. آپارتمان

: دمیپرس. رو به هم بزنم آرامشمونخواستم حرفش رو وسط بکشم و  یما نمکنه ا یم ییگفتگوها پیاسکا

 !م؟ینع

 .ممنوع الخروجشون کرده بودند. شما تو فرودگاه بازداشت شد دنیقبل از رس: سهراب

 .رو با هم گرفتند، حتماً از قبل تحت نظر بوده شیو خونه زندگ ونیکام: کرد لیحرفش رو تکم اسی

 .شهیرئه متب رهیخوب بگ لیوک: من

 ...اختالس، ،یتیجرم امن. که من انداختم سر راه مامورها ینه با اون مدارک: اسی

 !!قبر من هم که باز کردند: پوزخند اضافه کرد با

 يچا وانیانداختم و با ل نییسرم رو پا. تفاوت باشم یخودم، ب يها ینیاشاره اش به خبرچ يکردم درباره  یسع

رو نصفه  يچا اسی. دونه یچقدر م سیکه پل دمیفهم یم دیبا. زدم یابک حرف مخواست با ب یدلم م. ور رفتم

 زیتونستم حاال همه چ ینداشت، م رخب اسیبه عنوان  یکس یاز وجود خارج سیاگر پل. رفت رونیول کرد و ب

 يدرش برااحتماالً پ. بود ينامرد یلیالبته خ. نیاصالً خود شاه ایاز برادرهاش  یکی ایرو گردن پدرش بندازم، 

 نیبه ا شتریگذشت ب یهر چقدر زمان م... ذاشتیبابک م اریکه داشت رو در اخت یاطالعات يزدنش همه  نیزم

 .تنها راه... راهه نیکه خودم انتخاب کردم بهتر یکه همون راه دمیرس یم جهینت

. بود دهیپوش رهیت رتشیت هی شهیمثل هم. بود ستادهیپنجره ا يجلو اسی م،یشد ییرایمن و سهراب وارد پذ یوقت

 نیدوست داشتم تو همچ شهیهم. و خوب بود یآفتاب یلیخ نجایا ر،یدلگ نیرزمیبرعکس اون ز. يقهوه ا نباریا

هاش بود و  بیج يدست هاش تو. تبه سمتمون برگش. طیشرا نیاما نه با ا. کنم یزندگ يزیتر و تم يجا

اگر ! هاش عود کرده بود یبود و دوباره سرسختبهتر  یلیخ شیحالش از چند روز پ. دیرس یبه نظر م يجد

 م؟یرینم رونیب گهیچرا د: گفتم. تونستم با بابک حرف بزنم یرفتم نم ینم رونیب

 رون؟یب يبر يخوا یم: لحظه ساکت موند و بعد گفت چند
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 .تازه ام رو بپوشم يحداقل مانتو: گفتم یباال انداختم و با لبخند کج شونه

 .با سهراب برو: گفت. داشت يو لبخند محوشده بود  رهیصورتم خ به

 کجا؟ -

 .میبهتره شروع کن گهید... دونم ینم -

 رو؟ یچ -

 .میکرد یکه قبالً م يکار -

دونستند که  یمطمئناً م یمن اعتراف نکرده بودم ول. اسیو بعد به  میو سهراب با تعجب به هم نگاه کرد من

. کارش بود نشدم نیکه پشت ا ياصالً متوجه قصد. دادمرو به بابک گزارش  یقبل ياون آدم ها يمن همه 

 . نگفته ارویو آمدهاش به اون  تو رف اتیاز جزئ يزیوفا گفته که چ! نگران نباش: دوباره رو به سهراب گفت

 ...من: گفتم. کنم دییبه من زل زد که تا بعد

 .گفته بود ونیکام يفقط درباره : دیحرفم پر وسط

بعد  د،یاز خرده پاها شروع کن: باز به سهراب گفت. »آره«تونستم بگم  یفقط م نگاهم کرد که من يجور و

 بار از شرق برسه، نه؟ هیقرار بود ... بزرگ تر يسراغ پروژه ها میریم

 .حله. میرو عوض کن رشیمس هیفقط کاف: با حرارت جلوتر اومد و ادامه داد. داد یمصمم نشون م یلیخ اسی

 م؟یمون ینم نیمنتظر شاه: و گفت سر تکون داد یجیبا گ سهراب

 .ششیپ رمیمن م د،یاگر هم نرس. ادیتا اون موقع م... چرا: جواب داد اسی

 یشکنجه کردنش بود؟ نم دیروش جد نیا. کرد یاون هم به من نگاه م. تعجب به صورتش زل زده بودم با

 يبا صدا اسیبپوشه و  رونیکنه؟ سهراب به سمت اتاق رفت که لباس ب یاعصاب من رو داغون م دیفهم

 نجایا. رسه دستمون یمبار، امروز و فردا . کنم یرو برات رو به راه م زیمن همه چ. نترس: به من گفت یآروم

 . يپنج روز وقت دار -چهار. میدار ینگه اش م

 ه؟یکارها چ نیمنظورت از ا: کردم گفتم یمات نگاهش م کهیحال در

 ...خوام زودتر یم ،یچیه -

 یم. دادم که بحث رو ادامه ندم حیترج. کرد مید و دست هاش رو که مشت شده بود، پشتش قارو خور حرفش

قبل از رفتنش  دیرو که سع يدیوارد اتاقم شدم و مانتو و شلوار جد. کشه ینم یخوب يدونستم که به جاها
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 ي قهیاحتماالً سل. دگشاد بو رامهم ب یرو دوست نداشتم و کم یتونیالبته رنگ ز. دمیمجبور شد برام بخره، پوش

 .بهش بده ،یهم بنداز تو گوش ياعتبار هی: به سهراب گفت اسیاومدم  رونیکه ب نیهم. دیخر یزنش رو م

 .ستیالزم ن: گفتم. کرد یناراحتم م شتریب. جور رفتارش رو دوست نداشتم نیا

 .بهت اعتماد نداشته باشم نکهینه ا اد،یمراقبت م يسهراب هم برا... الزمه -

 اسی. به سمتم گرفت یگوش هیاومد و  رونیبعد ب قهیده دق. انداخت و به اتاق برگشت ینگاه دیبا ترد ابسهر

 نه؟. يراحت تر ينطوریتو ا... یول میبا هم در تماس لیو م پیخودمون با چت و اسکا: گفت

 چرا راحت تر؟: هام رو به هم فشار دادم و گفتم لب

 .مکالمه هات رو طول نده. هیابیل ردتلفن قاب: سهراب گفت. رو نداد جوابم

 ایاعتمادش . رو بهم ثابت کنه یخواست چ یم. نگاه کردم اسیبا اخم به . دونستم یرو م لشیخودم هم دل. بله

 .میبر: عشقش؟ سهراب گفت

 . میرفت رونیرو از دستش گرفتم و از خونه ب یگوش

رد گم  يجا برا نیمترو بهتر. میرفت ستگاهیبه سمت ا ادهیو پ میباالتر از مترو پارك کرد ابونیرو دو تا خ نیماش

خنک داخل تونل  يهوا. شد یمدام عوض م میذاشتیکه توش قرار م ییها ستگاهیبه خصوص که ا. کردن بود

سهراب به سمت بخش مردونه رفت و . مفکر نکن اسیآخر  يکردم به جمله ها یسع. ها حالم رو بهتر کرده بود

باز هم صبح  یول امیبهم گفته بود، شب ب فریآخر جن ياومد که سر ادمی. نشستم ها یاز صندل یکی يمن رو

 . میباهاش قرار گذاشته بود

 یبا بابک تماس م دیبا. رفت یدستم به گوش. چند روز حواسش پرت بود نیبه سهراب کردم که مثل ا ینگاه

بهتر  دیشا. خوندم و باز منصرف شدمچر بمیج يرو تو یچند بار گوش. زود بود فریجن دنیرس يهنوز برا. گرفتم

دستم رو . کنم دایپ یتا آمادگ ادمد یبه خودم فرصت م دیبا. کردم تا حساب شده تر عمل کنم یبود که صبر م

 یم یدور و بر چ يآدم ها نیا فیتکل انیجر نیدونستم بعد از تموم شدن ا ینم. آوردم و منتظر نشستم رونیب

شون رو  هیاحتماالً بابک تا حاال رد بق. شناختم یبود که من م يزیاز چ شتریب یلیکه تعدادشون خ ییآدم ها. شد

رو به رو  ستگاهیچشمم به ا. دمیکش یقینفس عم... دادند یم لیرو تحو گهیهمد ،ییوبا بازج یحت. هم گرفته بود

 »ن هاستانسا يدست پرورده  طیشرا ست،یانسان مخلوق شرابط ن«: نوشته بودند یبزرگ يتابلو يرو. بود
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قطار با . شده بود دهیچند وقت خراش نیا يزدم و به کف دست هام نگاه کردم که پوستش از تقالها يپوزخند

 يکردند، تو یکه رفت و آمد م یمردم يصداها. آورد نییاومد و کم کم سرعتش رو پا رونیسر و صدا از تونل ب

 ؟يریفال من هم بگ شهیمخانوم : که گفت دمیرو شن فرینازك جن يبعد صدا. سالن پخش شد

 !!میهنرها ندار نیما از ا: دست هام رو بستم و گفتم. زدم یجون یرو از کف دستم جدا کردم و لبخند ب نگاهم

 .اما من دارم: کنار من ولو شد و گفت لشیبار و بند با

 !؟يجد -

 .مال خودم رو که حفظم -

ها بدبخت  یبعض! خود زور نزن ینوشته ب نجایا. نیبب: صورتم نگه داشت و گفت يکف دستش رو جلو. دمیخند

 !رندیم یبدبخت هم م ان،یم ایبه دن

 .گهیرو م نیهم یبپرس یاز هر آدم: نگاهش کردم و گفتم رهیخ هیثان چند

 .دیشا اره،یخرج خودش رو در ب یسالگ 14اگر مجبور باشه از : تکون داد و گفت سر

 رونیپول ب يدسته ا. بود برگردوندم ستادهیکه دور ا يوربرد و من سرم رو به سمت مام فشیک يرو تو دستش

 .اریشده، زودتر ب شتریهام ب يمشتر! يچقدر لفتش داد يسر نیا: گفت. آورد و بهم داد

. که سهراب آماده کرده بود رو به سمتش گرفتم يبه اطراف، بسته ا یگذاشتم و با نگاه فمیک يرو تو پول

 .شده بود ربازاریکه گ شیپ يهفته : داخل کوله اش گذاشت و گفت

 چطور؟ -

 !!چرا دمیبودمشون، نفهم دهید یتو مهمون. دو نفرشون از رفقام بودند. رو گرفتند يسر هی نکهیمثل ا -

که اموراتمون  ينجوریدل، ا يا دمینشدم، د سه روز آفتابی –من هم دو : رو ترکوند و ادامه داد آدامسش

 .گذرهینم

 ز عشاقت؟چه خبر ا: گفتم. دیخند بعد

 !کنم شونیخوام دائم یم. شدند ادیز: باز شد و گفت ششین

باهاش دست دادم که حس . پوزخند زدم و بلند شدم. که بسته رو توش گذاشته بود اشاره کرد یپیابرو به ز با

 .دستش رو به طرف سرش برد عیسر. کردم حالت صورتش عوض شد

 ؟یخوب: گفتم

 هو؟یشد  یچ: دمیستم و پرسدوباره نش. نزد یتکون داد و حرف سر
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 !یشگیهمون مرگ و مرض هم -

