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  نام اوبھ
 

 کھ از فرانک قرض گرفتھ بودم، ییکفش ھا و لباس ھا...  بودمسادهی واابانی خکنار
 ....کردی منو پنھان می واقعتیھو

 ! پسرانیست ا از دگھی دای بیلعنت-
 کی...  داشتسکی ریلی کار، خنیا. استرس داشتم. کردی متی چشمانم را اذآفتاب

... ادی کھ بھ سمتم مدمی را داھشی شدم و خواستم برگردم اما ناگھان بنز سمانیلحظھ پش
 کھ برق ساعت یھمون...  پارک بھم شماره داده بودی توروزی کھ دیھمون... خودشھ

 »!بپر باال خانوم خوشگلھ« :گفت بوق زد و. بودمارکدارش چشممو زده 
اما بھ ھرحال مجبور بودم، آره بھ ...  پولدارایاز ھمھ ... خوردی ازش بھ ھم محالم

 .ونشونمی عمر مدھیخاطر عرفان، ارسالن، کھ 
« : زد و گفتیچشمک.  باز کردمو سوار شدمنشوی در ماشاالی فکر و خنی ای ھمھ با

 » بود؟ی اسمت چی گفتیچھ خبرا؟ راست
 .سمانھ -
  شاپ؟ی کافمیبر. خب سمانھ -
 .کشھی کھ عشقت مییھرجا -
 . خبیلیخ -

 سفارش دادم یمن بستن.  کھ تو اون محل وجود داشتی شاپی کافنی بھ گرانترمیدیرس
 ی وقت اجرادمی فھمره،ی بگشخوانی بره قھوشو از پخواستی کھ میوقت. و اون قھوه

 »!ارمشی مرمی مخودم« : گفتمعیسر. نقشمھ
 ! موفق شدمیو تا حدود...  کردم صدام نلرزهی سعیلیخ
 و اطرافم را بھ شخوانیرفتم سمت پ.  محکم بھ خودم چسبوندمفموی جام بلند شدم و کاز

. ختمی قھوش ری رو کھ داشتم توییبعد دارو.  حواسش بھم نباشھی تا کسدمییدقت پا
کارم کھ تموم .  گذاشتھ بودزیخودشم سرشو رو م.  حواسش بھم نبودیخوشبختانھ کس

 .شد قھوه رو براش بردم
 !دییبفرما -
 زم؟یخب چند سالتھ عز. دست گلت درد نکنھ -
 مگھ برات مھمھ؟ -
 !معلومھ -
 ؟یتو چ. ٢١-
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- ٢٦. 
 یناخودآگاه لبخند.  خوردممویمنم بستن.  کھ بھم چشم دوختھ بود قھوشو خوردھمونطور

 . لبم اومدیگوشھ 
ازش .  دفعھ اخماش رفت تو ھمکی و دی قھوشو ھم سرکشی جرعھ نیآخر
 »حالت خوبھ؟«:دمیپرس

 .امی اآلن میی دستشورمیمن م. کنھینھ دلم درد م -
 برداشتم و زدم بھ نشوی ماشچیی و سولی پول، موبافی کھ مطمئن شدم رفتھ، کیوقت

 .دست خودم نبود. دمی شدم و بلند بلند خندنشیسوار ماش. چاک
 ! زن بودکیاسم .  زنگ خوردشی موقع گوشھمون

 الو؟ -
  شما؟دیببخش... سالم -
 ن؟یپرسی اونوقت از من منیشما زنگ زد -
 ست؟ی ننی رامتلی موبانیمگھ ا -
 .فکر کنم...آه -
 ن؟ی باشیشما ک!من زنشم -
 ! از پشت بستھطونویدست ش!  درستھیلیا پس زنم داره؟ بابا کارش خ -
 . رو بده بھش کارش دارمیخانوم گوش -
 !ی افتادیی چھ عوضری گیھاه اگھ بدون -

 .گرون بود اما بھ درک! فیح. رونی از پنجره پرت کردم بویگوش
 اما توش فھ،ی کثکھ،یکوچ.  بازار تھرانھکی نزدمونیمی قدیخونھ . دمی رسباالخره
 تنگ و نگاه ی از کوچھ ھای را با بدبختنیماش! ست؟ی نی کافنیمگھ ھم. میمونیزنده م

 ی در زنگ زده ی عبور دادم و رو بھ رودیباری از آن ھا مدی کھ پرسش و تردییھا
 . خانھ مان پارک کردم

 !!!کنھ؟ی مکاری جا چنیارسالن ا!  نھیوا
 ! تو؟؟؟د جواب بده کودنی بودیکدوم گور -

وضع . اونم دوسم داره. دوسش دارم.  ھاھی مانی تو ھمیزی چھی ای.  نامزدمھارسالن
 رنی موقع ھا اون و عرفان باھم میلیخ. ستیاما از ما بدتر ن. ستی خوب نشونمیمال

 .دمی ندنموی والدچوقتیمن ھ. عرفان داداشمھ. ی واسھ دزدیی بنده خداھی یخونھ 
 نشستھ بودم بھ ارسالن نگاه نی رامتی مدل باالنی ماشی طور کھ تونیھم

 . کرده بودمکاری شده و فکر کنم بو برده بود چیرتیآشکارا غ.  بودنیمگخش.کردم
 ! نشکستمنوی ماشنی ای ھاشھی تا شگھید بنال د -
 . شدمادهی پنیمن از ماش.  سمتم اومدتی عصبانبا
 . براتدمی محیاآلن توض -

 ی کھ بھ طور احمقانھ اھی زخمی چپش جای گونھ یرو. ھی آدم پرخاشگرارسالن
 . سرترهیلیدر مقابل من خ...  دارهی قھوه ای و موھادیپوست سف. جذابش کرده
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 ھ؟؟؟ی چنیسمانھ ا -
 دهی کشھی دادم و اون بالفاصلھ حی ماجرا رو بدون درنظر گرفتن عواقبش توضی ھمھ

 .خوابوند تو صورتم
 !شھی نم؟؟باورمی کردکاریچ -
 !ادی مرمونی گی پول خوبنی ماشنیاما در عوض با فروش ا. کنمیارسالن درکت م -
 ؟یاری سرخودت بیی چھ بالھایتونی مای ھرزه کارنی با اتھی حالچیپول؟ دختر تو ھ -
 .دی ارزی مسکشیاما بھ ر -
 ؟ی کارا رو بھ ما بسپارنی زندان؟ مگھ قرار نبود ایفتی بخوادیسمانھ نکنھ تو دلت م -
 .شھی تکرار نمگھید... متاسفم -
 کشتش؟ی تو قھوش کھ نمیختی کھ رییحاال اون دارو -
 !ستمی نی انقدرا ھم عوضگھیھھ نھ بابا د -
 .رسمی کارا مھی خب برو تو من بھ حساب بقیلیخ -

 یپس برا. ستیاولش فکر کردم عرفان خونھ ن.  خونھی دادم دستش و رفتم توچوییسو
 کار ییحتما جا...  اتاقم نبودیدرستھ اون تو.  کھ مطمئن شم رفتم بھ اتاق سربزنمنیا

 . داشتھ
ملحفھ را کنار .  نظرمو جلب کردنی زمی روی ملحفھ اری زی برجستھ ازی دفعھ چھی

 !نمیبی می چشدیو باورم نم.... زدم
 !! اسلحھھی

... نھ...  رو کشتھ باشند؟ی امکان داره کھ بچھ ھا کسیعنی... کردمی می خفگاحساس
 اما جفتشون بھ ھم کنھی می اوقات قاطیارسالنم گاھ. ..ستی آدما ننجوریعرفان از ا

 ...رندی رو نگی جون کساشونیقول دادند بھ خاطر بلندپرواز
آره ھنوز . رونی باشھ رفتم برونی کھ ارسالن ھنوز بنی ادی رو برداشتم و بھ اماسلحھ

 دید.  رو بفروشھنھی ماشخواستیاحتماال م. زدی حرف ملشیداشت با موبا. نرفتھ بود
 وحشتزده ام ی افھیاحتماال ق. رهیگی بھ مخاطبش گفت کھ بعدا تماس مامیدارم سمتش م

 :گفت. ترسانده بودتش
  افتاده؟یاتفاق -
 ! فتھی قراره بای افتاده دمی شادونمینم -
 .سمانھ، جون ارسالن واضح حرفتو بزن -
 . دستم قفل شدی دفعھ نگاھش روھی
 ؟ی اسلحھ رو از کجا آوردنیا -

 . کردنیی شروع بھ خودنمااری اختی باشکام
 ن؟یکنی مکاری چنی جا چھ خبره؟ شماھا دارنیارسالن ا -
 . سمتم اومد و در آغوشم گرفتمتی مالبا
 .ستی واسھ من جواب ننیا -
 .کنھیبذار شب عرفان واست تعرف م -
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 شب؟؟؟ کجاست عرفان؟؟ -
 . طلبکاراششیپ -

 . انداختمرونیارسالن بخودمو از آغوش .رهی مجی کردم سرم گاحساس
 و؟؟ -
 .دهی محی برات توضادیگفتم خودش م -
 منو بھ داخل ھل داد د،یاسلحھ را از دستم کش.  دفعھ چھره اش مثل سنگ سخت شدھی

 ».شھی درست مزیھمھ چ« :و گفت
 »؟یمتیبھ چھ ق« : زدمداد
 بھ خودم نگاه نھی آیتو. رفتم داخل خونھ.  شد و رفتنی نگفت و سوار ماشیزیچ

 ی با چھره یدختر...  نبودمبایمن ز. دی و ناامیشگی ھمی خستھ یھمان چھره . کردم
 در چھره ام نبود کھ مرا از یژگی وچیھ...  سبزهی و پوستی مشکیموھا... یمعمول

 شامل ظاھرم ھم نی شانس نداشتم، و ایچی در ھچوقتیھ... من.  کندزی متماگرانید
 .شدیم

 کھ یی دوست من است، از اونجانی تریمیفرانک صم.  فرانک را درآوردمی ھالباس
 نداشتم و ندارم، مجبور بودم از فرانک آن ھا ی درست و حسابی لباس ھاچوقتیمن ھ

 ی قدمکی و سھ سالھ، کارمند بانک و در ستی بستیاو دختر. رمیرا قرض بگ
 ن،ی شلوار جکیو تا مانتو، م شامل دیتمام لباس ھا. در گنجھ ام را باز کردم! ازدواج

 و دمی را پوشمیلباس ھا.  بودری و چند تا لباس زیدو دست لباس خواب، سھ تا روسر
 داشتم بھ اجی بود و من احتیادی تا آنجا راه زادهیپ.  فرانک راه افتادمیبھ سمت خانھ 

 داشتند مردم.  اذان بودکینزد.  رفتمیکی در آن نزدیپس بھ مسجد.  برومییدستشو
 توجھم را یزی وضو چی حوضچھ ی کھ برگشتم روییاز دستشو. گرفتندیضو مو

 ی چنیخب بب« :با خودم گفتم...  ساعت مارکدارھی... گران...  براقزی چھی. جلب کرد
اشکال نداره من تورو ! صاحبت کجاست خشگلھ؟ حتما گمت کرده آره؟! می جا دارنیا

 »!دارمیواسش نگھ م
 مانتوم بی جی بھ اطراف نگاه انداختم و بعد اون رو توی را برداشتم، دزدکساعت

 و ی قویدست...  شدی بعدش چشھیاما باورتون نم...  زدمی پوزخند عصبھیگذاشتم و 
 ... گرفتکموی باریبزرگ مچ دستا

 ... انداختمرتی دزد، گیبھ بھ خانوم کوچولو -
. زدی از حرص برق مارشی کھ چشمان ھوشدمی خوش چھره را دی و مردبرگشتم

 . کرددنی قلبم مثل گنجشک شروع بھ تپدنشی چرا با ددانمینم
 !ولم کن -

 . بودی قویلی بکشم اما المصب خرونی کردم تا دستمو از دستش بتقال
 !یداشتی منو برمیونیلی ساعت سھ میداشت -
 ! کنندای اون رو بھ انتظامات بدم تا صاحبشو پخواستمیفقط م... من... من -
 !یگیھاه حاال دروغم م -
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 کنم تا کاری کردم فکر کنم چیسع!  منھفی فکر کرده حری ازخودراضی پسره
 . کردمدایراه حلشو پ... آھا.  کنمدای پیخالص

 ؟یزنیبھ من تھمت م -
 و حواست بود بتی تو جی و گذاشتی کھ ساعتمو برداشتدمی خودم دریتھمت؟ نھ خ -

 .یر کالنتمی بردیحاال با. نتتی نبیکس
 !ختنی و اشک ردنی کشغی دفعھ شروع کردم بھ جھی من

 ! پسره پدرمو درآوردنی ادیکمکم کن!  مردمیآ -
ھمون . گمیچراشو اآلن م. نقشھ ام حرف نداشت.  ادامھ دادمی بازی طور بھ کولنیھم

اون پسره ھم با .  کردمی بازلمی فیشتریمنم با حرارت ب.  دورمونختنیموقع مردم ر
 ھی.  بکنھدی باکاری چدونستیبدبخت نم.  درشت شده و دھن باز بھم زل زده بودیچشما

 مونی بدبختو بھ دردسر انداختم پشنی اینجوری اکھنیدفعھ عذاب وجدان گرفتم و از ا
 اعصاب نداشت اومد ادی بلند کھ فکر کنم زلی و سبشی مرد با رھیھمون موقع . شدم
خانم شما کنار واستا من « : بھ من گفتدست پسررو از دستم باز کرد و رو. جلو
 ».کنمی مشیحال
 نعره می بھتره بگای تف انداخت و گفت نی گرفت، رو زمقشوی رفت سمت پسره، بعد
 :زد
 ؟ی مزاحم خانوم شده بود؟یکردی می چھ غلطیداشت -
 د؟یباشی مشونی ای کارهی شما چدیببخش -
 مثل تو ییای عوضی دارم اونو و ھر زن مملکتمو از دستافھیَ مردم کھ وظھیمن؟ من  -

 .دور نگھ دارم
 !کردی میاون داشت دزد... برو عمو -
 .دمی اآلن نشونت مکھی مرد؟یزنیحاال تھمتم م -

 ی کھ وقتتی جمعی ھوی حرکت صدانیھمراه با ا.  مشت زد تو دماغ پسرهھی بعد
.  من بودری ھمھ تقصنایا. تحملشو نداشتم گھید.  دوازده نفر بودند بلند شددمیشمردم فھم

بھ ... شدی مھیو حاال اون داشت تنب. کردمی میمن داشتم دزد... گفتیاون راست م
و البتھ کھ . حادثھ را ترک کردمی آرام صحنھ رامآ. شدی مھیخاطر حفظ مالش داشت تنب

 دمیحق مبھتون ...  وجدانمی من سنگدل و بنی شما فکر کندیشا. ساعت رو ھم برداشتم
 از شما یلی را داشتم کھ خی سختیاما من زندگ... نی فکر کنی جورنیاگھ درموردم ا

. خورمی ھم نمغذا  وعدهکی ھستند،کھ من ییروزھا. دی بکندیتوانی فکرش را ھم نمیحت
 گل ؟یاما چھ کار. کنمیدرستھ، من کار م! خب برو کار کن:دیی با خود بگودیشا

 درس نخوانده است، شتری برستانی کھ تا سال سوم دبیچرا؟ چون بھ کس. یفروش
من . دھدی را نمی است کھ کفاف زندگزیتگر ھم بدھند حقوقش آنقدر ناچ. دھندی نمیکار

 کنم، اما واقعا ھستم، چون اگر نبودم، فی از خودم تعراھمخوی ھستم، نمیدختر باھوش
 فرانک رفتم و لباس ی خانھ  با عجلھ بھم،یحاال بگذر. بردمیتا اآلن جان سالم بھ در نم

 »؟ی کی؟مھمونی مھمون؟یخواستی رو منای ای چیبرا« :دیاو پرس.  دادملشیھا را تحو
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فقط !  دعوت بکنھی نداشتم کھ منو بھ مھمونرویآخھ منکھ کس. کردی ھم تعجب مدیبا
 را مانی ھالی از فامچکدامینھ من و نھ عرفان ھ. شناسمی ام و دخترش را موهی بیخالھ 

 پدرم تک د،یگوی طور کھ خالھ ام منیا. عرفان سھ سال از من بزرگتره. میشناسینم
 مادرم یوقت.  فوت کرده اندشی وقت پیلی خگمانفرزند بود و پدربزرگ و مادربزر

 نداشت، مارستانی بی نھی ھزی برای چون پدرم پول کافاره،ی بای بھ دنخواستیمنو م
بعد پدرم من و عرفانو بھ خالم . خب متاسفانھ مرد...و ...  آوردایاون در خانھ منو بھ دن

در  - امرزتشیخدا ب-  من دوازده سالھ بودم، شوھرخالمیوقت.  زدبشیسپرد و خودش غ
 مخارج توانستی اما نمکردی کار میلیخب طفلک خالم خ. اثر تصادف فوت کرد

 نی ما ای عرفان پانزده سالھ شد، برایپس وقت. خودش و دخترش و مادوتا رو ھم بده
 ھمھ سال نیخب، دستش درد نکنھ کھ ا.  و گفت خدا بھ ھمراھتوندیخونھ رو خر
اآلنم کھ وضعمون .  شداهی ساهیاون سرنوشت مادو تا س  بعد ازیول... مراقبمون بود

 منو ی رازھای ھمھ شناسمش،ی کھ می فردنی فرانک، قابل اعتمادترم،یخب بگذر. نھیا
 زدم و یبھش لبخند. شمی موونھی بھش نگم، دناروی ا نباشھ کھیچون اگھ کس. دونھیم

 »! ندهسی پللی اما فقط منو تحوگمیبھت م« :گفتم
 !کردمی مشی وقت پیلی کارو بکنم، خنی اخواستمیمن اگھ م -

 با دھن باز کردمی می کھ گندکارشھی کردم و اونم مثل ھمفی رو براش تعرداستان
 با سوظن و شھیمثل ھم.  و مادرش اومد خونھمی خوردیی چایبعد کم. نگاھم کرد

« : گفتیفرانک با دستپاچگ. خشونت بھم چشم غره رفت و جواب سالم من را نداد
 ».ستیون حالش امروز خوب نh... ی مادر منو ببخشدیبا
 . عادت کردمگھی نداره، من دیاشکال -
 سمانھ متاسفم -
 ؟ی نداریارک.  خونھرمی مگھیخب من د... زمی نداره عزیاشکال -
 .خدا نگھ دارت باشھ...نھ -
 .خداحافظ -
 !ایایبازم ب! بھ سالمت -

اون حق داشت از من بدش . کردمیبھ مامان فرانک فکر م.  سمت خونھ راه افتادمبھ
 کھ من و برادم تو فقر مطلق دونستی فقط مدونست،ی ازم نمی چچی کھ ھنیبا ا... ادیب

 . میزنیدست و پا م
 کھ از شب قبل مونده بود رو ی تن ماھیسر و صورتم رو شستم و کم.  خونھدمیرس

 . املت درست کردمی عرفان ھم کمیبرا. خوردم
 وی و ھمھ چگردهی ارسالن بھم گفتھ بود امشب برماد؟یپس چرا نم...  موندممنتظر
 !خدا نکنھ!  نھینکنھ زندانھ؟ وا. دهی محیتوض

. در دسترس نبود.  عرفانو گرفتمی رفتم و شماره یمی تلفن قدی سمت گوشلرزان
بعد از .  فروش داشتم، بافتمی رو کھ برایی ھافی از لیرفتم کم. نطوریارسالن ھم ھم

دوباره بھشون زنگ زدم اما .  بامداد بودقھی دقستی و بکی.  بھ ساعت نگاه کردم،یمدت



 8 

 محلھ نیتر تنھا، تو ھمچ دخھیمن . دمیترسیکم کم م حاال داشتم. بازم دردسترس نبودند
اما خود من کھ ...  وجود نداشتی دزدی برایزیالبتھ چ.  ناامنی خونھ ای تو،یا

 دیفردا با.  رفتم کھ بخوابمعیسر!  بدزدمنتوننی می ھستم و بھ راحتری پذبیآس
.  بکنمنکارویا دی سھ بار بایاما ھفتھ ا.  متنفرمنکاریاز ا. فروختمیسرچھارراه گل م

تا سرمو گذاشتم رو بالش . فروشمی دستباف خودمو می ھافی روز درھفتھ ام لکی
 . خوابم برد

 از عیسر.  عرفانھدمید. دمی از خواب پریی پای ساعت چھار بود کھ با صدایحدودا
 . رفتمششیجام پاشدم و پ

  ھا؟یکجا بود -
 ؟یزنی غر مینجوری کرده اتتی اذیخواھر کوچولو ک -
 .ی طلبکارات بودشیم گفت پعرفان، ارسالن بھ -
 آره -
 . صورتتونمی کردن؟ ببتتیاذ -

پوست :  کردمشی نھ، تو اون نور کم بھ دقت وارسای داشتھ یری درگنمی ببنکھی ایبرا
 از ی اثرچینھ، ھ. ی مشکی شده، چشماختھی کھ تو صورتش ریَ لختیبرنزه، موھا

 .ضرب و شتم نبود
 !الیخی سمانھ بیھ -
 . شدهیخب بگو چ -
 .گردونمی و من گفتم بھتون برمم،یخوای گفتن پول مشھی مثل ھم،ی چچیھ -

 موضوع را ی نداره، خودم بھ زودیاشکال. ی سادگنی بھ ھمگفت،ی داشت دروغ ماون
 .دمیفھمیم
 ن؟یھم -
 .نیھم -
  باور کنم؟یانتظار دار!  دوتا کلمھ تا ساعت سھ صبح االفت کرده بود؟نیھم -
 .ریشب بھ خ. ستھ امو من خ... آره -

و، .  قرار دادی و تو خمارچوندی دروغ گفت، بحثو عوض کرد، منو پی آسوننی ھمبھ
 .رفت

 شدم و گل داری زنگ ساعت از خواب بیساعت ھفت صبح با صدا. دمی رفتمو خوابمنم
عرفان ھنوز .  رو کھ از قبل مرتبشون کرده بودم برداشتماطی حی توی آماده یھا

 ی روادهی ساعت پمی رفتم و بعد از حدود نرونیاز خونھ بھ قصد چھارراه ب. خواب بود
 ومدی مدل باال منی ماشھی یوقت.  آورمالل یکار.  کردمیشروع بھ گل فروش. دمیرس

 میتیراه، زھرا، دخترک آن طرف چھار.  نداشتی ادهیکھ معموال فا... دمیدویسمتش م
 شی نمکی دختر با آن چھره نیچقدر من عاشق ا. فروختیھفت سالھ داشت آدامس م

 ...  در مدرسھ باشھ اما افسوسدیاون اآلن با... فیح. ھستم
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بھش .  سمتمدیدو.  ھا باشھنی سبز شد و بھش اشاره کردم کھ حواسش بھ ماشچراغ
چقدر امروز فروش « :دمیپرس. اسخم را داد پی زدم و او ھم متقابال با لبخندیلبخند
 ». ظھرهکی نزدگھی د؟یداشت

 : گفتی محسوسی نگرانبا
 .اوم، سھ تا -
 آھا-

 ایزھرا ب« :گفتم. دلم بھ حالش سوخت. خوردی تا؟ مسلما امروزم از مادرش کتک مسھ
 ».ری بگنویا

 . پول فروش امروزمو، حدود ده ھزار تومن بھش دادمبمی جاز
 ! خالھ سمانھی مرسیوا -
 !زمی نداشت عزیقربونت برم قابل -
 آشنا کھ ی پسر بود با چھره اھی. امیبھم اشاره کرد کھ ب. ادی داره مدی پورش سفھی دمید
 » چند؟یشاخھ ا« :دیرفتم سمتش و پرس.  زده بودی آفتابنکیع

 ... صداش آشنا بودچقدر
 پنج تومن ناقابل -

 ی واقعمتی کھ چانھ بزنھ و بھ قھی ھنر مشترنیا.  دو تومن بودی شاخھ اقت،یدرحق
 ! کنھدیخر

 . خباریبس -
 !چھ بھتر.  نزدچانھ

 !نمیبی رو دارم می کشدیباورم نم.... رو برداشت و شی آفتابنکیع
 !!!!خانم دزد ساعت... دییبفرما -
 ! !!!تو؟؟ تو -
 !حال ساعتم خوبھ؟! نمتیبیخوشحالم دوباره م -

 کنم؟ با کاریحاال چ!  خدا خودت کمکم کنیوا!  کار سرنوشتھ؟نی اایخدا! شدی نمباورم
 »! ندارمتی کارن،ی تو ماشنیبش« : بھم گفتیپوزخند

 انداختم و با خودم یبھ اطرافم نگاھ! دمی احمقھ اگھ فکر کرده بھ حرفش گوش مواقعا
 بھ یبعد فکر» !یکنی ساعت خورد مھی اعصابتو بھ خاطر ی ھمھ دارنیا« :فکر کردم

 نقدری داشتھ باشھ، چرا انوی صدتا ساعت مثل اتونھی کھ سوار پورشھ، منیا: دیم رسذھن
 تونھینکنھ م...  حرفا باشھنی باارزش تر از ایلی خت ساعنی نکنھ اره؟یگیسراغشو م

 خودم نگھ دارم و در فرصت شی ساعتو پنی گرفتم امی عوض کنھ؟ تصممویزندگ
 باشھ و ما خبر نداشتھ قھی عتدیشا... دونھی میک.  نشون بدمیمناسب بھ جواھرفروش

 .میباش
 دمیرس.  رد شدم و فرار کردمنای ماشی بزنم زدم بھ چاک و از الی حرفنکھی بدون ابعد

.  ساعت حدود چھار بعداز ظھر بودکنمیفکر م...  بودمدهی کھ تا بھ حال ندیابانیبھ خ
 منطقھ را مثل کف نی اکردمیمنکھ فکر م!  کنمدای راھمو پتونستمی نمگشتمی میھرچ
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 فرار ارویبا خودم فکر کردم حداقل از دست اون ! ودم حاال گم شده بشناسمیدستم م
: دمی را شنینی بوق ماشی فکرا بودم کھ صدانی نبود؟ تو ھمی کافنیمگھ ھم... کردم

 . و بسنیھم. ِبعلھ، کار، کارسرنوشتھ
 .خب شدم... و.  بشمنشی کرد کھ سوار ماشاشاره

 ھستم، بھ صورتش نگاه ی کھ دختر مغرورییاز اونجا.  باز کردم و نشستمنوی ماشدر
 ».گم شدم« :نکردم و گفتم

 ».ساعتمو بده« : توجھ بھ حرفم گفتبدون
 » برات مھمھ؟نقدری ساعت انیچرا ا« :گفتم

 ! کھ رازھامو بھت بگمنمیبی نمیلی دلم،یشناسی نمگروی ما کھ ھمد؟ی بدونیخوایچرا م -
 راز؟ -
 .رهآ -
 .  بھم دارهی ارتباطھی ساعت، نی کھ اگفتی تو وجودم بھم میزیچ
 ھ؟یادگاری -
 . ھاھی مانی تو ھمیزی چھی -

 درست فکر کنم، ساعتو نکھیبدون ا.  چشماش بھ حالت التماس عوض شده بودحالت
 برسونمت؟ یخوایکجا؟ نم! یھ« : بشم، کھ گفتادهی پنیبعد خواستم از ماش. بھش دادم
 »؟ی گم شدیمگھ نگفت

 کھ بھت اعتماد نمیبی نمیلیدل... میشناسی نمگرویما کھ ھمد« : دار گفتمھی کنای لحنبا
 »!کنم

بھ خدا ... ی شدنمی و سوار ماشیتو بھ من اعتماد کرد« : کرد و گفتکمی نزدصورتشو
 ». ندارمیقصد بد

 . خباریبس -
 خونتون کجاست؟ -

... یممنون کھ منو رسوند« :دم و گفتم زیبھش لبخند.  بھش گفتم و منو رسوندآدرسو
 »! کردم و آبروتو بردمیمنم متاسفم کھ ازت دزد

 ».اما فعال خداحافظ! ی ھمھ ھنوز بھم بدھکارنیبا ا! یی پررویلیخ« :گفت
 .خداحافظ -
 شمارتو بھم بده تا بعدا اگھ ،یھمونطور کھ بھت گفتم ھنوز بھم بدھکار... یراست -

 .ی از دستت براومد، برام انجام بدیکمک
  با دختراست؟ی دوستی پسرا برادی روش جدنیھاه، ا -
  باخبرم؟طتی کھ از شرای باھات دوست بشم وقتدی بای چرا فکر کرد؟یدوست -

 عاشقم دیچرا با.  بوددهیو خونمم د...  برمبی جکی من دونستیاون م... گفتی مراست
 شد؟یم

 . بھش گفتمشمارمو
 اسمت؟ -
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 شما؟. سمانھ -
 .ی بریتونیم.  خباریبس. شھاب -
 .خداحافظ. باشھ -

 ...  ھم رفتی رومی پلک ھادم،یحمام کردم و دراز کش.  داخل خونھرفتم
 . شدمداری شب بود کھ تشنھ ام شد و از خواب بمھی نی کنم طرفافکر

خب . ندبلھ، عرفان و ارسالن بود...  دوتا مردیصدا.  آمدی اتاق مرونی از بییصداھا
 :پس سرم را بھ در چسباندم و گوش دادم... ندیگویمنم کنجکاو بودم کھ آن ھا چھ م

 .می زودتر از کشور بردیبا... می شدچارهیب -
 ...ی کھ قاچاقنیمگھ ا... میتونینم -

 سوالمو بالفاصلھ نی افتاده؟ خب، جواب ای مگھ چھ اتفاقگفتن؟ی می داشتن چاونا
 :گرفتم

 . سرمونزنیری مسای پلنیحاال ا! اه... منکھ بھش اعتماد داشتم... رضایلعنت بھ عل -
 ! بود دردسر درست کرددهی کھ سمانھ دزدینیاون ماش... آره -
 .ستی داره؟ تازه مشکل فقط اون نی بابا بھ اون چھ ربطیا -
 ھ؟یچ -
 !ستی نی پول کمونیلیپنجاه م...  روم گذاشتندیادیفشار ز... طلبکارام -
 ؟ی آب خنک بخوردیچھ قدر با... ی پولو بدیناگھ نتو -
 دی و تا آخر عمرم بافھمنی ماممی پول کھ سھلھ، دزدرن،ی اگھ منو بگیدونیم! پولو؟ -

 آب خنک بخورم؟
فکر کنم تو خوشحال ! ی کھ دارھی نکبتی زندگنیخب آب خنک بخور، بھتر از ا -

 ! بودی مملکت خواھی زنداننیتر
 .ستمیاآلن مسئلھ من ن... خفھ شو، ارسالن -
 ھ؟یپس چ -
 ....من اگھ برم... سمانھ -

 کنھ؟ تازه اگھ منو کاری چخوادیاون م... من اگھ برم« : شکستھ شد، ادامھ دادصداش
 ».نمی زندان ببی ھالھی خواھرمو پشت متونمیمن نم. رنیگی اونم مرن،یبگ
 رضایاگھ دستم بھ عل. می کنی چھ غلطدی بادونمیمن واقعا نم.  طورنیمنم ھم... آره -

 ...برسھ
 کھ ھم پول طلبکارا رو جور می کنی فکر حسابھی دی نباف ارسالن، اآلن باالی خخودیب -

 .می ھم از کشور در رم،یکن
 م؟یبانک بزن -
 دارم، فقط ی نقشھ اھی من نیبب.  دارهیادی زسکیر... می بکننکاروی امیتونینھ، ما نم -

 .می دست بھ سرش کنی جورھی دیبا.  بو ببرهدیسمانھ نبا
 . وقت نشنوهھی نیی پااریصداتو ب -
 . دارهمینینھ بابا اون خوابھ، مطمئن باش خواب سنگ -
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 .حاال بگو.  باشھنطوری کھ ادوارمیام -
 .ی کم شوکھ شھی از شتری بدمی شاای...  کمھی دیشا... خب -
 .بگو، داداش -
 کھ نھی راه حل انی کھ بھتردمی رسجھی نتنیخب بھ ا... و...  فکر کردمیکل... یوندیم -
 . باارزشو بفروشمزی چھی
 ! حدود نصف طلبتشنیاوم فکر کنم م...  بشنیلی من و تو، روھم خی ھاییاما دارا -
 . باارزشتریلی خزی چھی...  نبودنیمنظورم ا -
 ؟یمثال چ -
 موی کلخوامی کنھ، درستھ؟ من می زندگتونھی ھم مھی کلکی ارسالن آدم با نیبب -

 حساب کردم خرند،یگفتند خوب م...  ھم پرس و جو کردممارستانیچندتا ب... بفروشم
 می بھ استفاده از اون اسلحھ ھم نخواھاجیتازه، احت. شھی مخارج ھم جور می ھمھ دمید

 .داشت
 انی حالت و احساسمو بنمتوای نمی کلمھ اچیدر آن لحظھ، با ھ. زی عزی خواننده خب،

 ھیاحساس کردم :  عبارت استنی کند، اانی آن را بتواندی می کھ کمیزیکنم، تنھا چ
 . کردندی سرم خالی آب جوش روگید
 نی و اکردمی نمھی کھ گری در حالرون،ی بدمی ھا از اتاق پروانھی دنی و عاری اختیب

 .دادی نمھی بھ گریفکر کنم در آن زمان، خشم، مجال...  تعجب آور بودیلیخ
 و با لکنت زبان باھم دندی زده، از جا پررونی از حدقھ بی و ارسالن با چشمانعرفان

 »؟...تو از کجاشو... ت... سمانھ« :گفتند
 »!ییوالیھ... کی... و تو... ی اوانھیتو د« : زدمداد

تو با « : کردمغی جغی را بھ سمتشان تکان دادم و بھ سمت عرفان رفتم و جانگشتم
 درستھ؟ اما گفتم ،ی من رو خوشحال کنیخواھی عرفان؟ تو می کردیخودت چھ فکر

 بلکھ من را آشغال ،یکنی کارت من رو خوشحال نمنی کھ نھ تنھا با ای بدانستیبد ن
 تا منو از ی بدنت را بفروشعضو،  اتھی کلیخواھی م،ی عوضیتو! یکنیفرض م

 »؟ی مغزت را ھم فروختھ اایوبھ؟  حالت خ؟یرفتن بھ زندان نجات بد
 ی و کارکردندی حال آن ھا با دھان باز نگاھم منی تند بود، نھ؟ با ای کمخب،

 کھ یی بار انگشت اتھامم را بھ سمت ارسالن گرفتم و با صدانیا.  بکنندتوانستندینم
  آشغال نفھم، آخر بھیو اما تو« : زدمادی گرفتھ شده بود فرمی ھاغیالبتھ بھ خاطر ج

 رو از زای چنی ایتو چطور تونست...  توق؟ی رفندیگوی مرد؟ بھ توھم مندیگویتوھم م
 »م؟ی آخر من بھ تو چھ بگوم؟ی ھم را داشتھ باشی ھوادی مگھ ما نبا؟ی کنیمن مخف
 نی او تا ادانستمیباور کن، من نم« : آمد، گفتی کھ از تھ چاه میی با صداارسالن

 گر،یو اما درمورد موضات د.  اش را بفروشدھی کلخواھدیاندازه کلھ شق است کھ م
 ».سمانھ من واقعا متاسفم

اگر .  کار از کار گذشتھخورد،ی تاسف تو بھ درد من نم؟یمتاسف« : با انزجار گفتممن
 »...اما اآلن... کردمی می کارکی د،یگفتیزودتر بھ من م
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شدت زشت بود، فرو  کھ بھ یمی گرفتم و در مبل پاره پوره قدمی دست ھاانی را مسرم
 ھ؟ی چھ سرنوشتنیا... ای خدایوا. رفتم

 ».ی بکنیتوانستی نمی کارچیباور کن، سمانھ، کھ تو ھ« : گفتی با ناراحتعرفان
 ی کھ لرزشییبا صدا. شومی نمی زندگمی ھا من رو دست کم گرفتھ بودند، اما من تسلآن

 »طلبکارات چھ قدر بھت وقت دادند؟« :دمینداشت، پرس
 . ماهکی -
 ھی کنم، تو کلیاگر نتوانستم کار. دیبھ من سھ ھفتھ فرصت بدھ. ونی خب، آقااریبس -

 .ات را بفروش
 .دمی بر خود لرزی کارنی تصور چناز
 و از کشور می زودتر طلبمان را بدھدیما با. ستندیاما سمانھ، مشکل فقط طلبکارا ن -

 . داده ما رو لوی دزدنی ماشداری خررضا،ی چون علم،یخارج شو
 من ی کس، حتچی و با ھدی خارج شھر پنھان شویی سھ ماه درجانیاوف، پس شما ا -

 .دیتماس نداشتھ باش
 .رندیگی را بلد باشند، تو را ھم ممانی اگر جا؟یاما تو چ -
 بخوابم، خواھمیحاال ھم م. کنمی مدای ماندن پی براییخودم جا... دینگران من نباش -

 .ریشب بھ خ
:  بودنی ادانستمی کھ موقع خواب میزیتنھا چ.  تمام شدی آن شب لعنتب،ی ترتنی بھ او

 ... بکنمتوانستمی نمی کارچی بود و من ھی ام درحال نابودیزندگ
 یی دنبال جادیحاال با.  اخم کردمشبی حوادث دیادآوری کھ از خواب بلند شدم، با صبح