 ؟یگیم یچ ؟یچه مرض -

 .ستیتا ما رو چپه نکنه ول کن ن ره،یگیداره م یه یخورم ول یدارو هم م: و گفت دیکش قیبار نفس عم چند

واضح  یلیزد و چشمش خ یدورتر پرسه م یکه کم يبه دختر. میکنارش نشستم که جلب توجه نکن قهیدق دو

 آشناست؟ ه؟یاون ک: گفتم فریه ما بود، نگاه کردم و به جنب

 .قمهیرف -

 ؟يدیهم م فیبهش تخف: خنده گفتم با

 .شیزندگ یبره پ دم،ینه، گرون تر م: گفت يجد یلیخ

 .خوبم. برو: خودش گفت. نزدم یشدم و حرف رهیخ بهش

به سنگ . کرد یم ریم خودش سبه سهراب انداختم که تو عال ینگاه. رفتم یکردم و به سمت خروج یخدافظ

 .میبر: جلوتر رفتم و گفتم. کف زل زده بود يها

 .میبر: شونه اش گذاشتم و گفتم يدست رو. نشون نداد یواکنش

هنوز خارج . میرو گذروند یپله برق يبلند شد و همراه هم دو سر. اطراف انداخت يبه من و بعد مردها ینگاه

 .امیصبر کن، االن م: گفتم عیسر. که اون بار برداشته بودم رو ندادم يره اافتاد پول گوشوا ادمیکه  مینشده بود

. سهراب هم همراهم اومد. برگشتم نییدوباره به سمت پا. دادن نداشتم حیتوض يحوصله . دیرو پرس لشیدل

 ،کیکوچ تیجمع يسر و صدا. جلوتر رفتم. از زن ها جمع شده بودند يعده ا م،یشد ستگاهیوارد سالن ا یوقت

 ،یزن يشونه ها ياز باال. ستادیشدم و سهراب عقب ا کیبهشون نزد. همه رو به اون سمت کنجکاو کرده بود

زن رو کنار زدم و به . دیلرز یبه خودش م انهیافتاده بود و با کمر خم شده وحش نیزم يکه رو دمیرو د فریجن

 شده؟ یخانوم چ: سرش نشسته بود گفتم يکه باال یکس

ترس برم . داد یخورد، جواب سوالم رو م یهم م يکه رو ییدندون ها. بود فریمتشنج جن صورت يرو نگاهم

چند نفر سر و دست هاش رو نگه داشته . داد یم يشنهادیزمزمه ها بلندتر شده بود و هرکس نظر و پ. داشت

 ؟یشما همراهش: بود، گفت دهیکه من رو کنارش د ینگهبان. بودم ستادهیا جیبودند و من گ

سهراب بازوم رو . کرد یم يکار دینفر با هی. کرد یبه نگهبان و برعکس حرکت م فریماتم از صورت جن نگاه

 ...کرده دیخانومم ازش خر. نه: گرفت و گفت

 !کنند یخودشون آمبوالنس خبر م. شد رید م،یبر: رو به من ادامه داد بعد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يریمهسا زه  – ستین رید چوقتیه

wWw.98iA.Com ٣٩١ 

. حالش اصال خوب نبود. که جلوتر برم دمیدستم رو پس کش. سر تکون داد و سهراب دستم رو گرفت نگهبان

 .میبر: گفت يو جد دیعقب کش تیجمع نیسهراب من رو از ب یول... اومد یازم بر م يکار دیشا

 .دکتر مشیببر: گفتم. میمردم فاصله گرفت از

 .شماره و آدرس نگشتند يرو به هوا فشیتا ک میبر ایب: گفت یعصبان

 !حالش بده: دوباره برگشتم و گفتم. به عقب برداشتم یدمافتادم و با ترس ق فشیک يتو يبسته  ادی

 !تابلو نکن! زود باش: لب گفت ریز. حرکتم داد یو به سمت خروج دیرو محکم تر کش دستم

دور و  يمانتوها و چادرها نیاز ب فریلرزان جن يدست و پاها. رفتم اما هنوز نگاهم به عقب بود یم همراهش

و من سرم رو با خواهش به سمت سهراب  میسالن گذشت چیاز پ. جمع شد یتصورتم از ناراح. بود دایبرش پ

 !بجنب: گفت يجد یلیاخم کرد و خ. برگردوندم

*** 

 .اومده دیسع ا،یب: اتاق رو باز کردم و گفتم در

: و گفتم ستادمیا زیم يجلو. تر رفتم کینزد. بزرگ رو به روش بود توریبه مان مینگاهش مستق. رو نداد جوابم

 !اسی

 حواست با منه؟: دوباره گفتم. بود رهیخ توریهنوز به مان. هم جوابم رو نداد باز

 ؟یخوب: شونه اش ضربه زدم و گفتم يرو. خاموش بود توریمان. ستادمیا شیرو دور زدم و کنار صندل زیم

 .کدوم رو وصل نکردم چیه: نگاهش رو جدا کرد و گفت باالخره

 چرا؟: نگاه کردم و گفتم شونیجانب ياها و ابزاره ستمیپشت س يها میس به

 .شهیالزم نم گهید: گفت!! یچ يدونستم برا ینم یول دمیبهم زل زد که از خودم و سوالم خجالت کش يجور

 یبه صندل یچرخ. مانعش نشدم و پاهام رو جمع کردم. پاش نشوند يرو دور کمرم انداخت و رو دستش

 .هست نییاپ نیهارد ا يتو یهمه چ: داد و گفت وتریکامپ

 ...آدرس ها... اسم ها... ها لمیف... مدارك: ادامه داد. اشاره کرد زیکمد م به

... هم که قراره برسه، هست يبار: باز گفت یرفتارش رو تموم کنه ول نیبه چشم هاش زل زدم که ا يدلخور با

 ...هست یهمه چ. جا نگه اش دارند نیگفتم هم

 .بس کن -

 .ینیببصدمه  ذارمیگفته بودم نم -
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 .رو گفته بودم نیمن هم هم -

 . نه: تکون دادن سر حرفم رو رد کرد و گفت با

دست . نه: گفت. شدم یناراحت تر م بشیو غر بیعج يرفتارها نیاز ا. دیاز دست هام رو بلند کرد و بوس یکی

 .آلوده بشه دیتو نبا يها

 !!شمام یاالن من هم قاط: نگاهش کردم و گفتم یجیگ با

معلومه که : زد و گفت یکیلبخند کوچ. و غم بود یچشم هاش پر از ناراحت. موند رهیبه صورتم خ هیثان چند

 .یهست

 ؟يدیرو به من م نجایچرا اطالعات ا -

 .خوام کارت رو راحت تر کنم یم -

 ه؟یمنظورت چ -

 یکوتاه يه کرد؟ با خند یچرا من رو باور نم. داد ینم یخوب يدو پهلو معنا يحرف ها نیا. سکوت کرد باز

 .گهیکنم د یو بم کار آشنات م ریدارم با ز: حرف رو عوض کرد و گفت

 ...بالـ میآورد! اسی: اومد دیسع يباز شد و همزمان صدا در

اصالً . به سمت پنجره رفتم یبلند شدم و با دستپاچگ عیسر. حرکت موند و ابروش رو باال داد یمن ب دنید با

با من  دیرفتار سع م،یبرگشته بود یاز وقت. باشند مونیخصوص يلحظه ها نیشاهد ا گرانیاومد که د یخوشم نم

شب  اس،ی کیتراژ يبا اون صحنه . ارهیسرم ب ییکردم هر لحظه ممکنه بال یشده بود و حس م يا گهیجور د

ازش  اسی. من بود يهنوز رو دینگاه پر نفرت سع. ما شده بودند يجد يهمه متوجه رابطه  يقادر یِ فروپاش

 خب؟: دیرسپ

-... 

 بگو؟ -

 .داد لیتحو نیورام يها نیتو زم: چرخوند و گفت اسیرو به سمت  سرش

 باال؟ دیآورد -

 .آره -

 م؟یصبر نکن ست؟یزود ن یمطمئن: انداخت و بعد گفت یباز به من نگاه کوتاه دیسع

 .میکن یکارمون رو م. نه -
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 شده؟ بیکجا غ ست؟ین نیاز شاه يچرا خبر -

 .طبق برنامه ست زیهمه چ. حرف زدمباهاش  شبید -

 !باهاش کنم یصحبت هیخوام خودم  یم -

 !!!يتو که ترسو نبود: سر تکون داد و گفت یعصب اسی

 .ستیحرف ترس ن: براق شد و گفت دیسع

 .که من مغز خر نخوردم، همه رو بندازم تو درد سر ادیب شیپ یاگه قرار بود مشکل -

 یکه فکر م يریمس. دهیخواد هول م یکه م یداره همه رو به سمت اسیتم دونس یکوتاه اومد اما من م دیسع

 یلیخ. بود یامروز روز مهم. رد شدم و به اتاق خودم رفتم دیاز کنار سع. دمیکش یقینفس عم... خوام یکنه من م

اتاقم وارد  اسی. و شال رو برداشتم تمموهام رو سفت با کش بس. شدم رونیلباس ب دنیمشغول پوش. کار داشتم

 !شد؟ الیخ یب دیسع: آوردم و گفتم نییصدام رو پا. شد

 جرات داره رو حرف من، حرف بزنه؟ یک -

 !من: خنده گفتم با

 ؟يریم يدار: در رو بست و گفت. باال انداخت ابرو

 .گردم یزود بر م: و گفتم ستادمیا نهیآ يجلو

سر حال  یلیخ ایروزها  نیا. ره ناراحت شده بودحالت نگاهش دوبا. داد هیتک واریبه د نهیتر شد و کنار آ کینزد

موهام رو ول کردم و به سمتش . شد یم نیرفت و صورتش غمگ یتو فکر م ای د،یچرخ یبود و دور و بر من م

عقب رفتم و با . ترش کرد یطوالن اماشده بود  ریغافلگ. دمشیمقدمه بوس یو ب ستادمینوك پا ا يرو. رفتم

 .امیزود م: گفتم دیتاک

 .دارم یو سهراب رو هم نگه م دیسع. رمینم ییمن جا: گفت. سرم مرتب کردم يرو رو لشا

-... 

 .برو... جا هستم نیهم هم ياین -

 ...که یبدون يخوا یم: دوباره گفت. کردم که نگاهش نکنم یرفتم و سع فمیسمت ک به

 .بسه -

 !میکن یبرگشتم صحبت م یوقت. گردم یبر م گمیم: و گفتم دمیسمتش چرخ به
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لب هام  يسرش رو عقب برد و جلو. شدم زونشیبرگشتم و دوباره آو. در رو ببندم نکهیقبل از ا. نزد یحرف گهید

 .ندارم یمن باهاش مشکل... به نفعته بکن يهر کار: گفت

 به نفع منه؟ یچ یدون یم: گفتم. زیهمه چ. کارهام به خاطر اون بود ي همه

 چوقتیکه انگار ه ییها هیبعد از ثان. بمونه نمونیب يردم و نذاشتم فاصله اصورتم رو جلو ب. هولش دادم وارید به

 !!امیزود م: نبود،باالخره عقب تر رفتم و گفتم یکاف

به  یخودم رو با تاکس. داد یمعصومه برم اما جواب نم يخواستم به خونه  یم. رفتم رونیزد و من ب يلبخند

کنار گذاشته بود  روزیکه سهراب د ییهمون ها. بدم لیرو تحو یشیلوازم آرا يرسوندم که بسته ها ییبایسالن ز

 ! شد خوردش یمن عسل هم نم هیو تمام مدت با 

 اسیتعجب کرده بودند که چرا  دیسهراب و سع روزید. انگار آب از آب تکون نخورده. مثل سابق شده بود اوضاع

 اسیندادم و  یآدرس ها رو به کس نیفتم که ادوباره به دروغ گ. سر بزنم یقبل ياجازه داده به همون مکان ها

 نهیا لشیمترو برگردم و مشخص بود دل افقط سهراب اصرار داشت که ب. نداده بود یهم اجازه مخالفت به کس

 . نکنه بمیتعق یکه کس

و باهاش گرم  دیکش یسشوار م یزن تپل يکه به موها يزر دنیبا د. مثل قبل شلوغ و پر رفت و آمد بود سالن

نگاه کرد و با  نهیآ يتو. با لبخند اسمش رو صدا زدم. هنوز متوجه من نشده بود. ت بود، به طرفش رفتمصحب

 یگرم یبا هم احوالپرس. و سشوار رو خاموش کرد دیبودم، با خنده چرخ ستادهیمن که پشت سرش ا دنید

 ؟یینجایهنوز که ا: گفتم. گذشت ینم مونییاز آشنا يادیهرچند که مدت ز. میکرد

 !مگه قرار بود نباشم؟: تعجب گفت با

 .يتهران موندن رو زد دیق گهیآخرمون د يفکر کردم با حرف ها -

 .زیترمم مونده عز هیهنوز  -

 کجا بذارم؟: دستم رو نشون دادم و گفتم يتو يمشماها

 .امیببر، من هم االن م: معصومه اشاره کرد و گفت یاتاق کار قبل به

 میهاش رو برات ترم شهیرنگ ر يخوا ینم ؟یهست یاز موهات راض: به در گفت ندیقبل از رس. تکون دادم سر

 کنم؟

 .شمیبعداً مزاحمت م... خوبه ممنون: لبخند زدم و گفتم بهش
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 يبارها. شدم یوارد اتاق خال. کارها نداشتم نیا يبرا یفرصت گهید. کنم یکار رو نم نیدونستم که ا یم یول

: داخل اومد و گفت يبعد زر قهیدو دق. نگاه کردم وارید يذاشتم و به پوسترهااتاق گ يگوشه  زیم يدستم رو رو

 چه خبر؟ گهید

: گفتم. شد یحوادث م يسه تا صفحه  هی ياندازه . مدت به سرم اومده بود، افتادم نیکه ا ییبالها يهمه  ادی

 !یچیه

 .خبرش کنم ،يکه اومد يسر نیجان گفته ا قیشقا -

 اد؟یاصالً نم گهیمعصومه د -

 .نه: گرفته شد و گفت صورتش

 نه؟. تونه با ناخن کار کنه ینم گهید -

 ؟یدون ینم: تر شد و گفت ناراحت

 شده؟ رینکنه با شوهرش درگ: نشستم و گفتم یصندل يرو

 ...رو گرفت و نیشوهرش مت... نه -

 خب؟ -

-... 

 افتاده زندان؟ -

 .نه -

 شده؟ یچ -

 !کرد يخودسوز -

چه اش  ایآخر نیدونم ا ینم: چشم هاش سرخ شد و گفت. با دهن باز نگاهش کردمجام صاف نشستم و  سر

 ...ایزد  یداد م ایکرد  یم هیگر ای. اصالً اعصاب نداشت. شده بود

- ؟یک 

 .شهیم يهفته ا هی -

. نگاه کردم شیخال یو به صندل دمیکش یقینفس عم. افتاده یزدم اتفاق یحدس م دیبا. بود یهاش مشک لباس

 .بگم قیبه شقا رمیم: به سمت در رفت و گفت يزر

 !صبر کن: گفتم عیسر. شده بود يجد یلیبرام خ گهیمسئله د نیا
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 شده؟ یچ: گفت. دمیکش زیبلند شدم و دستش رو به طرف م. شد متوقف

 یگوش کن چ: به در گفتم یبا نگاه. کرم رو باز کردم يها یاز قوط یکی. نبود ینیمقدمه چ يبرا یفرصت

 .ینه شوخ ه،ینه مسخره باز نیا ...گمیم

 ؟یکن یم ينجوریچرا ا: عقب رفت و گفت ینگران با

 .نگاه کن -

جدا  یاصل ياز بدنه . مخصوص پد بود ییجا. سرش رو چرخوندم يدوم رو يرو باز کردم و قطعه  کیپنک در

ده بود و جرأت به دست هام زل ز دهیبا صورت رنگ پر. متوسط پودر کرم رنگ رو نشونش دادم يبسته . شد

 یلیخ: زدم و گفتم ازوشبه ب يضربه ا. برگردوندم یاصل يدرش رو بستم و سر جا عیسر. تکون خوردن نداشت

 !!یفروش یها رو م نیا يدار کیش

شغل  نیحاال دست از ا: دوباره گفتم. فتهیگرفت که ن زیم يدستش رو به لبه . چشم از لوازم برنداشته بود هنوز

 نه؟ ای يدار یبر م

 نیاما ا. خبر رو بهش دادم يتونه حرف بزنه و من بدجور یحس کردم واقعاً نم. هاش رو به من دوخت چشم

. بروز نده يزیبا آرنج به پهلوش زدم که چ. در باز شد. پارچ آب نبود یبه اطراف نگاه کردم ول. ترسوندن الزم بود

 !خبر داد ناال نینگ ؟یچرا به من نگفت: گفت يوارد اتاق شد و به زر قیشقا

خودش رو جمع و جور . هشدار دادم يبا چشم به زر. کرد لبخند بزنه، به سمت من اومد یم یسع کهیدر حال و

انداخت و با احترام  یبه مشماها نگاه قیشقا. حس کردم که واقعاً فرار کرد. رفت رونیاز اتاق ب یجیکرد و با گ

 یازت م نجایاز ا رونیخودش ب اد،یمعصومه که ب نیگزیجا. يایب طیمح نیدوست ندارم به ا ادیز: گفت یتصنع

 ؟یخانوم Ok. رهیگ

 !معصومه؟ نیگزیجا: پوزخند گفتم با

 ؟يدیخبر رو نشن -

 .شهیپخش نم ییشهر جا نیا يها يآمار گندکار -

 !کنه یرو زنده نم یتو بوق و کرنا کردن، کس: چشم نازك کرد و گفت پشت

 !ندازهیرو عقب م هیمرگ بق یول -

 ؟یخانوم هیمشکل شما چ -

 .سر و صدا تر به نفع همه است یب یهر چ... یچیه: زدم و گفتم لبخند
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حساب من : خواستم بشمرم که گفت. آورد و به سمت من گرفت رونیخوش دوختش پول ب راهنیپ بیج از

 .قهیدق

 !کارها دستتونه نیا يدونم حساب همه  یبله، م: رو شمردم و گفتم پول

 .رسونم یم به امثال تو نون مکن یم يبدکار -

 .ادیپول در نم يروزها بدون زرنگ باز نیا. هم خوبه یلیخ. نه -

 يبدجور. نبود ياز زر ياثر یسالن چشم چرخوندم ول يتو. رفتم رونیگذاشتم و با لبخند ب فمیک يرو تو پول

 يزر: دمیاز دخترها پرس یکیاز . دهیدست خودش نم يشدم که کار یمطمئن م دیبا. خبر رو بهش رسونده بودم

 جان کجاست؟

نشسته بود و به  یکوتاه يفلز یصندل يرو. به همون طرف رفتم. سالن اشاره کرد يانتها يا گهیاتاق د به

 ؟يکامل متوجه منظور من شد: جلوش نشستم و گفتم. کرد ینگاه م نیزم

 ...االن نیهم... زودتر ،یبکن يخوا یم يهر کار: دوباره گفتم. دیحرفم رو نشن انگار

ببره  ییبو چکسیه يبذار دینبا: کردم دیشونه اش فشار دادم و تاک يدستم رو رو. افته یم هیداره به گر دمید

 .یدون یکه تو م

-... 

 !عجله کن گمیدارم بهت م -

 .باشه: آروم گفت. سر تکون داد یجیچند بار با گ. به من نگاه کرد و من از جام بلند شدم باالخره

 ...رو جمع کن برو لتیوسا... بفهمه ینذار کس. رمب دیمن با -

 ...بذار حالم... باشه، باشه: سر تکون داد و گفت باز

. زدم رونیازش دور شدم و از ساختمون ب. دیکش قیاش گذاشت و چند تا نفس عم نهیس يدستش رو رو و

خودم  يدم خلوت کنم و برابا خو یخواستم امروز کم یم. گرفتم نیماش هی. صد متر باالتر بود نیآژانس ماش

 ینم. خونه مون رو دادم رسبه راننده آد. دادم یبود که به خودم م یفرصت نیآخر نیاحتماالً ا. وقت بذارم

دو سال زندان  نیا يممکن بود عادت هاشون تو. نه ای شهیم دایپ یکس يموقع عصر سر و کله  نیدونستم ا

رو سر کوچه  نیخواستم که ماش. گشت یوقع ها به خونه بر مم نیقبالً که بابا هم. بودن من عوض شده باشه

 یهر چقدر شد حساب م. میمون یم نیتو ماش قهیچند دق: گفتم یشدنم موند ول ادهیراننده منتظر پ. نگه داره

 .کنم
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راننده . نشد يخبر چیربع گذشت و ه کی. به در خونه زل زدم شهیسر تکون داد و من از پشت ش یتفاوت یب با

 يتو د،یخر لونیشدم که مامان با دو تا نا یم دیداشتم کم کم ناام. فوتبال بود يگزارش باز. داد یگوش م ویراد

دلم . ام گرفت هیبه راننده گر توجه یب. مون به سمت در اومد یمیقد يها هیاز همسا یکیدستش همراه 

خودشون  یمه داشتند به زندگه. نداشت یکس فرق چیه يانگار بود و نبود من برا یبراشون تنگ شده بود ول

وقت بود که  یلیمغز خودم بود، خ ي دهییفکرها زا نیا دیشا. با دستمال اشک هام رو پاك کردم. دندیرس یم

 . کردم یدقت م زیهر چ یمنف يفقط به جنبه ها

زد،  یدستش رو به کمرش م یگاه. خانوم ادامه داد هیگذاشت و به گفتگو با مرض نیها رو زم لونیدر نا يجلو

کردند و مامان وارد خونه  یبعد خدافظ. کردم یتمام حرکاتش رو با چشم هام دنبال م. داد یسر تکون م یگاه

بعد در رو باز کرد و  قهیسه دق. کنه یتبودم که انقدر حواسپر دهیند چوقتیه. موند رونیها ب لونینا یشد ول

به راننده . بلند بست يبعد برگشت و در رو با صدا قهیدو دق. موقع رفتن در رو باز ول کرد. ها رو برداشت لونینا

 . میمون یهم م گهید قهیچند دق: نگاه کردم و گفتم

 .میحاال که هست -

 یکیها به اون  میاز ت یکی. رفتم ینم نجایاز ا دمید یمن تا بابا رو نم. نگاه کرد ابونیداد و به خ نییرو پا شهیش

 !میون کردمچاله ش: و گفت دیمرد بلند خند. گل زد

رو شما  شیخوشحال ره،یگ یپول م ياردیلیم گهید یکی: با پوزخند گفتم. به فرمون زد يضربه ا یبا خوشحال و