 یاو دختر خوب! حتما... نھ کھ دیشا.  فرانک کمکم کنددیشا... خب. گشتمی اقامت میبرا
 مخالفت کنھ، دیمادرشم شا. کنھی دوست منھ و ھروقت کھ بتونھ کمکم منیاست و بھتر

 .می کنشی راضمیتونیاما ما م
مانتوم رو . می پارک قرار گذاشتی برداشتم و بھ فرانک اس ام اس دادم و تومویگوش
 .  و رفتم سر قراردمیپوش
محمد . البتھ تنھا نبود، با نامزدش محمد آمده بود.  خانم اومدندر،ی ساعت تاخمی نبعد

 ی و ھشت سال سن داشت و فکر کنم فرانک ھمھ چستی بود، حدود بیپسر خوب
 .وردی بزرگوارش نمی بھ روچوقتیاما او ھ...  بھش گفتھ بودمویزندگ

 . دست تکون دادم و اون ھا ھم بھ سمتم اومدندبراشون
 ».نمتونیبیخوشحالم کھ دوباره م... نھ خانومسالم سما« : گفتمحمد
 »  شما؟دیخوب... نطوریمنم ھم« : زدم و گفتمی لبخندبھش

 و من فکر موندیمحمد درست مثل قاصدک م...  بھ اون پسر الغر دوباره لبخند زدمو
 ! ھرلحظھ امکان داره با وزش باد بشکنھکردمیم

 . می کردی فرانک رو بغل کردم و روبوسبعد
 کی و من فکر کردم کھ اآلن وقتشھ کھ فرانک را می پارک نشستھ بودیدل صنیرو

تا خواستم صحبت .  باھاش مطرح کنمیگوشھ بکشم و موضوع را بھ طور خصوص



 14 

 می بری ماھھی میخوای من و محمد م،یراست« : گفتیکنم، فرانک با خوشحال
 »!مسافرت

 ...دیاما شما کھ ھنوز ازدواج نکرد! مسافرت؟ -
 !انی خانواده ھامونم منیبھ خاطر ھم... درستھ -
 ؟یحاال کجا بھ سالمت... آھا -
 .اصفھان -
 . خوش بگذره بھتوندوارمیام -
فرانک ... ایخدا...  ھم موفق شدمی ام را پنھان کنم و تا حدودیدی تالش کردم ناامیلیخ

 ! کنمکاریحاال چ!  ماه تمومکیاونم ... ستیتھران ن
 و منم می کردی و درآخر ھم باھم خداحافظمی باھم صحبت کردیل و کمی خوردیبستن

بھ کس .  نبودیمسئلھ شوخ...  کنمکاری چدی بادونستمیمن نم...  فرانک شدمالیخیب
 ھم ماندمی خودم می حال اگر در خانھ نی اعتماد کنم، و در عتوانستمی ھم نمیگرید

 تونستمی برم، چون نمخواستمیخالمم نم یتازه، خونھ .  شمریاحتمال داشت دستگ
 کھ سھ ھفتھ اون جا بمونم بھ ذھنم نی بر ای مبنمی دروغچی بھشون بگم و ھتویواقع

 خودخواھانھ ذھنم یدر راه فکر.  بھ خانھ برگشتمیدیبا ناام...  کھ بخوام بسازمدیرسینم
  فرانک؟یستی دارم ناجی بھت احتیچرا وقت: را مشغول کرد

 ی اون نبود کھ ماھا خالفکار و فرارریتقص... کر کنم فینطوری مسخره بود کھ االبتھ
 .میھست
 از طرف یادداشتیداخل کھ شدم، .  فکرم ھزار راه رفتھ بوددم،ی کھ بھ خانھ رسیوقت

 :دمید)  ھم بودی کھ خالخچالی ھی شبیزیالبتھ چ( خچالی یعرفان و ارسالن رو
 ،زی عزی سمانھ

 شی کارکی. نگران جا و مکان ما نباش. می و ارسالن امروز بھ خارج شھر رفتمن
 ھا بھ خاطر ی بدبختنی ایھمھ .  شده چقدر متاسفمینجوری انکھی از ایدونینم... میکنیم

 تورو نکھی از ادی بای چجوردانستمیاگر صدتا دھان ھم داشتم، باز نم. متاسفم. منھ
 . کنمانی را بمی گذاشتم، شرمندگت تنھایتی موقعنی تو ھمچینجوریا

 سر و صدا ی مدت بنیو در ا. میکنی را خاموش ممانی ھای ما گوش،ی کھ گفتنطورھمو
 ی ھم خواھد بود، ساعت ده صبح، تویبعد از سھ ھفتھ، کھ دوشنبھ روز.  بودمیخواھ

 . نمتیبی کھ پاتوقمونھ، م،یشگیپارک ھم
  عرفان،ی شرمندگبا

 ی برای اگھی دیچون جا.  خونھ بمونمنیمجبورم تو ھم.  حاال خودمم و خودمخب،
 دو شب ھم بھ یکی...  از منزل باشمرونی بکنمی میالبتھ، تا حد ممکن سع. رفتن ندارم

 ...خدا بزرگھ. رومی خالم میخانھ 
 اآلن نی از ھمدی کنم، تا در عرض سھ ھفتھ طلب داداشمو بدم، بای کارخواستمی ماگر

 پول رو جور کنم، اما  تا بتوانم اوندادی رخ می معجزه ادیالبتھ با. کردمیشروع م
 .کردمی تالش خودم رو مدیحداقل با
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 ی مغازه ای وقت، مثال کار تومھی کار نھی تونستمی میعنی بکنم، توانستمی کار نممسلما
 کار فقط حروم کردن وقتھ و در عرض چند ھفتھ نی کھ انھی بکنم، اما موضوع ایزیچ
 . کنھونریلی منو متونھینم

 یمن دختر بد.  متنفرمنکاریچقدر از ا... آه. مونھی نمی بربی جز جی چاره اپس،
   ھم ھست؟یھستم، اما مگھ چاره ا

 را ھم با خودم برده بودم تا بفروشم، می ھافیل.  و سوار مترو شدمرونی خونھ زدم باز
 . بودیگری دزیاما ھدفم از رفتن بھ مترو، چ

ِوغ شلوغ شد، آرام آرام،  مترو شلی ھا، وقتفی لغی مترو شدم، شروع کردم بھ تبلسوار
 را فشی دار باشھ، بعد از پشت کھی ماخوردی شدم کھ بھ ظاھرش مکی نزدیبھ دختر

 .دی نفھمیخوشبختانھ کس. دمی پولشو قاپفیباز کردم و ک
... و...  پول رو نگاه کردمفیداخل ک. ی گوشھ اھی دمی شدم و دوادهی پی بعدستگاهیا

 .  ھزار تومان ناقابل توش بودستیدو
:  نقشھ بودی دوی مرحلھ ی آمدم و نوبت اجرارونی مترو بستگاهی از ای خوشحالبا

 ! در اتوبوسیدزد
 را کھ در مترو یی اتوبوس رفتم، بعد ھمان کارھای اتوبوس شدم و بھ قسمت پشتسوار

 ھمش پنجاه یکی نی متاسفانھ ای انجام دادم ولگھی خانوم دکیانجام داده بودم را با 
 . ھزار تومان داشت

 نشستم و پول ھا یمکتی نی رفتم و رویکی در آن نزدی شدم و بھ پارکادهی اتوبوس پاز
حساب ...  و ھفتاد تومان بودستی ھم رفتھ دوی ھا، روفیبا پول فروش ل... را شمردم

 تونمی ماد،ی برمی پول گنقدری فروش داشتھ باشم و روزانھ ھمنقدری ھمیکردم اگر روز
 !نھ:  بودنیا  نھ؟ جوابایطلب عرفانو بدم 

 خواست؟ی می از جونم چگھیاون د! شھاب:  زنگ خوردمی موقع گوشھمان
 الو؟ -
 سالم، سمانھ خانوم؟ -
 ! برات بکنم سرم شلوغھی کارتونمی ھم من نمی البتھ اگھ دار؟ی داریکار. آره -
 ؟یچ -
 ! خداحافظ،یدی کھ شننیھم -
 .نھ صبر کن -
   بابایا -
 !ی بھ حرفام گوش ندی پس حق نداریستی تو مگھ بھ من بدھکار ننمیبب... راستش -
 ؟یخوای میخب حاال چ -
 !خودتو -
  نھ؟ای تھی حالایشی پررو میلی خی دارنیبب -
 ی چرخھی می با ھم بریایم...  کھ دلم گرفتھنھینھ بابا اشتباه برداشت نکن، منظورم ا -

 م؟یبزن
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 !مگھ من دل باز کنم؟ -
 ! گفت آرهشھیم! ھھھھ -
 ... بھشون برسمدی مشکالت ھست کھ بای سرھی تونمیمن واقعا نم -
 : گفتمعینھ؟ سر... شھاب پولداره...  لحظھ چشام برق زدھی
  و کجا؟یک... امیم... چرا -
 .کنمیساعت ھشت خوبھ؟ آدرسو بھت اس ام اس م... ممنون... آه -
 .نمتیبی خب، ماریبس -
 .پس فعال خداحافظ -
 .خداحافظ -

 یتن بھ ازدواج: کردمی انتخاب مدیاما با... دمی کھ کرده بودم بھ خود لرزی فکراز
 . عرفانای یاجبار

 .عرفان:  من انتخابم را کرده بودمو
 ھم بود و آن ارسالن بود، مطمئنا ارسالن ھرگز من رو گری دی انھی گزالبتھ

 کھ دمیفھم...  از احساسات خودم بھ ارسالن مطمئن نبودمگھیاما راستش د... دیبخشینم
چون . شتری بزی بود، و نھ چیمن در واقع عاشقش نبودم، احساسم بھ او صرفا وابستگ

 .بود، اون بود  کھ بھ قول معروف خرم کردهیتنھا پسر
 و بھ استقبال دمیرا پوش)  لباسمنیمناسب تر:  بگمینجوری بھتره اای(  مناسبیلباس

 ھم، یو کم...  دل گرفتھ بود رفتم تا دل باز کنش بشومی پرپول، کھ در واقع پسریفیک
 !عاشقش کنم

 یمعمول...  اومدی نمکی و پکی ھم شیلیرستورانھ بھ نظر خ.  رستوران شدموارد
بھ اطرافم نگاه .  کمتر معذب بودم؛ ھم من ھم خود شھابی طورنیفکر کنم منم ا. بود

 شده رهی خرونی کنار پنجره نشستھ بود و بھ بی صندلیھ رو کدمیکردم و شھاب را د
برگشت و .  تا متوجھ حضورم بشودم کردی مصنوعیسمتش رفتم و سرفھ ا. بود

 وجودم را ییباعث شد گرما... چطور بگم... لبخندش...  دادلمی جذاب را تحویلبخند
 . کھ تا آن زمان احساس نکرده بودمردیفرا بگ

 !نوم سمانھ خایخوش اومد -
 .ممنون -
 خب چھ خبرا؟ -

 نزاکت نقدریاما مسلما ا» ! ندارهیاما بھ تو ربط...  ھستادیخبر کھ ز« : دلم گفتمتو
 .ارمی را بھ زبون نی حرفنیداشتم کھ ھمچ

 شما چطور؟... ستی نیخبر -
 ...خب -
  افتاده؟ی اتفاق؟یخب چ -

 یشی نمامی نگراندمی فھمیچون خودم ھم تعجب کردم، وقت... دی از حرفم تعجب کندیشا
 .ستین
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 .نامزدم باھام بھ ھم زده... راستش... من -
 شوکھ شدم آخھ اون منو ی کمھی« : حس کردم؟ شھاب ادامھ دادی ناراحتشی در صداایآ

 ». دوست داشتیلیخ
 »خب، چرا؟« : گفتمی احساسی با بمن

 ».اون با کار من مشکل داره« : گفتی وصف ناشدنی با حرارتاون
کارت؟ مگھ شغلت «:دمی پرسختمیری نوشابھ موانی لی خودم توی کھ براطورنیھم
 »ھ؟یچ

 ».سمی پلسییر« : جواب دادی با بداخالقاون
 ی سعکھیدر حال.  نوشابھ از دستم افتاد و بھ تتھ پتھ افتادموانی کھ لدی حدس بزندیتونیم
پس اونروز کھ ساعتتو ... آھا« :دمی پرساطی حفظ کنم، با احتموی خونسردکردمیم

 »؟ی کنرمی دستگیخواستیبرداشتم م
 مانعم یزی چھی ی چرا ولدونمی سمانھ، نمیدونیم. ھھھ! نھ« : کرد و پاسخ دادی اخنده

 ». رو بکنمنکاری کھ اشدیم
:  فکر وحشتناک بھ ذھنم آمدنی بدتر شد کھ ایزمان. بدتر ھم شد.  حالم خوب نبودمن

 رو ھی بوده تا من و عرفان و بقیسی پلاتینقشھ بوده و جزو عمل نای اینکنھ ھمھ 
   کنند؟ریدستگ

 ». برمدیمن با... من« : سرعت از جام بلند شدم و گفتمبا
 »!؟ی کردی ھو قاطھی چرا انقدر یھ« :دی کھ معلوم بود دمغ شده پرسشھاب

 . از دوستام قرار مالقات دارمیکی افتاده کھ با ادمی.  نکردمیقاط... نھ -
منو باش کھ فکر « : عوض شد و گفتی چشمانم نگاه کرد، حالت صورتش کمبھ
 ».گھی وقت دھیباشھ واسھ ...  ندارهیاما خب اشکال! ی آرومم کنیتونی تو مکردمیم

 ».خداحافظ. شرمنده... آره« : زدم و گفتمی لبخندیزورک
 .بھ سالمت -

 !دردسر پشت دردسر.  گرفتم و بھ خانھ برگشتمی تاکسرون،ی از آنجا آمدم بعیسر
:  کامال واضح بودزیھمھ چ.  افتادمھی بالفاصلھ از فرط ضعف بھ گردمی خانھ کھ رسبھ

 ظاھرا ی انجام بدن، ولتشونوی مامورشونی شده بودم تا اسی آقا پلنی دست اچھیمن باز
 .  داده بود و شغلش را لو داده بودی سوتس،ی آقا پلنیا

« : باشھ، نھ؟ با خودم گفتمی اتفاقا تصادفنی ای امکان ھم وجود داشت کھ ھمھ نی ااما
دست کم شانس  -  نھ بھ سرنوشت و نھ بھ شانسچوقت،یمن ھ» !احمق نباش سمانھ

 ی بھش اطالعاتدی نباکردم،ی از مالقات با شھاب امتناع مدیبا. باور نداشتم -خودم
 . دمیکشی ازدواج می ھ براش نقشدی نبانطور،یھم... دادمیم

 فکر کردم کھ وقتم را چھ یدی بلند شدم و دست و صورتمو شستم، و با نااممی جااز
 شام، یبرا.  باشھ، عرفان برادرمھیھر چ...  تالش کنمشتری بدیبا!  ھدر دادمھودهیب

 . درست کردم و بھ رختخواب رفتممروی تخم مرغ نیکم



 18 

 شبی دیھنوز مانتو. دمی در از جا پری ساعت ھشت صبح شده بود کھ با صدایحدودا
از سوراخ .  کردم و بالفاصلھ در را باز نکردماطیرفتم سمت در، اما احت. تنم بود

 .  پشت در استی کنمی آن طرف را نگاه کردم تا ببوارید
 رضای علدیحدس زدم آن مرد جوان با!  مرد جوانکی ھمراه سی نھ، دوتا افسر پلیوا

 عقبتر پارک شده بود، و داخل آن دو سی پلنی متوجھ شدم ماشیدیباشھ، سپس با ناام
 .  ھم نشستھ بودندگریافسر د

!  آنقدر احمق نبودم کھ در را باز کنمد،ی نگران نباشی دوباره در زد، ولسی پلافسر
 کھ کی مان رفتم و آنجا، بھ برکت چند تا الستیمی قدی خانھ ی بھ قسمت پشتعیسر
 ھا در را سیھمان موقع متوجھ شدم پل. دمی پرواری دی از رو ھم تلنبار شده بودند،یرو

 نیبھتر است ا! ی رسولیآقا« : زدادی از آن ھا فریکی. شکستھ اند و وارد خانھ شدند
 حرفش گوش نکردم ی ھیاما من منتظر نشدم و بھ بق» !می جا تمام کننی ھا را ھمیباز

 کھ نی کھ متوجھ نبودم کھ ادمیآنقدر دو... دمیو فقط دو... دمیدو... دمی دوعیو سر
 کردمیکھ احساس م دمیآنقدر دو...  عرقای است، بھ خاطر اشک ھاست سیصورتم خ

 ھم گری دھی ثانکی ی حتگری ددمیسرانجام کھ فھم...  عقبتر از بدنم جا مانده استمیپاھا
ت ساع: بھ ساعتش نگاه کردم.  ھمراھم بودلمیخوشبختانھ موبا. ستادمی آورم، ایتاب نم
 دادم و نییبغضم را پا. آه، فرانک بود...  زنگ خوردمیھمان موقع گوش.  بودمیده ون

 .کردم خودم را خوشحال نشان دھم یسع
 الو؟ -
  سمانھ؟یخوب! زمیالو سالم عز -
 .آره... آه -
 . حتما بگوا،ی تعارف نکنمیاری برات بی خواستیزیچ.  اصفھانمیری ممیما دار -
 خواھمی مخواھم،ی متی امنخواھم،یخانھ م. خواھمی مزھای چیلی خودم فکر کردم، خبا

 ی کمخواھم،ی ارسالن را مخواھم،یعرفان را م.  بخوابمشی شب را در آساکیحداقل 
 اما افسوس، تو خواھم،ی و لطف پدرانھ می دلسوزخواھم،یمحبت و نوازش مادرانھ م

 ... یکن بمی برایتوانی نمیکار چیتو ھ... یدانی دردھا نمنی از اچیھ
 جھنم شد، مگر من چھ می براای چھ ظالمانست، چھ راحت دنی خودم فکر کردم، زندگبا

 . می است زندگنیا...  و منی شاد ھستنگونھی با تو دارم فرانک؟ تو ایفرق
« : شاد گفتمی ندادم، و با لحنی سرکشی اجازه نی از اشتری بگری داالتمی فکر و خبھ

 فقط خوام،ی نمیزی چزینھ عز!  بھتون خوش بگذره فرانک جوندوارمیام... آھا
 ».نیمواظب خودتون باش

 .ی بابوسمت،ی مزم،یحتما عز -
 
 .بھ سالمت، خدانگھ دارتون باشھ 



 19 

:  کامال واضح بودزیھمھ چ.  افتادمھی بالفاصلھ از فرط ضعف بھ گردمی خانھ کھ رسبھ
 ظاھرا ی انجام بدن، ولتشونوی مامورشونی شده بودم تا اسی آقا پلنی دست اچھیمن باز

 .  داده بود و شغلش را لو داده بودی سوتس،ی آقا پلنیا
« : باشھ، نھ؟ با خودم گفتمی اتفاقا تصادفنی ای امکان ھم وجود داشت کھ ھمھ نی ااما

دست کم شانس  -  نھ بھ سرنوشت و نھ بھ شانسچوقت،یمن ھ» !احمق نباش سمانھ
 ی بھش اطالعاتدی نباکردم،ی از مالقات با شھاب امتناع مدیبا. باور نداشتم -خودم

 . دمیکشی ازدواج می ھ براش نقشدی نبانطور،یھم... دادمیم
 فکر کردم کھ وقتم را چھ یدی بلند شدم و دست و صورتمو شستم، و با نااممی جااز
،  شامیبرا.  باشھ، عرفان برادرمھیھر چ...  تالش کنمشتری بدیبا!  ھدر دادمھودهیب

 . درست کردم و بھ رختخواب رفتممروی تخم مرغ نیکم
 شبی دیھنوز مانتو. دمی در از جا پری ساعت ھشت صبح شده بود کھ با صدایحدودا

از سوراخ .  کردم و بالفاصلھ در را باز نکردماطیرفتم سمت در، اما احت. تنم بود
 .  پشت در استی کنمی آن طرف را نگاه کردم تا ببوارید

 رضای علدیحدس زدم آن مرد جوان با!  مرد جوانکی ھمراه سیوتا افسر پل نھ، دیوا
 عقبتر پارک شده بود، و داخل آن دو سی پلنی متوجھ شدم ماشیدیباشھ، سپس با ناام

 .  ھم نشستھ بودندگریافسر د
!  آنقدر احمق نبودم کھ در را باز کنمد،ی نگران نباشی دوباره در زد، ولسی پلافسر
 کھ کی مان رفتم و آنجا، بھ برکت چند تا الستیمی قدی خانھ ی بھ قسمت پشتعیسر
 ھا در را سیھمان موقع متوجھ شدم پل. دمی پرواری دی ھم تلنبار شده بودند، از رویرو

 نیبھتر است ا! ی رسولیآقا« : زدادی از آن ھا فریکی. شکستھ اند و وارد خانھ شدند
 حرفش گوش نکردم ی ھیاما من منتظر نشدم و بھ بق» !می جا تمام کننی ھا را ھمیباز

 کھ نی کھ متوجھ نبودم کھ ادمیآنقدر دو... دمیو فقط دو... دمیدو... دمی دوعیو سر
 کردمیکھ احساس م دمیآنقدر دو...  عرقای است، بھ خاطر اشک ھاست سیصورتم خ

 ھم گری دھی ثانکی ی حتگری ددمیسرانجام کھ فھم...  عقبتر از بدنم جا مانده استمیپاھا
ساعت : بھ ساعتش نگاه کردم.  ھمراھم بودلمیخوشبختانھ موبا. ستادمی آورم، ایتاب نم
 دادم و نییبغضم را پا. آه، فرانک بود...  زنگ خوردمیھمان موقع گوش.  بودمیده ون

 .کردم خودم را خوشحال نشان دھم یسع
 الو؟ -
  سمانھ؟یخوب! زمیالو سالم عز -
 .آره... آه -
 . حتما بگوا،ی تعارف نکنمیاری برات بی خواستیزیچ.  اصفھانمیری ممیما دار -
 خواھمی مخواھم،ی متی امنخواھم،یخانھ م. خواھمی مزھای چیلی خودم فکر کردم، خبا

 ی کمخواھم،ی ارسالن را مخواھم،یعرفان را م.  بخوابمشی شب را در آساکیحداقل 
 اما افسوس، تو خواھم،ی و لطف پدرانھ می دلسوزخواھم،یمحبت و نوازش مادرانھ م

 ... ی بکنمی برایتوانی نمیکار چیتو ھ... یدانی دردھا نمنی از اچیھ
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 جھنم شد، مگر من چھ می براای چھ ظالمانست، چھ راحت دنی خودم فکر کردم، زندگبا
 . می است زندگنیا...  و منی شاد ھستنگونھی با تو دارم فرانک؟ تو ایفرق
« : شاد گفتمی ندادم، و با لحنی سرکشی اجازه نی از اشتری بگری دالتمای فکر و خبھ

 فقط خوام،ی نمیزی چزینھ عز!  بھتون خوش بگذره فرانک جوندوارمیام... آھا
 ».نیمواظب خودتون باش

 .ی بابوسمت،ی مزم،یحتما عز -
 .بھ سالمت، خدانگھ دارتون باشھ -

 یاما از زندگ... کردمی حسادت نمد،ی چقدر ناراحت بودم، اشتباه نکنمی بگوستی نالزم
 ی گرفتم امشب را در خانھ میتصم.  بکنمتوانستمی نمی کارچیحاال اصال ھ.  بودمیشاک

 ھا و گل ھا و لباس فی از لی بھ خانھ برگردم و مقداریواشکیخالم بگذرانم و فردا 
 .تا اون موقع خدا بزرگ است... دانمی نمگریبعدش را د.  را بردارممیھا
 دوره، یلی خالم خی کھ خانھ یی چقدر پول دارم، از اونجانمی را شمردم تا ببمی ھابیج

 . داشتمی تاکسیخب، خدا رو شکر پول واسھ . رمی بگیمجبور بودم تاکس
زنگ . میدی ساعت بعد، رسمین.  خالمو بھش دادمی شدم و آدرس خونھ ی تاکسسوار

 . دختر خالم، جواب دادم،یمر. خونشون رو زدم
 بلھ؟ -
 .منم سمانھ. میسالم مر -
 ؟ی داریخب کار. سالم. آھا -

 ی جا زندگنی کھ من و عرفان ایزمان.  داشتممی را از جانب مری ادبی بنی اانتظار
 در کرد،ی ھم اون دعوا رو شروع مشھیھم. شدی دعوام ممی من مدام با مرم،یکردیم

 بھ اد،ی از من بدش بدادمیالبتھ بھش حق م. میکردی کل م ھم فقط باھم کلیمواقع عاد
 .می تنگ کرده بودیلی خھ خوننی اونو تو ایھر حال ماھا جا

 .نیی پاادی بی بھ خالھ بگشھیم... آره -
 !مامان. قھی دقھیباشھ صبر کن  -

 ی پر از مھربانیبا چشمان. می کردیبغلم کرد و روبوس. نیی خالم اومد پاقھ،ی پنج دقبعد
 می مرنیا! یسادیچرا دم در وا! زمی عزنمتیبی خوشحالم میلیخ« :نگاھم کرد و گفت

 ».زمی عزای تو؟ بیای شده چرا دعوتت نکرد بلیذل
 »!ممنون خالھ« : با لبخند گفتممنم
 بود و ستادهی انھی دم در دست بھ سمیمر. میدی بھ خونھ رس،ی از سھ طبقھ پلھ نوردبعد

 مامانشو ی و حرفاسادهی فالگوش وافونی آی معلوم بود پا رو مچالھ کرده بود؛افشیق
اون .  کردمکی سالم و علمی را درآوردم و با مرمی کفش ھادم،یبھ دم در کھ رس. دهیشن

 روحش نگاھم کرد و با تکان دادن سر، یو سرد و ب ھم ھمونطور با چشمان سبز
 .جواب سالمم را داد

 من م،یکردی می زندگنجای کھ ما ایاسم خالمھ، در مدت(  خانھ کھ نشستم، محبوبھداخل
 و وهی و می چامیبرا) کردی محبوبھ، اما عرفان ھمون خالھ صداش مگفتمیبھ خالم م
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 نشستند و محبوبھ ھم ھمان یی مبل روبروی رومیبعد محبوبھ و مر.  آوردینیریش
بعد محبوبھ .  ھامون نزدمیاز خالفکار یرف حچیمن ھم ھ.  را کردیشگیتعارفات ھم

 ھمھ نی و ایفتی ما بادی باعث شده یحاال چ! خب دخترم« :دی ازم پرسنیری شیبا لبخند
 »؟یای جا بنیراه رو تا ا

 قھوه ی با موھای و مشغول بازدی را توھم کششی اخم ھامی دخترم، مری گفتن کلمھ با
 . روشنش شدیا

 براتون یلیخب راستش دلم خ« : گفتممتی حرف خالم بودم، با مالنی ای کھ آماده منم
 مکث اضافھ یبعد از کم» .نی شما حکم مادرمو دارد،یدونیتنگ شده بود خالھ، آخھ م

 »! بمونمشتونی چند شب پھیگفتم اگھ بشھ، « :کردم
 می جا خورد، اما آرامش خودش را حفظ کرد؛ برعکس، مری حرف من کمنی از اخالم

 خودتو دعوت یخودت دار!  جا بمونمنی ای چیچ« : کردغی جغیش اورد و جزود جو
 »!امکان نداره! پررو! ؟یکنیم

 »!زمی عزی بمونیتونیالبتھ کھ م« : رفت و روبھ من گفتی چشم غره امی بھ مرخالم
 »!قربونت برم محبوبھ جون« : گفتمی با خوشحالمنم
 لتی دلستیمعلوم ن. ی جا بموننی اینھ، تو حق ندار« : بلند شد و گفتشی از جامیمر
 »!مامان، مطمئن باش از خونھ فرار کرده! ی ما افتادادی سال تازه ھی کھ بعد ھیچ

 »!برو تو اتاقت! میبسھ مر« : گفتمی بھ مرتی با عصبانمحبوبھ
 !شدی و ھم باھاش رفتار مکردی دوسالھ ھم رفتار می درست مثل بچھ ھاد،ینیبیم

 .گاز گرفت و بھ اتاقش رفت و در رو ھم پشت سرش بست اش را ینیی لب پامیمر
 دی اون ھرچھ قدرم از من متنفر باشھ، بازم باموند،ی درست مثل بچھ ھا ممی مررفتار

 ی من اصال مھم نبود کھ اون در موردم چیالبتھ برا. ارهی واسھ رفتارش بی خوبلیدل
اما ظاھرا، .  بھ خودم زحمت ناراحت شدن از رفتارشو ندادمنی واسھ ھمکنھ،یفکر م

محبوبھ با . من بر بخورد، بھ محبوبھ برخورده بود  بھنکھی از اشتری بم،یرفتار مر
 نکھیاون با ا... خوامی ازت عذر ممیمن از طرف مر« : بھ من گفتی عصبیلبخند

 »!کنھی پنج سالھ رفتار می بچھ ھی سالشھ، اما مثل ستیب
 نداره، بھ ھرحال من دوازده یاشکال« : شانھ ام را باال انداختم و گفتمیی اعتنایبا ب منم

 »! بھ رفتاراش عادت کردمگھیسال از عمرمو با اون بزرگ شدم، د
 یاما بھ رو.  از دستم دلخور شدی کمھی چون ظاھرا محبوبھ گفتم،ی را نمنی کاش ایا

فکر : با خودم گفتم» .یتو اتاقش بخواب بذاره می مرکنمیفکر نم« : و گفتاوردیخودش ن
 !نکن، مطمئن باش

 ».ی تو اتاق من بخوابیتونیم« : ادامھ دادنیری شی با لحنمحبوبھ
 »! ممنون، خالھ محبوبھیلیخ« : با لبخند گفتممنم

 گرسنھ یلیمن خ.  ناھارو بشورهی زد و رفت تا ظرفای ھم در پاسخم لبخندمحبوبھ
 نشستم و شروع کردم نقشھ منی مبل نشیرفتم رو. دیکشی بھ غذا نملمیبودم، اما م

اما مشکل .  پول کاسب شمی بکنم، و کمنی رامتی مانند ماجرای کارتوانستمیم. دنیکش
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 را نیپس دور ا.  را از من بخردی دزدناس کھ اجشناختمی را نمچکسی بود کھ ھنیا
 دیمحبوبھ با و می پول مرفی سراغم آمد، کیطانی شیناگھان فکر. دمی خط کشزین

 داشتم، اجی ھروقت بھ کمکشون احتگھی دنداختن،ی مرمیپرپول باشد، نھ؟ اما اگر گ
 کھ بھ بتوانم از آن ھا پول بدزدم، دست کم از محبوکنمیتازه، فکر نم. کردندیکمکم نم

پس تنھا راه حل، ھمان فروش گل .  حکم مادرمو داشتیی جوراھیاون .... توانستمینم
 دوتا تماس از دست دمی انداختم، و دی نگاھلمیبھ موبا.  بودی بربی ھا و جفیھا و ل

 ازش دی و من باسھی اما اون پلنھ،ی منو ببخواستھیحتما دوباره م. رفتھ از شھاب داشتم
 سی پلسییچطور ممکنھ اون ر... سھی پلسیی گفتھ بود رھاب ش،یراست.  کنمیدور

 ھی باشھ، چھ سی پلسیی، چھ ربھ ھرحال!  حرفاسنی جوون تر از ایلیباشھ؟ آخھ خ
 . کنمی ساده، بھ نفعم بود کھ ازش دورسیپل

 یکم. کردی درد می بودم، بدنم کلدهی استراحت کنم، آخھ آنقدر دوی گرفتم کممی تصمبعد
 اومد میمستق.  آمدرونی از اتاقش بمی ساعت بعد، مرمیحدود ن.  نشستمونیزی تلویپا

 نکردم، اما ییمن اعتنا. سمت من، کنترل را از دستم گرفت و کانالش رو عوض کرد
 ی با حرکتلشویاز جاش بلند شد، موبا.  اورده بودوش من جیی اعتنایاون ظاھرا از ب

 یدارم شماره « :بھم گفت. پر از ناز و عشوه در اورد و شروع کرد شماره گرفتن
 اگھ اون زمیعز« : گفتمیالیخیمنم با ب» . ببرتتادی تا بھش بگم برمیگیعرفانو م

 »!دمی مریی ھستش، تغمی کھ مرای اسم دننیبرداره، من اسممو بھ زشت تر
 یلی اتفاقا اسم خمینھ، مر! استی اسم دننی زشت ترمی کھ مردی فکر نکنکنمی مخواھش

 ی با بمیمر.  را ناراحت کندمی حرف را زدم کھ مرنیاما من در آن لحظھ ا! ستییبایز
 از یتو چ! خفھ شو بچھ گدا« : زدغی اش را بھ طرف من پرت کرد و جی گوشیرحم

 »! واسھ برادرت دنبال غذا بگردبرو تو ھمون آشغاال! ؟یدونی مییبایز
 رفتھ بود اآلن ادمیآه، « : ادامھ دادی اومد؛ او با پوزخندی خونم در نمیزدی مکارد

من » !ی بزنگھی دی ھای کثافتکار وی کھ دست بھ دزدی ھستی انقدر عوضگھید
 کردم با یدر عوض سع.  نبودی راه حل خوبنی خفش کنم، اما متاسفانھ اخواستمیم

 ،یدونیم. آره، درستھ« :و لبخند گفتم با آرامش.  بزنمنی اون رو بھ زمفی ظریروش
 کھ بغض ی وقتکنم،یاآلن کھ فکر م. می مریشی خوشگل میلی خیاری جوش میوقت

 »!رهیگی می ھم، درست مثل اآلن، لبات حالت قشنگیکنیم
اون ھمھ سال سال !  چشام گم شویاز جلو« : تحملشو نداشت، بھم گفتگھی دمیمر

 »!تونمی ھم نمھی ثانکی گھیتحملت کردم، اما د
 یکنی مینجوری کردم کھ اتی مگھ من کارھ؟ی تو مشکلت با من چم،یمر« : گفتممنم

 اش را داخل ی مبل نشست و ھندزفریخ گذاشت و رو پاسی پرسشمو بمیمر» باھام؟
 کمک محبوبھ ی بلند شدم و بھ آشپزخونھ رفتم و کممیمنم از جا.  گذاشتشیگوش ھا

 ش،ی و قھوه ابای زی موھانیدر ب! د و شکستھ شده بوریطفلک محبوبھ چقدر پ. کردم
 نکھی و چروک داشت و با انی چنیصورتش چند. شدی مدهی دی فراواندی سفیتار ھا

 . رفتی دوال دوال راه میچھل و ھفت سالھ بود، اما کم
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 و بعد از شستن ظرف ھا، بھ اتاق محبوبھ رفتم و می کھ شد، شاممان را خوردشب
« :گفتم »؟یاوردی چرا لباس خواب ن،ی جا آمدنی خواب ایبرا« :محبوبھ بھ من گفت

 ی را با بمی مری از لباس ھایکیبعد . » ساکمو بردارمزی میفراموش کردم از رو
 خودم رفتم تا ی گرفتم و بھ خانھ یتاکس ، بلند شدممیصبح کھ شد، از جا. دمی پوشیزار
 خانھ را محاصره کرده و تعداد سی متوجھ شدم، پلیاما با ناراحت.  را بردارملمیوسا

 . نگھبان مشغول محافظت از خانھ اندیادیز
 تلخ قتی وارد خونھ بشم، حقتونمی رقمھ نمچی کھ من ھدمی رسجھی نتنی بھ ای ناراحتبا

 بگذارم و از خالھ رپای گرفتم غرورم را زمیتصم. باختمی خودم را مدیاما نبا. است
 اما وقت م،یشدی کار ھم دوباره بدھکار منیگرچھ با ا. رمیمحبوبھ پول قرض بگ

 ی و از آن محلھ  را برگرداندممیبا غصھ رو. می برگرداندن پول داشتی برایشتریب
 شدن ادهیچون موقع پ. شدمی کاش نمی شدم، اما ایسوار تاکس.  آمدمرونی بزینفرت انگ

 ! را ندارمی تاکسی ھی کھ پول کرادمیفھم
 گفتم منتظر یبھ راننده تاکس. شدی نمنی بدتر از اگری اوضاع دز،ی عزی خواننده خب،

 یمحبوبھ گرم صحبت پا.  محبوبھ را زدم و رفتم باالیبماند و خودم زنگ در خانھ 
 مھمانش نشستھ بود و یاو جلو. کردی ھم داشت با مھمانش صحبت ممیتلفن بود و مر

اما آن ھا بھ من محل نگذاشتند و نھ تنھا . دمید من صورت مھمانش را ننیبھ خاطر ھم
 مبارکشان یند کھ رو را ندادنی زحمت ازی بھ خودشان نیبھ من سالم نکردند، بلکھ حت
 و موندمی ساکت مدیطبق معمول، من ھم با.  بندازندیرا برگردانند و بھ من نگاھ

 .کردمی نمیتیشکا
 می پول محبوبھ بردارم و بعدا بھ او بگوفی را از کی گرفتم پول تاکسمی عجلھ تصمبا

بوبھ  نبود کھ محیزی چی تاکسی ھیمسلما برداشتن پول کرا.  پول برداشتمفشیکھ از ک
 ینگاھ.  وارد اتاق شدم،یپول را برداشتم و ھمان لحظھ، مھمون مر. را ناراحت کند

معلوم بود . امدیاز ظاھر آن دختر خوشم ن. شناسدی مرا مای گوکرد،ی بھ من مبیعج
کھ البتھ ... کنھی گدا نگاه می چارهی بدبخت بکی است و بھ من بھ چشم یدختر ھرزه ا

 ! نبودمنی ھم جز ایگری دزیمن چ
 کجا بود و محبوبھ رفتھ بود دانمی نممیمر.  را دادم و بھ باال برگشتمی تاکسی ھی کراپول
با دقت نگاھش .  مبل نشستھ بودی روم،یگوی را ممیآن دختر ھم، مھمان مر. دیخر

 نمونده بود، لباش مثل مبل شده بود، و ی جز دوتا سوراخ باقیزیاز دماغش چ: کردم
بھش سالم دادم، اما او جواب !  را ھم کھ نگوشیھا لباس. د رنگ بویموھاش شراب

 تا نیخوای میزیچ« :دمی ندادم، پرسیتیاھم. سالم مرا نداد و مرا بر و بر نگاه کرد
 »ارم؟یبراتون ب

 »! باھات حرف بزنمخوامی منیبش« :گفت
 دهی ترسیکم. ستی دور و برا ننی ای دور و برش را نگاه کرد تا مطمئن شود کسبعد

من شھنازم، دوست « : گفتی تفاوتیبا ب. کردی متمی دختر اذنی راجع بھ ایزیبودم، چ
 ».میمر
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فکر کردم بھتر است .  شدی را در آورد و روشنش کرد و مشغول دودبازگارشیس
 »... خوشبختم، منم سمانھتونییاز آشنا« :منم گفتم.  کنمیخودم را بھش معرف

اما .  دربارت بھم گفتھمیمر.  سمانھشناسم،یممن تو را « : را قطع کرد و گفتصحبتم
 ی تو دختر خوبدونمی باره نگفتھ، اما خودم منی در ایزی بھم چمی مرنکھی با ا،یدونیم
 ».یستین
 رو ھم بد گرانی دن،یشما خودتون بد« :گفتم.  را باال بردممی از ابروھایکی ی بدگمانبا
 »!نینیبیم

روباه، روباه را « : کرد و گفتکتری زد، اندام الغر و زشتش را بھ من نزدیپوزخند
 درستھ؟ بھ نظرم من و تو خوب ،ی داری تو مشکل مالکنمیفکر م!  جانمشناسدیم
 ».می با ھم کار کنمیتونیم

 »کار؟« :گفتم
 ».ونیلی توش داره، واسھ ھربار کار، پنج میپول خوب« :گفت

 »؟یچھ کار... چھ« : تکرار کردمشد،ی نمباورم
 نی از امی زندگکردم،ی کار مشیاما اگر چندبار برا.  نبودی تومان، پول کمونیلی مپنج

 !ابدی ی مانی پامیفقط تصورش را کردم کھ باالخره دردھا. شدیرو بھ آن رو م
اما چھ :  مثل خوره بھ جانم افتادزی نیگری فکر دکردم،ی فکرھا را منی کھ انطوریھم

 ی توش پول داشت؟ چطور ممکن بود کسنقدری بکنم کھ اخواستی از من میکار
  درکار ھست؟ی نقشھ اای را بھ من بدھد؟ چرا من؟ آی مبلغ ھنگفتنی چنشنھادیپ

 » برات بکنم؟یخوای ازم میچھ کار« :دمی لرزان پرسیی بار سوم و با صدایبرا
 ھ،یخوبکار « : محکم گفتیی را بھ چشمانم دوخت و با صدانشی نگاه سنگشھناز

 ».نترس، بھم اعتماد کن
 کھ ییکالفھ شده بودم، با صدا.  بکنمخواستمی بود کھ من نمی ھمان کارقای دقنی او
 یخواھی برات چھ کار کنم، کھ میخوایاما از من م« : تر بود، گفتمی عصبی کمندفعھیا

 »؟ی را بھ عنوان دستمزد بھم بدی مبلغنیھمچ
 ارم،ی جنس را از مرز بی مقدارخواھمی از سفرھام کھ میکی در خوام،یازت م -

 .ی کنمیھمراھ
 ؟یجنس؟ چھ جنس -
.  ھم نکنی بکن و فضولگمی رو کھ بھت میفقط کار. ستی بھ تو مربوط نگھی دنشیا -

 و ی و تعداد جعبھ ھارو بشمار،ی ازم مراقبت کن،یای کھ ھمراھم بنھی افتیوظ
 .یسیبنو
 . کاسستمی نری زیھ ا خودم فکر کردم حتما کاسبا
 ؟یدی مونیلیبعد بھم پنج م! ن؟یھم -
 آره -

 ی خطرھی گھ،ی دختر منی کھ ای کارنیحتما ا.  بار نروریسمانھ ز:  خودم گفتمبھ
 .گھی داره کھ شھناز نمیزیچ
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 تونھی مون،یلیپنج م.  شمارمھنیبھش فکر کن سمانھ، ا« : آرام گفتیی با صداشھناز
اگر قبول . تا شب بھم خبرشو بده.  نجاتت بدهتونھی مونیلیپنج م...  بھتر کنھتویزندگ
 ».زمی عزگمی بھت ماتیی جزی بعدا درباره ،یکرد

 .  گذاشت و رفتی منو تو خمارو
... ونیلی گرفتم؛ پنج ممی دست ھانی نشستم و سرم را بنی زمی بھ اتاق محبوبھ رورفتم

 نی اگفتی از وجودم میاما بخش. زهی وسوسھ انگمیلیخ... زهیوسوسھ انگ... ونیلیپنج م
 وجودم ی گھی باشھ، اما بخش دیزی چی توش خطردمی مشکوکھ و شایلیکار خ

 دست بھ تی نکن کھ عرفان واسھ زندگراموش خطرناک باشھ، اما فدیآره، شا: گفتیم
 ...زدی می خطرناک تریچھ کارا

 ی بھ خاطر اون ھرکاردیمن با...  آمدنیرینام عرفان بھ گوشم ش... عرفان... آره
 نکاروی بھ خاطر اون ادیبا... َتنھا کسمھ... اون برادرمھ... من دوسش دارم... بکنم
 .بکنم
 کاغذ را ی روی برداشتم، شماره مویگوش.  را گرفتھ بودمممی شده بود، و من تصمشب

 ».سالم، من سمانھ ام« :خود شھناز برداشت، گفتم. گرفتم
 ؟ی رو گرفتمتی، تصمخب سمانھ -
 . کنمکاری چدی بادیبھم بگ. بلھ، جوابم مثبتھ -

 . شھناز بلند شدی قھقھ ی آن طرف تلفن صدااز
 کھ بھت ی آدرسنیپس فردا، ساعت ھشت شب، بھ ا!  خوبھ دخترجونیلیخ... خوبھ -
 ی حتچکس،ی ھ،یآه، راست. شنی کھ جنسا معاملھ میی تا من خودم ببرمت جاای بدمیم

  ندارم، روشن شد؟میشوخ. یُدھنت باز بشھ مرد.  خبر ندارهای قضانی ھم ازمیمر
 .بلھ -

 منیبھ نش.  گرفتم بھش فکر نکنممی بودم، اما تصمدهی ترسیمنم کم.  قطع کردرویگوش
 .  با محبوبھ حرف زدمیرفتم و کم

اون روز را .  و صبح زود از جام پاشدم و رخت خوابم را مرتب کردمدمی خوابشب،
.  ساعت چھار بعداز ظھر بود کھ شھاب بھم زنگ زدی بھ بطالت گذروندم، حدوداھم

 .منم حواسم نبود و جواب تلفنمو دادم
  نگرانت شده بودم؟ی بابا دختر تو کجا بودیا -
 نگران من؟ -

  نگران من باشھ؟دی اون چرا بایراست
 .ی نره، تو بھ من بدھکارادتی نمت،ی ببخوامیم -
  و کجا؟یک.  ندارهی ادهیبحث با تو فا.  خباریآه، بس -
 .نمای سمیریبعدشم م. شی پیساعت ھفت امشب، رستوران دفعھ  -
 ! وسطم اضافھ کن مھمون تونیباشھ، فقط ا -
 !مھمون من -
 !خوبھ -
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 پس فعال خداحافظ -
  خدا نگھدارتنمت،یبیم -

 خودش اونارو می بودم؛ البتھ مردهی رو پوشمی مریلباسا.  ساعت ھفت اونجا بودمراس
 یوا.  شھاب اومدر،ی ربع تاخکیبا ! بھم نداده بود، بلکھ محبوبھ اونارو کش رفتھ بود

 کج باز کرده بود کھ ی چتراھشوی سیموھا!  شده بود، کم گفتمپیخدا، اگھ بگم خوشت
 اش دهی تنگ و مارکدار، اندام ورزی شرتیداشت و ت شی تھ ری کمومد،ی بھش میلیخ

 . ام زدنھی قلبم تند تند تو سدنشی کھ با دکنمیانکار نم. ساختی مانیرا نما
 !یچھ خوشگل شد! سالم دزد ساعت -
 ...یلیتوھم خ! ھھھ ممنون -
 اون موضوع یلیتوھم خ« : اما بالفاصلھ گفتم،ی جذاب شدیلی خیلی بگم خخواستمیم

 »!ایکنی میادآوریرو 
 خب چھ خبرا؟! آره -

 یسی پلسیی ریتو گفت« : گرفتم و گفتمدهی نشست و من پرسشش رو نادی صندلیرو
 »نھ؟
« : بودم جا خورد و گفتدهی کششی بدون مقدمھ پینجوری موضوع رو انی انکھی ااز

 »....قایخب نھ دق
 خب؟ -
 بھ اتمام تی پرونده بھم دادن کھ اگھ با موفقھی ،یدونی از اونم، منتریی درجھ پاکی -

 جوونم و یلی من خگھیآخھ م. کنھیم پستشو بھ من واگذار سی پلسییبرسونمش، ر
 بار نی دارم، و تاحاال چندی خوبیلی خی بدنی آمادگنکھی پستو ندارم، با انی ااقتیل

 کھ بھ من سپردند، یتازه، تا اآلن ھر پرونده ا. داختم بھ خطر انھیجونمو بھ خاطر بق
 »!موفق بوده

  ھست؟یحاال چھ جور پرونده ا!  باباکالیبار -
 !می کنری مواد مخدر رو دستگی قاچاقچی سرھی دیبا -
 !زی انگجانیچھ ھ!  واو؟یقاچاقچ -
اما .  از دستم فرار کردشی پی خانومست کھ دفعھ ھیسردستشون . زهی انگجانیآره، ھ -

 .خورنیاآلن ھمشون دارن تو زندان آب خنک م.  از ھمراھاشو گرفتمیلیمن خ
 .کشوننی می رو بھ تباھ مردمیکامال حقشونھ، بچھ ھا:  خودم فکر کردمبا

طبق .  از چنگم در برهذارمی دفعھ نمنیاما ا« : نوشابھ خورد و ادامھ دادی مقدارشھاب
 خودش ی برااری دستی سرھی اآلن داره دوباره م،ی زن دارنی کھ از ای اطالعاتنیآخر

 ».کنھیاستخدام م
  دستشو خونده باشھ؟سی کھ پلکنھی می ھمکاری با کسی آخھ کار؟یدست -
 .دهی بھشون میظاھرا پول خوب -
  ھست؟ی کتتیخب حاال مامور -
 .فردا شبھ -
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 .کنمیبرات دعا م. ی موفق بشدوارمیاوه، ام -
 نی ھمچتونمی مھمھ، نمیلی واسم ختی مامورنی ا،یدونیآخھ م.  ممنونم سمانھیلیخ -

 . رو از دست بدمیفرصت
 .آھا -

. میدی و خندمی با ھم گفتیم خوردن کلموقع شا. می گفت و گو ھا، شام خوردنی از ابعد
 بھمون خوش گذشت، یلیخ. می و من از خاطرات بچگگفتی مشیسی پلاتیاون از تجرب

شھاب ھم . کردمیاصال گذر زمان را حس نم.  عمرم بودی شب ھانی از بھتریکی
 یلی باھات آشنا شدم خنکھی از اانھ، سمیدونیم« :چون بھم گفت.  داشتی حسنیھمچ

 نبودم کھ باھاش یمن تا بھ حال با کس. گمی می دارم جدکنم،یتعارف نم. خوشحالم
 ». راحت بگو و بخند کنمنقدریا

 تا قدم زنان بھ می تشکر کردم و بعد از آن از رستوران خارج شدشی ھافی از تعرمن
 بود و ی مانتو فروشیسر راھمون چندتا مغازه . می برویکی در آن نزدیینمایسمت س
 شھاب در انتخاب رنگ مانتو بھم کمک نیواسھ ھم.  خوشم آمدیلی مانتو خکیمن از 

 اون گوشش بدھکار نبود ی ولامدم،یدن مانتو نی من بھش گفتم کھ بھ قصد خریکرد، ول
 .داد" ھیھد"و بھ قول خودش، مانتو را بھم 

 از اتاق یوقت. دمیوش را از تنم درآوردم و آن مانتو را پمی مری لباس ھانی خاطر ھمبھ
. دمیدی را در نگاھش منیبرق تحس.  شدرهی بھم خی طوالنی آمدم، شھاب مدترونیپرو ب

 ».نمای سمیخب، حاال بر« : زد و گفتیسپس لبخند
 .میباشھ بر -

 ی بود و من وسطازی غم انگلمشیف. می گرفت و داخل شدطی و شھاب بلمی رفتنمای سبھ
 بودن من خنده اش گرفتھ یاب کھ ظاھرا از احساساتشھ.  کردنھی شروع کردم گرلمیف

 »!لمھی ھمش فنایا! یھ« :بود، گفت
 بعد، متوجھ شدم کھ شھاب دستانم را یکم.  بھش فھماندم کھ ساکت شودی چشم غره ابا

 کردم ینی فنیمنم برگشتم بھش نگاه کردم، ف. کندیدر دستش گرفتھ است و بھ من نگاه م
 »!؟یدیتاحاال خوشگل ند« :دمیو پرس

 پرسشم ی برای پاسخکنمی میدارم سع« : من گفتزی آمھی توجھ بھ پرسش کنای باون
 ».میایب
 ؟یچھ پرسش -
  عاشقت شدم؟ای کھ آنیا -
 اون تب داشت و ای نوشابھ مشروب سفارش داده بود و مست بود؟ آی شھاب بھ جاایآ

 داشتھ باشم دستم ی کھ قصد شوخنیا با دقت نگاھش کردم، بدون گفت؟ی مانیداشت ھذ
حاال احتمال شماره دو را ...  آمدی گذاشتم؛ نھ، بھ نظر کامال سالم مشیشانی پیرا رو

 :درنظر گرفتم
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 نی فقط داشتم ادمی بود؟ شاختھی ریزی چمیدنی شھاب در نوشای آدم؟یدی داشتم خواب مایآ
 ز،ی عزینھ خواننده :  گرفتمشگونی را نمی ران پایواشکی. کردمی رو تصور مزایچ

 ... نبودایرو
 . نداختیاون داشت منو دست م:  اما احتمال سومو
 منو بھ یخوای حرفا منیشھاب، اگھ با ا« : بھ خودم گرفتم و گفتمی مسخره ای افھیق

 ».ستی نی خنده داری ھم شوخیلی بگم خدی با،یخنده بنداز
 نمای سشی نمایاندم و بھ صفحھ  را ازش برگردمی را از دستش درآوردم و رودستم

سمانھ، « : پراحساس گفتییاما شھاب دستم را محکمتر گرفت و با صدا. چشم دوختم
 ». ازت خوشم اومددارمونی دنیمن از ھمون اول. گمی میدارم جد
 یاون کامال جد.  کنھی شوخومدینھ، بھ نظر نم.  نگاه کردمشی و بھ چشم ھابرگشتم

شھاب، تو « :بھش گفتم.  از خودم نشان دھمی اآلن چھ واکنشدی بادانستمیو من نم. بود
 اخالق ی نھ حتافھ،ی ندارم، نھ پول، نھ قیچی من خوشت اومده؟ من ھیاز چ

 ».موردپسند
 نفس تونمی ندارم، نمی ازت خبری وقتکنمیاحساس م... فقط. دونمیسمانھ، منم نم -

 .بکشم
 !شھاب -
 . بھ نامزدمیداشتم، حت احساسو ننیبھ خدا قسم، تا بھ حال ا -
 .  شدمی جورھی
 ...فقط...  فقطدی عشقھ؟ شانی ایدونیاز کجا م -
 ؟یفقط چ -
 .فقط ھوس باشھ -
 .ستینھ، مطمئنم ھوس ن -
 ؟یاز کجا انقدر مطمئن -

 کھ جلوم نشستھ بود برگشت و بھم چشم ی بلند گفتم چون مردیلی خوی آخرنی کنم افکر
 ».مطمئنم« :شھاب چشمانش را تنگ کرد و تکرار کرد. غره رفت

 . کنم کھ بنده نامزد دارمیادآوریحاال بذار منم . ی خب، حرفت رو زداریبس -
 حرف عضالت نی ادنی موضوع را فراموش کرده بود، چون بعد از شننی اظاھرا

 را می نزدم، رویحرف »؟یتو نامزدتو دوست دار« :چانھ اش منقبض شد و بھ من گفت
 ؟یدوسش دار« :دی و مجددا پرسدیبا دستش چانھ ام را بھ سمت خودش کش. برگرداندم

چرا « :با بغض گفتم.  حد جلو برودنیا  اون تاشدیباورم نم!  منیخدا »شتر؟یاز منم ب
 ».کنمی دوست دارم؟ من بھ تو بھ چشم برادر نگاه میکنیفکر م

.  نشومشی وارد زندگدادمی محی اومد، اما ترجیمن از شھاب خوشم م!  محضغدرو
 خارج نمایاز س.  نزدی حرفلمیشھاب تا آخر ف. ندی را نبمی را برگرداندم تا اشک ھامیرو
 »سمانھ؟« : کھ بھم گفتمیشد

 ھا؟ -
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  بکنم؟ی خواھشھی ازت شھیم -
 !نھ -
 ؟ی با خودت روراست باششھیم: کنمی میول!  بابایا -
 . برم، خداحافظدیمن با -
 .بذار حداقل برسونمت -
 .خداحافظ. واسھ امشب متشکرم. نھ، ممنون -

 . رفتمعی جواب نماندم و سرمنتظر
بھ ساعتم نگاه .  شدممونی با خود شھاب برنگشتھ بودم پشنکھی قدم کھ رفتم، از اچند

م و متوجھ شدم چندتا پسر جوون کھ دو قدم جلو رفت.  شب بودازدهیکردم و ساعت 
ترس بھ جانم افتاده . دندییپای بودند، من رو مسادهی متروکھ وای مغازه ای شھی شیجلو
 میقدم ھا. نھ، او آن جا نبود.  نھای شھاب ھنوز آنجاست نمی برگشتم تا ببیدیبا ناام. بود

 چھار نفرند، با  شان حدس زده بودمھی ساقی تندتر کردم و آن پسرھا کھ از طریرا کم
 شھاب ی را درآوردم و شماره می گوشعیسر. کردندی دنبالم مشانیِ بلند خنده ھایصدا

 کھ آنھا نشنوند ی جورستھ، آھیلیمنم خ.  را برداشتی گوشیشھاب فور. را گرفتم
 ».چند نفر دنبالمن.  دارماجی بھ کمکت احتابونم،ی ھمون خیشھاب، من اآلن تو« :گفتم

 بن بست ھم حواست ی کوچھ ی تونستا،یوا« : گفتی بلند و عصبانیی با صداشھاب
 ».امیبھ راھت ادامھ بده تا من ب. ندو، بدتره. یباشھ نر

. کردی متمی ام، اذیشانی پیعرق سرد رو.  افتاده بودمھی من از شدت ترس بھ گرحاال
با . ری جبران ناپذیاشتباھ. دمیچی بن بست پی کوچھ ای توی راه رفتم و اشتباھیکم

بھ آخر . دادی ھم کھ آنتن نمی لعنتلیموبا. ومدیاما نم...  دعا کردم شھاب برسدیدیناام
 و ناراحت ی عصبشتری کارشون منو بنی و با ادندیخندی ملندپسرھا بلند ب. دمیکوچھ رس

 منزجرکننده ی داشت، سمتم اومد و با صدای چندش آوری افھی کھ قشونیکی. کردندیم
بعد » .برمتی می اشکال نداره، من ھرجا بخوا؟ی راھتو گم کرد،یخانوم« :اش گفت

 بلند کھ بھ ییدابغضم را خوردم و با ص. ھی قصدش چدمیفھم... کمربندشو درآورد
اما البتھ » !ی نشو عوضکیبھ من نزد« : کردمغی جغیشدت اعصاب خرد کن بود ج

 کنم،ی من شروع مبچھ ھا اول« :گفت.  ھم اومدکتریکھ اون بھ حرفم گوش نکرد و نزد
 خودت کمک ایخدا! ای نھ خدایوا» .نی باھاش بکننی دوس داشتیبعدش شما ھرکار

عقب عقب رفتم اما .  خلوت بودیلیاما کوچھ خ. دنی کشغیمن شروع کردم بھ ج! کن
 ھی و من دی از سرم کشمویمرده روسر. ستادمی سرد بھ پشتم خورد و از حرکت اوارید
 لمی اصتی مانتوم برد کھ من تربی و دستش را بھ سمت دکمھ ھادیخند.  بھش زدمیلیس

چون بالفاصلھ  ، دردش اومدیلیظاھرا خ.  لگد جانانھ بھ ساق پاش زدمکیگل کرد و 
 سرم ی برداشتم و رونی زمی از رومویروسر. رو شکمش خم شد و نفسش بند اومد

 بوق ین موقع صداھمو. رهی از اون پسرا سمتم اومد تا منو بگگھی دیکی. انداختم
 شد، اسلحھ اش را از کمرش دراورد و بھ ھوا ادهی پنیشھاب از ماش. دمی رو شنینیماش
 ھی دنی بود کھ از دی بارنی اولنی اایخدا» ! حرکتیب! سیلپ« : زدادی کرد و فرکیشل
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 بشوند اما شھاب با جندتا ریپسرھا خواستند با شھاب درگ. شدمینفر انقدر خوشحال م
 از ھیھمون موقع اون مرد اول.  زدنی ھمشونو زم،ی درست و حسابیحرکت رزم

 کرد اما اون اعشھاب ھم از خودش دف.  درآورد و بھ شھاب حملھ ور شدیی چاقوبشیج
شھاب .  چسبوند و چاقو را بھ سمت شکمش نشانھ گرفتواریمرده شھاب را بھ د

 یور بده و چاقو تو مانیلی داد اما چون مرده محکم گرفتھ بودش، نتونست خیجاخال
بعد » !شھاب! نھ« : زدمغی جدمیدی تمام ماجرا را میمنکھ از گوشھ ا. دستش رفت

 و ختندی ھم رگھی دسی پلنیھمون موقع چندتا ماش.  کردنھی گری ھایشروع کردم ھا
 و دمی من بھ سمت شھاب دودی رسسی پلیوقت.  خبر دادهسای کھ شھاب بھ پلدمیفھم

 گرفتھ شوی دست زخمنکھیاون با ا» !شھاب! شھاب« :دمی نالکردمی ھق ھق مکھیدرحال
 »؟تو حالت خوبھ« :دی پرسیبود از جاش پاشد، سراپامو چک کرد و با نگران

  دارم؟یتیمن؟ من چھ اھم -
من زنگ زدم .  کردندری ھا داد زد کھ ھمھ رو دستگسی از پلیکی موقع ھمون

 آمبوالنس یو من ھم تو. شھاب را بردند. بعد آمبوالنس ھم آمدقھیآمبوالنس و چند دق
. می نزدی حرفچیھ.  خودم گرفتھ بودمینشستھ بودم و دستان شھاب را محکم در دستا

 ورد،یاون اصال خم بھ ابرو نم.  کردندیچیپ  بردند و دستشو باندمارستانیاون رو بھ ب
 بھ دستش نگاه کرد،ی ام موانھی کھ دیمنم با نگران.  افتادهیانگار نھ انگار کھ اتفاق

 نای ایمنو ببخش، ھمھ « : پرستار از اتاق رفت، با غصھ بھش گفتمیوقت. کردمیم
 ». منھریتقص

 .رونی بی فکر بودم کھ گذاشتم تنھا بری منھ کھ انقدر برینھ، تقص -
 شھاب؟ -
 بلھ؟ -
 .ی نجات دادموی زندگیی جوراھی... تو امشب. ازت ممنونم -
 ومدهی نای کاش بھ دنی کھ آرزو کنند ازنمشونی منیاگھ دستم بھشون برسھ، ھمچ -

 .اونا مواظب منن. انیاآلن چندتا از آشناھام م.  برو خونھ،یسمانھ، تو خستھ ا. بودند
 فردا رو کھ انقدر برات تی اگھ نذارن ماموریراست.  اتفاقا بھ خاطر منھنی ایھمھ  -

 .بخشمیدمو نم خوچوقتی من ھ،یمھمھ رو بر
 ینجوریمنم ا. توھم برو استراحت کن! ستی نیزی زخم کوچولو کھ چھینترس بابا،  -
 . راحت ترهالمیخ
 ...اما -
 !  امایاما ب -
 .خداحافظ. رمی مگھیمن د...  خباریبس -
 .مراقب خودت باش... خداحافظ. رسونتتی از ھمکارام میکی -
 .چشم قربان -

 شھاب منو ی از ھمکارایکی.  و من رفتمدیھاب خند کردم، شی احترام نظامیادا
 سرھم کردم و یداستان.  نگران بودیکل. خالم منتظرم بود. رفتم خونھ. رسوند
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 از ترس، یمخلوط...  داشتمدهیچی پی رفتم تو رختخواب، احساسیوقت. چوندمشیپ
 باالخره خوابم یول.  کردمھیگر  کھ خالھ ام نشنودیآرام آرام، طور. آرامش و ضعف

 .برد
!  منیساعت را نگاه کردم؛ خدا.  بودسی خسی کھ از خواب بلند شدم، بالشم خصبح

 ی رومیمر.  از جام پاشدم و دست و صورتم را شستمعیسر! ساعت دوازده ظھر بود
با ورود من .  بودیسی بھ زبان انگلی نشستھ بود و مشغول خواندن کتابی ناھارخورزیم

 ».ی اومدری دشبید« :اب بلند کرد و گفت کتیسرش را از رو
 »!ی کردیادآوریممنون کھ بھم « : گفتمی با پوزخندمنم
 »؟ی مزاحم ما بشویخواھی میتا ک« :دی پرسازم

 ».زمی عزری ظھرت بھ خیعنینھ ... صبحت! میمر« : موقع خالھ ام امد و گفتھمان
 .رمی منجایخالھ با اجازتون من امشب از ا. ممنون -
  بھت بد گذشتھ؟نجای ازم؟یچرا عز -
عرفان .  وقتشھ برگردم خونھگھیاما فکر کنم د.  ممنونمیلینھ خالھ جون، ازتون خ -

 .منتظرمھ
 . خباریاھا بس -

 فکر نکنم داره؟ی برنمشویعرفان چرا گوش« : سبزشو بھم دوخت و گفتی چشمامیمر
 ».یینجایبدونھ کھ تو ا

 ؟یقھ مند شد تاحاال بھ برادر من عالیاز ک -
 .سوال رو با سوال جواب نده -
 .دونمیاز خودش بپرس، من نم -
 !اصال بھ من چھ -

تا ساعت شش بعد از ظھر در خانھ بودم، بعد حاضر . مشغول خواندن کتابش شدبعد
 سوار اتوبوس دم،ی را پوشمیلباس ھا. کنم" کار" شیشدم تا بروم و بھ قول شھناز، برا

 ربع ھم زودتر کی نگاه کردم، لمیبھ ساعت موبا. د نظرشدم و رفتم بھ محل مور
در غرب ...  آمدی میبھ نظر مسکون.  دوختمم چشمیبھ ساختمان رو بھ رو.  بودمدهیرس

 یبھ طبقھ .  شدمیِزنگ در را زدم و وارد ساختمان از جنس آجر سھ سانت. تھران
 ام زهیغر.  شدم باز کرد و من داخلمی در را براکلی درشت ھی مرددم،یسوم کھ رس

 . آمدمی جا نمنی کاش بھ ای کھ اگفتیبھم م
 حجاب ی مرد و سھ تا زن بنیداخل آپارتمان چند.  آنجا حالم را بھ ھم زدتیوضع

 کردند،یھمھ باھم بگو و بخند م.  آنجارا پر کرده بودی فضاگاریدود س. نشستھ بودند
 مشغول ی شھناز را کھ در گوشھ اعیسر.  و دنبال شھناز گشتمدمی را تو ھم کشمیاخم ھا

خوش « : من گفتدنیشھناز با د. و بھ سمتش رفتم  کردمدای بود پیالس زدن با مرد
 ».یاومد

 . سفرمی قراره برکردمیفکر م -
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.  نشدهری تا دمی حرکت کنگری بھتر است دان،یخانم ھا و آقا. یکردیدرست فکر م -
عاطفھ، .  داده بشھلیتحو »میم« یقا بھ آدی ساعت شش صبح محمولھ باد،یفراموش نکن

 .دیشی منی ماشکیسمانھ، شما با من و سام سوار 
 را دستم داد و ازم خواست اگھ الزم شد ازش ی شھناز بھ سمتم برگشت، اسلحھ ابعد

 نی از ادی بای چیبرا« : زدمادی بھ اسلحھ نگاه کردم و فریبا ناباور. استفاده کنم
 »استفاده کم؟

 . دختریزنی حرف میلیخ -
 بھ اسلحھ بود آخھ؟ با خودم یاجیچھ احت.  وسط اشتباھھنی ایزی چکی کردمی ماحساس

« :گفتم.  بکشمرونی زن مشکوک بنی امی پامو از گلتونمی نشده، مریفکر کردم ھنوزم د
 ».شرمنده.  کنمی باھات ھمکارتونمینم.  برومدیبا. خواھمیپول نم. شھناز، من متاسفم

 غول ھی ھم جوان نبود و بھ قول معروف شبیلی کھ خیما مرد ادم،ی سمت در دوبھ
. دندیشھناز و چندتا از مردھا بھم خند.  سد کردمی مانعم شد و راه را براماند،ی میابانیب

 ».میبر. یگرفتی ممی تصمنای زودتر از ادی با،ی شده خانومرید« :شھناز بھم گفت
 مانتوم رو گرفت و بھ ی قھی پشت موند،ی غول مھی کھ شبیکلی ھمان مرد درشت ھبعد
 و اهی سنی چندتا ماشنیی و آن پامی آمدنیی پای اضطراریاز پلھ ھا.  از خانھ بردیسمت

.  راننده نشستی انداخت و خودش جاینی عقب ماشی صندلیمن را رو. دمیبراق را د
ج پپشت سرمون پن.  بود، سوار شدنددهی نترسادیز  ھم، کھ ظاھرایگریشھناز و دختر د

 آدم ھا نیا.  شده بودممانی پشیلیاز کارم خ. می راه افتادیھمگ.  ھم بودندگھی دنیتا ماش
 شھاب افتادم کھ امشب ادی. دادندی ھم نمی اطالعاتچی ترسناک بودند و بھ من ھیلیخ

 ... ردی بگا آن خالفکارھا ری دعا کردم تا ھمھ شیبرا.  داشتتیمامور
 د،یبخواب« : کھ ظاھرا نامش عاطفھ بود برگشت و گفتی بھ طرف من و دخترشھناز

با غضب بھش نگاه انداختم، او متوجھ » .دی سرحال باشدیتازه، فردا با.  راه استیکل
 ». زشتت باشی مواظب نگاه ھا و رفتارا،یھ« :نگاھم شد و گفت

 شدند و نی سنگمی ساعت دوازده شب بود کھ پلک ھای آمد، اما حدودای خوابم نممن
 .دمیابخو

 . شوداری بم،یدیرس!  دختره،یاو -
 نی و متوجھ شدم ھنوز داخل ماشدمی از خواب پرزند،ی ممی بھ پھلوی کردم کساحساس

از پنجره . سادی وانی بعد، ماشقھیدو دق.  بھ بدنم دادم و راست نشستمیکش و قوس. ھستم
 ،ینھ آدم.  نبودچکسی ھماند،ی مابانی زده بود، آن جا مثل بدهیسپ:  نگاه کردمرونیبھ ب

 سادهی آنطرفتر از جاده وای از جاده خارج شده بود و کمنیماش... یچی ھ،ینھ درخت
.  شدمادهیمنم پشت سرشون پ.  شدندادهی پنیشھناز، عاطفھ و آن راننده از ماش. بود

 پارک شده ی ھانی وار کنار ماشرهی افراد ھم دای ھیبق. کردی مینیاسلحھ در دستم سنگ
 ھا جنس ی بودم کھ قاچاقچفتاده ایی جنایلمای فادیحالم خوب نبود، . بودند سادهیوا

 . کردندیقاچاق م
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...  مواد مخدری ھایقاچاقچ...  شھاب افتادمی حرفاادی...  ھایقاچاقچ...  ھایقاچاقچ
 ھمون نایپس ا!  منی خدایوا...دی جدیرویاستخدام ن...  زنکی یبھ رھبر... امشب
 ! کھ شھاب حرفشونو زده بودنی مواد مخدری ھایقاچاقچ

با . ستادمیمی تا آخرش وادیبا.  نبودی راه فرارچی وحشت بھ اطرافم نگاه کردم، ھبا
 ی براقتی شھاب دعا کرده بودم، در حقیروزی پی برای فکر کردم کھ وقتیدیناام

 یا ھنی ماشھی و براق، شبی مشکنیھمون موقع چھارتا ماش.  خودم دعا کردمیبدبخت
 ھا، نی از ماشیکیاز .  زدی لبخنددنشانی با دزشھنا.  ما پارک کردندیما آمدند و جلو

خوشحالم « : شد و روبھ شھناز گفتادهی پده،ی و کراوات پوشدی کت و شلوار سفیمرد
 ».زمی عزنمت،یبیدوباره م

 تا می کارمونو انجام بدعی الس زدن، سری بھ جادمی محیترج. محمولھ آمادست. ممنون -
 .ختنی نرسایپل
 .درستھ، حق با شماست -
 . دوباره افرادمو از دست بدمخوامینم -

 . حاال مطمئن بودم در ھچل افتادم.  قرار بودنی از اھی قضپس
.  باز کردمی را کھ ما توش نشستھ بودینی از مردھا جلو آمد، در صندوق عقب ماشیکی

 یدیبا ناام! اون ارسالن بود! نکردم باور دمیدی را کھ میزیچ... بھ آن مرد نگاه کردم
 متوجھ چکدومشونیو ظاھرا ھ.  بودسادهیبلھ، او ھم اون عقبتر وا. دنبال عرفان گشتم

 بوده، ی کردم چدای اتاق پی اون اسلحھ کھ اونروز توی ھیض قدمیحاال فھم. من نبودن
 تا بھ چوننی منو بپخواستنی ھمھ اون حرفا داستان بوده و اونا مدمیحاال فھم

 ی وسط، من ساده لوح، قرباننیمن ا.  در کار نبودی طلبکارچیھ.  برسنتشونیمامور
 .خوردی نامزدم، کھ حاال حالم ازش بھ ھم میقربان. برادرم بودم

 آورد، رونی را از آن بی جلو آمد، داخل صندوق عقب دوال شد، ساکی کت شلوارمرد
 یلیخوبھ، خ« : گفتزی نفرت انگیند داخلش انداخت و با لبخیدرش را باز کرد، نگاھ

 ». بچھ ھانشونیاریب. خوبھ
 را یی ساک ھانشونی ماشی از صندوق عقب ھازی حرف، افراد آن مرد ننی ادنی شنبا

 آن مرد را انجام داد و پس از چک کردن ساک ھا ی کارھانیشھناز ھم ع. آوردند
 یوقت. با ھم عوض کردندآن مردھا ھم ساک ھارا .  کنندنیگزیاشاره کرد کھ آنھارا جا

 را، در چارهی مارا، بھ خصوص من بی ھمھ ھ افتاد کی ساک گذاشتھ شد، اتفاقنیآخر
 . کردخکوبی خود میجا
 نیمنکھ انتظار ا.  افتادنی زمی از ھمراھانمان رویکی ،ی گلولھ ای صدادنی شنبا

.  رفتمزکنانی خنھی و سمت مجروح، سدمی خوابنی زمی اراده رویشوک را نداشتم، ب
 اری اختیب. دادی بھ شکمش خورده بود و داشت جان مری از ھمان دخترھا بود، تیکی

 »حالت خوبھ؟ «: شدند، بھ دختر گفتمری سرازمیاشک ھا
 !برو خودت رو نجات بده! بزدل -
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 بار نی من را بھ خود آورد؛ اگری دی گلولھ ادنی شنیصدا...  جان دادی بعد بھ آرامو
 شده بود بھ دی شدیگرد و غبار.  کردکی از ھمراھان آن مرد بھ آنطرف شلیکی

 کھ ییبھ جا.  و مجبور بودم مرتب پلک بزنمنمی آنطرف را ببتوانستمی کھ نمیطور
ھمان موقع شھناز را .  اومدهسیپل!  بعلھدمید  شد چشم دوختم، وکی بار گلولھ شلنیاول

 تمام افراد گروه ما و قت،یدر حق. دکری مکی شلسی کھ پشت سرھم بھ طرف پلدمید
 بھ زی خنھی سیمن ھمون جور.  جز منکردندی مکی شلسیگروه آن مرد بھ سمت پل