 .یکن یم

 !شه؟یم یچ یپس عرق مل -

 ياگر جلو یول... وجود نداره یاگر امثال شما نباشند، فوتبال: گفتم! بانمکه یلیکرد خ یو فکر م دیخند یم

 ...دندیجوابتون رو نم د،یون سالم کنبه هر کدومش ومیاستاد

دادند و  یم مونیکه همه باز میمشت گوسفند بود هی. نگفت يزیچ یانداخت ول یبه طرفم نگاه يکنجکاو با

حرف  نیبابا زودتر از ا. زد یپرسه م نیهم گذشت و راننده اطراف ماش گهید ي قهیدق 20. بردند یسودش رو م

راننده سوار شد و . میهم منتظر موند گهید ي قهیدق 10. نرفته بود رونی باصالً دیشا!! گشت یها به خونه بر م

  د؟یزن یچوب م اهیزاغ س نیدار: گفت

 .هستم یمنتظر کس. نه -

 .که خلوته نجایا -
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 .میبر: رو به مرد که اخم داشت گفتم. شد طولش داد ینم نیاز ا شتریب. به داخل کوچه انداختم يدیناام نگاه

مرد کت و  هی دیکوچه بود که شا يکوچه هم چشمم به انتها يموقع حرکت و رد شدن از جلو یحت. شد سوار

دونستم بدون من  یم. دونستم تازه اوضاعشون آروم شده یم... دستش داره يپاکت تو هیکه  نمیرو بب يشلوار

فقط . به هم نزدم و آرامشش رو دمیهمون بهتر که بابا رو ند. راحت تر بود ایدن يبدون من همه . راحت ترند

 .شد یتموم م شهیهم يهمون بهتر که درد سرشون برا. همه شون دردسر بودم يبرا

بود رد شدم و عاقبت  يکه جار ییاز کنار جو. کردم یرو ط يگریج يکنار رزها ریشدم و مس ادهیپارك پ کنار

. دانشگاه بود يکه پاتوق درس خوندن با بچه ها ییجا. دمیرس یسنگ يها و محوطه  مکتیبه همون ن

. تر درس بخونم جوشپر جنب و  يجا هیبرد و دوست داشتم  یحوصله ام رو سر م شهیهم تیکتابخونه و سا

همون  نیا. کردم یم داشیپ نجایهر وقت دنبال ساناز بودم، ا. گذشته افتادم ادیبه اطراف چشم چرخوندم و 

اومد و به  یم یپشت ياز سمت چنارها شهیهم. ستلبم نش يلبخند رو. بود که من رو با ساناز آشنا کرد یپارک

. سوخت یدلم براش م شهیگرفتم اما هم یبراش م روخودم  یمن گاه. داد یدست تکون م ییآشنا ينشونه 

شده  کیشل نیرو که از کلت شاه يگلوله ا. نبرده بودم ادیصورتش پخش شده بود رو از  يکه رو یهنوز خون

 .بود دهیکارم از کجا به کجا کش... کنه کیر بود به من هم شلکه قرا یکلت... نیکلت شاه. بود

درست مثل همه ... شدم یتفاوت رد م یاز کنار ساناز ب... خوندم یبهتر بود از همون اول فقط درسم رو م دیشا

اصالً سرزنش . رو سرزنش کنم یک دیدونستم با ینم. و رد شدند دندیکه د ییآدم ها يهمه . گهید يآدم ها ي

 . از االن داشتم يبهتر تیوضع تم،رف یرو م ینبود که اگر راه کامالً متفاوت ینیتضم چیه! نه ایکنم 

 یراه رو از وسط پارك ط. پارك بود نیمترو بعد از هم ستگاهیا. به اطراف انداختم و حرکت کردم ینگاه دوباره

 گهیکه د یمثل آدم... آشنا زیچ هی... خاطره داشتم هی دم،ید یکه م يبا هر نقطه ا. یشگیهم ریمس. کردم

 گهیمن که د. دیرس یداشت به آخر م ایهم دن دیشا. کردم یبا حسرت نگاه م يزیفرصتش تموم شده، به هر چ

 . رفتم ستگاهیو به طرف ا دمیرو چ يگریج ياز رزها یکی. شد یزودتر تموم م زیکاش همه چ... بودم دهیبر

 ره؟یهم م هیصادق نیا: کنارم نشست و گفت یزن. کردم یم تا قطار رفته بود و من هنوز داشتم فکر دو

 .دینه برعکس وارد شد -

دست هاشون پر از  يتو. بزرگ نشستند يها یبه جاش دو تا دختر با کوله پشت. رو برداشت و رفت لشیوسا

: دمیپرس. تپنهون نموند و برام ابرو باال انداخ شونیکی دیپوزخند زدم که از د. پوشه و کاغذ و کتاب تست بود

 د؟یهست يپشت کنکور
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 .سالمونه نیاول: و برانداز کردن من گفت دیاز دخترها با ترد یکی

 د؟یخوند یم یچ -

 .کیزیف یاضیر -

 زهایچ نیدنبال ا دیشنو یاز من م یول... ضرب فوق هیبعد هم ... فیشر... من بدون کالس کنکور قبول شدم -

 ...آخر و عاقبت نداره. دینر

 ریاز کنارم بلند شدند و اون طرف سالن ز »دیببخش« هیبا . خنده اش رو گرفته بود يها به زور جلواز دختر یکی

 بمیدستم رو از ج. خودم ایدونستم منظورم به اون هاست  ینم قاًیدق یبا تاسف سر تکون دادم ول. خنده زدند

 يمن برا. بود یکاف گهید. فته بودمکلنجار ر ایبا خودم و دن یبه اندازه کاف. زل زدم یآوردم و به گوش رونیب

دوش من  يرو یمهم ي فهیوظ. کردم یو اون کار رو تموم م ذاشتمیاحساساتم رو کنار م دیاومده بود و با يکار

 د؟ییبفرما: جواب داد. بابک رو گرفتم يو شماره  دمیکش یقینفس عم. بود

 سالم -

-... 

 .منم، وفا بهمن فرما -

 ؟یسالم ؟ییکجا ؟یخودت: گفتسکوت کرد و بعد  هیثان چند

 . من خوبم -

 مالحظه فرستادنت؟ یچطور انقدر ب. بعد تو مترو گمت کردند... خونه... يسر زد شگاهیگزارش دادند که به آرا -

. من بودم ،یحتم يکه توش برنده  يا قهیمسا. براش بگم اسی ي» عاشق تره یک« يتونستم از مسابقه  ینم

 ...به من اعتماد کردند گهید. رو هم به دستتون رسوندم اتیزئدونند من ج ینم: فقط گفتم

 .خوبه -

 رو رسوند؟ اممیاون پسر پ -

 . خودم با مرکز کردستان هماهنگ کردم. آره -

 .دونم کجا ینم قیمن دق. دره است هیکه ته  ینیهمون ماش... مرد نیشاه -

پس . ستینام ن نیبه ا شیقیمالک حق. ارمگزارش هاش رو د يمن همه . کردند دایسوخته رو پ نیاون ماش -

 .افتاد یکاش زنده به دستم م يا... بود نیشاه نیماش

 حال خانواده ام خوبه؟ -
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 نیا. من بهشون اطالع ندادم که روند کارت از کنترل خارج شده. همه خوبند: تر شد و گفت میصداش مال لحن

 توئه؟ يشماره 

 د؟یشرکت رو بست -

 .آل کاظم حق با تو بود مینع يدرباره . میکرد دایو هم پر رشیز يدخمه . آره -

 ام؟یمن مجرم به حساب م د؟یهست یهنوز از من عصبان -

 یم یحت يشد بیغ یوقت! ستمین یمن عصبان: نه، جواب داد ای هیدونستم ساختگ یکه نم يا یمهربون با

 ؟يرس بدآد يخوا ینم. يکار رو کرد نیکردستان بهتر يتو یبزنم ول یحدس دمیترس

 .ادهیز. تازه آوردند يمحموله  هی... نجایا: من من و سکوت گفتم یاز کم بعد

 !!سرعت شروع کردند؟؟ نیبا ا -

-... 

 .دیکن ادداشتیآدرس رو  -

 یصبح فردا اقدام م: دوباره گفت. و من آدرس رو دادم »شهیصدات ضبط م«فقط گفت . کارم تعجب کرده بود از

 .از دستم در بره یکنند و کس يرو پاکساز ییخوام جا ینم. از باشندمراکز ب يکه همه  میکن

 .باشه -

 .منتظره اطالع بده ریحرکت غ هیبا  ایبا تکست  ایاگر فردا همه افراد تو مقرتون نبودند،  -

 .چشم -

و مهم جون ت. ایب رونیتا حد امکان از ساختمون ب. ریپناه بگ یامن تیتو موقع. خانم فقط به فکر خودت باش -

 .مسئله است نیتر

 .باشه: بغض گفتم با

 .کردنم نشه هیتماس رو قطع کردم که حداقل متوجه گر و

*** 

که تصور  يزیشام خوردم، نه امروز صبحونه اما برعکس چ شبینه د. فرش کرم رنگ اتاقم نشسته بودم يرو

بود که  نیتنها ترسم از ا. دکر یآرامش کمک م نیآپارتمان هم به ا يسکوت فضا. آروم بودم یلیکردم، خ یم

دونستم که بر  یم. خونه نبود يتو دیصبح بود و فقط سع 10ساعت . امیکه الزم بود انجام بدم، برن ياز پس کار

 يبار تو نیصدم يرو برا زیهمه چ. ارندیعده به داخل هجوم ب هیمنتظر بودم که بعد از اومدنش، . گرده یم
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خونه داشتم و  نیا يکه از گوشه گوشه  یاطالعات يکرده بودم، همه  میتنظ ییها يذهنم مرور کردم، زمانبند

بود که صبح زود  دیسع نیاحتماالً بابک منتظر برگشتن ماش. شدم یم رحاض دیکم کم با... خبر نداشت یکس

 .خارج شد

و شالم مانتو . رو داخلش گذاشته بودم يضرور لیچند تا لباس و وسا شبید. اتاق رفتم يگوشه  يکوله  سراغ

 يرو يا هیراه رفتن اومد و بعد سا يصدا. بردارمش سینشونه از پل نیکامالً در دسترس و آماده بود که با اول

 دهیبودم، پوش دهیرو که براش خر يدیسف شرتیهمون ت. سرم رو برگردوندم و نگاهش کردم. جلوم افتاد وارید

خبر  زیانگار از همه چ... برام باز گذاشته بودچند روز خودش راه رو  نیا. اشک پشت چشم هام جمع شد. بود

 ؟یکن یجمع م يدار: آروم گفت. دمیم لشیکه دارم تحو ارهیبه روم ب میخواست مستق ینم یداشت ول

 نه؟. شهیداره تموم م یهمه چ: دوباره گفت. نداشتم یجواب. دهنم رو قورت دادم آب

 !نگران نباش: گفتم يگرفته ا يصدا با

اون آرامش ... نداشتم یحال خوب. هنوز به من زل زده بود. اس هام انداختم و به طرفش رفتمرو کنار لب کوله

 ...زمینباش عز يزینگران چ: دست هام رو دو طرف صورتش گذاشتم و گفتم... رفته بود

 .از دست دادن نداشتم يبرا يزیچ چوقتیمن ه... ستمین: زد و گفت يدار یمعن لبخند

چند  نیمن هم یزندگ... گهید يجا چینه ه نجا،ینه ا... ندارم يزیمن هم چ: ه گفتمشد و دوبار سیهام خ چشم

 گهیبعد از تو د... بهم پشت کردند کیش یلیکه ادعا داشتند، خ ییاون ها يهمه ... ماه بود که با تو گذشت

 .دهیرو از دست م تشیروز اهم هی يزیهر چ. ستیبرام مهم ن يزیچ

 مونیپش یچیمن از ه: رو پاك کرد و گفت سمیخ يبا انگشت شست گونه رو کنار گوشم گذاشت و  دستش

 .که با تو کردم يبه جز کار ستمین

-... 