 ی بیکنی مکاریچ« : زدادیشھناز سرم فر.  پا شدممیطرف گروه شھناز رفتم و از جا
 ». کنکیبھشون شل! مصرف

 .تونمیمن نم... من -
شھناز خطاب . کننی میشروی مسلح دارن بھ سمت ما پی ھاسی کھ پلمیدی موقع دھمون

 »! جا ببرنیمنو از ا! یلعنت« : از محافظاش گفتیکیبھ 
. اون بھ من نگاه کرد. من اسلحھ را سمتش گرفتم.  ھا، بھ سمتمان آمدسی پلی سردستھ
 را تنگ میچشم ھا. نمی ببیادی ززی چتونستمی نمخورد،ی کھ آفتاب بھ چشمم مییاز اونجا

 اسلحھ ام را باال یمن فور.  جوان اسلحھ را سمت من نشانھ گرفتھ بودسیم، پلکرد
 لحظھ چشمم کی.  ھا را احساس کردمیلی نگاه خینیسنگ.  بودمکی شلیگرفتم و آماده 

 .رفتی شده بود و مارا تنھا گذاشت و داشت منیبھ شھناز افتاد کھ سوار ماش
 رهی تی ھیمن تنھا سا. میشانھ گرفتھ بود را رو بھ ھم نمانی جوان و من اسلحھ ھاسیپل
 !لمای فنیع.  بودی جالبیصحنھ . فرستادمی و بھ خودم لعنت مدمیدی او را می
 الل شده بود؟ دستم زد؟ی نمی چرا حرفکرد؟ی نمکی مانده بودم اون چرا بھ سمتم شلاما

...  شدمرهی بھ صورت آن مرد خشتری صورتم گذاشتم، بی جلوریرا بھ عنوان آفتاب گ
 زد،ی قلبم تند تند مشھی ھمدنشی کھ با دیکس...  بود، خودش بودستادهی امی کھ جلویو کس

 . بودسادهیاز حرکت وا  قلبمیی گودنشیحاال با د
 ؟ییسمانھ تو... سما... س -

 از تعجب گرد شی بود و چشم ھادهی رنگش پردم،یدی خوب میلی چھره اش را خحاال
 بھ خاطر من چاقو خورده بود، حاال شی ساعت پ٢٤دستش کھ تا کمتر از . شده بودند

 . کشنده را نشانھ گرفتھ بودیبھ سمت من اسلحھ ا
 ... بدمحی توضوی ھمھ چتونمیم.. دونستمیمن نم... من... من متاسفم -

 چون شھناز و آن ،ی ھا موفق شده بودند، تا حدودسی اطرافم نگاه کردم، ظاھرا پلبھ
 از من، دست بستھ ری البتھ بھ غارھا،ی دستیاما تمام. مرد از دستشان در رفتھ بودند

 باز نی زمی پر از پول و مواد مخدر ھم رویچمدون ھا.  زانو زده بودندنی زمیرو
 .افتاده بودند

 از من ی چطور تونست؟یچطور تونست... تو« : آھستھ گفتیی با صداشھاب
 »... سمانھ تو؟یکنسوءاستفاده ب

 ری کھ دستگدمی برادرم و ارسالن را دیبا ناراحت.  را ادامھ بدھدشی حرف ھانتوانست
 اش را ھی کھ از چشم عرفان، کھ ھرگز گردمیمطمئنم د. کنندیشده اند و بھ من نگاه م
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ھمون موقع نگاھم با نگاه ارسالن گره خورد و او .  اشک افتادی بودم، قطره ادهیند
 . من ھرگز حاضر نبودم آن ھارا ببخشم.  تکان دادمن  تاسف بھیھ نشانھ سرش را ب

 نیزودتر بھ ا.  جا، قرباننیکار ما تمومھ ا« : ھا رو بھ شھاب گفتسی از پلیکی
 ».می آن زن و مرد فرستادبی تعقی از افراد را برایگروھ. دیخانوم ھم دستبند بزن

شھاب « : ھا، کھ ظاھرا دوست شھاب بود، سمتش آمد و گفتسی از پلگری دیکی سپس
 ». خالصش کنری تھی با کنھ،یاگر مقاومت م. گھی عجلھ کن د؟یکنی مکاری چیدار

 ... کنمرشی دستگتونمیمن نم... من -
 ».تونمینم... من« : تکرار کرداون

 
 بھ نشانھ  رامی انداختم، دست ھانی کردم، اسلحھ ام را زمی بھش نگاھسمی خی چشمابا
 من د،یتورو خدا حرفم رو باور کن« : لرزان گفتمیی باال بردم و با صدامی تسلی
 ».شھاب، تورو خدا بھم گوش کن. سرمو گول مالونده بودن. نی کنای ادونستمینم
 

برو اونور داداش، منکھ « : باشد، گفتیمی آمد با شھاب صمی کھ گفتم بھ نظر میمرد
» .زنمیخودم بھش دستبند م. ی واسھ درنگت داری خوبلی تو چتھ، اما حتما دلدونمینم

 آورد، دستانم را از پشت بست، و مرا بھ رونیمرد جوان بھ سمتم آمد، دستبندش را ب
 خودم برمش،یمن، م« : گفتزی آمدی تھدی و با لحنآمد شھاب سمتمان. دنبال خود کشاند
 ». خودمی شخصنیشخصا، تو ماش

 گرفت و من رو میشھاب از بازو.  بھ شھاب کرد و من را بھ اون سپردی نگاھسی پلآن
 یشھاب در جلو.  ھا را با خود بردندی زندانی ھی ھا ھم بقسیپل.  بردنشیبھ سمت ماش

 راننده ی صندلیشھاب ھم رو.  داخل آن نشستماطی باز کرد و من با احتمی را برانیماش
اما شھاب .  شروع کردم بھ حرف زدنھیبا گرمن ھم   رو استارت زد ونیماش. نشست

 ،یکنی باالخره اعتراف مویھمھ چ.  بشنومیزی چخوامینم« : سرم داد زدتیبا عصبان
 و زی چقدر رعب انگزدی داد می وقتا،ی خدایوا» . جانیاما تو اتاق مخصوصش، نھ ا

شب با من ی بود کھ تا دی ھمان مردنیانگار نھ انگار ا! شدیترسناک و سرسخت م
و آنقدر .  بلندش، وحشت کردمادی فردنیبا شن. گذاشتی و سربھ سرم مدیخندیشادمان م

 ی بلندیلی خی کرده اند، با صداشانی کھ دعوایی شدم کھ مانند دختر بچھ ھایعصب
 دلش بھ حالم سوخت، ی حال و روز من کمدنیشھاب با د. شروع بھ ھق ھق کردم

 کھ ی بدتر از زمانیلی خنیکھ ا.  نزدیباھام حرف گری را سمتم انداخت و دی آبیبطر
.  اگر از من متنفر باشھکردمیمن کامال شھاب رو درک م. دادی عذابم مدیسرم داد کش

 من ھم افتاده بود، شھاب من ی شھاب افتاد، مشابھش برای کھ امروز برایچون اتفاق
 خوب درکش نی ھماطربھ خ.  بودمدهی بود و من برادرم و ارسالن را ددهیرا در آنجا د

 نیبھ خاطر ھم.  نمانده بودمی برای انرژچی ھگری کرده بودم کھ دھیآنقدر گر. کردمیم
ھمش ھم .  بھ خواب رفتماری اختی وقفھ، بی بی و زارھیبعد حدود سھ ساعت گر

 سلول زندان ھستم و سال ھاست آنجا بدون آنکھ کی در دمیدیخواب م. دمیدیکابوس م
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 شده ام و ھرروز شکنجھ ام ریپ. دنمی در حال پوسنم،ی را ببیگرید  کسای دینور خورش
 ی خودشان نوعی کھ آن ھا ھم بھ نوبھ دمی را دمی از زندگییبعدش صحنھ ھا. دھندیم

 ی تمام نشدنی ھاتی با خالھ ام و اذمی زندگی از روزھاییصحنھ ھا: کابووس بودند
 یی شده بود، صحنھ ھارشانیگ کھ ارسالن دریابانی خی از دعواھایی صحنھ ھام،یمر

 دند،یخندی بودنم بھم ممیتی بھ خاطر می ھای کھ در مدرسھ بودم و ھمکالسییاز روزھا
 آمد و گمان ی بھ خانھ مری دیلی عرفان خی کھ وقتی و نگرانیقراری از بییصحنھ ھا

 خوابم ی کھ از فرط گرسنگیی از شب ھایی فرستادنش زندان، صحنھ ھاکردمیم
با وحشت . دمی خودم از خواب پرغی جیبعدش با صدا. گری دیزھای چیلی و خبردینم

با . کندی نگاھم می پر از درد و نگرانی شھاب با نگاھدمی کردم و دیبھ اطرافم نگاھ
 » نھ؟یدیدیحالت خوبھ؟ کابووس م« :دی ازم پرسدیترد

 
 یفیھرگز خودم را دختر ضع. ھی گرری زدم زاری اختی شھاب دوباره بی صدادنی شنبا
 غصھ ی را نداشت و ھرچی کمرم تحمل فشار بار زندگگری دیی اما اآلن گوپنداشتمینم

 .رونی بختمیری مدیداشتم را با
 . دهی رنگت پررم؟ی برات بگیخوای میزیسمانھ؟ چ -
 .من فقط تورو دارم. تو رو خدا حرفمو باور کن.  شھابترسمی میلیمن خ... من -
 دونھ؟ی مبرادرت -
 !شھاب -
 .  را در وجودم حس کردمی برادرت دردی کلمھ دنی شنبا
 ویبعدا با ھم ھمھ چ.  فکر نکنیچیاآلن در مورد ھ. آروم باش.  خب، سمانھاریبس -

 وگرنھ ھ،ی بکنن با بقنتی کھ من نذاشتم سوار ماشی شانس آوردیلیتو خ.میکنیحل م
 .حاال آروم باش، آروم. یشدی موونھیاآلن د

 ام تمام شده بود، ھی گرنکھیبا ا.  آب خوردمی تکان دادم و کمدیی را بھ عالمت تاسرم
 آرامش بخش گذاشت یشھاب آھنگ.  کنترلش کنمتوانستمینم. کردمیاما ھنوز ھق ھق م

 . یشگی ھمی ھم ھمان کابووس ھاندفعھیاما ا. و من دوباره بھ خواب رفتم
 .میدیرس.  شوداریب! سمانھ -

 خورد،ی بھ ھم ممیدندان ھا. دمیی گشاد شده ام اطراف را پای و با چشمادمی خواب پراز
 دنی باز کرد و من با دمی را برانیشھاب در ماش.  بھار بود و ھوا سرد نبودنکھیبا ا

 توانستمی شھاب انداختم چون نمی را در بازومیبازو.  بدنم بھ لرزه افتادس،ی پلیاداره 
 یی مجرمان را دستبند زده بھ سلول ھایتمام. می ساختمان شددوار. درست راه بروم

 یشھاب بھش ادا.  بود، بھ سمتمان آمدسی پلسیی رکنمی کھ فکر میفرد. برده بودند
 . کردیاحترام نظام

 
 ...یاما بھ ھر حال خستھ نباش! بازم کھ مجرم از دستتون در رفت!  عدالت فردیآقا -
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 شونیا« : دست بند زده ام نگاه کرد و گفتیا متوجھ حضور من شد و بھ دست ھبعد
ھنوز بدنم .  تلو تلو خوردمنیی دستم را ول کرد و من بھ طرف پاعیشھاب سر »ن؟یک
 .کردمی احساس سرما میبدجور. خوردندی بھ ھم ممی و دندان ھادیلرزیم
 نیا. ومدی و ھراسناک مفی ضعیلیبھ نظر خ.  دختر جزو مجرماستنیقربان، ا -

 . نداشتھی بودند خبری آن ھا قاچاقچنکھی از اکنھ،ی کھ ادعا میطور
. می داریی بازجوی برای ما افراد خوب،یدونیھمون طور کھ م... مینیبیحاال م... خب -

 !رونی بکشنی زبونش حرف مریباالخره از ز... یخوب و حرفھ ا
 
 داشتھ شوییروز توانا امادیبھ نظر نم... نیاری بھش فشار نادی زکنمی مشنھادیپ... قربان -

 .باشھ
 یاز رو! ی پست باالتر را نداراقتی و لی تو جوانمیگوی منیبھ خاطر ھم! ساکت -

 .ری نگمیاحساساتت تصم
 .بلھ قربان -
شب .  زندان بردی من رو بھ سلولسی پلی از افسرھایکیسپس .  نگاھم کردی نگرانبا

 ی اما اآلن انگار در کوره اکردم،ی احساس سرما مشی پقھی چند دقنی ھمنکھیبا ا. بود
 ی فقط دکمھ ھانی را درآورم، بھ خاطر ھممی لباس ھادمیترسیم.  انداختھ بودنمنیآتش
 یمانند بره ا. دیچرخی دور سرم مایدن. شدمی متوجھ نمیچیھ.  مانتوم را باز کردمیجلو

با خودم . مبردی بھ سر میداری جان شده بودم و در حالت خواب و بمھیتازه متولد شده ن
 منو صدا کرد، ی کھ سربازیوقت.  درد نکشمنقدری تا ارمی کاش زودتر بمیدعا کردم ا

تنھا . دمشیسلول شد، ند  کھ سرباز واردی ھنگامیحت. دمی را بھ وضوح نشنشیصدا
کمک ! دیآن ھم شد! تب دارد« : زدادی فری بود کھ شخصنی ادمی کھ فھمیزیچ
 .دمی نفھمزی چچی مطلق من را احاطھ کرد و ھیاھیو بعد س» !دیاریب
 !سمانھ! سمانھ -

. کردی متینور، چشمانم را اذ.  را باز کردممی پلک ھایال.  شھاب بودنی دلنشیصدا
 . بھ شھاب چشم دوختم

 من کجام؟ -
 . دختری ترسوندیلیمارو خ. ی بودھوشی ساعت بکی. مارستانھی جا بنیا -
 

 . تو باز شد و ھمکار شھاب اومددر
  ھمون دخترس؟نیا -
 .آره -

 . بود کھ بھم دستبند زده بودی ھمان مردآن
 . دارمی بدیشھاب برات خبرا -
 مان؟ی شده ایچ -
 .ی رو شروع کنیی ازت خواستھ بازجوسی پلسییر -
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 .ستی بد نمیلی خنیخب ا... آھا -
 .رونی بایب.  نگفتم بھتشویچرا اما ھنوز بق -

 تخت بلند ی از رواطیبا احت. ندیگوی می بفھمم چخواستمیم.  ھا اتاق را ترک کردندآن
 : گرفتم و گوشم را بھ در چسبوندمواری از درفت،ی مجیشدم، سرم گ

 .ی کنیی دختر بازجونی ازت خواستن تا شخصا از اسی پلسییر -
 ؟یچ -
 
 .ی عواطفتو کنترل کنیری بگادی دیاون گفت با -
 .تونمیمن نم -
 بھ خاطرش توی ھمھ چی و حاضری کھ عاشقشی برات سختھ شھاب، بھم گفتدونمیم -
 ستی الزم ن،ی کنییاگھ تو ازش بازجو.  مثبت فکر کندگاهی از دھی قضنی اما بھ ا،یبد
 رو دخترا ھم ی حترای وقتا اعتراف گی کھ بعضیدونیم... یری بھش سخت بگیلیخ

 .کننیدست بلند م
 آره -
 .گھیخب پس حلھ د -
 . خباریبس -

 مانی کھ ظاھرا اسمش ایپسر.  بھ تختم برگشتمعی سرگردنی دارن برمدمی فھمیوقت
.  مرتب کردمی تخت بلند شدم و خودم را کمیاز رو. بود، بھم گفت کھ ھمراھش بروم

 دیلرزی ھا مرزنی پی صدانی کھ عییبا صدا. می خارج شدمارستانی از بمانیھمراه ا
 »؟یزنیبھم دستبند نم... شما« :دمیازش پرس

 .یستینھ مگھ از خودت مطمئن ن -
 .چرا -
 .زنمینم -
 چرا؟ -
 ؟یدی دابونویآسفالت خ -
 
 .اوھوم -
 . خخخکنھی ممیکی بشم شھاب با آسفالت کتیچون اگھ نزد -
 
 .ھھھھھ -
 .استینطوری ایآره آبج -
 ن؟یشما دوست شھاب -
 نھ -
 .یپس فقط ھمکارش. آھا -
 نھ -
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 ؟ی باشیتونی مگھی دیخب پس چ -
 .داداششم -
 ؟یداداش واقع -
  بدبخت باشم؟خورهی انقدر بھم میعنی! نھ بابا -
 .نھ -
 یمی صمیلی خم،یشناسی ھمو می کھ از بچگیی اما از اونجاستم،ی نشیبرادر واقع -

 .میھست
 .آھا -
 .خب برو تو -
 می شدکی تنگ و تاریوارد اتاق.  ساختمان، احساس حالت تھوع کردمی دوباره دنی دبا

.  نشستمی سفتی صندلیمن رو.  بودنی بود، و پر از دوربشھی طرف آن شکیکھ 
دوباره احساس سرما و .  کردممی ناخن ھادنی شروع بھ جواری اختیب. استرس داشتم

 .ب وارد اتاق شدپشت سرش شھا. کرد  در را بازکلی ھی قویسیپل.  داشتمجھیسرگ
آقائھ بھ . سادی وازی مرد ھم کنار میکی نشست و آن ی صندلی وارد اتاق شد، روشھاب

 ی خوش شانسیلیخ« : بھ من گفتد،ی را بھ ھم مالشی تکان داد، دست ھایشھاب سر
 یمن ب» .خخخخ.  اعصابمی بکمی ،یدونیآخھ م. کنمی نمییخانم، کھ من ازت بازجو

 زد و یبھم لبخند. شھاب نگاه کردم  مسخره اش با التماس بھیتوجھ بھ حرف ھا
دھانم خشک شده .  تکان دادمدیی تایسرم را بھ نشانھ  »؟یسمانھ، استرس دار« :گفت

.  در زندان وحشت داشتمدنیاز تصور سال ھا پوس. دیلرزی ماری اختیبود و دستانم ب
  »ن؟یاری بشونی ای آب براوانی لھی لطفا شھی م،ی مرادیآقا« :شھاب بھ آن مرد گفت

 .حتما -
« :بھم گفت.  آرام شدمی بھم زد و کمی خروج آن مرد، شھاب لبخند دلگرم کننده ابا

 ».نترس سمانھ، من پشتتم
 .یازت ممنونم کھ ھوامو دار -
 .ی فسقلکنمیخواھش م -
 .ی خودتیفسقل -
 .نیی شما بفرمایھھھھ چشم ھرچ -

 یھمان موقع ھم آقا.  ضبط را زدی گذاشت و دکمھ زی می را رولشی موباشھاب
 عبوسش بھم نگاه ی افھی گذاشت و با قزی می آب را رووانیل.  وارد اتاق شدیمراد
بھ .  گرمم بودیلیخ. دمی از آن را نوشی را برداشتم و کموانی لرزان لیبا دستان. کرد

 یدونی میخب، حاال ھرچ« : شد و گفتوال دزی میشھاب رو. گمانم ھنوز تب داشتم
 ».بگو

 اش را ھم ی دروغکی عرفان و طلبکارھای ھی قضیحت.  را گفتمزیھمھ چ.  من گفتمو
 تمام شد، می صحبت ھایوقت!  خودم ھم اعتراف کردمی ھای بربی بھ جیحت. گفتم
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بھ  تا میومدی ننجایما ا« : زدادی بلند فریشھاب سرش را تکان داد و آن مرد با صدا
 »! شھناز کجاستنمیبگو بب! بزن زودتر حرف! می تو گوش کنیداستان زندگ

 .دونمیواقعا نم... خورمیقسم م... دونمیمن نم... من -
 !بنال -

.  را بھشون گفتھ بودمقتیمن حق.  آن مرد شوکھ شده بودمتی و عصبانی ادبی باز
من مطمئنم سمانھ داره . ی مرادی آقاد،ی خودتونو حفظ کنیخونسرد« :شھاب گفت

 »مگھ نھ سمانھ؟. گھی رو بھمون مقتیحق
 ».درستھ« : دھانم را قورت دادم و گفتمآب
. کمرش را راست کرد.  حرفا بودنی اعصاب تر از ای بھ قول خودش بی مرادی آقااما

 ھودهیمن ب.  بلند کردمی صندلی مانتوم را در دستش گرفت و منو از روی قھی. سمتم آمد
 حرکت نیشھاب در واکنش ا.  بودرومندی نیلی بگذارد، اما خنیکردم تا مرا زمتقال 
و من را از اون مرد » ! اآلننیھم! نایولش کن س «: زدادی و فردی از جاش پرعیسر

 کتک شدی کھ باورش نمی مرادیآقا.  را تو چونھ اش خوابوندی جدا کرد و مشتیسنگ
شھاب . و از اتاق خارج شد» !کنمی را متتیشکا« : گفتزی آمدی تھدیخورده، با لحن

  »؟یدی کھ ندبیحالت خوبھ؟ آس« : کنار من زانو زد و گفتنی زمیبالفاصلھ رو
 شھاب؟. من خوبم -
 بلھ؟ -
 . متاسفمیلیخ... من... من. گفتمیمن واقعا متاسفم کھ بھت دروغ م -
 .ی کھ اآلن راستشو بھم گفتنھیمھم ا...  ندارهیاشکال -
 صورتم فراموش کرده بودند چطور ی ھاچھی ماھای بزنم اما گویش لبخند بھخواستمیم
 . بخندنددیبا
 سمانھ؟ -
 بلھ؟ -
 . بدهی قولھیبھم  -
 ؟یچھ قول -
 .ی بگذارونی با من درموی بھ بعد، ھمھ چنیاز ا -
 شھاب؟. دمیقول م -
 بلھ؟ -
 .گمی بھت دروغ نمچوقت،ی ھگھید.  ازت ممنونم،ی بھم باور دارنکھیاز ا -
 .ی بردیحاال با. خوبھ -
 زندان؟... ِز -
 ... صبر کن...  بکنمتونمی نمنموردی در ایمتاسفم کار... آره -

بھ اطراف .  برداشت و از حالت ضبط خارج کردشوی از جاش بلند شد و گوشعیسر
بعد با . ردی بگلمی نتواند فنی بروم کھ دوربیی انداخت و بھم اشاره کرد بھ جاینگاھ
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 بزن تا ببرمت یھوشیبدنت ھنوز داغھ، پس خودتو بھ ب« :ستھ گفت آھییصدا
 ». زندانی برستی نزم الینطوریا. ی و شب رو اونجا بگذرونمارستانیب
 .باشھ... آھا -
 یشھاب من رو بلند کرد و از آنجا بھ درمانگاه برد؛ و رو.  زدمیھوشی خودم را بھ بو

 .من ھم زود خوابم برد.  رفترونی گذاشت و خودش بھیھمون تخت قبل
 تختم نشستم و بھ حوادث یرو.  بھتر بودیلی شدم، حالم خداری صبح کھ از خواب بفردا

 . فکر کردمشی پیروزھا
 وقت است کھ یلی آوردم کھ خادی را در مثانھ ام کردم و بھ یدی احساس درد شدناگھان

 خودش را ی برداشتم، با شھاب تماس گرفتم و او فورمویگوش.  حاجت نکردمیقضا
با . او ابتدا در زد و وارد اتاق شد.  بغل درمانگاه بودسیخوشبختانھ پاسگاه پل. رساند

 زدم و یمنم متقابال بھش لبخند »؟یدیخوب خواب« :دی زد و پرسی من، لبخنددنید
 را گاز گرفتم و او میلب ھا» ....زهی؟ چ...یدونیم... راستش شھاب... آره« :گفتم

 ییبعد من رو بھ سمت دستشو» . ببرمتایب! اوه، بلھ« :گفت. متوجھ منظورم شد
 ت ازخوانیامروز بعداز ظھر دوباره م« :بعد از آن، بھم گفت.  کردییراھنما
ھنوز « : او ادامھ دادد،ی را در ھم کششی حرف اخم ھانیبا گفتن ا» . کنندییبازجو

 کھ تو کنھی اصرار مسی پلسییر... می نکرددای را پی عوضی کھیشھناز و آن مرت
 » . اونا کجانیدونیم
 .دونمی نمیچیمن؟ نھ بھ خدا من ھ -
 .دمیامروز صبح برادرت را د... سمانھ -
 عرفانو؟ -
 . شناختمشدونستمی مشویلی چون اسم و فامی ولشناسھیخب اونکھ منو نم. آره -
 ؟یباھاش حرف زد... آھا -
 پانزده دی شا،ی کھ تو بھشون اعتراف کردییاون بھ خاطر جرما... یدونی میول... نھ -

 . زندانفتھیسال ب
 پانزده سال؟ -
 .فکر کنم. آره -
 ؟یمن چ... من -
 . کنندی کنھ، آزادت مدیی و اون حرفاتو تامی کندایاگھ شھناز رو پ -
 ؟ی ھام چی بربی جی ھیبق -
 . واستذارمیکھ من سند مدست کم دوسال زندانھ ... نگران اونا نباش -
 ن؟ی نکندایو اگر شھنازو پ -

 » ...میکنی مشیدایپ« : پرسش من لبش را گاز گرفت، گفتدنی با شناو
 ن؟یو اگھ نکن -
 ... بکندتواندی نمی کارچکسی ھگریدر آن صورت د... خب -
  آب خنک بخورم؟دیچند سال با -
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 .ده سال رو شاخشھ -
 کھ ده سالشو ھم تو زندان کنھی انسان چقدر عمر مکیمگھ ! ده سال! ای نھ خدایوا

 دی در درمانگاه باشم و باتوانمی نمنی از اشتری بگریشھاب بھم گفت کھ د! بگذرونھ؟
 در زندان باشم، بلکھ ستیبعدش اضافھ کرد کھ البتھ کھ الزم ن. باھاش بھ پاسگاه بروم

!  من فرستاده شھابیسھ خدا تو رو از آسمون وا« :گفتم در دلم. مانمی خود او مشیپ
 را در دلم می صدازدم،ی حرف ھارا منیو بعد، ھمونطور کھ در دلم ا» .ازت ممنونم

 آھستھ ی و با ھمان صداشنود،ی دلم را می حرف ھای کسیی آوردم، گونتریی پایکم
 . زدموچک کیو لبخند» .عاشقتم.... نھ...دوستت دارم... شھاب« :اضافھ کردم

 من رو شیشگی بھ سراغمان آمد، با ھمان شور و نشاط ھممانی ام،ی پاسگاه شدوارد
 . درآوردمی از حالت افسردگیکم
  نھ؟گھی دنی گذاشتتونمی عروسی فکر کنم قرار مدارانمیبب!  عشقیبھ بھ مرغا -

 »!ی مھمونا نبودستی لیبلھ، و متاسفانھ تو تو« : و گفتدی خندشھاب
 !میآخھ مھمون افتخار!  باشمستی لی تودیمعلومھ من نبا!  بابایا -
 ی نبود کھ مھمون افتخارنی مھمونا ننوشتمت بھ خاطر استی تو لنکھیاشتباه نکن، ا -

 چھ ،یای میشی ھم پاممی دعوتت نکنی کھ وقتیی انقدر پررودونستمی بلکھ م،یھست
 !می دعوتت کننکھیبرسھ بھ ا

اون . نداختی عرفان مادیشھاب، من رو . کردمی آن ھارا دنبال می لبخند کل کل ھابا
بلکھ تا .  و بگو و بخند نبودی اھل شوخچوقتیاما ارسالن، ھ.  شوخ بودینجوریھم ھم

 یی رو بھ اتاق بازجویھمون موقع دوتا زندان.  مشغول دعوا بودشھی ھمادمھ،یآنجا کھ 
 باھاشون صحبت ی کمیخواھی و ارسالن بودند، مرفانآن ھا ع« :بردن، و شھاب گفت

 ممکن بود گھی دی فرصتنی ھمچیاز طرف.  نداشتمشویاما آمادگ. خواستمیبلھ، م »؟یکن
 . قبول کردمنیبھ خاطر ھم. بھم دست ندھد

 دستش ی بود و ارسالن سرش را روزی می شدم، عرفان سرش رویی اتاق بازجووارد
 ی عمدیمتوجھ حضورم نشدند، شھاب ما را تنھا گذاشت و من سرفھ ا. گذاشتھ بود

آن دو، با ھم، و با . عرفان سرش را باال آورد و ارسالن بھم چشم دوخت. کردم
 »!سمانھ؟« : زدندادی فریناباور

 .بلھ، خودمم -
سرتا پامو ور انداز کرد و .  را بستھ بودندشیدست ھا.  بلند شدی صندلی از روعرفان

 »؟ی بودیقچمثل ما سال ھا قاچا...  تو ھم؟یتو از کجا با اون زن آشنا شد« :گفت
 سال ھا؟؟؟ -

 .کنندی ساده می آن ھا فقط دزدکردمیپس من بدبخت را بگو کھ فکر م... نطوری اکھ
 ...خب... آره -
 . خودم متاسفمیعرفان، واقعا برا -

 نی ایپس ھمھ ... از تو انتظار نداشتم« : را قورت دادم و با زحمت ادامھ دادمبغضم
 مدت واسھ نجات نی من ایدونی آره؟ میگفتیَسال ھا، بھ خواھرت، تنھا کست، دروغ م
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 و ی کردی بازلمی من آنشب فی برای عوضی آنوقت تودم؟ی چقدر عذاب کشی لعنتیتو
 یی ھاسی پلادیناگھان بھ » !ی بزنی بھ چھ کارت پول، دسی ھیی تھی برایخوای میگفت

...  راست بودهرضای علی ھی حداقل قضدمیادم و فھمکھ خانھ را محاصره کرده بودند افت
 بھ من دروغ دی اما آن ھا نبام،یکردی بھ خاطر آن ھم شده خانھ را ترک مدیباالخره ما با

 .کردندی و من رو ترک مگفتندیم
 داشتھ ی خوبیتا زندگ...  کارھا بھ خاطر خودت بودهنی ایسمانھ، باور کن ھمھ  -

 .یباش
 . ارسالن وارد معرکھ شدحاال

و من کھ ... عرفان کھ برادرتھ... زمی سخت تر بوده عزیلی ما خیسمانھ باور کن برا -
 ... جفتمونیبرا... عاشقتم

 و ارسالن، حالم ازت بھ ھم ،یستی برادرم نگھیعرفان، تو د!  ھمتوننیخفھ ش -
 ! تمومھی ھمھ چگھید! خورهیم
 .ستیتموم ن! نھ -

! میدی فرارمان را ھم کشی نقشھ یما حت« : سمت گوشم برد و گفت دھانش راارسالن
 یی جاھی میری با ھم مییبعدش سھ تا! رونی بمتیبری جا منیمطمئن باش زود از ا

 »!میکنی می زندگرانیخارج ا
 !کنمیمن فرار نم! دیدور من را خط بکش! نھ امکان نداره -
 .پس فردا شب منتظرمان باش. ھی ضلع جنوبی زنا توی سلول ھادمیشن. یکنیچرا، م -

حاال من .  نفس بکشنتونستنی انگار بدون گناه نمنایا.  نبودی من، باور کردنیخدا
ھمان موقع » ! کھ ھستنھی ھمام،یمن نم« : زدمغیج. شدمی میبدبخت دوباره قربان

 من و عرفان یچشما.  بودی ناگھانیلیخ. دیشھاب وارد اتاق شد و من را در آغوش کش
» .اروی دستتو بکش االی« :ارسالن گفت. بود  ارسالن، از تعجب گشاد شدهژهیو بھ و

مطمئنم .  انداخت و چانھ اش را بھ حالت مبارزه طلبانھ منقبض کردی تفنی زمیرو
اون نامزدمھ، حاال شما « :اون ادامھ داد. شدی مقھیاگھ دستشو نبستھ بودند، دست بھ 

  »ن؟ی باششیک
 . ستین گھیاوه واقعا؟ حاال د -
 .ھاه، چرا ھست -
.  دوستت داشتھ باشھگھی دکنمی فکر نمی کھ در حقش انجام دادیینھ، بعد از کارا -

  سمانھ؟گمیدرست نم
 ھا؟ -

 .زدیقلبم مثل گنجشک، تند تند م.  ھنوز تو شوک بودممن
  سمانھ؟ی آقا رو دوسش دارنیتو ا -

.  کارا ماھر بودمنی تو ایخوشبختانھ کم. رمی کوچولو انتقام بگھی حاال وقتش بود خب،
 دلچسب ی را از ارسالن برگرداندم، لبخندمیدستم را در دست شھاب گذاشتم، رو
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 یزی ھمان چقای دقنیو ا» . مرد متنفرمنینھ عشقم، من از ا« : شھاب دادم و گفتملیتحو
 .ادی حساب کار دست ارسالن بواستخی اون مخواست،یبود کھ شھاب م

.  بودیدنی ارسالن دی افھی قی ھستم، قبول، ولیرحمی من آدم بز،ی عزیده  خواننخب،
 بھ ھم ی دندان ھاانیاون از م. نمی ببافشوی دارم را بدھم تا دوباره قیحاضر بودم ھرچ
 ،ی طرفی با کدمی بھت نشون مبھ،یو شما، غر.  جفتتوند،یخفھ ش« :قفل شده اش گفت

« : متقابل گفتیاونم با لبخند »م؟یبر« :بھ شھاب گفتم  زدم ویو من پوزخند» روشنھ؟
« : شھاب گفتم،ی آمدرونیاز اتاق کھ ب. می از اتاق خارج شدبی ترتنیو بھ ا» .میبر

... دمیمنم خند» !ھھھھ! ومدی داشت از حدقھ درم؟یدیکارت حرف نداشت، چشماشو د
 ....حرف دلم را گفتھ بودم...  نکرده بودمی بازلمیمن ف

 »سمانھ؟« :بھم گفت شھاب
 بلھ؟ -
 ...واقعا متاسفم -
 ؟ی چیبرا -
 .ادی از دستم برنمی کارنکھیا -

 !واقعا احمقانس! دونھ؟ی من میاون خودشو مقصر گناھا!  منیخدا
. فتمی تا تو ھچل نکردمی حواسمو جمع مدیمن خودم با! یزنی کھ مھی چھ حرفنیا... وا -

 .ی برام کردومدی از دستت برمیتو ھم ھرکار
 ؟یکنی فکر منطوریواقعا ا -

 .کردمی فکر منطوریالبتھ کھ ا» !البتھ« : زدم و گفتمنیری شیلبخند
 سمانھ؟ -
 ھ؟ی چگھید -
 .مارستانی ببرمت بتونمیامشب نم -

. رندی بھ ھر حال، حالم بد نبود و ممکن بود مچمان را بگکردم،ی فکرش را مخودم
 »!ستمی نی نداره، من اونقدرام نازناریالاشک« : زدم و گفتمیدوباره لبخند

 ! تنت بھ لرزه افتاده بودیدی رو دسی تا ساختمان پلدمید -
 ! بودهیعی طبمیلیخب رفتارم خ! یھ -
 . ببرمت زندانایحاال ب! میباشھ بابا تسل -
 . خباریبس -

 بودم نجای ھم اروزی دنیالبتھ ھم. کردمی بود کھ فکر میزی ھمون چبایخب تقر... زندان
 تخت سفت و خشک کیسلول من، .  نکرده بودمیاما انقدر حالم خراب بود توجھ

 تخت بود، ی کوچک باالیپنجره ا.  گذاشتھ بودنی و صندلزی مکیداشت و بغلش ھم 
 کی بلکھ با ستم،ی شدم داخل سلولم تنھا نھ بود کھ متوجی قسمتش مال وقتنی بدتریول

 باز ھم با یخودمون ھم سوسک داشت، ول یالبتھ خونھ . میمشت سوسک ھم اتاق
 ارمتیمطمئن باش زود م« : گفتیشھاب با ناراحت. دمی اخمامو تو ھم کشدنشونید
 بھ...  فرارشون افتادمی ارسالن و نقشھ ی حرفاادی حرفو بھم زد، نی ایوقت» .رونیب
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 نیبھ خاطر ھم.  آرام کردن من زده بودنی بود کھ برایخودی فرارشون حرف بنظرم
.  مورد نزنمنی در ای و بھ شھاب حرفرمی بگدهی موضوع را نادنی گرفتم امیصمت

بعد بھم شب بھ . و من ھم بھش دادم.  بھش بدملموی موبایشھاب ازم خواست تا گوش
آنروز ھم .  شدمی آھنگی زمزمھ ل و مشغودمی تخت دراز کشیرو.  گفت و رفتریخ

 نان و گوشت و ی خوردن شام، شھاب برام کمیشب برا.  منوال گذشتنیبھ ھم
بعد کنارم .  غر زدی سھم غذا کلی آنجا براری مدیسی آب آورد و بھ خاطر خسیمقدار

 اگھ اون نبود من یوا. میدی و خندمی گفتی اسفبارم، کلطینشست و صرفنظر از شرا
 ...ونمی بھ اون مدزھای چیلیمن خ. شدمی موونھید

اگر . فکر فرار ارسالن و عرفان مثل خوره بھ جانم افتاد کھ اون رفت، دوباره یوقت
 مجازاتشان دوبرابر ای آفتند،ی بری چھ؟ اگر واقعا فرار کنند و دوباره گندیراست بگو

 ھمھ، فکر نکنم آنقدر احمق نیبا ا.  نگرانشان ھستمدمی فھمیدی با کمال ناامشود؟ینم
 ری من ھم گیاما اگر فرار کنند، مسلما پا.  بزنندیار کنیباشند کھ دست بھ ھمچ

.  آرامبای تقریخواب.  خوابم بردال،ی ھمھ فکر و خنیبا وجود ا! دوباره دردسر. کردیم
 آن روز چھ اتفاقات انی کھ تا پاکردمیصبح کھ از خواب بلند شدم، فکرش را ھم نم

 ... خواھد افتادمی برایھولناک
 یی تا بتوانم از دستشواوردی برونین خواستم تا مرا ب شدم، از نگھباداری خواب باز

تعجب .  برام صبحانھ آوردشناختمشی کھ نمیبعد از آن، نگھبان.  استفاده کنمیعموم
 االف آدم بھ تونھی خب اون سرش شلوغھ و نمی ولومده،یکردم چرا شھاب ن

ودم و بھ  تختم نشستھ بی روکاریمنم ب ، شدیآن روز ھم سپر.  مثل من بشھیدردنخور
تا بھ حال سابقھ نداشتھ کھ من حوصلھ ام . کردمی میاحساس پوچ.  شده بودمرهی خوارید

 دستھ ای ببافم فی لتونستمی انجام دادن وجود داشتھ، مثال می برای کارشھیھم. سربره
 جمع و جور ا خونھ رای با فرانک صحبت کنم، یگل ھا را مرتب کنم، غذا بپزم و تلفن

 بود کھ تا یبی حس غرمی اآلن حوصلھ ام سررفتھ بود، برانکھی ان،یکنم؛ بھ خاطر ھم
 بعد کھ شھاب بھم سر زد، ازش ی گرفتم دفعھ میتصم. حاال تجربھ اش نکرده بودم

 اما ستم،ی کرده نلی تحصنکھیبا ا.  تا مطالعھ کنماوردی بمی کتاب برایبخواھم تا کم
 . بودمھ مطالعی تشنھ شھیھم

 دو تا مرد کھ با ھم عی بلند و سری قدم ھای شده بود کھ صداشی گرگ و مکنمی مفکر
 ی از آن ھا با صدایکی کھ ی ندادم، اما وقتیتیابتدا اھم. دمی را شنکردندیپچ پچ م

 شیُمطمئن بودم خود ارسالنھ، تن صدا.  کردمزی را تمی کرد، گوش ھامی صداشیآشنا
 دورگھ ی نوجوان، کمی پسرھایاش کھ مانند صدا  بلند و گرفتھیصدا: شناختمیرا م

 .دیرسیبھ نظر م
 سمانھ؟ سمانھ؟ -

 آن ھا بھ قولشان عمل کرده بودند، و فرار کرده د،ی درست حدس زدز،ی عزی خواننده
 جوابشان ن،یبھ خاطر ھم.  نکنمی مصمم بودم باھاشون ھمکارامد،ی در نمیصدا. بودند

 خودم انداختم و ی را رو نازکی و پتودم،ی تخت دراز کشیرا ندادم، در عوض رو
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چطور و چگونھ اش را از خودشان .  کردندمیدایاما آنھا پ. خودم را بھ خواب زدم
 نی معلوم ھست دارچیھ« : و گفتمدمی پرمیبھ ھر حال، با ورود آن ھا من از جا! دیبپرس

 یتا حاال شده حرف« :ارسالن گفت »ن؟ی شدری مگھ از جونتون سن؟یکنی میچھ غلط
 شده، البتھ کھ« : گفتمشی حوادث چند روز پیادآوریبا » بزنم و بھش عمل نکنم؟

 » بشمرم؟
 آوردنت از رونی با بخوامی ما ھم سخت بود، اما میسمانھ، باور کن برا« : گفتعرفان

 ». برات جبران کنمنجایا
 ن؟ی از زندان فرار کننی کھ بخواشھی سرتون میشما دوتا الف بچھ آخھ چ! ھاه -
 کرده یزی از قبل برنامھ رزوی ھمھ چسمونیی سرمون نشھ، اما ریزی چدیما شا -

خب، » .می کندای خراب شده نجات پنی تا از امی فقط بھ حرفاش عمل کنھیواسمون، کاف
 . کور خوندندامی مییاگر فکر کردند باھاشون جا

 غی تا ج فقطن،ی بکننیخوای مکاری چستی کنم، برام مھم نیمن عمرا با شما ھمکار -
 .نینزدم گورتونو گم کن

 در حقت کردم، اما یادی اشتباھات زمیتو زندگ« : سرش را تکان داد و گفتارسالن
 ».ذارمیَ حواسم جمعھ، و تنھا نمگھی دندفعھیا
 !ی اما کامال در اشتباھ،یکنی منو خوشحال منکارتی با ایکنیتو فکر م -

 اعتماد سمانییما بھ ر.... گھی ارسالن راست مکنمیمن فکر م... سمانھ« : گفتعرفان
 ».میدار

!  دمشو گذاشت رو کولش و رفتییتنھا!  اعتمادتونو پاسخ دادی اونم چجوردمید -
 .عرفان بھم گوش کن

 کند، شانھ اش را تکان دادم داری رو از خواب بی کھ بخواد کسی سمتش و مثل کسرفتم
 و ستی تو بیعنی ؛یاز چنگ قانون فرار کن یتونیتو نم!  عرفانایبھ خودت ب« :و گفتم

 »؟یدی نفھمنویچھار سال عمرت ا
 ارسالن نامرد نی ادمیفھم» ...ارسالن.  از تو محافظت کنمخوامیمن م« : گفتعرفان

 شست و شو سشونییمخ داداشمو شست و شو داده، و مخ ارسالن رو ھم احتماال ر
 نابود مویتو رو خدا عرفان زندگ« :حرف عرفان را قطع کردم و محکم گفتم. داده
 ».نکن

 شھاب را توانمی نمچوقتی ھگری بدھند، دمی فکر کردم کھ اگر فرارنی وحشت بھ ابا
 . نمیبب
 .امی جا نمچیمن با شما ھ -
 .متیبریپس بھ زور م -

 دھانم را ببندد، خواھدی کھ مدمیفھم.  بھ سمتم آمدی حرف، ارسالن با دستمالنی از ابعد
 شھاب، از راه برسد، اما یعنی ام، ھی شوالنکھی ادی بھ امدنی کشغیشروع کردم بھ ج

 ینی زمبی سی سھیارسالن دستمال را بھ دھانم بست و دستانم را ھم بست و منو مثل ک
 ازم ی کارچی وحشتناک بود، وحشتناک، ھز،ی عزی هخوانند.  دوشش انداختیرو
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 بھ نظر یِ مثل کرم کوچکشدی کار باعث منی کھ اکردم،ی تقال مجھی نتیفقط ب. ومدیبرنم
« :بھ ارسالن گفت. بھ عرفان نگاه کردم، اون مردد بود. لولدی منی زمیبرسم کھ رو

ارسالن برگشت و  »تھ؟ درسمیکنی کھ ما می کاری مطمئنگمیم... ارسالن... زهیچ... ام
 رو بھ رو شده است، بعد بدون گفتن وانھی دکی نگاه کرد کھ انگار با  بھ عرفانیطور
 ی سلول دوتا از نگھبان ھا رورونی کھ بدمی از سلول خارج شد، با وحشت فھمیحرف
 پوشم، اهی سی ھی لحظھ شوالنیو ھم.  افتاده بودند، مطمئن نبودم زنده باشندنیزم

 الزم یول» !دشونیریبگ« : زدادیفرشھاب .  افسرھای ھیالبتھ ھمراه بق. دیشھاب، رس
 داد و بھ ییارسالن ناسزا. دندی بھ سمتمان دوعیبھ دستور او نبود، چون افسرھا سر

 نی و ماشمی خارج شدیاز آن پاسگاه لعنت.  از اوعتریعرفان ھم سر. دیسرعت دو
 ی عقب انداخت و خودش صندلیدلارسالن من را در صن.  منتظرمان بودی بلندیشاست

بھ . ارسالن بھ راننده دستور داد حرکت کند. عرفان ھم کنارم نشست. جلو نشست
.  روشنی و پوستی جو گندمیی با موھاانسالی میمرد:  شدمقی راننده دقیچھره 

 را بھ ی کردم تا در صورت امکان اطالعات کافی صورتش را بھ دقت بررساتییجز
 ی داشتم با دھان نفس بکشم، کم را بستھ بودند و من عادتانمچون دھ.  بدھمسیپل

. میوارد اتوبان شد.  پشتمان بودسیبھ پشت سرم نگاه کردم، پل. کردمی میاحساس خفگ
الزم بھ !  مخالف شده بودنی است، وارد الی حرفھ اکردی کھ ادعا موانھ،ی دیراننده 

 از اندازه بھ شی راننده باھرااما ظ. دیرقصی چشمانم می مرگ جلومیذکر است کھ بگو
 ی ھی مخالف شده، بقنی کھ چون راننده واردالدمی دیدیبا ناام.  داشتنانیخودش اطم

 بود، و کی نزدبای بود کھ بھ ما تقرنی ماشکی دور بودند، و تنھا یلی ھا از ما خسیپل
 ھم ترمز ی و لحظھ اکردیاون با سرعت پشتمان حرکت م.  نبود جز شھابیآن کس

 خواستمیم.  کردکی شلرونی را برداشت و از پنجره بھ بیھ اارسالن اسلح. فتنگر
. شدی مدهی نالھ مانند ازم شنیی دھانم را بستھ بودند و فقط صداھای ولرمی را بگشیجلو

 ما را سی پلیخواھی نکند مشود،یحواسم پرت م! ساکت شو« : گفتتیراننده با عصبان
 »رد؟یبگ

 .خواستمی را منی ھمقای دقبلھ،
. زدمی بشکن می باز بود، از خوشحالمی اول ارسالن خطا رفت و من اگر دست ھاریت

.  فضول خالص بشھسیّ از شر آن پلخواستی نبود و مالیخیاما متاسفانھ، ارسالن ب
 نیماش.  کردیری برد، چشمانش را تنگ کرد و نشانھ گنی ماشرونیسرش را دوباره ب

 ی بی مثل کابووسزیھمھ چ. زدندی مق مخالف کھ وحشت کرده بودند، بونی الیھا
 از نی خورد، ماشنی دفعھ، گلولھ بھ چرخ ماشنی کرد، و اکیارسالن شل.  بودانیپا

 ...  چپ کرد،ی ناباورتی زد، و در نھایجاده منحرف شد، دور خودش دوبار چرخ
 

 ...ستی شھاب، زنده نیعنی ن،ی آن ماشی آن لحظھ، مطمئن بودم راننده در
 و نالھ زدمی منی عقب ماشی شھی بھ شخت،یری ممی گونھ ھای گرمم روی ھااشک

... شھاب. کردمی اما من فقط بھ شھاب فکر مکرد،ی نگاھم میعرفان با ھمدرد. کردمیم
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 زنده گری کھ بھم ابراز محبت کرده بود، دافھیآن پسر شاد و مھربان، آن پسر خوش ق
بھ صحنھ ...  استقتی حقنیاما ا...  نداردامکان... کنمیباور نم... کنمینبود؟ باور نم

فقط ... دی خودش غلتی چپ شد و سھ بار ھم رونیآن ماش...  تصادفش فکر کردمیھا
 آن ی راننده دیاصال شا...  را زنده بگذاردینی ماشنی فرد داخل ھمچتواندی میمعجزه ا

جور کردم و با فکر  افکارم را جمع و!  خدایا... دیشا... دی شھاب نبوده، نھ؟ شانیماش
من .  بوددهی فایاما ب.  شھاب ھنوز زندس و کامال سالمھ، خودم را نگھ داشتمنکھیا

اگر دستانم باز شود، .  کھ دوستش داشتم نشستھ بودمی و بھ سوگ مردختم،یریاشک م
 . کنمی نمیشوخ. ارسالن را خواھم کشت

. زمی نمانده بود تا بری باقیشک امی براگری و دکردیسرم درد م.  حالم بد شده بوددوباره
 را کھ با ھم ی و تمام لحظات خوشدم،یآرام آرام بھ خواب رفتم و خواب شھاب را د

 ای طور خواب بمانم و رونی تا ابد ھمکردمیدعا دعا م! ینیریچھ خواب ش. میگذراند
 کولش ی و روکندی بلند منی زمی من را از روی کسم احساس کردیاما وقت. نمیبب
. رفتی کولش گذاشتھ بود و داشت راه میعرفان من را رو. دمی از خواب پرد،گذاریم

فکر کنم . ھوا نسبتا سرد بود. میجنگل بود. می کجا ھستدانستمیمن نم. صبح شده بود
 من را عرفان.  سرد و مرطوب بودیبیآب و ھواش بھ طرز غر... می شمال بودیطرفا

 اسمش فرخ بود، بھ دستانم دمی ارسالن فھمی گذاشت و راننده، کھ طبق حرفانیزم
ارسالن دھانم را باز . دی دنبال خودش کشی جوجھ مرغابنی بست و بعد من را عیطناب

« : من، گفتزیرآمی توجھ بھ حرکت تحقیاون ب. کرد و من بھ صورتش تف انداختم
وک  کرده بود و نخیدستانم .  نداشتمی زدن انرژادیر فیالبتھ برا» .ادیصدات در ن

 ارسالن، تا دو روز ی کھ طبق گفتھ م،یدی کوچک رسیبھ انبار. دماغم سرخ شده بود
دو « :بعد اضافھ کرد.  برسد و ما را از کشور خارج کندسشانیی تا بعد رمیمانی جا منیا

 یدید« : بھ من گفتعدب» . ردمان را گم کندسی تا پلمیکنی صبر منی ایروز را برا
من بھ » .می را شروع بکنیی نوی حاال وقتشھ زندگرون،ی از اونجا اوردمت بزم،یعز

.  مھم نبودمی برای چچی ھگرید. دیگوی می چدمیشنی اصال نمدادم،ی گوش نمشیحرف ھا
 انسان نی از بھتریکی بودم کھ یتی خاصیمن موجود ب.  نداشتمی زندگی برایلی دلچیھ
 دانستم،یارسالن ماولش مقصر مرگ شھاب را .  برده بودنی زمیاز رو  راای دنیھا

 من بودم کھ شھاب را بھ کام مرگ فرستاده نی کاره بود؛ اچیاما درواقع ارسالن ھ
 .قاتل...  قاتلمکیمن ... بودم
 را کھ عرفان بھم یی کز کرده بودم و پتوی انباری از ظھر بود، من کنار گوشھ بعد

 ارسالن بھ ی بود اما ناگھان صدای چھی قضدمی خودم انداختھ بودم، نفھمیداده بود رو
 :اعتراض بلند شد

 گھیپنج تومنش د!  قبولمی تومن گفتونیلی ده میگفت! یاریّ دبھ در بستی قرار نگھید -
 ھ؟یچ
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 رو قبول یادی زسکیمن ر.  دارهی دو روزم االفدونستمی کھ گفتم، من نمینیھم -
. ستمیطر انداختم؟ اصن من ن تا اآلن چھ قدر خودم و خانواده ام را بھ خیدانیکردم، م

 .پولم را بده برم
 . فرخسھیی دست رست،یپولت دست ما ن -
 .ی لو ندادم، بھتره بجنبسی وگرنھ تا خودتونو و جاتونو بھ پلخوام،یمن پولمو م -

 کھ بھت نگم می تا وقت،یکنی نمی کارچیتو ھ« : آن مرد و گرفت و گفتی قھی ارسالن
 » روشن شد؟،یرینم
 دار ببرمت، نھ؟ ی چوبھ ی بھ پاتونمی راحت میلی کھ خیدونیخودت خوب م! ھاه -

 نیتونی نمی دوری جانی ندارنی ماشنکھی و با توجھ بھ ادم،ی ھر سھ تونم دی افھیچون ق
 .کھی حاال ولم کن مرتست؟ی پس کارم راحتھ، نن،یبر

 باشد سشانیی منتظر ردیتکرار کرد کھ با. می نداری ولش کرد، و گفت کھ ما پولارسالن
. اما فرخ گوش نکرد، بھ سمت در انبار رفت و آن را باز کرد. تا پول را بھش بدھد

عرفان کھ باورش . عرفان مانعش شد اما ارسالن از عرفان خواست کھ کنار برود
 اریبس« :ارسالن بھ فرخ گفت.  کنار رفتد،یای کوتاه بی راحتنی ارسالن بھ اشدینم

 پس منظور م،ی نداشتی تعجب کردم، ما کھ پولیلیمن خ» . پولت را بدھمایخب، ب
 ی سوالم را گرفتم؛ تا فرخ برگشت، صدانی زود پاسخ ایلیارسالن چھ بود؟ خ

 ری اش را کھ تنھی افتاد، و با دستش، سنی زمیبلند شد، فرخ رو" بنگ"وحشتناک 
 ... رفتای دننی زود، از ایلی بود، گرفت و خدهخور

 
 دھان عرفان از دم،ی پرمی افتاده بود، من مثل فنر از جانی زمی جان فرخ رویب بدن

 ی قھیعرفان، .  نبود کھ آدم کشتھالشی خنی ارسالن اصال عیتعجب باز مانده بود، ول
 کاری چی دارتھی حالچیھ« : خفھ گفتییارسالن را گرفت و تکان داد و با صدا

 ». نبودنی ارسالن قرار ما ا؟یکنیم
   بچھ سوسول؟یدیترس -
 !ی آدم رو کشتھی اآلن نی ارسالن، تو ھمستی نتیچرا حال -
 .کشمی مشترمیبھ موقعش ب -

 ی بھ معنانیا.  صورت ارسالن خواباندی پدر و مادر دار رویعرفان مشت! دنگ
 اری اختیمن کھ ب.  بھ شکمش زدی گرفت و لگدقشویعرفان دوباره . شروع جنگ بود
دخالت « :اما عرفان بھم گفت.  تا آن ھا را از ھم جدا کنمدمی دوومد،یاز چشمام آب م

 » .بدم ی درس حسابھی نینکن سمانھ، وقتشھ بھ ا
 ارسالن قرار داشت، من ی وقتش نبود، نھ دست کم اآلن کھ اسلحھ ھنوز در دستانھ،
تو رو بھ خدا بس « : زدمغیج. فتمی گرفتم تا نواری بودم؛ دستم را بھ ددهی ترسیلیخ
عرفان .  و بسنی ھمکرد،ی تر می و عصبانی کارھا فقط ارسالن را عصباننیا» .دینک

ارسالن تا آن موقع فقط .  و شھاب را برگرداندخ فرتوانستیبا کتک زدن ارسالن، نم
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ظاھرا .  زود شروع کرد بھ مقابلھ بھ مثل کردنیلی اما خکرد،یاز خودش دفاع م
 .کردی دست ارسالن نبود، وگرنھ دعوا نمی تویعرفان متوجھ اسلحھ 

. ستادندی ھم ای کبود رو بھ روی و چشم ھای خونی کھ آن ھا با دماغ ھادی نکشیطول
 ایب. کردمی بھ حرفات گوش مدی نباگفت،یارسالن، سمانھ راست م« :عرفان گفت

 فرار میگی مم،ی باشھ ارسالن؟ دست کم بذار من و سمانھ برگردس،ی پلشی پمیبرگرد
« :من خودمو انداختم وسط و گفتم» داداش؟  باشھم،ی تو را لو ندھمیدھی قول مم،یردک

با »  باشھ؟م،یکنی برات دردسر درست نمم،یآره ارسالن، تورو خدا بذار ما بر
 ارسالن نبود، نیا.  نداشتی نرمشچی بھش نگاه کردم، اما چھره اش ھیدواریام

 از اول دمیشا...  نبود، کال عوض شده بودی شکلنی اشناختمی کھ من میارسالن
 .دونستمیبوده و من نم ینطوریا

 ،ی شدیسمانھ، تو اآلن احساسات« : نداشت گفتی احساسچی کھ ھشی با صداارسالن
 ازم م،ی مانع بگذرنی کھ باھم از ای مطمئن باش، وقت؛یری بگمی خوب تصمیتونینم

 ».یکنیتشکر م
آنوقت با ھم « : ادامھ دادیاک کرد و با نرم خون دماغش را پنشی با آستارسالن

 ».میکنیازدواج م
 اما خودم را کنترل فتم،ی بشی متوجھ شدم کم مانده است بھ دست و پارتی کمال حدر

 ما تمام شده، نی بزی ھم بھت گفتھ بودم، ھمھ چگری بار دکیارسالن، « :کردم و گفتم
 » . را قبول کنریرناپذیی تغقتی حقنی اکنمیمن تو را دوست ندارم، خواھش م

  نھ؟یزنی حرفا رو منی ای بھ خاطر اون عوضیدار -
 . پوکت فرو کنی تو اون کلھ نویا. ستی نیشھاب عوض -
 خارج، می با ھم بروی وقت؟ی نرفتارویسمانھ؟ تو مگھ بھ خاطر پول سمت اون  -
 .ی بھ خاطر پول سمت آدما برستی تو ھم الزم نگھی پس دکند،ی کمکمان مسمانیییر
 .یکنی فکر مینطوریواقعا برات متاسفم کھ در مورد من ا -
 .دمی بھت قول م،یمن مطمئنم تو بھ خاطر ثروت سمتش رفت -
 . من بھ خاطر ثروت سمتش رفتم،یگیآره، راست م -
 ! دخترخوبنیآفر -
 .ی نھ ثروت ماد،یکنی کھ تو فکرش رو میاما نھ اون ثروت -
 ؟یپس چ -
 ....بھ خاطر ثروت عشق... عشق -
 .ی گرما خورد،ی پتو موندری زیادیفکر کنم ز -
 .ستی فکر کن، نظر تو واسم مھم نیآره ھرجور دوست دار -

 .ومدی بھ ارسالن خونش در نمیزدی کارد مکردم،ی می روادهی زدی نباز،ی عزی خواننده
 ؟ی بوده و بھ ما نگفتھ بودوونھی دنقدری اتی آبجنیعرفان، ا -
 .ی تروونھی وسط تو از ھمھ دنیا. دھنتو ببند، ارسالن -
 ! حروم زادهیا -



 51 

 تا دنی کشغیشروع کردم بھ ج.  شده بودزی لبرزی صبرم لبری کاسھ گری دگر؛ی دیمشت
 زد یلی عکس داد، چون ارسالن بھ صورتم سی جھیاما کارم نت.  را بشنودمی صدایکس

 نکھی شده بودند، تا اری درگیعرفان و ارسالن بدجور. نیو کنار پاش افتادم زم
 را بھ سمت عرفان گرفت، و عرفان سلحھارسالن کنترل خودش را از دست داد و ا

 . باال بردمی تسلیدستش را بھ نشانھ 
 ؟ی موش شدھ؟یچ -

 منو سای با پلاید ببرو و بع! برو! عرفان بدو« : و بھ عرفان گفتمرفتی مجی سرم گمن
 دهی در کھ رسی انداخت، برگشت تا برود، بھ آستانھ یعرفان بھ من نگاھ» .نجات بده
 "....بنـــــــــــــگ: " کھ ھرگز فراموش نخواھم کرددمی شنییبود، صدا

 ی در دستش با وحشت نگاه کرد، و آن را روی افتاد، ارسالن بھ اسلحھ نی زمی رواو
 کھ ی دارم لحظھ اادیبھ ... و اما من... م بھ سمت عقب رفت قدکی انداخت و نیزم

 اش را در دست گرفتھ بود، بھ سمتش ی شکم زخمنی زمی خورد و روریبرادرم ت
 کابووس اند و کی ھا ھمھ نی کھ اداشتم  چون باوردم،ی نکشغی نکردم، جھیگر. رفتم

 نطوریّ سلول زندان ھستم؛ اما ای تختم روی و روپرمی ھر آن از خواب مکردمیفکر م
 ی آغشتھ بھ خون، روییبرادرم، عرفان، با دست ھا.  بودتی واقعنی عزینبود، ھمھ چ

. دیچیپی شکمش گذاشتھ بود و از درد بھ خود می بود، دستانش را رودهی دراز کشنیزم
حاال .  نبودی بامزه ایارسالن و عرفان، اصال شوخ« : بھت زده گفتمیبا چھره ا

 ز،ی عزیخواننده » . سردمھ،یدانیآخر م. می کمکم کن آتش روشن کنایان، پاشو بعرف
عرفان شروع کرد بھ اشک .  احساسی بییبا صدا.  کلمات را گفتمنی ھمنیدرست ع

... فرا« : را گرفت و بھ زحمت گفتتوم ماننیی اش پایبا دستان خون. ختنیر
» ...پاشو!  بسھیپاشو، شوخ« : گفتمختمیری اشک مکھیمنم در حال» ...کن...فرار

« : دستانش گذاشت و گفتانی داده بود سرش را مھی تکیواریارسالن کھ بھ پشت، بھ د
 م،ختیری آرام اشک مکھیمنم درحال »؟یفھمی مرهیمیسمانھ عرفان داره م... من متاسفم

. ھیخ مگھ نھ عرفان؟ بھش بگو شوھ،ی شوخھی ھمش ناینھ، ا« : تلخ زدم و گفتمیلبخند
 بلند نی زمی از روعی آمد اما من سرکمیارسالن نزد» .یریمیداداش بھش بگو تو نم

چشمانم از شدت خشم برق .  برداشتمی زدم و آن را فوریشدم، بھ طرف اسلحھ جست
 شده بودم، وانھید.  بھ سمت ارسالن نشانھ گرفتما کردم، اسلحھ ری عصبیخنده ا. زدیم

با » ! نکنیسمانھ کار احمقانھ ا« : بود، چون گفتدهی را فھمنیحتما ارسالن ھم ا
 اما ناگھان ساکت شدم و با زدم،ی بلند بلند قھقھھ مدن،ی بلند شروع کردم بھ خندیصدا
 : گفتمزی آمدی تھدی ترسناک و لحنییصدا

 
 را کھ من عاشقشون بودم، یی و چھار ساعت دو تا از پسرھاستیتو در کمتر از ب -

 ! یازم گرفت
 
 .سمانھ آروم باش... س -
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  اآلن بکشمت؟خوامی میدونیم. خوامینھ، نم -
 

اسلحھ را بھ سمت شکمش نشانھ . دیحق بدھ.  بودمی من کامال جدز،ی عزی خواننده
 باال برد، ماشھ را می تسلی نگاھم کرد و دستانش را بھ نشانھ یرفتم، ارسالن با نگران

 نی و بھ زمدی مرا کشی پانیی از پایت کردم، دسکی کھ شلی و درست لحظھ ادم،یکش
 یادیارسالن فر.  ارسالن برخورد کردیبھ ساق پا  خطا رفت ورمی تجھیدر نت. افتادم

من با خصومت بھ عرفان، .  را گرفتنشی خونی افتاد و ساق پانی زمی و رودیبلند کش
تنھا ..تن ...اون..نکشش... نکش... نھ« :عرفان بھم گفت. کھ منو گرفتھ بود، نگاه کردم

. دی رسانی بھ پازمی عزر برادی لحظھ بود کھ زندگنیو در ا» ....مواظبتھ....کھ...یکس
 اش از جا برخاست و بھ سمت ی زخمی نبود، ارسالن با پای سوگواری برایفرصت

 ی اسلحھ را برداشتم و از آن انبارعیمنم سر. دی کھ از دستم افتاده بود پریاسلحھ ا
 بودند نی جی و شلواری پارچھ ایی تنھا شامل مانتومیلباس ھا. دمی دورونی شده بنینفر

 در نش،ی کف زمیحت.  سرد بودیلی بودند، اما آن کوھستان خنی ماه فروردبکھ مناس
 دھانت ی جلو،یدیکشی نفس میوقت.  برف ھم نشستھ بودی نازکی ھی جاھا الیبعض

 بھ ماندم،ی جا منی ای مدتھی بود اگر بعد از یعی طبب،ی ترتنیبھ ا. شدیبخار ظاھر م
 دنمی مانع دومیکفش ھا. دنی کردم بھ دوروع ھمھ شنیبا ا. شدمی ملی تبدخی از یتکھ قالب

 ارسالن یپشت سرم صدا.  خاطر، با وجود سرما، آن ھا را درآوردمنی بھ ھمشد،یم
 یلک. دیای دنبالم بتوانستی شده بود نمی اما چون پاش زخمکرد؛ی ممی کھ صدادمیشنیرا م

 در یستگ خیبعد از آنکھ کم.  نشستمی تکھ سنگی خستھ شدم و رونکھی تا ادم،یدو
 کنم؛ اما دای پیزی چیی روستای کلبھ ادیکردم، بلند شدم و بھ اطرافم نگاه کردم تا شا

 بود و مانند غار شده ی در سنگی بزرگی جلوتر، فرورفتگیکم. زدیآنجا پرنده پر نم
 . گرفتم شب را ھمان جا بگذرانممیتصم. بود
 انی اجازه دادم تا در سوگ برادرم خود را نمامی سخت نشستم، بھ اشک ھانی زمیرو

 او انسان بود؟ ای خود را بکشد؟ آیارسالن چھ طور تونستھ بود برادر ناتن. سازند
 کرد، کی ارسالن بھ او شلی وقتی ام افتادم کھ حتچارهی برادر بادی. ردیحقش بود بم

 مثل ی و بھ شخصشومی تلف میی تنھاکردیفکر م... رمیباز نگذاشت تا انتقامش را بگ
 خاطراتم یادآوریبا ... شھیمثل ھم... کردیاو اشتباه م...  خواھم کرددای پاجیارسالن احت

 دلش دنش،ی با شنی شد کھ ھر فردلی تبدی بلندی آرامم بھ ھق ھق ھای ھیبا عرفان، گر
 لحظھ خواستم خودم را از کی یبرا...  در دستم نگاه کردمیبھ اسلحھ .  آمدیبھ درد م

 ایخدا...  طور شھابنیعرفان رفتھ بود، ھم.  خالص کنم، اما احمقانھ بودی زندگنیا
 نطوری اگر اشوم؟ی گناھانم مجازات می دارم براای کھ من دارم؟ آھی چھ سرنوشتنیا

 محروم یند، پس چرا آن ھا را از زندگ نکرده ای آن ھا کھ گناھایاست، پس خدا
  ؟یکرد
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 یی از تنھاشھیمن ھم.  آمدی از جنگل می ترسناکی شده بود، صداھاکی تارھوا
.  تنھا باشملمی سرنوشت خواستھ بود کھ اغلب اوقات، برخالف منکھیبا ا. دمیترسیم

اسلحھ ام را محکم در دست گرفتھ بودم و آماده . یلی بودم، آن ھم خدهیاآلن ھم ترس
سرم را از .  کنمکی شلکندی می جا زندگآن  کھ احتماال دریبودم بھ ھر جانور وحش

از ترس ارسالن جرئت .  انداختمی آوردم و بھ اطراف نگاھرونی بگاھمیداخل مخف
 فی تشرسیی تا جناب رکردمیبھتر بود تا دو روز آن جا صبر م. میای برونینداشتم ب

 یراب... دو روز.  خارج کنندرانی را با خود از ای وحشیالی قاتل سرنی و ااورندیب
 .  بودادی زیلی داشتم خی را بلد بودم، و نھ لباس گرمیی داشتم و نھ جاییمنکھ نھ غذا

.  طور شھاب، دعا کردمنی آرامش روح برادرم، و ھمی ھمان جا نشستم و براساکت
 توانستمیاما خب من چھ کار م. شھی ھمیآن ھم برا...  ھا رفتھ اند آنشدیھنوز باورم نم

   و دردم را در خودم مدفون کنم؟ی کھ ناراحتنیبکنم جز ا
 میتصم.  شده بودمداری ناآرام و پر از کابووس بی شده بود، و من پس از خوابصبح

 بود، رونی کھ خطر وجود ارسالن آن بنی با وجود ام،یای برونیگرفتم کھ از پناھگاھم ب
 اگر ممکن بود، ی و حتشدمی در صورت لزوم باھاش رو بھ رو مدیاما بھ ھرحال با
 زدم، رونیاز آنجا ب.  آماده کرده بودمی اتفاقھر یخودم را برا. کردمیشرش را کم م

امل  کتونستمی من نھ منی تنگ بود، بھ خاطر ھمیلیآن جا خ.  بھ بدنم دادمیکش و قوس
 از جلوم دیچون خورش. موندیدرست مثل شکنجھ م. ستمی باتونستمیدراز بکشم و نھ م

.  جنوب باشھدی حرکت کردم کھ بھ نظرم بای بھ سمتنیطلوع کرده بود، بھ خاطر ھم
تشنھ ام .  نشستمی تکھ سنگی خستھ شدم و رو،ی روادهیبعد از حدود دو ساعت پ

 از آن را برداشتم ی برف نشستھ بود، کمیقدار تکھ سنگ میرو. اما آب نداشتم... بود
 حالم داد،ی خاک میمزه .  آب شود، سپس آن را خوردمیو در دستانم نگھ داشتم تا کم

 چی جا کھ ھنیتا ا.  ادامھ دادمی روادهی بلند شدم و بھ پمیاز جا دوباره. را بھ ھم زد
 بھ انھی مثل تازیھوا بھ شدت سرد بود و سوز سرد.  بودمدهی بشر نداتی از حیعالمت
 ھر آن داشتم،ی گام برماطیبا احت.  بودی تندیبی کھ سراشدمی رسییبھ جا. خوردیبدنم م

 ھمھ راه نی برگشتن ای اما حوصلھ دم،اولش خواستم کھ برگر.  بخورمزیممکن بود ل
قدم اول و . آن تنگنا عبور کنم کردم بھ سالمت از ی گرفتم و سعیاز شاخھ ا. را نداشتم

قدم .  کارم سخت شده بودنی بود، بھ خاطر ھمزی لمیدوم را برداشتم، کف کفش ھا
 کم گذاشتم کھ بھ نظر محی تکھ سنگ بزرگی روانھی را ناشمیپا... چھارم... سوم

 یمن ب.  درخت کنده شدیشاخھ .  و افتاددی گذاشتم، لغزشی را رومی اما تا پاومد،یم
 از آنکھ دستم بھ شاخھ شی اما پرم،ی بگیی کردم از جای ھوا را چنگ زدم و سعاریاخت

...  تند افتادم و قل خوردمیری سرازی و ھوا معلق شدم، رونی زمنی برسد، بگری دیا
 را در سرم احساس یدیناگھان درد شد...  شدی چدانمینم... ی پارچھ ایدرست مثل توپ

 ... مطلق فرو رفتیکی در تاریو ھمھ چ... کردم
 پر شاخ و برگ ی بودم، درختادهی سفت دراز کشنی زمیرو...  را باز کردمچشمانم
 زشی بلند شوم، اما رمیخواستم از جا.  بودکیھوا نسبتا تار. شدندی آسمان مدنیمانع د
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 سرم حس کردم؛ خواستم سرم را لمس کنم،اما دست چپم حرکت ی را روی گرمعیما
 نمی سرم را برگرداندم تا ببکردم،یحس م ا در قسمت چپ بدنم ریدی درد شدکرد،ینم

دستم تکھ پاره شده .  وحشت کردمدمی کھ دیزی سر دستم آمده است، از چییچھ بال
 پوست کرد،ی دردناک بھ وجود آمده بود کھ خون ازش چکھ میپشت دستم شکاف... بود

 بود کھ دی آنقدر شدیزیخونر. سوختی میلیکف دستم بھ طور کامل رفتھ بود و خ
 ی شده بود، شالم را از روی زخمیبا دست راستم کھ فقط کم. کشدی بودم مرا مئنمطم

 دست راستم را باال بردم، یوقت. کردی و بھ شدت درد مرفتی مجیسرم گ. سرم برداشتم
 می دستم، اشک ھای دوباره دنیبا د.  بھ ھوا رفتغمی کھ جدی کشریکتفم آن قدر ت

شکمم قار و . ردی را بگیزی خونری جلوی کمالم را بھ دستانم بستم تشا.  شدریسراز
.  ام نشستھ بود و احساس حالت تھوع داشتمیشانی سرد بر پی عرقداد،یقور صدا م

 نھ ی شدم کھ در بوتھ ای وحشی متوجھ تمشک ھایدستم را بستم، و در کمال خوشحال
ھا را   از آنی چھر دست و پا بھ سمتش رفتم و کمیمانند کودک.  بوددهییچندان دور رو

من . دمی دراز کشنی زمیسپس ھمان جا رو.  گرفتمی انرژیبا خوردنشان کم. خوردم
با . گرفتمی و انتقام مرگ شھاب و برادرم را از ارسالن مماندمی زنده مدیھرطور شده با

ما در آن سرما ا. کردمی می تازه بھ ھوش آمده بودم، اما احساس خستگنکھیوجود ا
 بوتھ را چنگ شتر،ی کردن تمشک بدای پدیبھ ام.  نشوملند بگری بخوابم و ددمیترسیم

 بوتھ توجھم را بھ ی پشت شاخھ ھایزی موقع بود کھ چنیھم. زدم و در آن گشتم
 را ی بود و شکل ناواضح کلبھ اانی و تار، از دور نمارهی تیخودش جلب کرد، خطوط

 قدر خوشحال شدم و ھ آن لحظھ چداندیخدا م.  کلبھز،ی عزینده بلھ، خوان. دادی ملیتشک
 بلند شدم و لنگان لنگان بھ سمت می و مشقت فراوان از جایبھ سخت. خدا را شکر کردم
 . کلبھ بھ راه افتادم

 از سکنھ و درب و یخال. دمی با اعمال شاقھ، بھ کلبھ رسی روادهی ربع پکی از بعد
.  انداختمی غبارگرفتھ اش بھ داخل نگاھی پنجره ھاقیاز طر.  آمدیداغان بھ نظر م