 !!کار رو کردم؟؟ نیکه ازش خوشم اومد، ا یکه چشمم بهت خورد ازت خوشم اومد، چرا با کس ياز روز -

 ...نترس -

 .ترسم یمن از مرگ نم: گفت یقیتکون داد و با نفس عم سر

 .ستین یکن یکه تو فکر م ياونطور. آروم باش: شد و گفتم شتریام ب هیگر

 الو؟ د؟ییکجا: گفت دیسع يبعد صدا. میباعث شد هر دو به سمت در اتاق نگاه کن يدر ورود يصدا
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. رفتم رونیکوله رو بستم و ب پیز. من چشم هام رو پاك کردم. رفت رونیو ب دیموهاش کش نیب یدست اسی

انقدر مقتدرانه که . چند روز مثل سابق رفتار کرده بود نیممنون بودم که ا اسیاز . بودندهر سه مشغول صحبت 

 ست؟ین یجور خاص هیامروز : گفت دیسع. کرد یشک نم يزیبه چ یکس

 !!خلوته يادیهمه جا ز: گفت رونیبه ب یو با نگاه کوتاه ستادیا ییرایباز پذ يپنجره  کنار

 هیسهراب که کالً تو . نزد یحرف. لباسم مشغول نشون دادم يرو با دکمه به من انداخت که خودم  ینگاه اسی

 .دونم یچه م: گفت یحال یبود با ب گهید يفضا

 یب نیا لیدونستم دل یم گهیحاال د. هنوز هم ناراحت و اخمو بود. دیکاناپه دست کش يراه راه ها يرو و

... کاناپه لم داد و به ساعت نگاه کرد يرو اسی. نزده بودم یبهش حرف یهاش کار معصومه است ول یحوصلگ

رفت و با صورت  يا گهید يبه سمت پنجره  دیسع. گذاشتم بمیج يمشت شده ام رو تو يدست ها. بعد به من

 .»به چاك میبزن«گفت  یبود م نجایا نیاگه شاه... ساکت بود نطوریموقع اومدن هم هم: گفت دیپر ترد

چونه . بعد به حال اولش برگشت. اخم کرد يلحظه ا يبرا ن،یردن از شاهنگاه کردم که با اسم ب اسیصورت  به

 .»چه خبره مینیبب رون،یب میرو بفرست یکی«گفت  یم. نه: اش رو خاروند و گفت

خودم  يدونستم چه خبره اما به رو یبله من م. که من خودم رو لو بدم ینیانقدر ذره ب. به من نگاه کرد دیسع

 !رونیفرستاد ب یحتماً من رو م بعد هم: و گفتم اوردمین

 ...کنــ یبرم سر و گوش آب بدم؟ احساس م: پوزخند زد و گفت دیسع

 !!م؟یینجایخبر داره ما ا یک!! احساست رو واسه زنت نگه دار: اسی

 ...نیدوباره ا... نکنه: دیسع

 .رو بده تیگوش: به من نگاه کرد و با اخم گفت باز

 ؟یبگ يخوا یم یچ: اسی

 ...من ندارم! یداشته باش یقصد خودکش دیشاتو : دیسع

به منوهاش  ینگاه. رو به طرفش پرت کردم یبا اعتماد به نفس گوش. بابک رو پاك کرده بودم ي شماره

کار رو کرده اما با رفتارش استرس گرفته بودم و قلبم  نیا ییدونستم واسه قدرت نما یم. انداخت و برگردوند

 لنته؟یچرا سا: گفت دیسع. نبوداز بابک  ينره؟ هنوز خبر شیطبق برنامه پ يزیممکن بود چ. زد یتند تند م

 !!!؟یخفه اش کن يکه بخوا يداد یشماره رو به ک

 !!جنگ اعصاب ندارم يحوصله : اسی
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 !!!یغاتیاس ام اس تبل: رو حفظ کردم و گفتم میخونسرد

تبلتش کرده بود و  يش رو توسهراب سر. گذشت یمدت. صحبت نکرد یکس گهیرو باال انداخت و د ابروش

کردم و  یرو بررس طیبار آخر شرا يبرا. دیکش یاپن سرك م يآشپزخونه  يهم تو دیسع. نداشت یبه کس يکار

هنوز . رمیتونستم بگ ینم ور دنمیتند تند نفس کش يکردم آروم باشم اما جلو یم یسع. ستادمیکنار در اتاقم ا

بلند شد و  یگوش ي برهیو يصدا. کرد ینگاهم م قیآشپزخونه دق زیاز پشت م دیسع یهمه جا ساکت بود و گاه

تک انداخته بود . بابک بود یشخص يشماره  د،یلرز یم یدستم کم. آوردم رونیرو ب یگوش. صاف نشست دیسع

 !!چرا زود قطع کرد؟: گفت دیسع. خواست به من ندا بده یو م

 .حتماً اشتباه گرفته بود -

افتاد و همه به اون  ییرایداخل پذ یاصل ياز پنجره  ینیهمون لحظه جسم سنگ. ومدبلند شد و به سمتم ا دیسع

 . میشد رهیطرف خ

دستم . سر سهراب دیسع دادیداد و ب يپخش شد و بعد صدا ییرایپذ يدود تو. شوکه شده بودند دیو سع سهراب

و شال رو  دمیو رو پوشسرعت ممکن مانت نیشتریبا ب. گذاشتم و به سمت اتاق رفتم مینیب يجلو عیرو سر

خارج از ساختمون  يسر و صدا هاون همه آرامش جاش رو ب. دکمه ها رو ول کردم و کوله رو برداشتم. انداختم

کردم که  داشیکاناپه پ يگشتم و رو اسیدنبال  ییرایپذ يتو. داده بود دیو حرکات پر تالطم سهراب و سع

 !شوبلند : و داد زدم دمیدستش رو کش. کرد یحرکت نم

 !تمومش کن: نخورد و فقط گفت تکون

بام و  يکه رو دمیپوش رو پشت پنجره د اهیس يسر چند نفر از مأمور ها ادیبا دقت ز. دمیکش شتریرو ب دستش

 !پاشو: هول شدم و دوباره گفتم. مجاور بودند يخونه ها وارید

که به زحمت  یوحش يبا چشم ها دیعس. افتادم و درد تمام پهلوم رو گرفت نیزم يبه کمرم رو يبا ضربه ا اما

 جیگ. بود ستادهیسرم ا يمشما باال يتو يشد و چند تکه کاغذ و پوشه و خرت و پرت ها یم دهیدود د يتو

 !دیبجنب سع: سهراب داد زد کهبزنه  يا گهید يخواست ضربه !! زد یفرار من رو کتک م يبه جا. شده بودم

آشوب وقت هدر  نیکردنشون وسط ا دایپ يبود که برا یرك مهماحتماالً مدا. هم دست سهراب بود ییزهایچ

آوردند  یشانس م یلیتنها راه فرارشون پشت بوم بود، تازه اگر خ. سهراب به طرف در آپارتمان رفت. داده بودند

 ادیباز نگه داشته بودم و سوزششون ز زورچشم هام رو به . از سوراخ بود دنیکش رونیب قاًیدود دق نیچون هدف ا

به سهراب  ینگاه دیسع. کننده نبود هیشال که تصف يپارچه . دود رو کنار زدم و از ته دل سرفه کردم. شده بود
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 یکوتاه غیج. به سمتم نشونه گرفت. آورد رونیرفت، کلتش رو ب یطور که با اکراه عقب عقب م نیکرد و هم

 کیشل ين لحظه پرت شد و صداهمو دیو خودم رو جمع کردم اما سع وشوندمصورتم رو با دست پ. دمیکش

روش افتاده بود و چند تا مشت  اسی. و به سمتش نگاه کردم دمیدست هام رو کنار کش. دیچیفضا پ يگلوله تو

 هک يپنجره ا کیپوش نزد اهیدو تا مرد س. دوباره سرفه کردم. اسلحه دورتر افتاده بود. دیکوب یبه صورتش م

 دیسع ياز رو. رفتم اسیبلند شدم و به سمت . شد یم ریداشت د. دمیشک غیباز ج. بودند زونینداشت آو ریدزدگ

چند تا آپارتمون دور  رهیم... يواریکمد د: گوشم گفت ریز. دیکش یلبش دست م يبه گوشه  جیگ. بلندش کردم

 .تر

 .برو: که درش بسته بود هل داد و داد زد یمن رو به سمت اتاق بعد

بعد بلند شد و . پخشش کرد نیزم يو رو دیرو کش اسی يپا دیسع. زدم هیگر ریشونه هام افتاد و ز ياز رو کوله

 یاما فکر نم... یمنتظر فرصت بودم واسه تالف: هولم داد و گفت واریمحکم به طرف د. به سمت من هجوم آورد

 !يبخور یگه نیهمچ يکردم بخوا

 يحاال صدا. گوشم خورد شدن در به دهیاطراف و کوب يها شهیشکستن ش يصدا. دیکش رونیرو ب چاقوش

 يو اون دستش رو آماده  دمیکش غیج. جلو تر اومد و چاقوش رو بلند کرد. هم اضافه شده بود رونیب يرهایآژ

 يجلو اسیصورت  کردم،باز  یپلک هام رو بستم و وقت. تموم شده بود زیهمه چ گهید. شکمم کرد يزدن تو

 !برو: به زور گفت. زده بود رونیاش ب قهیشق يصورتم بود که سرخ شده بود و رگ ها

 .رمیمن بدون تو نم: داد زدم. دلم رو هم برطرف کرد يدرصد شک تو کیکارش همون  نیا با

. چاقو خورده اش چنگ زد و من رو به سمت اتاق هول داد يبا درد به پهلو اسی. دمیرو شن دیسع یناراض ادیفر

 واریبه د اسی. افتاد نیزم ياومد رو یبه طرف من م که دیبلند شد و سع سیپل کیشل يصدا. با سماجت نرفتم

و سرعتم  دمیرو شن يشدن در ورود ستهشک يصدا. دمیبازوش رو گرفتم و به سمت اتاق کش ریز. داده بود هیتک

 !ندارند، نترس يبا تو که کار: آروم گفت. از پشت قفلش رو چرخوندم عیوارد اتاق شدم و سر. کردم شتریرو ب

واقعاً  رونیب يصداها. رفتم يواریاتاق رو باز کردم که رد گم کنه و به سمت کمد د کیوچک يپنجره  عیسر

به زور . داخل کمد پخش شد يپله ها ينور رو. برق رو زدم دیدر کمد رو باز کردم و تنها کل. عذاب آور شده بود

  ؟یکن یچکار م: گفت دهیبر دهیبر. پله ها آوردم يرو رو اسی

در دووم ... زود باش: در کمد رو از پشت بستم و با دلهره گفتم. خورد یاتاق م ير فلزمحکم به د يها ضربه

 .ارهینم
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 .خودت برو -

 .تونم بکشمت یمن نم. ایراه ب: زدم داد

 یکوتاه رو ط يداد، پله ها یکه زخمش بهش اجازه م یسرعت نیشتریمن کم کرد و با ب يرو از رو وزنش

 .االنه که در کمد رو بشکنند... بدو... بدو: انداختم و با ناله گفتم کیبار تونل يرو رو لمینور موبا. میکرد

 یدر کمد از پشت قفل م نکهیبود که باز گذاشته بودم و ا يبه پنجره ا دمیام يهمه . میکرد شتریرو ب سرعتمون

به . تنها راه بود نیا ...باشه یکه عمل دیرس یبه مغزم نم يفکر چیه. رفتند یاحتماالً از پنجره دنبالمون م. خورد

کم  نگیباز کردم و وارد پارک. رو نشون داد دیکل تهدس يدهایاز کل یکی. داشت زیکه قفل آو میدیرس يدر فلز

کمکش . اشاره کرد و با ناله به سمتش رفت نگیپارک يتو نیبه تنها ماش. قفل رو دوباره به در زدم. میشد ينور

 !کدومه؟ :رو نشون دادم و گفتم دیدسته کل. کردم

 يدستش هنوز رو. رو زد موتیروشنش کردم و خودش ر. میشد نیسوار ماش. دیکش رونیها رو ب چیاز سوئ یکی

به اطراف  یجیبا گ. اما باز نشد. و چند بار زدم دمیرو از دستش کش موتیر. در باز نشد. داد یزخم رو فشار م

 !منطقه رو قطع کردند؟ يبرق ها: نگاه کردم و گفتم

ـ - دونم ینم.. .نـ. 