با اسلحھ ام بھ در .  شده بودریقفل و زنج.  کلبھ گشتمیدنبال درب ورود.  بودکیتار
کلبھ .  باز کردم و داخل کلبھ شدماطیدر را با احت. م کردم و قفل آن را باز کردکیشل

 مرده شید کھ سال ھا پ باشیری جنگلبان پی برادیرسی بود کھ بھ نظر می جنگلیا
 زھوار در رفتھ، یمبل:  مختصر و خاک گرفتھ داشت، شاملی اھیاسباب اساس. است
 ی فرشرم، نِی پشت،ی گل مصنوعی کوچک در وسط اتاق، گلدانیزی م،ی دھاتییتابلو

:  اتاق نگاه کردمیبھ گوشھ .  اتاق قرار داشتی در گوشھ ی عسلیزیارزان و م
 نتی کاب،ی دو نفره ھمراه صندلیزی کوچک ساختھ بودند با می آشپزخانھ اھی شبیزیچ
 در آن، نقش خی کھ احتماال با گذاشتن ی و گنجھ ا،ی مسافرتی خاک گرفتھ، اجاقیھا
 کھنھ یی تک نفره و بالشت و پتوی ھم تشکی اھدر گوش. کردی می را بازخچالی

 . گذاشتھ بودند
 و تا صبح دم،ی خودم کشیرا رو تشک کھ اتفاقا نرم ھم بود رفتم و پتو ی روپس

 . استراحت کردم
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 وحشتناک ی دستم را تکان دھم، البتھ دردتوانستمیم.  بلند شدممی کھ شد، از جاصبح
 ی انھیآ:  متوجھشان نبودمشبی کھ تا ددمی را دییایحاال کھ ھوا روشن بود، اش. داشت

 مردانھ بھ آن یھنھ  کرھنی شلوار و پکی کھ ی زده بودند، جا لباسیواری کھ بھ دفیکث
.  کھ جرم گرفتھ بودیی ظرفشونکی و سزی می رویزی رو می بود، ساعتزانیاو

 بود کھ تصور یزی رفتم و خودم را نگاه کردم، وضعم بدتر از چنھی آیروبرو
 ورم کرده یچشم راستم کم.  شدنم ھم سقوطم ادامھ داشتھھوشی البد بعد از بکردم،یم

سرم  یرو.  بودی شده بود، و دماغم ھم خونی چپم زخمیبود و بنفش شده بود، گونھ 
. ومدی نمی رفتم اما ازش آبیی ظرفشونکیبھ سمت س. شدی مدهی خون دیھم دلمھ ھا

 کھنھ، سرم ی لباس صورتم را پاک کردم، سپس با لباس ھایپس بھ ناچار با پارچھ ھا
تش رفتم و تلفن  سمعیسر...دمی دی عسلزی می را رویمی قدیھمان موقع تلفن. را بستم

 .... بوق زدم،ی و ناباوررتی و در کمال حفتمشماره ھا را گر... را برداشتم
 ١١٠ ی شماره یفور. شدمی جھنم خالص منی نفسم بند آمده بود، باالخره از اجانی ھاز

 . پشت تلفن بودیرا گرفتم، مرد
 د؟ییبلھ بفرما -
 س؟یالو؟ پل -
 .بلھ خانم -
 !دیتورو خدا کمک کن. دمی ھم دبیآس.  جنگل گم شدمیمن تو... آقا من -
  کجاست؟تونی فعلتی موقعدیدونیم -
 ... می خالی کلبھ ھیداخل ... نھ -
 .میکنی میی رو شناساتتونی خطتون موقعیاز رو...  خباریبس -
 .بلھ -
 . بودمیباھاتون در تماس خواھ -

 ن،ی خودتونو حفظ کنینسردلطفا خو« :آقائھ گفت.  افتاده بودمھی بھ گری خوشحالاز
 »ن؟ی بھمون عالمت بددی آن بتونی لھی کھ بھ وسدی داریزیچ. خانوم

 .کنمی مکیبلھ، با اسلحھ شل -
 . شوکھ شداروی کنم فکر

 .کنمیمن قطع م.  خباریبس... آه -
 .باشھ -
 یدواری مبل نشستم و با امیرو.  خوشحال بودمیلی خیلی خیلیخ.  خوشحال بودمیلیخ

 . شدمرهیبھ پنجره خ
 مدت، فکر و خاطرات عرفان و شھاب بھ نیدر ا.  نشدی ساعت گذشت و خبرنیچند

 از مقابلم لمی فکی تند ی مانند صحنھ ھا،یگری پس از دیکیمغزم ھجوم آوردند و 
 اما دادم،ی را از دست مدمی کم کم داشتم امگرید. چشمانم را بستم و دعا کردم. گذشتندیم

 شاخھ انیاز م. دمی دورونی از کلبھ بیبا سخت. دمی را شنکوپتری ھلی صدا،یبعد از مدت
اسلحھ ام را درآوردم و .  دادمصی را تشخسشی و آرم پلدمی را دکوپتری درخت، ھلیھا
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 رو تتونیموقع« : گفتیی از پشت بلندگویکس.  کردمکیبھ سمت ھوا، دوبار شل
 کی شلگری دارب» .می را بھ دنبالتان بفرستی تا گروھدی منتظرمان باشم،ی کردییشناسا

. دندی رسسی ساعت بعد، افراد پلمیحدود ن. کردم تا بفھمند منظورشان را متوجھ شده ام
 . شدمسی پلنیاز آن جا سوار ماش.  کردند و بھ جاده رساندندمی ھمراھرونیمن را بھ ب

.  جمع شده بود اشک در چشمانمیاز خوشحال.  ساعت بعد، بھ زادگاھم برگشتمنیچند
 عمل ی دستم را فوردیدکتر بھم گفت کھ با.  کردندمی بردند و بسترمارستانیمرا بھ ب

 . دمی کھ خودم را در اتاق عمل ددی نکشیطول. کنند
* * * * * 

 بود کھ تا بھ حال داشتم، پرستار بھم سرم ی عملنیاول.  چشمانم را باز کردمی آرامبھ
 »؟یخواھی نمیزی چزم،ی عزی داشتیعمل خوب« : مھربان گفتیوصل کرد و با لبخند

 .نھ، ممنون -
 . سرتزنی برسای استراحت کن، اآلناست کھ پلیکم -

 نسبتا مجھز یمارستانیداخل ب. بھ اطرافم نگاه کردم.  زدم و ازش تشکر کردمیلبخند
 بود کھ ارسالن دعواش ی آمدم، اونم مال وقتمارستانی دو بار بھ بیکیمن فقط . بودم

 کردم کھ ی اسم او اخمیادآوریبا .... ارسالن.  کتک خورده بودیشده بود و حساب
 . د صورتم را بھ درد آوری ھاچھیماھ
ھمون . دمی ام را در ھم کشافھیق. کردی درد میلی شدم، دستم خداری بی وقتدم،ی خوابیکم

 یاون با خوشحال. مانیا:  در ظاھر شدی آشنا در آستانھ ی اافھیلحظھ در باز شد و ق
 . شدای بھم لبخند زد و حالم را جویتوام با نگران

 .ی نگران کردیلیدختر تو مارو خ -
 .شرمنده -

 کھ ی از جوابیول...  ازش بپرسمخواستمی بود کھ میسوال.  خشک زدمی لبخندبھش
.. مانیا« :دمیو پرس زدم ای دلم را بھ درتیاما در نھا. ممکن بود بھم بده وحشت داشتم

 »شھاب حالش خوبھ؟... ام... زهیچ
 . قراره بشنومی چدمی نگاه کرد، حالت چشمانش افسرده شد، فھمبھم

 ...بھم نگو کھ -
 .متاسفم سمانھ -
 ...امکان نداره -
 .ادی زود بھ ھوش میلیمطمئنم خ... نگران نباش -
 ؟یچ -
 . ھستیدیدکتر گفتھ ھنوز ام -
  زندس؟یگی میدار... یعنی -
 !ره؟یمی می آسوننی اون بھ ای فکر کردیپس چ -
 .بگو بھ خدا -
 .بھ خدا زندس -
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پس شھاب !  بغلشدمیپریَ مرد نبود ھمون موقع ممانی اگر از،ی عزی خواننده
 !  شکرتایخدا... شھاب من زندست... زندست

 حاال کجا ھست؟ -
 .مارستانھی بنیتو ھم -

 »؟یکنی مکاریچ« : گفتمانیا. دمی توجھ بھ سرمم و درد دستم از جام پربدون
 .ششیمنو ببر پ. نمشی ببخوامیم -
 !یتونی وضعت کھ نمنیبا ا -
 .ششیمنو ببر پ -
 ! بابایا -
 ! کھ گفتمنیھم -
 .می برایب.  خوبیلیخ -
ستھ بود و بھ  را بشیبای چشمان زنباری با ابھت، اما اشھیمثل ھم. او آنجا بود. می رفتو

 یادی زیدستگاه ھا.  بودم زودتر تمام شوددواری کھ امی بود، خوابدهی خوابیآرام
 ماسماسک ینھ تنھا سرم، بلکھ کل. بھش سرم وصل بود. کردندیاطرافش بوق بوق م

 ...دیکشیھمھ، او نفس م و مھمتر از.  ھم بودگھی دیپزشک
بھ .  بودمدواریمن ام. کردی خدا ھم چشمانش را باز مدیبھ ام. دیکشی او نفس مبلھ،

خوشبختانھ آنقدر .  کردمی نگاھمانی تخت نشستم و بھ ایسمت شھاب رفتم، کنارش رو
 رفت، دست سالمم را بلند مانی ایوقت.  با شھاب تنھا باشمخواھمیباھوش بود کھ بفھمد م

 .دن و شروع کردم باھاش صحبت کرمکردم و در دستان شھاب گذاشت
 . و سالمحیصح. نجاستیسمانھ ا... نجامیشھاب؟ شھاب؟ آقا شھاب؟ من ا -

 ی قسمت آخر حرفم را کھ دروغکند،ی چشمانش را باز می بودم وقتدواری امالبتھ
 .احمقانھ بود فراموش کرده باشد

 .نجامیمن ا. تو رو خدا چشماتو باز کن. نجامیشھاب، من ا -
 .  کردندسی را خمی گونھ ھامی ھااشک

تو ...  رفتشمیاون از پ...  معرفتھی بیلی نھ؟ عرفان خ،یری نمشمیشھاب، تو کھ از پ -
 مثل اون نباش، باشھ؟

 : توان کنترل خودم را از دست داده بودم؛ ادامھ دادمگری دحال
 منو یکشی تو خجالت نمشدم؟ی می داشتم رواندمی تصادفتو دی وقتیدونی موونھ،ید -

 شھاب تو رو ؟یدی فھم،ی شداری بدی بای معذرت خواھیھم حتما برا حاال ؟یدیسکتھ م
 ...خدا
 اش گذاشتم و مانند موجود نھی سیسرم را رو.  مانع از صحبت کردنم شدمی ھق ھاھق

شھاب، اوضاع برام « : کھ آرام شدم، گفتمیکم.  کردمھی گریبدبخت و فلک زده ا
.  منھری اتفاقا تقصنی ایبخش، ھمھ شھاب منو ب. تو رو خدا تنھام نذار...  سختھیلیخ

 ». بشھینجوری اواستمخیمتاسفم نم... متاسفم... منو ببخش
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.  برداشتم و بھ چھره اش نگاه کردمرفتی منیی اش کھ باال و پانھی سی را از روسرم
 کھ از یو تنھا کار... آنجا نشستم.  چھره اش از جا کنده شددنی من، قلبم با دیخدا

 قھی دقنیچند.  اش بودی بھبودی و دعا کردن براشی آمد، گرفتن دست ھایدستم برم
 منتظر رونی بی چند ساعتدیفکر کنم با... سمانھ« : گفتمانیدر باز شد و ا. گذشت

 ». دارهی شھاب مالقات،یباش
 آه پدر و مادرشن؟ -
راستش نامزد سابق شھاب اومده ... نھ پدرش کھ خارجھ و مادرش ھم کھ فوت کرده -
 ...تا

 تمام مھی جملھ حرف او را ننی را کنار زد و با گفتن امانی ابای زی موقع دخترھمون
 پاشنھ بلندش تلق تلوق کنان یو با کفش ھا» !از سرراھم برو کنار گنده بک« :گذاشت

 بھتر ای نبود، آشنا بود، بھی آن دختر غردم،ی او از جام پردنیوارد اتاق شد، من با د
 و چشمان سبزش ی کھ ازش متنفر بودم، با پوست مرمریر آشنا بود، دختیلیبگم، خ

 بھش چشم دوختھ بودم، اھمی و چشمان سرهیبھم چشم دوختھ بود، و من ھم با پوست ت
 .می نبود جز مریاو کس

 ؟یکنی می چھ غلطنجایتو ا -
 را یگری در عوض اصطالح د،یکنی می او در واقع نگفت چھ غلطز،ی عزی خواننده

 ! کتاب ازش استفاده نکنمنی دادم در احی کار برد کھ ترجبھ
 ؟یکنی مکاری چنجایاصن خودت ا... یدونیاوم من، خب م -
 .ای برخالف بعضھ،ی ضرورنجای کھ وجودم امیھاه، من تنھا کس -

 :ادامھ داد.  گفت کھ مخصوص خودش بودی را با غلظت خاصیضرور
 . ھمراھش باشمدی بافتھ،ی میع وضنی عشقم تو ھمچیمن نامزد شھابم، وقت -
 ؟یاما مگھ باھاش بھ ھم نزده بود -
 . باھاش صحبت کنمی کمخوامی دختر، مرونیبرو ب -

 او بھ عنوان دخترخالھ ام و د،یکنی شما درست فکر مد،ی تعجب نکنز،ی عزی خواننده
 نی اما ظاھرا من ارزش تلف شدن وقت باارزش اشد،ی مای حالم را جودی بالمیتنھا فام

 . خانم را نداشتم
 و دمی کشیآھ.  ھم کنارم نشستمانیا.  نشستمی صندلی رفتم و رورونی از اتاق بمن

 » مگھ آن ھا بھ ھم نزده بودن؟« :گفتم
 بھ جرئت ھ،یاون دختر روان. وردی دووم نشتری ھفتھ بھیآره بابا، شھاب بدبخت  -
 !ت کرد مالقاکی شھاب باھاش بود، مرگ را از نزدی بگم وقتتونمیم
 پس چرا از اول با ھم نامزد شدن؟ -
اون موقع . شھی می سوزشی آتنای شھاب ای خونھ ی توش،ی وقت پیلی روز، خھی -

. دهی اما پرستارش، اون رو نجات ممونھ،ی مشی آتیشھاب ده سالھ بوده، اون تو
 ی سوزشی اون پرستار شھاب را از آتی رو باردار بوده، وقتیاونموقع پرستار دختر

 و دهی بھ سرپرست خانوادشون مل پوی پدر شھاب مقدار قابل توجھاره،ی مرونیب
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 مان،یاما پس از زا.  کھ دختر اون خانواده با شھاب ازدواج کنھشھی قرار منطوریھم
 دنبال اون بچھ ھا یپدر شھاب کل. کنھی و شوھرش با پوال فرار مرهیمیاون پرستار م

 داشتھ و پدر یواھر اون پرستار ھم دختر از قضا خکنھ،ی نمداشونی اما پگردهیم
 کھ دختر خواھر آن خانوم با ذارهی روح اون خانوم شاد شھ، قرار منکھی ای برابشھا

 » .می مرنی ھمیعنی.  کنھیشھاب عروس
دختر خواھر آن خانوم، ...  شددهی آخر حرفش، مثل پتک بر سرم کوبی جملھ کلمات

 ...می مریعنی
دختر ... ھمسرش با پوال فرار کرده....  مردهمانیموقع زا... حاملھ بوده...  خانومآن

کھ ...  منھیاون دختر خالھ ....  منھی کھ دخترخالھ میمر... میخواھر آن خانوم مر
 پدرم ھمون موقع یعنی مرده و ھمسرش، مانی دختر خواھر مادرم کھ موقع زاشھیم
مون دخترم کھ از اولم قرار بوده با شھاب ازدواج ھ  منیعنی...  منیخدا...  زدهبشیغ

 کنھ؟
 رو ساپورت نای امی مریبعد از اون پدر شھاب ھمھ جوره خانواده « : ادامھ دادمانیا
 سروسامون شونوی ھم دنبال اون دختر و برادرش گشتھ تا زندگی کلنطوری ھمکرده،یم

 فقط دونستھ،ی ازشون نممیزی شھاب چیآخھ بابا. بده، اما انگار اونا دود شدن رفتن ھوا
 شونمیلیفام.  گذاشتھ بودهمیا بوده و اسم دختره ھم، پدره نسی کھ اسم پسره ارشدونستھیم

 یی کسانیاما ھمچ...  ازشون اطالعات داشتھنقدری فقط ھمن،یھم.  بودهانیکھ نور
 ». نداشتنیانگار اصن وجود خارج

 و شھاب از قبل میاگھ ازدواج مر« :دمیپرس.  بود و دھانم خشک شده بوددهی پررنگم
 » اونا موافقت کرده بوده؟یی شده بوده، پس چھ طور پدر شھاب با جدانییتع
 مخالفت کرد، اونو ی شھاب کلنکھی گفتم موافقت کرده؟ پدر شھاب بعد از ایِمن ک -

 .نھی پسر قدر نشناسشو نبی افھی تا قرهی مکایگفت بھ آمر. طرد کرد
  بھ ھم زده؟می خود شھاب بوده کھ با مرنی ایعنی نم،یصبر کن بب -

 شھاب بھم گفتھ بود کھ نامزدش بھ خاطر کارش ازش اد،ی مادمی کھ یزی اون چطبق
 .جدا شده

 .ی تو بودلشمی از دالیکیالبتھ . اوه، آره بابا شھاب خودش بھ ھم زد -
 من؟ -
 . دوستت دارهیلیسمانھ شھاب خ. اوھوم -
 .آه -
 شھاب ی روزاست کھ بابانی ھمیراست.  بھ کارام برسمرمی مگھی خب من داریبس -

 .ادی پسرش بدنی دیبرا
 .آھا -

.  شما دشوار استی بود برای پاتی افکارم چھ قدر قاطنکھی تصور از،ی عزی خواننده
 کھ دانستمی مزھای چیلی بدانم، اما حاال خشتری دوست داشتم درمورد گذشتھ ام بشھیھم

 مھربان ی در تصوراتم از پدرم مردشھیچرا؟ چون کھ ھم.  بودامدهیبھ مذاقم خوش ن
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 را مانی بدبختدنی نگاه کردن در چشمانمان و دنداشتم کھ پس از مرگ مادرم، توا
 آنان را بھتر ی دو کودکش، زندگی با کنار گذاشتن خود از زندگنینداشت بھ خاطر ھم

دل بود کھ فقط بھ فکر  سنگیپدرم مرد:  بودیگری طور دتیو حاال واقع. کرده بود
 بود و ده بچھ ھا را بھ خالھ شان سپریپول بود و پس از مرگ ھمسرش، با خوشحال

 بھ نام یلی اما تماا،ی ارشمی بھتر باشد بگودیشا(  را کھ حق من و عرفانییپول ھا
و اما تصورم از خالھ . را برداشتھ بود و در رفتھ بود)  نداشتمم،ی نسیعنی خودم، یاصل

 فداکار و یمنکھ از محبوبھ تصور زن:  بھ ذھنم در ھم شکستی فکردنیام ھم با رس
 ری را زشی بچھ ھازشی را داشتم کھ پس از مرگ خواھر عزادرم وفادار بھ میخواھر

 خودش شی او ما را پدیھ شا فکر افتادم کنیبال و پر خودش گرفتھ بود، ناگھان بھ ا
 می نبریی ما رو عوض کنھ و حواسش باشھ ما از ماجرا بوینگھ داشتھ بوده تا اسم ھا

 چون شھاب ازدواج ی کاملد خودش برسد و دخترش ھم با مریتا پول ھا بھ خانواده 
 و منتش را ھم بر کردی ما بود ما را بزرگ می کھ برای با پولقتیبلھ، او در حق. کند

 یزندگ. کردی کھ حق ما بود اجتناب متی طور از گفتن واقعنیھم. گذاشتین مسرما
.  ندادمیتی موضوع اھمنی بھ ادیاما راستش را بخواھ. ادی زیلیظالمانھ است، آن ھم خ

ھمان .  را بشنومشی بودم دوباره بتوانم صدادواریام.  فکرم طرف شھاب بودرشتیب
 ھی آمد گری آمده بود، چشمانش سرخ شده بود و بھ نظر مرونی از اتاق بمیموقع مر

 »؟یکنی مکاری چنجایخب، حاال بگو ا« :بھم گفت. کرده است
 نجام؟ی اآلن انی کھ دستم تکھ پاره شده و بھ خاطر ای متوجھ نشدیحت -

 او چرا دمیفھمیحاال م.  تفاوتش را بھ من دوختی بھ دستام انداخت و چشمان بینگاھ
 .می بودم، از اول زندگبشی باشد من رقی متنفر است، ھرچرنقدیاز من ا

 ؟یاما چرا تو اتاق شھاب من بود -
 آمدم مال من بوده، ای بھ دنی کھ از وقتی گرفتن حقم، حقی دارد کھ برایاشکال! چرا؟ -

  داشتھ باشم؟ی شھاب، مالقاتیعنی کھ مقدر شده باھاش ازدواج کنم، یبا کس
 . بو بردمھی کھ از قضدی چشماش گشاد شد، فھممیمر

 ؟...تو چطور -
  آره؟دمیچطور فھم -
 .آره -
 .رسوننیکالغا خبرا رو م -
 ...سمانھ -
 تو را دیمن نبا!  منیاوه خدا... ینھ سمانھ رسول. انی نورمی نسم،ی نسی بھتره بگای -

 تو ی مادر بدجنستھ کھ واسھ نی سر اری بلکھ ھمش زست؛ی تو نریسرزنش کنم، تقص
 .میواست متاسفم، مر. ی نشدیچی را خراب کرد و تو آخرشم ھگرانی دیھمش زندگ

 بلند یی را برگرداندم و با گام ھامی جوابمو بده، رومی اجازه بدھم مرنکھی بدون اسپس
 گری دفعھ دنی تخت انداختم، ایدر را قفل کردم و خودم را تاالپ رو. بھ اتاقم رفتم



 61 

 ی درست مثل توپم،یزندگ...  زار زدنم را داشتھ باشمی برای کافلیآنقدر پر بودم کھ دل
 .شدی پاس داده میگری بھ دیکی و از کردندی میباھاش باز بسکتبال بود کھ مردم

 بود با چھره یسیپل.  در زد و وارد اتاق شدی تختم خوابم برد کھ کسی رویھمونجور
 .کردی مجادی کھ لرزه در بدن ھرکس ایا
 ؟یخانم رسول -
 .بلھ -
 وقتتونو ادی زتونی نامساعد جسمطی اومدم، با توجھ بھ شرای آگاھیمن از اداره  -

 .چند تا سوال داشتم. رمیگینم
 .دییبفرما -

 و من ھر چھ دی را در مورد فرار از زندان و مرگ فرخ و عرفان پرسشی سوال ھااو
 گفتم ،یوه راستا« :گفت. دیرسی می او بھ نظر راضانیدر پا.  بھش گفتمدانستمیرا م

 ».می کردری را در فرودگاه دستگی کھ خانم خسرودی بد نباشد بداندیشا
 ؟یخانم خسرو -
 .دیشناسیفکر کنم شما او را با نام کوچک شھناز م -
  واقعا؟ن؟ی کردرشیاون رو دستگ -
 .بلھ -
 . بھم نگاه کرد تا افکارم را حدس بزندی کنجکاوبا
 . خوشحالمیلی بابت خنیمن از ا... آھا -
 واقعا؟ -
 خرخره اش را خواستمیم.  آوردیَ مرده بود کھ حرص منو درمنی ای تویزی چھی

 .دانمی را ھم نمشیبجوم، چرا
 .بلھ واقعا -
 ن؟ی نداشتی قاچاق خبری ھی کھ از قضنیکنی شما ھنوز ھم ادعا میعنی -
ھ شدت روش  بلکھ بکنم،ی خدمتتون عرض کنم کھ نھ تنھا ادعا مدی محترم، بایآقا -

 .کنمی ھم میپافشار
 . بودهی حق با کشودی معلوم می خب، بھ زودیلیخ -
  ازتون بکنم؟ی خواھشھی تونمیم -
 ؟یچھ خواھش -
دوست . دی را متوقف کنی از خانم خسروییتا زمان بھ ھوش آمدن شھاب، بازجو -

 . کندیی و من بازجوشانیدارم او از ا
 خواھند می مورد تصمنی در اشانی خواھم گفت، اسی پلسییدرخواستتان را بھ ر -

 .گرفت
 .ممنونم -
 . کھ حواسشان بھ شما باشدمیگوی ھم میمیبھ افسر رح. رمی مگھیخب، من د -
 ؟یمیافسر رح -
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 .گمی ممانویا... آه -
 .آھا باشھ -
 .پس فعال خدا نگھدارتون -
 .خداحافظ -

 شھاب، اما شیم کھ برم پ دوست داشتیلیخ. دمی تخت دراز کشی رفت و من رواو
 شھناز حاضر است ای فکر کردم کھ آنیدر عوض بھ ا.  بھم تھمت فرار بزننددمیترسیم

 فکر کردم کھ اآلن نی طور بھ انی خبر نداشتم؟ ھمھیاعتراف کند کھ من از قض
 از تھ دل دعا کردم گرده؟ی دنبالم ماره ھنوزم دای من شده الیخی بایارسالن کجاست؟ آ

دلم .  طور فکرم مشغول بودنیساعت ھا ھم.  رفتھ باشھرونی بمی از زندگشھی ھمیبرا
 نگاه کردم تا رونیبھ ب.  باز کردمی در را کمی شھاب تنگ شد، بلند شدم و الیبرا
 و کنارش مسرخود بھ اتاق شھاب رفتم و وارد اتاقش شد. او نبود. نمی را ببمانی ادیشا

 بھم زده مانی کھ ایی حرف ھای دل کردم، حت را گرفتم، باھاش دردشیدست ھا. نشستم
 . بود رو ھم گفتم

 من دختر ھمون یعنی نی منھ، ای نامزد سابقت، دختر خالھ یعنی م،یمر... شھاب -
  نجات داده؟ی سوزشی کھ تو رو از آتمیپرستار

 من خواستی صحبت نکرده بود، نممی کھ چرا خالھ ام ھرگز از مادرم برادمی فھمبعد
 . بفھممیزیچ

 را در ی فشار کوچکزدم،ی حرف را منی کھ دست شھاب را گرفتھ بودم و اھمانطور
 شھاب ی از دست شھاب درآوردم و بھ دقت بھ دست ھاعیدستم را سر. دستم حس کردم
اگھ ! شھاب منم سمانھ« :با عجلھ گفتم! کردیاو داشت حرکت م!  منینگاه کردم، خدا

 عیسر... فی ضعیفشار...  را فشار دادمو او دست» ! دستمو فشار بدهیشنویصدامو م
.  ھم خود را رساندمانی سر شھاب آمدند و ایپرستار و دکتر را صدا زدم، آن ھا باال

بھ ھوش « : از آن ھا گفتیکی باالخره م،ی دکترھا بودی مشغول تماشایما با نگران
 ی نفسالی خی از آسودگم،ی بودما کھ نفسمان را حبس کرده» !خدا رو شکر! اومد

 یشھاب بھ آرام.  طورنی ھم ھممانیا.  تخت رفتم و لبخند زدمیمن باال. میدیراحت کش
 ثابت د،ی بھ من رسی گرداند و وقتنی حاضریچشمانش را رو.  را باز کردشیچشم ھا

او » ! مردیومدی از پا درمی کھ داشتنمیبیم... سالم« :من گفتم. چندتا پلک زد. شد
شھاب دھانش را باز و .  صحبت کندتواندیکھ نم دکتر گفت.  کوچک بھم زدیلبخند

 ثابت کنھ خوادی لوس میبچھ « : گفتمانیا.  ازش خارج نشدیی صدایبستھ کرد ول
 »! حرف بزنھتونھیم
 ! نکنتشیاوه اذ -

  کتابشی براای و زدمیمدام باھاش حرف م.  شھاب بودمشی آن روز، من فقط پاز
 کھ یاما از خودم و اتفاقات.  گذاشتملمی و فیقی موسشی دو بار ھم برایکی. خواندمیم

ورم چشمم بھ . شدیخود من ھم روز بھ روز دستم بھتر م.  نگفتمچی افتاده بود ھرایاخ
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 از ارتریشھاب ھم ھرروز ھش. شدی ممیھم ترم می بود و زخم ھادهیطور کامل خواب
 . کردی کھ قند را در دلم آب مزدی مبای زین لبخند با ورود مشھیھم. روز قبل بود

 دوبار بھ یکی ھم میمر. گذشتی ھفتھ شده بود، روزھا مثل برق و باد مکی کنم فکر
 صحبت کند و توانستیشھاب کم کم م.  نزدی حرفچی با من ھیمالقات شھاب آمد ول

 ی داشت، او کسژهی وی ھفتھ، شھاب مالقاتکی نیبعد از ا.  بودی خوشحالی ھی مانیا
 !نبود جز پدر شھاب

 ی رمانشی من داخل اتاق شھاب نشستھ بودم و برا،ی روزکشنبھی از آنجا بود کھ ھیقض
 کسل شده گریشھاب د.  داشتادی کتاب ھا زنی از امانیخوشبختانھ ا. خوندمی مکیکالس

اال  دارم بگھی آره؟ منم دیخستھ شد« : خاطر من کتاب را بستم و گفتمنیبود؛ بھ ھم
 » .ونمممن« : گفتیاو بھ سخت» .ارمیم
 !کنم؟ی دارم خودمو سرگرم منکھیاز ا -

 ی مرد کمنیظاھر ا.  با عصا وارد اتاق شدیرمردیھمان موقع در باز شد وپ. دی خنداو
 بای گفت طول و عرضش تقرشودی کھ چاق و قد کوتاه بود و میی بود، از آنجابیعج

. دھندی دستور مگرانی کھ بھ دییمشخص بود خرپول است و از آن آدم ھا.  بودیکی
.  زده بودی با کراوات صورتدی سفیلوار داشت و کت و شی کم پشت جو گندمیموھا

شھاب » . با پسرم صحبت کنمخواھمیم!  دختررونیبرو ب« :دی کشادی فرتیبا عصبان
من بھ شھاب نگاه کردم و » .!..پدر« : گفتیخودش را جمع و جور کرد و بھ آرام

 کمیمرد نزد» .خورمیُ جم نمنجای خودش نخواد از اکھی محترم من تا زمانیآقا« :گفتم
 را گریما ھمد...  شما آشناستیچھ قدر چھره « : شد و گفتقی بھ چھره ام دقآمد،
 »م؟یدی ندییجا
 .کنمیفکر نم -
 ».مرجان خانوم... ی ما ھستی منزل قبلامرزی خدمتکار خدا بھیواو، تو چھ قدر شب -

 » دخترم؟ھیاسمت چ« :دیاو پرس.  اسم مادرم مرجان بودهپس
 .انی نورمیمن؟ نس -
 ان؟ی نورمی نسمھ؟ی اسمت نسیگفت... یچ 
 .  مادرم ھم مرجانھان،ی نورایبرادرم ھم ارش. انمی نورمیبلھ، من نس -
 .رممکنھیغ!  بزرگیخدا -

 ھی قضنیمنم کھ ا« :بھ سمتش برگشتم و گفتم. مدیشنی بلند شھاب را می نفس ھایصدا
 کھ خالم بھم نطوریا.  منھی دخترخالھ م،یمر.  درست مثل شماھا شوکھ شدمدم،یرو فھم

خالم .  زده بودهبشی مرده بوده و پدرم ھم پس از اون غمانیگفتھ بوده، مادرم موقع زا
 نگفتھ بود، تازه اون اسم یچی ھکردهی شما کار میخونھ   مادرمنکھیبھ ما در مورد ا

 رو زھای چنی امانی ادم،ی دمویاما اونروز کھ مر.  داده بودرییمن و برادرم رو ھم تغ
 ».بھ من گفت

 تو م،ینس!  کردمداتی من باالخره پشھیباورم نم! یتو ھمون دختر...  منیخدا -
 صدات و طرز حرف ی اون درست مثل مال تو بود، حتیچھره ! یدرست مثل مادرت
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شھاب .  بودی دارم ، واقعا زن دلسوزادیمن اونو خوب بھ ! زدنت ھم مثل اونھ
 کرد، منم برگشتم و بھ شھاب نا پرمعیبعد بھ شھاب نگاھ» . اون زنھونی مدشویزندگ

.  اشک ھم از چشمش افتادی قطره اینگاه کردم، چشمانش پر از اشک شده بود، حت
ا شما، جناب، لطفا منو با اسم سمانھ ام!  مرددمیاشکتو د« : بھش گفتمیمن بھ شوخ

 ».دیصدا کن
 ی سھ سالش بود، بچھ دمشیبرادرت کجاست دخترم؟ اونموقع کھ من د... برادرت -
 ». بودینیریش
 ...اون... خب -
 را دمید.  ام وجود داردنھی در سی خالی حفره اییگو.  عرفان، قلبم درد آمدیادآوری با

 دهی دمی احتمالی را بھ طرف پنجره برگرداندم تا اشک ھامی اشک تار کرد، رویپرده ا
 ».ستشین... او« :نشود، گفتم

 کجاست؟... خب -
 .داندی از ماجراھا نمیزی آوردم کھ شھاب ھنوز چادی بھ
 .اون منو تنھا گذاشت و رفت... اون...  بھتر رفتی جاھیفرار کرد و بھ ... رفتھ -
. ندیبی صورتم را نمی را شکر کردم کھ کسخدا.  شدری از چشمانم سرازمی اشک ھاو

 » کجاس؟یدونیم... تو... سمانھ« : گفتیشھاب بھ سخت
 .نھ، من از دستشون فرار کردم -

 ی ساختگی با دستم پاک کردم و بغضم را قورت دادم، لبخندعی را سرمی اشک ھابعد
طف  بدانم، بھ لیزی دوست داشتم از گذشتھ ام چشھیشھاب، من ھم« :زدم و گفتم

 ». منتظرتان ھستم، آقارونیمن ب. دی را خواھم فھمزیپدرت، حاال ھمھ چ
 . رفتم و پدر و پسر را تنھا گذاشتمرونی از اتاق بعی سربعد

 چی را بھ پدر شھاب گفتم، بھ خاطر پول نبود، بھ ھتی واقعنکھی الی دلز،ی عزی خواننده
 . پدر و پسر را برگردانمنی بی رابطھ خواستمیمن فقط م. وجھ

 عرفان احساس یدوباره برا.  دادمھی تکواری ھا نشستم و بھ دی صندلی رورونیب
  پسر؟ییکجا... دلم برات تنگ شده... عرفان. کردمی میدلتنگ
چھره اش مھربانتر شده بود و .  آمدرونی ساعت بعد پدر شھاب از اتاق بمی نحدود
 . بود کردهنیی چھره اش را تزبای زیلبخند

 .... خب، دخترم -
 . شدرهی بھ دقت خیی رو بھ روواری کنار من نشست و بھ داو
 دی باکاری واقعا موندم چده،یحاال کھ فرا رس...  لحظھ امنیسال ھاست کھ من منتظر ا -

 دستت رو دمیشن....یینجای کرد تو چرا افیشھاب دست و پا شکستھ برام تعر... بکنم
  اآلن حالت خوبھ؟،یعمل کرد

 .اوه بلھ آقا -
 .بھم بگو پدر...  منو آقا خطاب نکننقدریا!  پروردگارایوا -
 .پدر... پ -
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 .حاال شد -
 توام با حس ی خاص، آرامشیآرامش....  را بھ وجودم آوردی لفظ، آرامشنی اگفتن

 .ستی نی پشتت خالنکھیا
 . کنفی تعرمی را برازیحاال دخترم، ھمھ چ -

 شد کھ عرفان گلولھ خورد، ی نوبت بھ قسمتیوقت.  گفتمشی را برازی ھم ھمھ چمن
 . کردی شانھ ام باھام ھمدردی رویاو با گذاشتن دست. دیبغضم ترک

 .ندی آی من از پس شھناز برمی ھالیمطمئن باش وک. نگران نباش، دخترم -
 .واقعا ازتون ممنونم -
بھ . رهی بگاشوی کھ بدھستیتاسفانھ اون ن بدھکارم، اما میلیمن بھ گردن مادرت خ -

 استراحت کن، من یحاال برو کم.  خواھم کردتی ھمھ جوره از تو حمان،یخاطر ھم
 .مراقب شھاب خواھم بود

 .فعال با اجازتون. چشم -
 سوال ھی خواستمیم...  دخترمزهی چیراست... ام« : شدم کھ بروم اما ناگھان گفتبلند

 » ازت بکنم؟یشخص
 ؟یچھ سوال -
 ؟ی شھابو دوستش دارانایاح... تو -
 !من عاشقشم... نیدونیخب م... اوه -
 ؟یجد -
 .یجد -
 . خوبھیلیخ -
 . خوبھیلی خنیگی خوبھ کھ شما میلیخ -
 . ھمش بھ خاطر توئھ دخترمنایو ا!  روز عمرمھنی امروز بھتریدونیم -
 . پدرد،یشما لطف دار -
 .ی بریتونیحاال م -

کھ داده !  شکرتایخدا« : و گفتمدمی تختم دراز کشیرو. قم رفتم و در را بستم بھ اتامن
 »!ات نعمت است، و نداده ات حکمت