 ؟یخوب -

-... 

 نگیته پارک یمدام به در آهن. من رو ترسونده بود یلیخ نگیپارک کیتار يفضا. دمیشدم و به سمت در دو ادهیپ

 ینم. نداشت، در قفل بود یمشکل موتیر. دمیبه در ورود رس. زندیبر رونیاز توش ب دمیترس یکردم و م ینگاه م

. در منتظرمون باشه رونیب سیبود پل کنمم. اطراف قرار داره يچه هاآپارتمان کدوم قسمت کو نیدونستم ا

چرا امروز . نگاهم به زخم افتاد. حالش اصالً خوب نبود. دمیدو نیبه سمت ماش. چشم هام جمع شد ياشک تو

چرا . شد شتریام ب هیگر. داشت یدگیبر يبود؟ تموم کمر لباس از خون سرخ شده بود و دو تا جا دهیپوش دیسف

 چکار کنم؟... قفله اسری: گفتم هیگر اب! د؟یپوش یم دیسف دیروز باام

 چکار کنم؟. ترسم یمن م: گفتم. باز کرد یحال یپلک هاش رو با ب. تکونش دادم. رو نداد جوابم

 ...شده رید... گهید -

چند . دیلرز یدست هام م. دمیرو برداشتم و به سمت در دو دهایکل. نتونست یخودش رو تکون بده ول خواست

دوباره . باز نخورد یرو هم انداختم ول يآخر. نه ای شهیباز م نمیخورد تا اصالً بب ینم. رو امتحان کردم دیتا کل
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 ریز. نداشتم يدیام چیه. دیرس ینم ذهنمبه  یچیه گهید. نشستم نیزم يرو یحال یشد و با ب سیچشم هام خ

 چکار کنم خدا؟: لب گفتم

موند  رهیخ اسی کیتار مهیصورت ن ينگاهم رو. نبود يروزنه ا ر،یجز دو تا نورگ به. رو به اطراف چرخوندم سرم

 .رو نتونستم یکی نیا. من که همه کار کردم... نتونستم: و با ناله گفتم

 ...نتونستم: زمزمه کردم. رو تار کرد دمید يجلو اشک

اشک  عیسر. داد یفلز م ياصد نیزم يرو انداخت که رو يزیآورد و چ رونیب نیماش يرو از پنجره  دستش

اومد در رو باز  یکه ازم بر م یسرعت نیشتریبرداشتم و با ب. بود دیکل. دمیهام رو پاك کردم و به اون طرف دو

 یو روشن يدیسف. افتاد نگیمن و کف پارک يدر کم کم باز شد و نور آفتاب رو. زد نیرو از ماش موتیر. کردم

اون  نمشونیاگر قرار بود بب. نمیمأمورها رو بب دمیترس ینم گهید. لرزوند لحظه چشمم رو زد و قلبم رو هی رونیب

حرکت کردم و وسط . و پشت فرمون نشستم دمیدو نیبه سمت ماش. بود يکامالً عاد ابونیخ! شد یدر باز نم

. دستم گذاشت يدستش رو رو. خواست به پشت سر نگاه کنم یدلم نم یحت. مگاز گذاشت يپام رو رو ابونیخ

 .آروم: گفت. اهش کردمنگ

پشت سر رو  نهیآوردم و از آ نییسرعتم رو پا. کردم یم یتابلو رانندگ یلیگفت، خ یراست م. دیکش یقیعم نفس

و احتماالً چند  میاومده بود رونیپشت همون کوچه ب ابونیاز خ. دیرس یبه نظرم نم یبیعج زیچ. نگاه کردم

دوباره به عقب نگاه . شده بودند يوارید مدمئناً تا حاال متوجه کمط. میفاصله داشت یساختمون از آپارتمان قبل

به خودم مسلط شدم و . مشکوك نبود يزیچ. رو هم تحت نظر گرفته باشند یپشت يها ابونیخ یحت دیشا. کردم

 کجا برم؟: کردن سرعت گفتم شتریبا ب

. اسمش رو صدا زدم. زد یم يدیبود و صورتش مثل گچ به سف دهیحرکت خواب یب. نگاهش کردم. نزد یحرف

 !اسری: بلندتر گفتم. سرد بود. بازوش گذاشتم يدستم رو رو. پلک هاش تکون نخورد یحت

با ترس . سکوت کامل بود يهنوز تو. تکونش دادم و صداش زدم یبا نگران. نگه داشتم يرو گوشه ا نیماش

صداش زدم  دیلرز یکه م ییبا صدا. شدم رهیلباس هاش خ يشونه اش برداشتم و به خون رو يدستم رو از رو

زدم و  هیگر ریز. کرد زباالخره چشمش رو با... کشه یگرفتم که مطمئن بشم نفس م شینیب ریو دستم رو ز

 کجا برم؟... نخواب گهید: گفتم

 .برو شرق... فقط برو -
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منتظر شدم که  .حرکت کردم و سرعت رو باال بردم. انداختم که باك پر بود نیماش نیبنز يبه عقربه  ینگاه

 م؟یریکجا م: گفتم. افتاد یخودم عقب م يفعالً برنامه  تشیوضع نیبا ا. رو مشخص کنه ریمس

 .دکتر -

بود و مدام اشتباه  فتادهیکه من تا به حال گذارم بهش ن ییها و کوچه ها ابونیتو خ یرانندگ يادیاز مدت ز بعد

اطالع دادن  يبار اول برا. که داده بود رو گرفتم يره ابار شما نیدوم يبرا. میدیچیپ يرفتم، داخل کوچه ا یم

 . میدر خونه اش رو باز کنه و معطل نش نکهیا يبه دکتر بود و حاال برا

همون دکتر . شدم ادهیرفتم و پ اطیداخل ح. باز بود م،یدیطرحدار رس يو قهوه ا ییدر طال يجلو یوقت

... دکتر: و گفتم دمیبه سمتش دو. بود ستادهیگ خونه ابزر يباغچه  کیدستش، نزد يتو لیبا موبا يموخاکستر

 .دونم چکار کنم ینم. گذشته، اصالً جون نداره قهیدق 20. نجاستیا

 رونیب نیرو از ماش اسیجون  یب کلیبا هم ه. رفت نیمن به سمت ماش يرگبار يتوجه به جمله ها یب

 لهیوس. اتاق رو نشون داد نیدکتر تخت اول. ته بودکامل از حال رف گهید. میو به زور از پله ها باال برد میدیکش

 .عجله کن: بلند گفت. هاش کنار تخت پخش بود

 یانقدر ب. شده بودم رهیبه در مقابل خ میمستق. بود واریام به د هیدر اتاق نشسته بودم و تک يربع بعد جلو هی

از دستم بر  ینداشت اون داخل کمک انقدر دستپاچه بودم که امکان. کرد رونمیکرده بودم که آخر دکتر ب یتاب

بکشم اما با سر تکون دادن، فکرم رو رد  سركشدم که  یداشتم وسوسه م. از دکتر نشده بود يهنوز خبر. ادیب

 14 رم،یدکتر رو داد و خواستم تماس بگ يشماره  اسی یوقت. شدم رهیدستم خ يخاموش تو یکردم و به گوش

 .پاسخ از بابک افتاده بود یتا تماس ب

مبلمان . بود ییالیدکتر بزرگ و و يخونه . زانوهام گذاشتم يهم فشار دادم و سرم رو رو يهام رو رو پلک

. دکتر رو به بابک لو نداده بودم نکهیدلم باز هم خوشحال شدم از ا يتو. بود زیو تم کیداخل هم فوق العاده ش

 .داد یم دیته دلم بهم ام يزیه چی .باشه یتونست همه تصادف یها نم نیا. امروز خونه بود نکهیاز ا

 یم دیسف يکه به پارچه  یفیکث يکه با دست ها دمیباز شدن در سرم رو بلند کردم و دکتر رو د يصدا با

 ؟ينبود رشونیتو مگه اس: گفت. نگاهش کردم یقدردان نیشتریبا ب. اومد یبه طرفم م دیکش

 شه؟یحالش خوب م -

 !شروع نکنباز : گفت عیرو جمع کرد و سر صورتش

 شده؟ یچ. تونستم کردم یم يمن هر کار: تر شد و گفت کینزد. نکنم هیکردم دوباره گر یسع
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 . میافتاد ریگ -

 ؟يچطور -

 .گفتم سیمن جامون رو به پل -

 هیچرا گر! نجا؟یا شیپس چرا آورد: بعد گفت. کردن دستش برداشت و ثابت نگاهم کرد زیتعجب دست از تم با

 ؟یکن یم

 .دیخبر ند سیکنم به پل یخواهش م. تلفنتون رو قطع کردم... من: گفتم التماس با

 !شنیوصلش کن، بچه هام نگران م... ستیالزم به قطع تلفن ن: اخم گفت با

 رونیب. منتظرش موندم ییدر دستشو يجلو. سر برسه یهر لحظه کس دمیترس یم. رفت ییسمت دستشو به

خواستم خبر بدم، همون  یاگر م... نترس: کرد، گفت یرو خشک مدستش  یصورت يبا حوله  کهیاومد و در حال

 .دادم یم يموقع که زنگ زد

-... 

 .عده رو گرفتند هیرو پلمب کردن،  شگاهیتماس گرفت، گفت که آزما میمنش -

 ...نجایا... اگه -

 از من برده شده؟ یاسم: هاش نگران شد و گفت چشم

 .جدا بودند شگاهیمطب ها و آزما. نه -

چرا خونه انقدر : گفتم. انداخت و با دست چشم هاش رو مالش داد یمبل يحوله رو رو. راحت شد یکم لشایخ

 اد؟یب ستیقرار ن یخلوته؟ کس

 .رونیدخترم رو فرستادم ب -

چرا کمک : شد، نشستم و گفتم یرفت و اونجا دو شاخه م یباال م يکه به سمت طبقه  یپهن يپله ها يرو

 !فقط دردسر بودهاون که براتون  د؟یکرد

 .ونمیبهش مد -

 !کار خوب هم ازش سر زده هیپس : گفتم هیتعجب و کنا با

 ؟یینجایتو چرا ا: دیسکوت پرس قهیاز دو دق بعد

 .به خاطر من چاقو خورد. دونم یخودم هم نم: تکون دادم و جواب دادم سر

 .نگفت يزیباال رفته نگاهم کرد و چ يابرو با
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*** 

و  دیکش رونیخودش ب يبرا یصندل هی. بودم که دکتر وارد آشپزخونه شد ریش وانیل يهم زدن عسل تو مشغول

 حاضر شد؟: گفت

 االن ببرم؟... آره: گذاشتم و گفتم ينون فانتز ینیس يرو تو وانیل

 .زیخودت هم بر يبرا -

 .خورم ینم -

 !ينخورد يزیهم که چ شبید -

 .ندارم لیم: تکون دادم و گفتم سر

 يحال و لب ها یکنار تخت گذاشتم و به صورت ب یپاتخت يرو. م و به سمت اتاق بردمرو برداشت ینیس

رو  شیشونیبعد پ. دمیزخمش دست کش يتخت نشستم و به پانسمان رو يکنارش رو. نگاه کردم اسیکمرنگ 

 یلیبودمش، خ وردهآ نجایکه ا روزیحالش از صبح د. پلک هاش رو باز کرد. لمس کردم و آروم اسمش رو بردم

حرف  ادیز. خون ازش رفته بود یلیفرصت نکرد ناکارش کنه، اما خ دیسع نکهیبا ا. هنوز خوب نبود یبهتر بود ول

: آروم گفتم! به خاطرم چاقو بخوره نکهیمثالً قرار بود نجاتش بدم نه ا. خواستم خسته اش کنم ینم. مینزده بود

 .میدکر سکیر حاالشمتا ! اسی م،یبمون نجایا ادیز میتون ینم

 .دونم ینم: ناله گفت با

 .يبخور يزیچ هی دیبا... ارمیخوام پشتت رو باالتر ب یم -

 .خورم ینم -

رو  سیممکن بود سر نزدنش به مطب پل. دونستم از بودن ما کالفه است یم. ستادیچارچوب ا يتو دکتر

ازش خون  یلیخ قه؟یعم یلیدکتر زخمش خ: گفتم یبا ناراحت. بفرستند ییبازجو يرو برا یکس ای. مشکوك کنه

 رفته؟

که  ینیا! دختر: با تاسف سر تکون داد و گفت. داد ینامعلوم م يجواب ها دم،یپرس یازش م يزیبار که چ هر

 !رو پشت سر گذاشته نیبدتر از ا يزخم ها ینیب یم

دکتر  به. کردم یتا صبح خواب نداشتم و از زخمش مراقبت م شبید. نگاه کردم اسی یجون یبه ب یجیگ با

 .حرف هاست نیحالش بهتر از ا: شونه باال انداخت و گفت. شدم رهیخ

 ؟یچ -
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 !کنه یداره خودش رو لوس م -

نگاه کردم که حاال چشم هاش رو کامل باز کرده بود  اسیبا اخم به . از در فاصله گرفت و رفت یبا چرخش بعد

به  یمحکم يضربه !! سکته داده بود یو الکروز ِ تمام من ر کی. صورتش بود ينادر رو يو از همون لبخند ها

و  الیخ یواقعاً ب. بخنده ينطوریکه ا بودم دهیتا به حال ند. دیجمعش کرد و با صدا خند عیران پاش زدم که سر

 يبالش ها یکم. میهست یتیانگار نه انگار که تو چه موقع. من هم به خنده افتادم. دیرس یراحت به نظر م

راه ها  نیهاتون از ا گاهیمخف يتو همه : گفتم. خورد يجرعه ا. رو به دستش دادم وانیلپشتش رو باال آوردم و 

 د؟یذاریم

 .اومد یها خوشش م يمارمولک باز نیاز ا نیشاه... آره -

 ...تو چنته داشت، فقط نوبت خودش که شد یراه حل هی شهیهم: گرفته شد و ادامه داد صورتش

 نه؟. اون تونل بود ،یگفت یکه م يشاهکار: رو شکستم يا هیو سکوت چند ثان دمیکش یقیعم نفس

 و سهراب خبر نداشتند؟ دیسع: دوباره گفتم. تکون داد سر

 .خودش يبا نقشه ها... به عنوان بساز و بفروش ساخته بود نیاون ساختمون ها رو شاه. نه -

 با پول پدرت؟ -

 .خارجه میاصل ي هیسرما... ندارم میبه پول نع يازیمن ن -

خواست جون  ینم یحت... نداشت يبه جون من افتاده بود؟ با تو کار دیچرا سع: دمیپرس. خورد گهید ي رعهج

 !!خودش رو در ببره

 ...خب -

 .ستیمال کار ما ن یعشق و عاشق. بود نیقانونمون هم. زن جدا کردم هیمن اون رو از : کرد و بعد گفت سکوت

 کنه؟ یبود تا تالف تیمنتظر موقع: و گفتم دمین بود دست کشکه مال م یزخم يرو. اش نگاه کردم نهیس به

 !!گفته من عاشقتم؟ یک: رو گرفت و گفت دستم

 !من: گفتم يجد یلیخ

بودمش تحت  دهیکه د يمن از لحظه ا. دمیبا لبخند خم شدم و زخم رو بوس. هام رو نوازش کرد انگشت

گل کرد و  طنتمیش! باشه یآدم نیهمچ دیمن با ي گمشده ي مهیدونستم چرا ن یقرار گرفته بودم و نم رشیتأث

مچم رو نگه داشت و . دادم تپوستش حرک يدستم رو رو. اعتراض کرد یکوتاه يبا خنده . اوردمیسرم رو باال ن

 .تونم ینم... من االن داغونم! نه: باز گفت
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 یبا ناراحت. گاهش کردمدادم و ن هیاش تک نهیچونه ام رو به س. دیموهام دست کش نیب. خنده متوقف شدم با

 ...شد ینرمال م زیخواست همه چ یدلم م: گفت

 ....یمهمون... دانشگاه... سر کار... رونیب میرفت یبا هم م -

 .آخر دست پختت رو نخوردم... یپخت یبرام از همون آش ها م -

-... 

 .برات فراهم کنم یخواست همه چ یدلم م -

 قهیبعد از چند دق. رو بلند کردم و با دست هام صورتم رو پوشوندمسرم . صحبت کردن بهم نداد ياجازه  بغض

نفر تماس  هیبا : انداخت و گفت میکه از دکتر گرفته بود يا یداخل گوش یمکارتیسکوت گذشت، س يکه تو

 .دمیبخواد بهش م یهر چ... کنه یردمون م رهیگیپول م رم،یگ یم

 ؟یازش مطمئن -

 هم هست؟ يا گهید يچاره  -

 ؟یزن یمزنگ  -

 . داره نترنتیا. نه -

سمت  میریم: رو به طرفم گرفت و به حرف اومد یکوتاه، گوش ي قهیشد و بعد از تنها چند دق پیتا مشغول

امن  يجا هیچند روز . منتظرمونه نیپمپ بنز کینزد)ياز نامگذار زیپره يمستعار، برا: حیتوض(یشرق یخروج

 . میریم شد، فیو کارها و مدارکمون که رد میمون یم

 .دیجد يها تیبا هو: ادامه داد. تکون دادم سر

 .هیعال: و گفتم دمیخند. ذوقش رو کور کنم ومدین دلم

. رفتم رونیب مکارتیو با گرفتن س دمیکش یقیآخر نفس عم. دادم یفقط سر تکون م. داد حیبرام توض شتریب بعد

 یم د،ینگران نباش: گفتم. داد یتکون م یصببزرگش نشسته بود و پاهاش رو ع ییرایاز سالن پذ يدکتر گوشه ا

 از مطب تماس نگرفتند؟. امروز نیهم. میزود بر مییخوا

 .رو فرستادم خونه تا اوضاع ساختمون آروم بشه یکه رفته بودم، منش روزید. نه -

 .ربطش بدند شگاهیممکنه به آزما -

 . هست ادیتو اون ساختمون مثل من ز -

-... 
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 .ها نکن دخترم يازب نیا یخودت رو قاط -

 .ام يباز يوقته تو یلیمن خ -

ام رو در  فهیراه داشتم که هم وظ هیمن فقط . و با تأسف نگاهم کرد دیکش شیپرفسور شیر يرو یدست فقط

کنم که بابا  يکردم رو جبران کنم، هم کار شیکه سه سال پ یانجام بدم، هم کار اشتباه سیقبال قولم به پل

 یکه خودش شروعش کنه، نه کس يزیچ. بدم اسیدوباره به  یزندگ هیتر از همه بتونم بهم افتخار کنه، مهم 

راه داشتم و اون رو هم  هیفقط . خواد یرو م نیکردم که خودش هم یبا تمام وجودم احساس م. هولش بده

 ...بابادوست داشتم قهرمان باشم؟ قهرمان  یاز بچگ شهیهم نکهیمگه نه ا. انتخاب کرده بودم شیوقت پ یلیخ

پله  يرو يرفتم و گوشه ا اطیبه طرف ح. دکتر گذاشتم يجلو زیم يرو رو یدر آوردم و گوش یرو از گوش میس

رو بعد از تماس با دکتر  مکارتشیس. آوردم و دوباره نگاهش کردم رونیب بیرو از ج میگوش. نشستم یسنگ يها

رو انداختم و  اسی میس. شد یمدرست ن يزیبا نگاه کردن چ. نداشت gpsانداخته بودم و خودش هم  رونیب

 الو؟ : با همون زنگ اول جواب داد. بابک رو گرفتم يبالفاصله شماره . روشن کردم

 .سالم -

 نشده؟  تیطور ؟یسالم: رو شناخت و گفت صدام

 د؟یهمه رو گرفت. خوبم -

 ؟یهست یتو با ک. خوردند ریافتاد، چند نفر هم ت ینفر از ساختمون اصل هی. آره -

که ردمون  میقرار دار یبا کس یشرق یخروج يجاده  نیتو پمپ بنز. کنه نجاتش دادم یفکر م. اسیبا خود  -

 .کنه

 ساعت چند؟ -

 .بعد از ظهر 3 -

 ؟ینیبا چه ماش -

 .گناه بودم یبرام افتاد، به بابام بگو من ب یاگر هر اتفاق -

 شده؟ یمگه چ -

 .بهش بگو من طرف شما بودم. کردم يبه بابام بگو من با شما همکار -

 حالت خوبه؟ -

 !قول بده -
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 ...اگه کمک تو نبود. دونه یبابات م. دمیقول م -

 .خدافظ. برم دیبا -

 .قطع نکن... نه -

 اد،یب شیپ یدکتر مشکل يکنند و برا یابیخواستم خط رو رد ینم. آوردم رونیرو ب میرو قطع کردم و س تماس

بغضم رو فرو دادم و دست هام رو . رو داشته باشند یتیقابل نیهمچ ياعتبار يخط ها نیهرچند مطمئن نبودم ا

 . چشم هام گذاشتم یداغ يرو

 *** 

 رونیرو ب راهنیشلوار و پ. برداشته بودم، شدم اسی يکه برا ییزهایچ نیرو باز کردم و مشغول گشتن ب کوله