 .دی رسانی بھ پانگونھی روز ھم اآن
 ی خوب شده بود و چھره ام ھم بھ جز جابایدستم تقر.  کھ شد، از خواب بلند شدمصبح

 ازش استفاده توانستمی دست کم مکرد،یدستم کمتر درد م.  شده بودمیزخم، کامال ترم
شھاب . وارد اتاق شھاب شدم.  زدمرونی شھاب از اتاقم بدنی دی براشھیمثل ھم. بکنم
.  اش خواب بودی کناری صندلیو پدرش ھم رو  بوددهی خوابی تخت بھ آرامیرو
 در، ی بھ سمت در برگشتم؛ اما درآستانھ ی نکنم بھ آرامداری آنکھ آن ھا را بیبرا
 قصد ی کھ روزیھمان ساعت:  توجھ من را بھ خودش جلب کردیزیخشش چدر

 شھاب آورده ی بود کھ برایی کنار دستھ گل ھای عسلزی می را داشتم، رودنشیدزد
 یمصمم شدم دفعھ .  استی کسیادگاری ساعت نی آمد کھ شھاب گفتھ بود اادمی. بودند
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 ساعت نی اکردمی احساس میی جوراھی...  ساعت را از شھاب بپرسمنی ای ھیبعد قض
 .شودیبھ من مربوط م

.  بار دومی شدم، آن ھم براری بادگی ھای اتاقم برگشتم و مشغول خواندن کتاب بلندبھ
از .  بزنمی گرفتم دوباره بھ شھاب سرمی سوم کتاب را خوانده بودم کھ تصمکیحدود 

 موھا و سر و وضعم را مرتب کردم و از اتاق فی کثی انھی آی بلند شدم، جلومیجا
 بود و داریشھاب ب.  در زدم و وارد اتاق شدمدم،یرس بھ در اتاق شھاب کھ.  رفتمرونیب

 زی می روگریمتوجھ شدم کھ ساعت د.  بودستادهی کنار پنجره ایپدرش ھم با لبخند
خت جا  تیاو خودش را رو »؟یبھتر« : تخت کنار شھاب نشستم و گفتمیرو. ستین

 شیصدا  متوجھ شدم کھ شھابیبا خوشحال» . بھترمیلیآره، خ« :بھ جا کرد و گفت
 رسا ی بلکھ درست مثل روز اولش و با ھمان صداست،ی مثل قبل آرام و گرفتھ نگرید

 دوباره ی بود نگاھشی کھ ساعت رویزیبھ م» .خوبھ« :لبخند زدم. کردیصحبت م
 و نمی ساعت را ببی کھ اتفاقی موضوع بشوم تا زمانالیخی گرفتم فعال بمیانداختم و تصم

او ساعت را از . دی کششیخود شھاب حرفش را پ ،اما ظاھرا.  بکشمشیحرفش را پ
 از اتاق ی مختصری کرد و پدرش با عذرخواھی بغلش درآورد، بھ پدرش نگاھبیج
 و دی کشرونی را کھ در دستان من قرار داشت، بشیشھاب دست ھا.  رفترونیب

 یلی ساعت برام خنی اگفتمی مادتھی« : در دستم گذاشت؛ گفتیت را بھ نرمساع
 »؟ارزشمنده

 ھ؟ی چشیقض. آره -
 . باارزش بودیلی برام خنیبھ خاطر ھم.  ساعت مال توئھنیا... راستش -
 ھا؟ -
.  مرجان خانوم، مادرت بودی و پنج سالگستیتولد ب.  بھت بگمینجوریبذار ا... اوم -

 بود، اما قھی در مضی از لحاظ مالنکھیاونم با ا.  دادھی ساعت رو ھدنیپدرم بھ اون ا
من اون موقع .  دادهھی بھش ھدنوی اای ارباب دننی مھربانترگفتیچون م. اونو نفروخت

 کھ یوقت.  ندارمادی مرجان خانومو خوب بھ یچھره  ھشت سالم بود، اما راستش
 خونمون جا ینش، ساعت رو تومادرت تورو باردار شد، دو ھفتھ قبل از فارغ شد

 ھی. می تا اونو بھش پس بدومدی خونمون نگھی دشیبعد از اون، بھ خاطر باردار. گذاشت
 و ما بھ د کرمانی کھ زایروز قبل از مرگش، بھم تلفن زد و ازم خواست کھ وقت

 بده، ھی بھ دخترش ھدنوی اخوادی مگفتیم. می ساعت رو ھم براش ببرنی ام،ی رفتدنشید
 بھ دخترش نوی نتونست اچوقتیاون ھ... اما خب...  کھ داشتھھیزی چنیارزشمندترچون 

 موی روز نسھیمطمئن بودم کھ .  من اونو براش نگھ داشتمن،ی بده، بھ خاطر ھمھیھد
 .می نسکنم،ی منکارویحاال ھم ھم... دمی مبھش نوی و اکنمی مدایپ

 ».از طرف مادرت« : زد و گفتی با آرامش بھم لبخنداو
 زدم و با یلبخند. می بگودی چھ بادانستمی جمع شده بود و نممی اشک در چشم ھامن

 ».ممنونم شھاب...ممن« :لکنت گفتم
 . خوشحال باشھشھ،ی حتمگاهی مادرت اآلن در بھشت، کھ جادوارمیام...  نکردمیکار -
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 .واقعا متشکرم... ممنونم شھاب -
 .کنمیخواھش م -
 .دیدی منویا ا بود تنجایکاش اآلن عرفان ا -
 . راحتالتیخ. میکنی مداشیمطمئن باش اونو زود پ... اوه -

! اوه شھاب« : و گفتمھی گرریناگھان زدم ز.  توانش را نداشتمگری دز،ی عزی خواننده
 »!او مرده

 »!منو نگاه کن...  سمانھنمی؟ بب...چطور! ؟یچ -
 .  و وحشت زده بودنیچھره اش غمگ.  با دستش چانھ ام را باال گرفتو
 قھی اون راننده رو کشت و برادرم باھاش دست بھ نکھیاون نامرد بعد ا! کار ارسالنھ -

بعد منم اسلحھ را برداشتم و خواستم ! شھاب، ارسالن قاتلھ.  زدریشد، بھ عرفان ھم ت
 اومدم دمیبعد دو.  بھ پاش خطا رفترمی کنم، اما عرفان جلومو گرفت و تکیبھش شل

 .مد بالھا سرم اونیھ ا کرونیب
 چانھ ام ریشھاب دستش را از ز. کردمی صورتم گذاشتھ بودم و ھق ھق می را رودستم

 »؟یزودتر بھم نگفت... چرا« :او گفت. جرئت نداشتم بھ صورتش نگاه کنم. برداشت
باور کن .  بھت استرس وارد شھخواستمی بھت بگم اما نمخواستمیم. حالت خوب نبود -
 . سخت بودیلیخ

 کنمیخواھش م... من متاسفم... سمانھ« : شانھ ام گذاشت و گفتی را روشی ھادست
 » نکن باشھ؟ھیگر

بعدش . کردمی می تلخی ھنوز ھق ھق ھای صورتم برداشتم ولی را از رودستانم
 سی افسر پلھی شھاب، یراست« :در آخرش اضافھ کردم.  ماجرا رو بھش گفتماتییجز

.  کردندای گفت کھ شھنازو پشم،ی اومده بود پیی بازجوی براشی چند روز پنیکھ ھم
ھروقت کھ حالت خوب ...  تو بسپرنھ از من و شھنازو بییمنم ازش خواستم کھ بازجو

.  کردمینی فنیبعد ف» . برات سختھ، شرمندهدونمیم.  راحت ترمینجوریشھ؛ آخھ من ا
 نای ای شد، بھ ھمھ بذار حالم کھ خوب...  حتما؟ینھ بابا چھ سخت... اوه« :او گفت

 ».کنمی میدگیرس
 شھاب؟ -
 جانم؟ -
 .زودتر خوب شو -

 »ن؟ی نداری اگھیچشم قربان، امر د« : را گرفت و گفتدستانم
 !نھ -
 زودتر تموم خوادی دلم م؟ی اون رمان مسخره رو برام بخونی ادامھ یتونیم... خب -

 .شھ؛ رو اعصابھ
 . رمشایصبر کن اآلن م! آره رو اعصاب منم ھست -

. کتاب را برداشتم و بدو بدو بھ اتاق شھاب رفتم. دمی از بھ سمت اتاق خودم دوبعد
 شھاب از اتاق ی در باز شد و بابادمی در کھ رسی بھ آستانھ یوقت. درست مثل پادوھا
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» !پدر! اوه« : جا خوردم، اما فورا خودم را جمع و جور کردم و گفتمیکم.  آمدرونیب
 اما راستش کا،ی برگردم آمرخواستمیم. د برم شرکتی باگھیدخترم من د« :او گفت

 و من داخل می کردیبعد خداحافظ» . تو وطنم بمونمی آخر عمرخوامیم... توانشو ندارم
 .کتاب را باز کردم و مشغول خواندن شدم. اتاق شدم
 اعالم کرد کھ ی ھفتھ بعد، دکتر با خرسندکی. گذشتی منوال منی بھ ھمروزگار

.  مرخص شودتواندی و مافتھی کامل ی من، بھبودی ژهی ویراقبت ھاشھاب تحت م
 مونده مارستانی شھاب تو بشی مرخص شده بودم، اما پشیخودم ھم کھ پنج روز پ

 تموم گھید! خب« : گفتو دی پرنیی تخت پایشھاب سرحال و شاداب از رو. بودم
 نی کنم، اما مھم ای فکر کردم کھ مجبورم برم خونھ و تنھا زندگیمن با ناراحت» !شد

 امروزم اصرار داشت کھ بره نیبود کھ شھاب درست مثل روز اولش شده بود و ھم
 .ذارمی البتھ من نمس،یاداره پل

 . کھ گفتمنیھم. یکنی خونھ و استراحت میریامروز تو م! نھ، شھاب -
 .  سمانھیری سختگیلیاوه، تو خ -
 .یحاال ھرچ -
 کنم و حقش را کف دستش ری ارسالن را دستگنی زودتر ای ھرچدی من باگھینھ د -

 .بذارم
 .دمی ام را درھم کشافھی اسم ارسالن قیادآوری با
 .شھی نمیزی چرتر،ی روز دھیحاال  -
 .نھ سمانھ -
 ل؟ی کھ نھ؟ رو مخ من نوشتھ تردمی چینی -
 !زمیخخخخ نھ عز -
 .یریخب پس امروز نم -
 .ی دفعھ ھم تو بردنیباشھ ا... آه -
 .شھیمثل ھم -
 .آره متاسفانھ -

 ی را ناگھان از تنش درآورد و باالتنھ مارستانی بی آبرھنیاو پ. دمی خندینخود
 نقصش بالفاصلھ از جام ی اندام بدنیمن کھ شوکھ شده بودم با د.  شدانی نماانشیعر
 . کردمی و رومو اونوردمیپر
 ! بدهی ھشدارھیحداقل  -
 . دفعھ بعدیخخخخ باشھ واسھ  -

 ی داره درمورد چدمی فھمی وقتھ؛ی بعد چی متوجھ شدم منظورش از دفعھ ری دیکم
 »!یھ« : اخم کردم و گفتکنھ،یصحبت م

 ».ی برگردیتونیخب کارم تموم شد م« :گفت. دی اون فقط خنداما
 . دمی راحت کشی نفسالی خیاز آسودگ.  بوددهی پوشی شرت مشکی برگشتم تیوقت

 م؟یحاال بر... خب -
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 .میبر -
 وارد خانھ شدم، بھ یوقت.  منو بھ خونھ ام رسوند و خودش ھم بھ خونھ اش رفتاو

.  آوردندی بھ ذھنم ھجوم میادی زنیری خاطرات تلخ و شکردم،ی آن کھ نگاه میھرجا
 .  مادرم افتادمادیناگھان .  تمام شده ام نگاه کردمی ھافی نشستم و بھ کوه لنی زمیرو

 !یتو قھرمان من. یمادرجون، ممنونم کھ شھاب منو نجات داد -
 گذشتھ اش را تا ی تلخ،یزندگ...  بھ لب آوردمی و لبخنددمی کشی ساعت دستی روبعد

 . از دست داده بودیحدود
 ی سرگرمی ھا را برافی لیکم. دمی پوشی راحتی و مانتوم را درآوردم و لباسیروسر

 دست دوم را روشن کردم و تیفی کوچک و بدکونیزیسپس تلو. بافتم و کتاب خواندم
 .  شدمی آبکیالی سریمشغول تماشا

 و دمی ام را پوشی دم دستیمانتو.  سھ بعد از ظھر بود کھ زنگ دربھ صدا درآمدساعت
. دمی در دیدر را باز کردم و محبوبھ را در آستانھ .  رنگ بھ سرم انداختمی آبیشال

 . داشتھ باشمدی را بایمطمئن نبودم چھ واکنش
 !محبوبھ -
 !  دلمزیعز! دخترم -
  شده؟یزیچ -
  داخل؟امی بتونمیم -

 مبل زھوار یرو.  حال بھ داخل دعوتش کردمنی بودم، با ای از دستش عصبانھنوز
 ».ومدمی ننجای کھ اشھی می سالکی« : کرد و گفتیدر رفتھ نشست، بھ اطراف نگاھ

 بدونم خوامیم... سمانھ« :اق گذاشت و گفت اتی روی عسلزی تنھا می را روی چاوانیل
 ».یکنی فکر می در موردم چقتیبعد از دونستن حق

 . ادبانھ باشھ، اما از شما متنفرمی بدیشا -
تو کامال درست فکر « : و گفتدی کشی آھشناخت،ی کھ اخالق منو خوب ممحبوبھ

 »؟ی چکار کنم تا منو ببخش،یکنیم
 . کرده بودمدای جسارت پزی او من نی گستاخاز
 .ھی برام کافی کنی کھ تا آخر عمرت با عذاب وجدان زندگنیھم -
 .اما من عذاب وجدان ندارم -
 . تا ببخشمتی بکنیتونی نمیپس کار -

 . بھم نگاه کردی سخت و طوالنمحبوبھ
 .کنمیپس التماست نم -
 .ی کھ التماسم کنکنمیمنم التماست نم -
 ابونی خی توگروی ھمدی کھ اگھ روزمی جا قرار بذارنی ھمم،ی بذاری قرارھی ایپس ب -
 .نیشناسی نمگروی ھم دنی وانمود کنن،ی داشتی با ھم مالقاتمی تو و مرای م،یدید

 دلخور دادم،ی را از دست ملمی داشتم تنھا فامی راحتنی بھ ھمنکھی از از،ی عزی خواننده
 .بودم
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 چرا؟ -
 .انی نورمی نھ نسشناسم،ی رو میمن سمانھ رسول. میشناسیچون واقعا ھم ھمو نم -
 . کنمی زندگانی نورمی بھ نام نسستی من کھ قرار نیول -
 . با اجازهرم،ی مگھیخب من د. می ھمھمون راحت ترینجوری است،یمھم ن -
 .بھ سالمت -

.  ماساژ دادممی را با دست ھامی ھاقھی مبل انداختم و شقی کھ رفت تاالپ خودم را رواو
!  کالس دارهی در سردرد ندارد، اما کلیری تاثچی کار واقعا ھنی خودمان بماند، انیب

 چھ قدر الغر ای نگاه کردم، خدانھی خودم در آریبھ تصو. بعد دست و صورتم را شستم
 .شده بودم

 یلی خی جورنیا... آره سمانھ« :بھ خودم گفتم.  را فراموش کنمھی قضنی گرفتم امیتصم
 نباری ادم،ی تشکم خوابیرو» .ی صحبت کنمی با مرستی الزم نگھی دینجوریبھتره؛ ا

 . از کابووس نبودیخبر
  سال بعدپنج

 .استاد کارتون دارن! یخانم رسول -
 .اومدم اومدم -

مقنعھ !  عذابندی ھی پاشنھ بلند واقعا مای کفش ھانیاوف، ا. دمی دونیی از پلھ ھا پاعیسر
 .رد شدمو مانتوم رو درست کردم، در زدم و وا

 .دییبفرما -
 نشستھ بود و بھ ی صندلی روی نبود، فقط استاد مختارچکسیھ.  شدمدی اتاق اساتوارد

 . شده بودرهی خییدقت بھ ورقھ ھا
  استاد؟نی داشتیبا من کار -

 . حالتش بھ من نگاه کردی بی با چشم ھااو
 .گردمیاز صبح دنبالتون م! یخانم رسول -
 . کتابخانھ بودمی تود،یببخش -
 . نی نامتونو بگانیموضوع پا...  خباریبس -
 .آه بلھ -

 . کردنی درآوردم و گذاشتم جلوش و شروع کردم سخنرانفمی مشت کاغذ از کھی بعد
 خوشحال سانسیمدرک ل...  خوبھاریبس... خوبھ« : صحبتام، او گفتانی از پاپس

 »! شما باشدی براشودیم
 آمدم و رونی بی منو مرخص کرد، با خوشحالنکھیبعد از ا.  زدم و تشکر کردمیلبخند

 !شیآخ... دمی راحت کشینفس
 من از دنیبا د.  فاخرش منتظرم بودنی و آنجا شھاب با ماشرون،ی دانشگاه زدم باز

! حلھ« : و گفتمدمیمنم بغلش دو.  آغوش باز کردی را براشی شد و دست ھاادهی پنیماش
 »! کرددشیی تایمختار! گمی ناممو مانیپا
 م؟ی بخوری بستنمیبر! ھیعال -
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 !میبر -
 ؟ی حلقت کو خانمنمیبب -
 !ناھاششیا -
 ؟یچرا دستت نکرد -
 .خوندمیچون قبل از صحبتم با استاد داشتم نماز م -
 .زمی عزمیخب بر. آھا -
 .ھی نامزدی فقط حلقھ نی امی نکردی خوبھ حاال عروسگمایم -

 می شدنی سوار ماش،یبعد از خوردن بستن. چشم غره رفت و من ساکت شدم بھم شھاب
 . خانھیو راھ

 . خوردھای شھناز عفویراست -
 ؟یا جد -
 . سالجدهی و پنج سال باشھ کھ شده ھستیآره قرار بود ب -
 .آھا -
 .خدا رو شکر، حداقل ھمون موقع اعتراف کرد کھ سرتو کاله گذاشتھ بوده -
 . نبودمنجایآره، وگرنھ من اآلن ا -
 .رمیگینگران نباش سمانھ، ارسالن را ھم م -
 . مردهای زنده باشھ ستی اونو فراموش کردم و واسمم مھم نگھیمن د -
 . واسھ من مھمھیاوه ول -

 چی ھنوز ھی ولزدی حرف ھا را منیپنج سال بود کھ شھاب ا.  را باال انداختممی ھاشانھ
 یشتری باراتی شده بود و اختسی پلسیی حاال کھ شھاب ریحت. نبود از ارسالن یخبر

 .نی زمی انگار ارسالن آب شده بود رفتھ بود تویداشت، ول
 یلیالبتھ اون خ.  گرفتھ بودمی براشی کھ پدر شھاب چھار سال پمیدی رسی آپارتمانبھ

با وجود  ی داشتم کھ حتای خودشون، اما من آنقدر حشیاصرار کرده بود کھ من برم پ
 کوچھ بغل کیخانھ ام درست .  با شھاب رو قبول نکنمی عالمھ خدمتکار، ھم خونھ اھی

.  و مدرن بودی آبرومند، نقلبا،یز.  آپارتمان بودمنی اقمن عاش.  بودنای شھاب ایخونھ 
. ھمش ھم ھشت واحد بود.  از مناطق باالشھر تھران، دنج و خلوت بودیدر کوچھ ا

 را داخل در آپارتمان دیکل.  کردمی بای شھاب بای شدم، از دور براادهی پنیاز ماش
 :دمی مان را دھیکردم کھ ھمسا

 زم؟ی عزیخوب! بھ بھ سالم سمانھ جون -
 چھ خبرا؟.  جونتایممنون آرم -
 آقاتون خوبھ؟. یسالمت -

 . بھم زد و من ھم لبخند زدمیچشمک
 .خوبھ سالم داره خدمتتون -
  ھنوز؟نیختی نرتونویس عرویخب قرار مدارا -
 .ستمی ازدواج آماده نینھ راستش من ھنوز برا... آه -
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 : نگاھم کرد و گفتی با بدگماناو
 ونھ؟ی در می اگھی کس دیوا چرا مگھ پا -
 یدونیاما م... نھ بابا اتفاقا من عاشق شھابم و دوس دارم زودتر ھم بھش برسم -
 . لذت ببرمشتری دختر بھی بھ عنوان می از زندگخوامیم
 .زمی عزیدونیھرجور خودت صالح م! اوه -
  باال؟یای مم،یدر خدمتتون باش. یممنون لطف دار -
 روزا نیبچم ا. ارمشی دنبال مھرناز تا از مھدکودک برمینھ ممنون از دعوتت دارم م -
 .نگرانشم....  تو مھدکودککنھی میبی غرھی با بقیلیخ
 ھم بھ یبی غرنی مطمئنم اھیرناز دختر نرمال مھی نگرانش باشستینھ بابا الزم ن -

 .ھیعیخاطر سنشھ و طب
 .گھی منویباباشم ھم. یگی طور باشھ کھ تو منی خدا کنھ ھمیوا -
 ! سالمم رو بھ شوھرت برسونیآھا راست -
 . فعال خداحافظی موفق باشزمی عزرمی مگھیخب من د. یسالمت باش -
 . خداحافظنطور،یممنون شما ھم ھم -

 شدم و سوار اطیوارد ح.  بودی خوبیلیاو دوست خ.  را تماشا کردمتای آرمرفتن
 یریی تغادی پنج سال زنیا...  آسانسور بھ خودم نگاه کردمی نھی آیتو. آسانسور شدم

 میری بگدهی ناددمیپوشی را کھ میمتی گرانقی لباس ھامیالبتھ اگر بخواھ... نکرده بودم
 را فمیک.  و من وارد خانھ شدمستادی سوم ایطبقھ  یلوآسانسور ج.  نکرده بودمیرییتغ

در اتاق مطالعھ .  را ھم عوض کردممی گذاشتم و لباس ھامنی اتاق نشدی مبل سفیرو
بعد از خوردن نھار، کنار پنجره .  خودم نھار درست کردمی درس خواندم و برایکم

بھ .  کرده بودپارک ی مشکیِ ساختمانمان کمریرو بھ رو.  را نگاه کردمرونیرفتم و ب
 بار کھ کنجکاو شده بودم تالش کی. نجاستی آوردم کھ دو روز است کھ از صبح اادی

 یچی بود ھی دودنی ماشی ھاشھی کھ شیی اما از آنجانمی را ببنی ماشنیکرده بودم سرنش
 . معلوم نبود

 !فرانک بود:  موقع تلفن زنگ خوردھمان
  فرانک؟یخوب! زمیسالم عز -
 ؟ین خوبسالم سمانھ جو -
 محمد خوبھ؟!  چقدر دلم برات تنگ شدهیاگھ بدون! زمیآره عز -
 . بدونتوی مجردی قدر زندگنیبب. آره بابا -
  شده؟یزیچرا مگھ چ -
 . گفتمی کلینجورینھ بابا ھم -
 .وا -
 .یکنی باور نمی بشنوی دارم کھ وقتی خبرھیسمانھ  -
  بد؟ای خوبھ ؟یچھ خبر -
 .خوبھ -
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 .بھ لب نشدم دخترخب بگو تا جون  -
 .یشی خالھ میدار -
 ھا؟ -
 .یشی خالھ میدار -
 . افتادمی اما بالفاصلھ دوزاردم،ی اونو نفھمی حرفای لحظھ معناکی
 چقدر یاگھ بدون! گمی مکیتبر! یبھ سالمت! مبارکھ فرانک جون! یوا! یگیدروغ م -

 !خوشحال شدم
 .  خبر خوشحال شدمنی ادنیواقعا از شن.  ازدواج کرده بودشی چھار سال پفرانک

 ؟یدی فھمیحاال ک -
 .بچمون سھ ھفتشھ.  امروز صبحنیھم -
 . خوشحال شدم فرانکیلی خیوا -

 .ھیرگریچون بالفاصلھ زد ز.  ظاھرا او خوشحال نبوداما
 ؟ی مامانشدهیاوا خاک بھ سرم چ -
 وحشت یل باشم اما من کی قودی باگھیمامانم م. ترسمی چقدر می سمانھ اگھ بدونیوا -

 . کھستی نیشوخ. کردم
 بچت تو شای موقع انی ھمگھی فکر کن کھ نھ ماه دنی بھ ا؟ی بترسدی چرا بازمینھ عز -

اگھ ... یکنی خوشگل موشگلش میبعدش اگھ دختر باشھ کل... خورهی مریبغلتھ و داره ش
 !شھیُ پا جنتلمن دخترکش مھیھم کھ پسر باشھ 

 ؟یگیراست م -
 ھیزی چنی بھترنیا!  مادرھیفکرشو بکن ! یشی مامان می فرانک تو دار؟یآره پس چ -

 .فتھی زن اتفاق بھی ی براتونھیکھ م
 ». سمانھیمرس« : و گفتدی خنداو

 فرانک ی برایلی کھ قطع کرد، من خیوقت. می کردبتی و غمی حرف زدی کلگھی دبعدش
اما امروز بعد از ظھرم .  فردا بھش سر بزنمنی گرفتم ھممیتصم. خوشحال بودم

 حاضر نیبھ خاطر ھم.  بخرمی لباس و اسباب بازی کمھی بچش ی برم براخواستمیم
 کھ ییاز اونجا.  براش گشتمی کلو شیرفتم تجر.  گرفتمیتاکس.  رفتمرونیشدم و ب

.  گرفتم کھ ھم دختر ھم پسر بتونھ بپوشدشی رنگھی بچھ ھنوز مشخص نبود تیجنس
 کھ بچھ ھا گاز یی ھای دونھ خرس پشمالو و دوتا جغجغھ و اسباب بازھیبعدش 

 داخل خونھ، احساس امی بخواستمی میوقت.  بھ خونھ برگشتمدیبعد از خر.  گرفتمرندیگیم
 گریچند بار د.  نبودچکسیبرگشتم و پشتم را نگاه کردم، اما ھ.  پشت سرمھیسکردم ک
شانھ ام .  نداده بودمیتی اما اھمکند،ی مبمی تعقیکس ھفتھ احساس کرده بودم نی ایھم تو

 .را باال انداختم و داخل خونھ شدم
ظھر بود کھ .  سر زدمنای فرانک ای بود بھ خانھ لی صبح زود چون دانشگاه تعطفردا

 ؟یدیبھ ثروتت رس: خوردی بھ چشم میپی تایادداشتی در آپارتمانم یرو. برگشتم
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 فرصت بھ شھاب نی گرفتم در اولمیتصم. دمی مشکوک را نفھمی نوشتھ نی امنظور
 از د،ی رسمنی پام بھ اتاق نشیوقت.  در را انداختم و وارد خونھ شدمدیکل. خبر بدھم

.  بود و چشمانش بستھ بوددهی خوابنی زمی روتایآرم:  وحشت کردمدمی کھ آنجا دیزیچ
.  بلند کردم و نبضش را گرفتم راتایآرم. دمیدو  زدم و ھراسناک بھ سمتشی کوتاھغیج

 شدم کھ از پشت یمی خون عظلیناگھان سرش در دستم افتاد و متوجھ س. زدینبضش نم
 رفت، احساس ضعف جیسرم گ.  شدی خونکلمیدستانم و تمام ھ.  شدیسرش جار

 ی برای بود ولزی می شدم کھ رویمتوجھ لپ تاپ. دیلرزی و دستانم بھ شدت مکردمیم
 : شروع بھ پخش شدی صوتیلیناگھان صفحھ اش روشن شد و فا. من نبود

. دمی رسھی اما نھ بھ ثروت عشق، بلکھ بھ ماددم،ی من کھ رس؟یدیبھ ثروتت رس -
 زن نیتو ا. ھتھیحاال وقت تنب.  بھ ثروت عشق ھم برسمی کھ نذاشتی تو بودنی ایدونیم

 .ھتھی تنبنی ا،یرا کشت
 عیسر. بھ ھق ھق افتاده بودم.خود ارسالن بود.  سرعت شناختمآن را بھ.  آشنا بودصدا
 تلفن را عیاو سر.  شده بودیتلفنم خون.  شھاب رو گرفتمی را برداشتم و شماره میگوش

 .برداشت
 .زمیسالم عز -
 ...کمک... شھاب.... شھا -
 . حرف بزنشده؟یسمانھ حالت خوبھ؟ چ -
 ...من... شھاب -
 .امی من اآلن مییسمانھ بگو کجا -
 .شھاب بدو. خونھ ام -
 . خباریبس -

 لپ تاپ را ی صوتلی کردم فایسع.  دور شدمتای آرمی از جنازه انی و گرلرزان
 گشتم، اما آنجا ادداشتیبھ سمت دم در رفتم و دنبال .  کنم، اما پاک شده بودیدوباره پل

 دستان دنی و با ددیبھ سمتم دو. ھمون موقع در آسانسور باز شد و شھاب آمد. نبود
 » افتاده سمانھ؟یچھ اتفاق« :گفت تکانم داد و.  وحشتزده شدمیخون
 داخل خانھ اشاره تایبھ سمت آرم.  حرف بزنددی بدنم فراموش کرده بود چگونھ باییگو

زانو .  آن زن در داخل خانھ ام شوکھ شدی جنازه دنی و با ددیاو داخل خانھ دو. کردم
 »...وها« :زد و نبضش را گرفت

. می با چشمانمان با ھم حرف زدییگو. من ھم بھش نگاه کردم.  طرف من نگاه کردبھ
 از ساختمان عیو سر» .می برنجای از ادیبا« :از جاش بلند شد، دستم را گرفت و گفت

 یآن ھا برا. دندی رسژهی مسلح و وی ھاسی پلیدر کمال وحشت و ناباور. میخارج شد
 .  من آمده بودندیریدستگ

 .دیشما محاصره ھست! یخانم رسول -
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او .  بھ شھاب نگاه کردمیآن ھا چطور انقدر زود باخبر شده بودند؟ با درماندگ! نھ
من بھت اعتماد « :شھاب گفت. سرم را تکان دادم» کار تو نبوده، درستھ؟« :گفت

 » نھ؟،ی بھم بگوی ھمھ چی شده اما تو قول داده بودی چدونمینم. دارم، سمانھ
 ساختمان رونیدستم را گرفت و ب» . من پشتتمم؛یپس بر« :او گفت.  تکان دادم راسرم
او متھم بھ قتل ! قربان« : از آن ھا گفتیکی ھا شھاب را شناختند و سیپل. رفت
 سی ھمھ اسلحھ اش را درآورد و رو بھ افسر پلِیشھاب در کمال ناباور» !است

! قربان« :افسر گفت.  شدممیا قشھاب من پشت» . کناردیاز سر راھمون بر« :گرفت
اما افسر بھ » .کنمی خواھش مد،یبھم اعتماد داشتھ باش« :شھاب گفت» .کنمیخواھش م

شھاب اسلحھ اش را بھ سمت .  ھا دستور داد کھ از حالت آماده باش خارج نشوندسیپل
 نآ» .دیپس بھ حرفم گوش کن. کنمی مکی کھ شلدیدونیم« : افسر نشانھ رفت و گفتیپا

 شد نی سوار ماشعی تکان داد و سریشھاب سر. جبور بودند بھ حرفش گوش کنندھا م
من با .  سرعت بھ راه افتادنی انداخت و با آخرشی کناری صندلیو من را ھم رو

 » شده؟ی چی بگیخواینم« :شھاب ھم گفت. کردمی مھی گری ھای بلند ھایصدا
 من ؟ی کرددای مشکوک بود، نوشتھ بود ثروتتو پی نوشتھ ھی در یرو... شھاب -

خواستم نبضشو . ھینجوری کھ ادمی رو دتای اومدم خونھ آرمی وقتی ندادم ولیتیاھم
 لی فاھی لپ تاپھ یبعدش رو... بعد...  شدی خونکلمی سرش افتاد رو دستم و کل ھرمیبگ

 نکھی ایبرا منھ ھی تنبنیگفت ا.  بودالن ارسیصدا.  شروع بھ پخش شدن کردیصوت
 .ترکش کردم

 ! بزرگ خودت کمک کنیخدا -
 ی قربانچارروی بیتایاون آرم...  ارسالن اومده سراغمم؟ی کنکاریشھاب حاال چ -

 !! خدای وایا...  سالھ داشت وشی دختر شھی یطفلک... کرد
 کھ واقعا عاشقش بود، و تای خوشگل و شوھر آرمی افتادن مھرناز کوچولوادی با بھ بعد
...  باھام صحبت کرده بود، قلبم بھ درد آمدروزی دنی کھ تا ھمتای خود آرمنطوریھم

 جانم را آرام آرام ی رهی شینجوری و اگرفتی را ازم مانمیارسالن داشت تمام اطراف
 .خوابمی آرام نمنمی نبمرگشو خدا لعنتش کنھ، تا. دیمکیم
 . من پشتتمکنم،ی ممن درکت. رهی نمشی پی کردن کارھیسمانھ آروم باش، با گر -

 . شکر کردممی را بھ خاطر وجود شھاب در زندگخدا
 !شھاب ازت ممنونم -
 .می کنی کارھی و میزی فکرامونو رو ھم برایحاال ب -
!  نکنھتی وقت فرانکو اذھی یوا. کشھی رو میشتری بیاوھوم مگھ نھ ارسالن آدما -

 !اون حاملست
 ؟یجد -
 .آره -
 .یبھ سالمت -
 م؟ی کنکاری چیگیاما شھاب تو م -
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 .می براش تلھ بذاردیبا -
 ؟یچجور تلھ ا -
 تی عادی بھ زندگدیتو با... کردهی مبی چند روز ھمش تعقنی ایاحتماال اون تورو تو -

 میتونی اگھ اومد سراغت مینطوری ام،ی نظر داشتھ باشری و ما ھم تو رو زیادامھ بد
 .مشیری بگیفور

 .درستھ -
  کم حالت بھتر بشھ، باشھ؟ھی ما تا ی خونھ می برایحاال ب -
 .باشھ -

 بھ گر،ی دی بستن قرارداد با شرکت ھایپدر شھاب برا. میدی رسنای شھاب ای خانھ بھ
. دمی رو کھ مستخدم بھم داد رو پوشییمن رفتم حموم کردم و لباس ھا.  رفتھ بودکایآمر

 روز، شھاب شانھ اش را در ی ھی و بقدمی داغ سر کشی فنجان قھوه کیبعد از آن 
. کنمی داشت را انکار نمنکاری کھ ایآرامش. گذارم گذاشت تا سرم را روش بارمیاخت

ظاھرا شھاب . می کلمھ ھم باھم صحبت نکردکی ی و حتمی حالت موندنیکل روز تو ھم
 یخواننده .  تماس گرفتھ بود و نقشھ را با آن ھا ھماھنگ کرده بودسی پلیبھ اداره 

 باشم، رسالن شکار ای برای کھ من طعمھ امی نھ من و نھ شھاب دوست نداشتز،یعز
  ھم بود؟یاما مگر چاره ا

 ».میریخدا کنھ زودتر ارسالن را بگ... شھاب« : بھ شھاب گفتممن
 .آره خدا کنھ -
 شھاب؟ -
 بلھ؟ -
 . چقدر ازت ممنونمیدونینم -
 کھ ی آنقدر ازم ممنون باشیونتی ھم در حق تو بکنم، بازم تو نمیسمانھ، من ھرکار -

 .من اآلن ممنون تو ھستم
 چرا؟ -
 .کردمی نمداشی کھ ھرگز خودم پی کردھی را ھدیزیتو بھ من چ -
 .نطوریتو ھم ھم -

 . اش برداشتم و بھ چشمانش نگاه کردمنھی سی را از روسرم
 .ستی طرفھ نکی احساس تو نیشھاب خوشحالم کھ ا -
 .یدونی خوب منوی خودتم اکنم،ی میمن بھ خاطرت ھرکار -
 خودتم کنم،ی می چون خودم ھم بھ خاطر تو ھرکارکنم،یآره، و خوب ھم درک م -
 .یدونی خوب منویا

 .دی کھ او زد، در آن لحظھ باعث شد قلبم بھ پرواز درآیلبخند
 ! من، شھاب عدالت فرد، عاشق تو ھستم،یسمانھ رسول -
 ! عاشق تو ھستم،یشھاب عدالت فرد، من، سمانھ رسول -
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 ی حس خوبیلی خی احمقانھ بود ولاری در آن لحظھ بسدنیخند. میدی بعد جفتمون خندو
 .داشت

 خودمان عی شده بود چون با ورود مستخدم سرکی بھ ھم نزدیلی کنم صورتامون خفکر
 شھاب، من ی ھایبا وجود دلگرم.  عصرانھ آوردمانیاو برا. میرا جمع و جور کرد
 بود و بعد از ی خوبیلیاو دوست خ.  بھ شدت متاثر بودمتایآرمھنوز ھم از مرگ 

 دی باای آا،یخدا.  فرزندشی مھربان برایر ھم مادنطوری دوستم بود، ھمنیفرانک، بھتر
 قرار ی روانکی ی مورد آزارھاانمی کنم تا اطرافی زندگی ارهی در جزییبھ تنھا