 ؟یبپوش یتون یم: گفتم. کرد یاه متخت نشسته بود و به من نگ يلبه  يرو. و به سمتش پرت کردم دمیکش

پانسمان زخمش رو عوض کرده  شیپ قهیچند دق نیدکتر هم. تکون داد و پاهاش رو داخل شلوار فرو برد سر

 ستادیبه زحمت ا اسی. میسوزونده بود اطیته ح اس،یو شلوار  شرتیرو با ت لیاستر يباندها و گازها يهمه . بود

. تخت نشست يرو. شلوار رو بستم يداد، دکمه  هیبه شونه ام تک. رفتم به طرفش. تا شلوار رو کامل بپوشه

 يتو. دکمه هاش رو دونه دونه بستم. ها رد کردم نیرو پشتش نگه داشتم و دست هاش رو از داخل آست راهنیپ

 . کرد یسکوت فقط نگاه م

 ؟يزل زد ينجوریچرا ا ه؟یچ -

 !شونیعادت ندارم ببند: جواب داد یلبخند کج با

رفتم تو بغلش و  یداشتم م. خواستم دور بشم که نگه ام داشت و صورتش رو جلو آورد. رو باال انداختم روماب

 یم... ایمن ن کینزد: داد و گفت رونینفسش رو ب. دیعقب کش عیرفت که سر یدست هاش به طرف لباسم م

 !که ینیب

تا . میداد یطولش م شتریکم ب هیبار  نیآخر نیخواست حداقل ا یدلم م. رو پنهان کنم میدیکردم ناام یسع

شال خودم رو کامل ... شدم یازش جدا م شهیهم يشد و من برا یتموم م زیهمه چ گهیساعت د هیکمتر از 

 .بلند شو: بستم و گفتم

از دکتر تشکر . میرفت رونیاتاق رو مرتب کردم و با هم ب. رو درست انداختم یروتخت. تخت بلند شد يرو از

چند  يصدا. کرده بود من رو منصرف کنه و نتونسته بود یچند بار سع. همراهمون اومد نیاشتا دم م. کردم

 ادیمن رو . صدا متنفر بودم نیااز .کرد یم یدلم رو خال يشد و تو یم دهیشن اطیح يدرخت ها يکالغ از رو
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رو در حق من لطف  نیآخر نیا! دکتر: شد و من دوباره گفتم نیسوار ماش اسی. نداختیزندان م يمحوطه 

 .بکن

تونستم اسم شما رو  یمن م... نزن یماجرا به کس نیاز ا یحرف چوقتیه: ادامه دادم. شد رهیبه صورتم خ قیدق

 .ندادم یبدم ول سیبه پل

 .زنم ینم: تکون داد و گفت سر

کرد،  یم کار رو نیهم یدر واقع هر آدم عاقل. ها دور بمونه يگندکار نیاز ا دهیم حیدونستم خودش هم ترج یم

با اخم به سمت . شده بود شتریکالغ ها ب يصدا... نکنه یوجود نداشت که بعد از رفتن ما اقدام ینیتضم چیاما ه

کوچه . میرفت رونیب اطیاز ح. شدم نیماشبه آسمون صاف سوار  یهمون درخت ها نگاه کردم و بعد با نگاه

 بگه؟ سیدکتر به پل اگر: گفتم. خلوت، نه رفت و آمد مشکوك یلینه خ. بود يعاد

 .گهینم -

 ؟يبراش چکار کرد -

 ...نصف ثروتش رو از من داره... دادم شیبود، فرار یاسیس یپسرش زندان -

. زخمش گذاشت يو دستش رو رو دیتر کش نییرو پا یصندل. ادامه دادم یتعجب سکوت کردم و به رانندگ با

 ؟یخوب: گفتم

 .آره: گفت یسخت به

چشمش دور انداخته بودم و  يخودم رو جلو میس. فت و لرزش و صداش محسوس بودر برهیو بمیج يتو یگوش

وقت بود همه  یلیکه خ ینیا. نداشتم یکی نیا يبرا یحیتوض چیه. خودش رو هم بهش برگردونده بودم میس

تونستم جلوش  ینم. ودب بمیانداختم که تمام توجه اش به ج اسیبه صورت  ینگاه... بردمش یجا با خودم م

 .امیاالن م. خوام بخرم یم يزیچ هی: گفتم. قطع شد. رو پارك کردم نیماش. واب بدمج

داد  ییها اهچالیجاش رو به همون س. فروکش کرد کبارهیچشم هاش داشت،  يکه از صبح تو یجانیه تمام

و به طرف شدم  ادهیپ. داد هیتک یفقط پلک هاش رو بست و به صندل. نزد یاما حرف. ترسوند یکه قبالً من رو م

 .کردم یم اهنگرو هم زیبار آخر همه چ يبرا دیبا. خودم شماره رو گرفتم. رفتم يمغازه ا

. نزد یحرف. هنوز همونطور ثابت بود. اومدم و پشت فرمون نشستم رونیاز مغازه ب یآب معدن هیبعد با  قهیدق سه

جون افتاده  یاون روز که ب: ره گفتباالخ. میشد یاز شهر خارج م میداشت. سکوت گذشت يتو یمدت. راه افتادم

 .خودشه نیاگفت  یکه م دمیچشم هات د يتو يزیچ هیو باالسرت اومدم،  يبود
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 .کنه یرو عوض م زیهمه چ... که هیهمون آدم نیا: ادامه داد. نگاهش کردم یناراحت با

رو  ممیمن تصم. آخر رو برام آرامش بخش کنه يلحظه ها نیا نمونینزدم و اجازه دادم سکوت ب یحرف چیه

 نیاز ا شتریخواستم ب یشدم اما من نم یدادم مجرم م یم شیاگر فرار. راهم رو انتخاب کرده بودم. گرفته بودم

رو که دوست  یاومد کس یدلم نم گهیاز طرف د. خواستم برگردم زندان ینم. خودم و خانواده ام رو ببرم يآبرو

 شیاز زندگ یهمه سال چ نیتو ا. رو داشت يخوب و عاد یزندگ هی اقتیاون هم ل. بدم سیپل لیداشتم تحو

هم گذشته بود و همچنان  گهید ي قهیچند دق. فکرها به مغزم خسته شده بودم نیاز هجوم ا گهیبود؟ د دهیفهم

 اسی. میدیچیپ یم یفرع نیتو اول دیبا. نمونده بود يادیراه ز نیبنزتا پمپ . میکرد یحرکت م رمونیتو مس

 . روزهام رو با تو گذروندم نیمن بهتر: فتخورد و گ یتکون

-... 

 !ينداد لشونیرو تحو یکم کس. کنند یسوء سابقه ات رو پاك م سیبا پل يبه خاطر همکار -

-... 

 .يگرد یبرم تیقبل یدوباره به زندگ -

شتم که انتظار ندا. به عقب نگاه کردم نهیاز آ. شده بود رتریجمله ها دلگ نیبا گفتن ا نمونیب نیسنگ يفضا

به چشم هاش ! بود رانیا نجایا. کار رو نکنه نیبودم که ا دواریدر واقع ام. رهیتمام جاده رو تحت نظر بگ سیپل

. رو جمع کردم که بتونم کار رو تموم کنم متمام شجاعت. کردم و حالم بدتر شد یکه مات صورت من بود نگاه

 ؟يکرد یچکار م ياومد یم ایاگر دوباره به دن: گفتم

کار  هیساختم، دنبال  یواسه خودم م گهید یزندگ هی یبگ... یدوست داشتم بگ: دوباره گفتم. رو نداد بمجوا

 ...یبگ... رفتم یم گهید

تونستم  یکنم، نه م یتونستم بدون اون زندگ ینه م. باز نگاهش کردم. ام به خاطر بغضم ناتموم موند جمله

 .که عاشقشم تا آخر با من موند یسک... خوشحالم... من: سکوت رو شکست! باهاش برم

دوباره از ... کنه وونهیدم آخر من رو د نیخواست ا یم. بود دهیزد، حاال که وقتش رس یحرف از عشق م داشت

 .بعد از من جات امنه: ادامه داد... وقتش بود. به عقب نگاه کردم نهیآ

 .من رو فراموش نکن: رو فرو دادم و گفتم بغضم

و من به سمت راست ،  دیچیجلومون پ يدود يها شهیبا ش یمشک نیماش هیهمون لحظه  .نگاهم کرد یجیگ با

 !میدیهنوز نرس: سر جاش صاف نشست و گفت اسی. متوقف شدم. دمیکنار کش
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 !بجنب پسر: رو باز کرد و گفت اسیدر سمت  نیجلوتر از همه شاه. شدند ادهیباز شد و سه نفر پ نیماش در

 !!!؟یچرا به من نگفت... چرا: نگاهم کرد و گفت یجیشد و بعد با گ نیاول مسخ صورت شاه اسی

 !رونیب ایب: نیشاه

 .یکن یدونستم مخالفت م یم: من

 .شو ادهیپ!!! چرا مخالفت؟: از ته دل گفت يخنده  با

 !زود باش: رفت و گفت رونیتا نصفه ب. بهش کمک کرد نیشاه

. میوقت ندار: داد زد اسیسر  يجد یلیآورد و خ رونیکلتش رو ب نیشاه. نزدم یو حرف دیمن بغضم ترک یول

 !برو

 !چه خبره؟ نجایا: به کلت گفت رهینشست و با نگاه خ اسیصورت  يرو اخم

اشک  يهاله  يصورتش تو. و به زور حرکتش دادند دندیبودند دست هاش رو کش نیکه همراه شاه ينفر دو

 !کارت رو کن: گفتم نیهام فرو رفت و به شاه

 ادیاومد، دست و پا زد و با فر یباال م نیدست شاه يکه تو ياسلحه ا دنیبا د. دور نشده بود نیماش از هنوز

 ؟یکن یچکار م: گفت

 !نیشاه: داد زد اسیصورتم گرفت و  ياسلحه رو جلو نیشاه

 ن،یشاه: داد زد یعصب يعقب افتاد و با صدا يها یصندل يرو. هولش دادند نیبه زور به طرف ماش مردها

 !کشمت یخودم م ینبز

بابت . شدم یبابت نجاتشون مجازات م دیبا. ماشه نگاه کردم يرو نیبه انگشت شاه. محکم بسته شد نیماش در

 يبرا اتمیعمل نیح. شد یجرم هام از اسمم پاك م ،يصحنه ساز نیبا ا... مدت کردم نیا يکه تو يهر کار

 ... مخود يطبق برنامه  زیهمه چ. کرد یم دایهم نجات پ اسی. شدم یکشته م سیپل

 !کارت رو بکن: دوباره گفتم. گذشت یساعت م يها به اندازه  هیثان

 !میداشت يقرار هیما : گفتم. فقط به چشم هام زل زده بود. نزد یدستش جا به جا کرد و حرف يرو تو کلت

. بردم یر نمکه به هر حال ازش جون سالم به د یشب. میاز دره گذاشته بود نیکه شب سقوط ماش يقرار

خواد  یباره که دلم نم نیاول: گفت. اومد یبه حساب م اسی يکار آدم ها سیاز من بود اما از نظر پل شنهادشیپ

 !!ماشه رو بکشم

 !بزن: هام رو بستم و داد زدم پلک
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 .دیچیپ یکیتار يتو کیشل يصدا
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  93خرداد   : یینها انیپا

  93 یورشهر: انتشار در سایت نودهشتیا 
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