 کار را نی الی محافظت کنم، پس با کمال مگرانی از دتونمی مینجوری اگر ارند؟ینگ
انجام " ھمیتنب" ی را برای کھ ارسالن زنده باشد، او ھرکاریاما نھ، تا زمان. کنمیم

 .خواھد داد
 

 یوقت.  استراحت کنمی و من بھ اتاق مھمان رفتم تا کممی را در سکوت خوردعصرانھ
 مبل تخت یرو. کردندی مدنی ناخودآگاه دستانم شروع بھ لرزکردم،یبھ ارسالن فکر م

 دیتو با. ی بتوندی سمانھ، با،یتونیتو م« :گفتمی نشستم و با خودم می قھوه ایخوابشو
 ».یریاو بگ  را ازتایانتقام برادرت و آرم

مغزم .  با استرس طول اتاق را قدم زدم و از تھ دل از خدا خواستم کھ کمکم کندسپس
 نداشت، فقط چون نگران بودم لی و تحلھی اسفنج شده بود کھ قدرت تجزیمانند تکھ ا

 .شدی فشرده موستھیپ
 بھ لیاما واقعا م.  شام صدام کردی کنم ساعت ھشت شب بود کھ شھاب منو برافکر

 .  تخت کنارم نشستیاو در را باز کرد و اومد رو. امیغذا نداشتم و گفتم کھ نم
 
 ؟یخوری شام نمیسمانھ، مطمئن -
 .آره -
 .دهی پریرنگت حساب -

 »واقعا؟« : و گفتمدمی بھ صورت سردم کشیدست
 .ینطوری ایشی مفی چون ضع،ی اما بھتره کھ بخورکنمیبھ ھرحال اصرار نم. آره -
 .خوامیممنونم اما نم -

 . رفترونی مھربان از اتاق بی را گرفت و فشار داد و با لبخنددستم
 . زود خوابم بردیلی و خدمی ھم مانتوم رو درآوردم و دراز کشمن

 آمدم و متوجھ شدم رونیاز اتاق ب.  شدمداری ساعت ھفت صبح بود کھ بیحدودا
 ی خاطر بھ آشپزخانھ رفتم و برانیبھ ھم.  نشده اندداریخدمتکار خانھ و شھاب ھنوز ب

 زری مربا و کره برداشتم و نان را ھم از فرخچالیسپس از .  درست کردمیخودم چا
پس از خوردن صبحانھ بھ اتاقم .  شودرم گذاشتم تا گویکروویدرآوردم و داخل ما

اما .  و خواستم کھ از خانھ برومدمی را پوشمی را شانھ زدم، لباس ھامیموھا. برگشتم
چون ساعت نھ دانشگاه . دادمی نھ، آخر بھتر بود بھ شھاب خبر مایمطمئن نبودم بروم 



 78 

 توانستمینم ،ودم را گرفتم خمیتصم. نداختمی فکرم را بھ کار معی سردیکالس داشتم با
. بھ اتاق شھاب رفتم، در نزده وارد اتاقش شدم.  را از دست بدھمی مھمنیکالس بھ ا

 تخت نشستم و با دستم، دستانش را نوازش کردم تا یکنارش رو. ھنوز خواب بود
 . شھداریب
 . شوداریشھاب؟ شھاب ب -

 . من لبخند زددنی را باز کرد و با دچشمانش
 . دانشگاهرمیمن دارم م -

 ». بھترهینھ، نر« : تخت، کنارم نشست و گفتیرو
 . کالس دارمیآخھ امروز با خود مختار -
 
 .امیآھا، پس صبر کن منم باھات م -
 ؟یریوا مگھ اداره نم -
 . بھشون برسمدی ھم ھست کھ بای مھمتریکارا. رمینھ امروز نم -

 .دی از جا پرعی زد و سری بھم چشمکبعد
 .شمی صبر کن اآلن حاضر مقھیدو دق -
 .مونمی منتظرت مرونیباشھ، من ب -

.  بھ عنوان صبحانھ درست کردم تا دستش بدمیچی شھاب ساندوی آشپزخونھ و برارفتم
 چی ساندون،ی ماشیتو. می بشنی کھ سوار ماشمی بعد حاضر شده بود و رفتی قھیپنج دق

امروز چندتا کالس « :دیھمونطور کھ دھنش پر از غذا بود، پرس. را بھش دادم
 »؟یدار

 .ییرزای دارم، بھدش ھم با استاد میمی کالس ھم با ابراھھی ،یاوم، بعد از مختار -
 
  تا ساعت چند؟شھی میعنی -
 ؟یری کھ من کالس دارم تو کجا میوقت. می ناھار بخورمیتونیبعدش م. تا ساعت سھ -
 کالسات دو ساعتس، نھ؟ -
 .آره -
 .گھیتا کالسات تموم شھ د مونمیخب من منتظرت م -
 ؟یشی خستھ نم؟ی منتظر بمونیخوای ھمھ منی ایوا -
 .نمیشی منی نداره تو ماشیاشکال -
 .یشی متی کھ اذینجوری بابا ایا -
 . ندارمی فکرشو نکن من مشکلزمیعز -
 .یلیھرجور ما -
 .یموفق باش. میدی رسگھیخب د -
 .خداحافظ. زمیممنون عز -
 .مواظب خودت باش -
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 .حتما -
 کردم و وارد کالس کیبا چندتا از بچھ ھا سالم و عل.  ساختمان دانشگاه شدموارد
 گذشتھ ام ی پنج سال، زندگنی ایتو. خوندمی میداروساز. عاشق رشتھ ام بودم. شدم

اما ھروقت .  گذشتھ را فراموش کرده بودمیمن تا حدود. مانع درس خواندنم نشده بود
 فرار خودم از ای و تصادف شھاب، و عرفان،  مرگژهیکھ خاطرات گذشتھ ام، بھ و

 شانس آورده یلیمن خ. کردمی مخی و دمیلرزی اراده می آمدند، بیارسالن بھ سراغم م
 شھاب و ی ھاتی را گذرانده بودم، در ضمن، اگر حمای بحرانطیبودم کھ آن شرا

 اق ھمھ اتفنی را پس از امی زندگتوانستمی عنوان، نمچیپدرش نبودند، ھرگز، بھ ھ
 . آن ھا ھستمونیمن واقعا مد. ناگوار اصالح کنم

 
 بود و غصھ تای آرمشیھمش فکرم پ.  حواسم بھ معلم نبودادی کالس درس، زسر

 ی تعجب کرده بود، آخھ من شاگرد سوگلیلی من خیاستاد کھ از حواس پرت. خوردمیم
ھ اوضاع فرق  دفعنیاما ا. کردمیاش بودم و سرکالسش شش دانگ حواسم را جمع م

 می آمدم صدای مرونی کالس باز  کھ داشتمی خاطر، آخر کالس، وقتنیبھ ھم. کردیم
 » جا؟نی ادیای بدیکنی لحظھ لطف مھی! یخانم رسول« :کرد و گفت

 بلھ استاد؟ -
  افتاده؟یاتفاق -
 چطور استاد؟ -
 مشغول یی فکرتان جاومدیبھ نظر م. امروز اصال حواستون سرکالس جمع نبود -

 .است
.  دردناک فوت کرده اندی بھ طرزکمی از دوستان نزدیکی... اوه بلھ؛ راستش استاد -

 . ھیھم دوستم بود، ھم ھمسا
 .کنمی عرض متیتسل. اوه، من واقعا متاسفم -
 .امرزدیخدا رفتگان شما رو ھم ب -
 .دی بردیتونیم. متاسفم کھ معطلتان کردم -
 .با اجازه استاد -
 .خدانگھدار -
 .خداحافظ -
 

 . شھاب رفتم تا حالش رو بپرسمشی از کالس پبعد
 کالس خوب بود؟ -
 .آره -
 ی گروه ھمراھت باشند تا ھرکسھی بھ بعد نی با بچھ ھا ھماھنگ کردم از ا،یراست -

خودم ھم جزوشون خواھم .  داشتھ باشندرنظری رو ززنھیرو کھ اطرافت مشکوک م
 .بود
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 .اوھوم -
 .می کارھا رو انجام بدی سرھی تا ی آگاھی اداره می سر برھی ایببعد از دانشگاه  -
 ؟ییچھ جور کارا -
 .یفھمی خودت ممیحاال بر -
 .زمی خداحافظ عزرم،ی مگھیمن د. باشھ -
 .خداحافظ -
 کردم حواسم را خوب جمع ی سعنباری منوال گذشت، فقط انی کالس ھا ھم بھ ھمی ھیبق

 .کنم
 ھمھ نیالزم نبود ا« :بھش گفتم.  شھاب شدمنی رفتم و سوار ماشی از ناھار فوربعد

 ».یمنتظر بمون
تو اآلن .  متوجھ باشکنمیسمانھ، خواھش م« : نگاھش را بھ چشمانم دوخت و گفتاو

 مواظبت ی چھارچشمدیبا.  تنھات بذارمیتی موقعنی تو ھمچتونمیمن نم. یدر خطر
 ».باشم
 ی بدوننکھی بود، ایچھ حس خوب. مع شده بود چشمام جیاشک تو.  را تکان دادمسرم

 . مراقبت باشھکی نفر ھست کھ باھات باشھ، و از نزدھی شھیھم
 .دی بدوبدو رسمانی ام،یوارد ساختمان کھ شد. میدی رسسی پلی اداره بھ
 .نجای ایایاوه، البتھ شھاب گفتھ بود م.  کجا سمانھ خانومنجایا... شما کجا! ِا، سالم -
  خوبھ؟زجونی پان؟یخوب. مانیسالم ا -
 .دی خرمی برگھی منو کچل کرده، ھرروز مزیپان -
 !نی کردی بابا تازه چھار ماھھ کھ عروسیا -
 !شھی نمری سدی قربونش برم از خریآره ول -

 خوش و بش مانی از افسرھا جلو آمد و با شھاب و ایکی م،ی کھ جلوتر رفتیکم. دمیخند
سپس منو .  کردی کرد، او با من ھم احوال پرسی شھاب منو معرفنکھیبعد از ا. کرد

 ی و کلشرفتھی پیوترھای کھ روش کامپیزی میبعد از رو. ھمراه شھاب بھ دفترش برد
« :بھم گفت.  داشتمی سی درآورد کھ کلیکیرون مشت خرت و پرت الکتھیکاغذ بود، 

 آقا شھاب بھ ما دستور دادن کھ ھمھ ن،ی ھستی خطرناکطی کھ شما در شراییاز اونجا
 ھستش کھ شما کروفونی منمی اس ھستند، و ای پی جنایا. میری رو درنظر بگزیچ
 بتاتون تا ما بھ صحدی و ھروقت الزم بود روشنش کندی کنی جاسازرلباستونی زدیتونیم

 ».میکنی را ضبط متانی صدام،ی کھ بخواھی و وقتم،یگوش کن
 

 ».اگھ الزم شد ازش استفاده کن« : بزرگ بھم داد و گفتیلی نھ خی اسلحھ کی سپس
 نی آوردم کھ شھناز ھم ھمادی در خاطرات دورم بھ یی آشنا بود، جایلی جملھ خنیا

 .حرف را بھم زده بود
 از یکی« :اونم سرش را تکان داد و گفت» .بلھ« : دھانم را قورت دادم و گفتمآب

 ». ھا بھ شما کمک کندنی ای تا در جاسازفرستمیافسران خانم را م
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  کنم؟ی جاسازدیاسلحھ را ھم با -
 .بلھ -
 .ممنونم.  خباریبس -
 
 .می کنری را دستگی قاتل روانکی میتونیبھ کمک شما، م. مینھ، ما از شما ممنون -
 
 .دی را باور کردمیممنونم کھ حرف ھا -
 .میشھاب بھ شما اعتماد دارد، ما ھم بھ شھاب اعتماد دار -

 دلگرم کننده یشھاب ھم لبخند.  رفترونی کرد و از اتاق بیزدم و او خداحافظ یلبخند
 . رفترونیزد و ب

 . وارد اتاق شدی مھربان و چادری بعد، خانمھی ثانچند
 
 .  ھستمی من اسکندر،یسالم خانم رسول -
 .یخوشوقتم خانم اسکندر -
 
 .دیاریحاال مانتوتونو در ب -
 

 آن ماسماسک ھا در بدنم ی کھ ھمھ دی نکشیطول.  کھ گفت عمل کردمی بھ ھرکارمن
 و دوباره اورمی درش بتوانمی داد کھ چگونھ مادی بھم یخانم اسکندر.  شدیجاساز
 . گرفتمادی زود یلی داد و من خادیاو طرز کار با آنھا را ھم بھم .  کنمشانیجاساز

 
 . کردی و او ازم خداحافظمی آمدرونی از اتاق ببعد

 » شد؟یخب، چ« : ام گفتدهی رنگ پری چھره دنیبا د.  اتاق شھاب منتظرم بودرونیب
 
 . اس و ضبط صوت بھم وصل کردن و بھم اسلحھ ھم دادنی پی جھی... یچیھ -
 ی مادمی را بھ یاسلحھ، خاطرات وحشتناک.  آوردن اسم اسلحھ، پشتم مورمور شدبا

 .آورد
 ھ؟ کم حال و ھوات عوض شھی پارک می بریخوایم -
 .میبر -

 نشستھ بودم یمکتی نیرو. افتمی ی ھمان حوالبای زی پارکیکی بعد، خود را در نزدیکم
 مشغول یھمان لحظھ، احساس کردم کس. اوردی پک بسیو منتظر شھاب بودم تا آ

.  برگشتم و اطراف را نگاه کردمعیسر.  نبودبی غری حس، حسنیا.  من استیتماشا
 ی نشستھ بود و روزنامھ را جلویمرد،  نسبتا دوری نبود، فقط در فاصلھ اچکسیھ

 کھ شدم، قی بھش دقشتریب.  خاطر چھره اش معلوم نبودنیبھ ھم. صورتش گرفتھ بود
البتھ اصال .  داردی مصنوعی قطع شده است، و پاشی از پاھایکیمتوجھ شدم کھ 
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 شمکتی ھم کنار نی چوبییعصا.  نگاھش کردمقی دقیلی خب من خیمعلوم نبود، ول
 .بود

 
بعدش .  پک را در دستانم گذاشت و کنارم نشستسی موقع شھاب خندان آمد و آھمون

 . پکم رو خوردمسیمن ھم آ.  خودشیشروع کرد بھ خوردن بستن
 .اوم، واقعا محشره -
 .زهی ھم بری اضافی گفتم خامھ ارویاوھوم، بھ  -
 . بدون خامھ سالمتره،یگفتیکاش نم -
 . بارهھی نی بابا ھمیا -

 ای منتظرم بود، خوردن رونی قاتل خطرناک آن بکی یوقت.  ام را باال انداختمشانھ
  داشت؟یتینخوردن خامھ واقعا چھ اھم

 
  نھ؟یاسترس دار -
 . برومخواستمی کھ با گروه شھناز مھیآره، درست مثل موقع -
 اگر یحت. امی من ھمراھت م،یری بھ بعد ھرجا کھ منیاز ا.  راحتالتیسمانھ، خ -

 .میکنی متی ھمراھگری گروه دکیالزم شد، با 
 .آه -
 
 شھاب یشانی بھ پینیچ. افتمی طاقت فرسا یطی ناخودآگاه خودم را در شراا،ی خدایوا

 یاما حس خوب...  ناراحتت کنمخوامی نم،یدونیم« : زد و گفتسی اش را لیافتاد؛ بستن
 ».می محافظت از فرانک بفرستی گروه رو ھم براکی بھتره نیبب... ندارم

 واقعا بھ نظرت الزمھ؟ -
 . ندارهیضرر -
 .کنمیباشھ پس باھاش صحبت م -
 .خوبھ -
 

ناگھان . می و در سکوت قدم زدمی بلند شدمانی کھ خوردنمون تموم شد، از جابعدش
 »سمانھ؟« :شھاب گفت

 
 بلھ؟ -
 .می ازدواج کنایب -
 ھا؟ -
 .ی کھ باھام ازدواج کنخوامی دارم ازت م؟یستیمتوجھ ن -

من .  بگمی چدی بادونستمیھول شده بودم و نم.  بودی ناگھانی کمز،ی عزی خواننده
 بگم کھ از خودم ھم تونمیبھ جرئت م... یشھاب را دوستش داشتم، عاشقش بودم، حت
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من ھنوز . کردی مضطربم می دورانداز ازدواج، کم،ی دوسش داشتم، اما از طرفشتریب
 . مشترک را نداشتمیزندگ شروع یآمادھگ

 .می کھ قبال درموردش صحبت کرده باشکنمیمن فکر م... شھاب -
 .دیرسی فکر ازدواج ابلھانھ بھ نظر م،یطی شرانی در چنواقعا

 . سالمھشی و شستیمن ھنوز ب -
 
 ! سالمھ انگار ده سالتھشی و شستی بیگی می جورھی -
 
 ؟یدی کششی موضوع را پنی دفعھ اکیچرا  -
 
 مخصوصا اآلن کھ ؛ی مطمئن شم مال خودمخوادی دلم میدونیم... خوادیمن دلم م -

 .ارسالن برگشتھ
 ؟یکنی می تو بھ ارسالن حسودانایاح... شھاب -
 .آره -
  فرار کنم؟ی قاتل جانکی من انقدر احمقم کھ با ینی.... خب... خب -
 
 . اما اون ممکنھ بھ زور متوسل بشھ،ی با اون باشیخواھی نگفتم کھ تو مچوقتیمن ھ -
 ! کنمکی اسلحھ بھش شلنی با انکھی جز امونھی برام نمیخب در اون صورت چاره ا -

 ...می خبر نداشتندهی از آچکداممان،یاما ھ... میدیبلھ، خند. میدیخند
 کردم،ی را حس می نگاه کسینی ھنوز ھم سنگم،ی برگشتنی ھم قدم زنان بھ سمت ماشبا

 شھاب بھ سمت من م،یدی کھ رسنیبھ ماش. نداشتم برگردم و پشتم را نگاه کنماما جرئت 
 . شونھ ام قرار دادیبرگشت و دستانش را رو

 .ی کھ بھش فکر کنخوامیبھ ھر حال، ازت م -
سپس، شھاب . دمی حرکت نفھمنیگرچھ خودم ھم منظورم را از ا.  را تکان دادمسرم

او چشمانش را بست . ضربان را از دست بدھد کی انجام داد کھ باعث شد قلبم یحرکت
» .میبر« : و گفتدی کشیقینفس عم...  بوسمون بودنیاول.  زدی ام بوسھ ایشانیو بر پ
 ی روشی کھ لب ھاییاز جا.  مستی ھاساندرست مثل ان....  و منگ بودمجیمن گ

 کھ ھرلحظھ بھ کل بدنم ی مانند شعلھ اکردم،ی را حس میبدنم قرار گرفتھ بود، سوزش
 ادهی پنیمن ھم از ماش. می من رفتی و بھ سمت خانھ می شدنیسوار ماش. کردی متیسرا

. اشھ مراقبت بذارمی مرونی نفرو بھی ،ی کھ خونھ اییوقتا« :شدم، شھاب بھم گفت
 ».برمتی مامی خودم مرون،ی بی بریخوای ھم کھ مییوقتا

 .باشھ -
 .مواظب خودت باش -
 .نطوریمتو ھم ھ -
 .خداحافظ -
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 .یبا -
مطمئنا .  نشومچی برخورد نکنم و سوال پی اھی بھ سمت خونھ رفتم تا با ھمساعی سربعد

.  را نداشتمگرانی دی ھمدردیحوصلھ .  ھا شده بودسی نفر متوجھ پلکیدست کم 
 آن ھا از تای بعد از مرگ آرمکردند؟ی افتادم، آنھا چھ متای آرمی خانواده ادیناگھان 

 کھ جرئت نداشتم باھاشون رو یی افتاده؟ اما از آنجایق بودند چھ اتفادهیخودشان نپرس
 . گرفتم از شھاب بپرسممیبھ رو بشم، تصم

 را کھ افتاده ی از اتفاقاتیبعد براش خالصھ ا.  خونھ شدم و بھ فرانک زنگ زدموارد
زش خواستم کھ قبول کند سپس ا.  کردی باھام ھمدردیاو با نگران.  کردمفیبود تعر

بھ ھرحال، .  کنمشیاولش دلش گرفت، اما تونستم راض. ردی قرار گسیتحت مراقبت پل
 و دمی مبل دراز کشی قطع کردم، رونکھی از ابعد.  کنھاطیبھ نفع خودش بود کھ احت

... دلم گرفتھ بود.  شدمی علمی برنامھ ای را روشن کردم و مشغول تماشاونیزیتلو
 شھ؟ی ھا تموم منی ای ھمھ یک... ایخدا
. دمی از جام پرکدفعھی یی صدادنی خوابم برده بود، چون با شنونیزی تلوی کنم پافکر

بھ .  از جام بلند شدم و اسلحھ ام را برداشتماطیبا احت. ومدی میصدا از طرف اتاق عقب
. بود ام نشستھ یشانی بر پی عرق سردداشتم،ی قدم برماطیبا احت.  رفتم،یسمت اتاق عقب

 بھ کھیدر حال!  کندتی ھا را اذھیقلبم، ممکن است ھمسا  ضربانی صداکردمیحس م
 کھ ییبا صدا. حالت آماده باش اسلحھ را بھ سمت جلو گرفتھ بودم، آرام وارد اتاق شدم

 ھم یالبتھ، اگر کس »نجاست؟ی ایکس« : زدمادی فرد،یرسی از حد خفھ بھ نظر مشیب
 اما بھ دم،ی را شنخودم ی چون خودم ھم بھ زور صداد،یشنی را نممیآنجا بود، صدا

اما در تراس ...  نبودجکسیھ.  اتاق را روشن کردمیچراغ ھا. امدی نیھرحال جواب
 خوردی تراس مدی سفیباد بھ پرده ھا.  فرار کردهنجای از ایمشخص بود کس... باز بود

 بھ سمت در تراس رفتم و آن را قفل یفور. رقصاندی میو آن ھارا بھ طور ترسناک
 . دوباره وارد خانھ ام شوندخواستمینم. درھا و پنجره ھا را ھم قفل کردم ی ھیبق. کردم
 یادداشتی با شھاب بھ دانشگاه رفتم و بھ خانھ برگشتم، نکھی روز بعد، بعد از اصبح

 دلت یعنی:  نوشتھ شده بودی قبلزی آشپزخانھ و با ھمان فونت و سای چوبنتی کابیرو
 . دلم برات تنگ شدهیلیبرام تنگ نشده؟ منکھ خ

 خالصم ی در آن لحظھ انتظار داشتم ارسالن جلوم بپرد و با اسلحھ از،ی عزی خواننده
اما، .  کھ تکھ پاره شده باشدنمی فرانک را ببای کند و مرا با خود ببرد، و ھوشمی بایکند، 

.  ام شدمی خالی وارد خانھ اطیمن با احت. فتادی اتفاق ننھای از اچکدامیخوشبختانھ ھ
 کھ دھانم خشک شده ییاز آنجا.  نبودچکسی از خودم ھریکم غ  نبود، دستچکسیھ

 ونی را باھاش در مادداشتی ی ھی و بھ شھاب تلفن کردم و قضدمی آب نوشیوانیبود، ل
 .گذاشتم

 .سمانھ بودن تو در خانھ ات خطرناکھ -
  کنم؟کاری چیگیم -
 . مای مدت خانھ ھی ایب -
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 .یتونی کھ نمینطوری ا؟ی کنری ارسالن را دستگیخواستیمگھ تو نم -
 .شھی حرفا منی خطرناکتر از ایلی داره خطیآره اما شرا -

 چون پدر نطوری ھمستم،ی نشی بی مزاحمدانستمیچون م.  نبودم برم خونھ اشلی ماواقعا
 یاما از طرف.  باشھ تا بھ خانھ شان برمی کار درستکنمیشھاب خونھ نبود، فکر نم

 .گفتیشھاب راست م
 .باشھ -
 .رسونمی اآلن خودمو منیپس حاضر شو ھم -
 . خب، خداحافظیلیخ -
 .یبا -
 سادهیدم در وا.  را حاضر کردم و با خود برداشتمی را برداشتم و ساک کوچکفمیک

کھ آن جا پارک بود  ی مشکیمتوجھ کمر.  دست تکان دادمیبرا. دیبودم کھ شھاب رس
 ادهی پی از داخل کمردهی اتو کشی رد شوم، مردابانی خواستم از عرض خیوقت. نبودم

 ابانی از عرض خعی سرخواستمی نداشتم، میاحساس خوب. شد و بھ سرعت بھ سمتم آمد
 ی و دستمالسادیَمرده پشت من وا. کردیرد شوم، شھاب ھم داشت ما را با دقت تماشا م

 بدبو ی بود، دستمالعتریفت، خواستم از دستش در بروم، اما او سررا بھ سمتم گر
 یا  شھاب بود کھ با عجلھ و با چھرهدمی کھ دیزی دھانم گرفتھ شد، تنھا چیجلو

 ...دمی ندیچی ھگری شد، و من دادهی پنی و آشفتھ از ماشیعصبان
 یاری تازه بھ ھوش آمده بودم اما احساس ھوشنکھی باز کردم، با ای را بھ آرامچشمانم

 نشانده ی زھوار در رفتھ ای صندلیرو:  کردمی را بررستمی موقععیسر. کردمیم
 بوگندو بستھ بودند، یبودنم و دستانم را از پشت بستھ بودند، دھانم را با پارچھ ا

قرار  و زنگ زده ی آھنی دور، دریدر فاصلھ ا  بود؛کیاطرافم را نگاه کردم، تار
 کی ای ی متروکھ ایبھ نظرم انبار.  بودی آھنی بشکھ نیداشت، سمت راستم ھم چند

 شده بود ی کردم ضبط صوت را کھ در بدنم جاسازیسع.  ھا بودھی مانی تو ھمیزیچ
 را باز م ساعت تقال کردم تا دستانمیحدود ن. دیرسیاما اصال دستم بھش نم. روشن کنم

 بتوانم خودم دی در اطرافم گشتم تا شازی تیزی دنبال چیبا درماندگ.  بوددهی فایّکنم اما ب
 با عصا وارد ی باز شد و مردی مخمصھ خالص کنم؛ اما ناگھان در آھننیرا از ا

 کھ آن باال ی کھ آمد، بھ لطف پنجره اکترینزد.  داشتی عضالنیکلی ھد،یلنگیم... شد
 بود، چشمانش برق ی زخمیپش جا چی گونھ ی رودم،ی اش را دهقرار داشت، چھر

 یاو خودش بود، ارسالن بود، اما با نقاب. دادی الکل می وحشتناک بوی و بھ طرززدیم
 .یرحمیترسناک از ب

 
 آمد و کمیسپس نزد. دی از آن را نوشی در دستانش را باال برد و کمی اشھی شیبطر

 بدبو خالص کرده بود، ی مرا از شر آن پارچھ نکھیاز ا.  دھانم را باز کردیپارچھ 
 .ازش ممنون بودم

 ؟ی داری چھ احساسینیبی مرا دوباره منکھیاز ا -
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 .نفرت -
 
 ؟یدی پامو دیراست -
 .ستمیمن کور ن. البتھ -
  شده؟ینجوری چرا ایدونیم -
 .ستیواسم مھم ن -
 .ی کھ تو بھش زدیپامو قطع کردن، بھ خاطر گلولھ ا.  من مھمھیاما واسھ  -
 .مھیالباعث خوشح -
 .ی تا تاوانشو پس بدنجایحاال اوردمت ا -
 ؟ی منم قطع کنی پایخوایم -

 . را مطمئن بودمنیمست بود، ا.  تلوتلو خوردی و کمدی نوشی از آن بطردوباره
  نھ؟یفھمی را نمنیا.  باھات بکنم، خخخ من عاشقت بودم سمانھنکاروی اادی دلم نمیحت -
 و برادر و دوستم را بھ کام مرگ ی شانس اوردم، نھ؟ کھ عاشقم بودیلیپس خ -

 .یفرستاد
 .خفھ شو -
خواننده .  فرق سرم کوبوندی را محکم توی خالی زد و بطرادی بلند فریی را با صدانیا

 عیما. دمی و از درد بھ خودم نالدمی دردناک کشیغیج.  دردش وحشتناک بودز،ی عزی
 اما رفت،ی مجیسرم گ.  امدشی چانھ و گردنم پی تا رو ودی چکنیی از سرم پایگرم

 .قصد نداشتم خودم را ببازم
 . بکشمتخوامیم! ی سرم آوردیی چھ بالنیبب -

 ی کتش درآورد و روبی را از جیی چاقوزد،ی حرف را منی اکھی در حالارسالن
 یخودم را برا. زدی بود، نفس نفس مستادهیخودش ھم کھ پشت سرم ا. گردنم قرار داد

اما . و چشمانم را بستم» .شھاب، دوستت دارم« :با خودم گفتم.  سخت آماده کردمیمرگ
 .فتادی نیاتفاق

 
 .ی خانوم را منتظر بذارکی ستی درست ن؟ی ھستیارسالن منتظر چ -

.  نشستمی آورد و رو بھ رونیی من رو شکنجھ بده، چون چاقو را پاخواستی او ماما
 ھرچھ زودتر شھاب ای بودم دواریام»  درست مثل قبل، باشھ؟م،ی با ھم باشایب« :گفت

 دوست شتری را بی ارسالن بکشتم، کھ البتھ اولای کند دای را پتمی موقعابی ردقیاز طر
 . بودرممکنی غمی براع وضنیداشتم، اما توان تحمل ا

 .زود باش. ارسالن منو بکش -
 ؟یدیچرا بھ حرفم گوش نم -
 . و با تو نباشمرمیتنفرم، حاضرم بممن ازت م -
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 ھل نی زمی را رویاو دستانم را باز کرد، و صندل.  بودزی العملش خشونت آمعکس
از درد بھ خود . دیای زد کھ باعث شد نفسم باال نمی جانانھ بھ پھلویسپس لگد. داد

 ».رسھی باش سمانھ، اآلن شھاب میقو« :با خودم گفتم. دمیچیپ
.  شھاب را بھم گفتدنی نرسلی موقع، ارسالن کھ انگار فکرم را خوانده بود، دلھمان

 چون من ان،ی نجاتت بدن، نھ؟ اما اونا نمانی تا بییسایحتما منتظر پل« :ارسالن گفت
 »! از کار انداختماباتویرد

 بود کھ فکرشو یزیبلھ، اون باھوشتر از اون چ.  و با نفرت نگاھش کردمبرگشتم
 بودند، حتما تا اآلن تا سر حد دهی چشمانش دزدیمن را جلو.... فلک شھابط. کردمیم

شھاب منو ببخش کھ ھمش فقط بلدم برات دردسر درست کنم، منو . مرگ نگران شده
 .متاسفم. ببخش

 
 دنبالمون نشی با ماشی عوضسی اون پلدمت،ی دزدیراستش وقت.... یدونیاما م -

خدا ...  گممون کنھمی کنی کارھی می تونست کھمیسرسخت بود، شانس اورد... افتاد
 .باھامون بود

 ؟یخدا؟ تو مگھ بھ خدا ھم اعتقاد دار -
 . پس منم دارمیاوه، اگھ تو دار -

 چسبوند و صورتشو واریمنو بھ د.  مانتوم بلندم کردی قھی کنارم نشست و از بعد
 . صورتم کردکینزد

 . کثافتخورهیاز من دور شو، حالم ازت بھ ھم م -
 . بکنھتونھی نمیچکاری ھم ھسھی اون پلکنم،ی کھ بخوام میمن ھرکار... واشی واشی -

 یاو رو.  بھ شکمش زدمی بکنھ اما من لگدکتری خواست کھ صورتشو بھم نزدبعد
 عیمن ھم سر.  افتادنی زمی سالم نبودند، روشی کھ پاھاییشکمش دوال شد و از اونجا

 می کھ ماھرانھ کنار مچ پایبال اسلحھ ااز فرصت استفاده کردم، دوال شدم و دن
 کوچک در ی کھ اسلحھ ادیرسی ھم نمنخوشبختانھ بھ عقل ج.  شده بود گشتمیجاساز

 یاسلحھ را برداشتم، ارسالن رو.  شده باشد، چھ برسد بھ عقل ارسالنیآنجا جاساز
بود، سردم . اسلحھ را بھ سمتش نشانھ گرفتم.  بلند شودکردی نشستھ بود و تقال منیزم

 . دکری درد ممی و پھلودیچکی بھ خاطر ھوا نبود، از سرم خون می سردنیکھ البتھ ا
 ! از شھابم پولدارتر شدمیبا من ازدواج کن، حت!  پولدارمیلیسمانھ، من خ -
 . ھا رو گرفتھیلی جون خ،ی کھ تو بھ دستش اوردیپول -
 
 .من پولدارم -
 .ستی فقط پول نیزندگ -
 !چرا ھست -
 .ستیھست، اما فقط پول ن -
 .می خوشبخت بشمیتونیما م -
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ِفکر بودن تو در دن -  . تا منو بدبخت کنھھی کافایِ
 .من عاشقتم -
 . جواب ندادهچوقتی طرفھ ھھیعشق  -
 .یعاشقم... تو ھم -
 .بودم، اما اآلن ازت متنفرم -

کشتن او جرم نبود، من فقط داشتم از خودم . کشتمی او را مدی را بستم، من باچشمانم
: انمینھ تنھا خودم، بلکھ تمام اطراف.  عذاب وجدان داشتھ باشمدی پس نباکردم،یدفاع م

 نی کنم و بھ اکی شلدیآره، من با. گھی دی ھایلی و خم،یشھاب، فرانک، محبوبھ، مر
 . نفع ھمستھ بنیا.  بدمانیماجراھا پا

 !ی کندای پدرتو پ تاکنمیمن کمکت م... من -
 . پدرم؟ چشمانم را باز کردم و بھ او نگاه کردم؟یچ
 ؟یدونی میتو از پدر من چ -
 
 . مدت دنبالش گشتمنی تو ادونم،ی مزای چیلیمن ازش خ -
 یخدا....  خودمیپدر واقع...  من توھم زده بودم؟ پدرمای گفتی او داشت دروغ مایآ

 کلمات ذھنم را قلقلک نیا... میپدر واقع... پدرم... زدیاو فقط داشت من رو گول م! من
 ی کھ پدرت کیدی میتیچھ اھم: اما با خودم فکر کردم. شدمی؛داشتم وسوسھ م.دادیم

 ؟ی کنکاری چیخوای مثال می کنداشی و رفت، حاال اگھ پتباشھ؟ او کھ تورو تنھا گذاش
 زین تو نقش داشتھ، نھ چاون فقط در بھ وجود آمد. نھی تورو ببخوادیمسلما اون ھم نم

 .ی اگھید
 
اما . نمیمن دوست دارم پدرمو بب. ستی آب کھ نھ،ی خونوندیپ:  با خودم گفتمی طرفاز

. گھیمطمئن باش ارسالن داره بھت دروغ م. نھ، سمانھ: گفتی درونم مگری دییصدا
. رهی در عشقش رو ازت بگی قطع شده و ناکامی زنده بمونھ تا بعد انتقام پاخوادیاون م

 ! وونھید... حرفاش رو باور نکن
 

 دروغ گفتھ یلی ارسالن گوش بدھم؟ اون بھ من خی بھ حرف ھادی باایآ...  بزرگیخدا
 اون وقت تا آخر گفت،یاگھ راست م... اما آخھ.  دروغ بگھتونستیبود، اآلن ھم م

 داشتم تا یادی زیمن با پدرم حرف ھا. خوردمی پدرم را مدنی حسرت ددیعمرم با
 ترک کرد؟ چرا اصال بھ خودش زحمت رو  ازش سوال کنم چرا ماخواستمیم... زنمب

 لی دلدی آره، من بام؟ی تنش نبودی پاره م؟ینداد دنبالمون نگرده؟ مگھ ما بچھ ھاش نبود
 .دمیپرسی را ازش مشی کارھانیا
  تو مھم باشھ؟ی برادی بای چیاصال پدر من برا -
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 و پوالم از پارو باال کردمی اون ور آب کار مسمیی ری نداشتم، برای اگھیکار د -
 من نگھ داره، و اون ھم راز شی گشتم کھ بتونھ تو رو پیزی چھی بعدش دنبال رفت،یم

 .پدرت بود
 .یکنی می وقت کشی اآلنم فقط دار،یدونی از اون نمیچیتو ھ -
 اگر تو ی منتظرن تا من اشاره کنم بکشنت، حترونی عالمھ از افرادم بھیسمانھ، من  -

 .یری نمرونی کھ زنده بیدونی خودت خوب م،یمنو بکش
 نداشت، فقط دلم را خنک ی ادهی فاچیکشتن ارسالن ھ.  متاسفانھ حق با او بوددرستھ،

 .کردیم
 ؟ی کردداشیبھم بگو، پ -
 .ی برذارمی و مگمی شرط داره، بعد بھت مھی -
  برم؟یذاریم -
 .آره -
 .ی منو بکشیخواستی مشی پی قھی دقھی نیتو کھ تا ھم -
 . عوض شدهممیخب حاال تصم -
 ھ؟یشرطت چ -

کھ دوست داشت، ھنوز ... اون پسره« : بھم گفتانھی از جاش پا شد و موذی آرامبھ
 »ھست آره؟

 
 ؟ی دارکاریبا اون چ -
 .نجای ااریاونو برام ب -
 ؟ی دارکاریباھاش چ -
 . جفتتونو آزاد کنم، زندهدمی نداشتھ باش، بعدش بھت قول میتو کار -
 کنم؟ی حرفتو باور می اسکالست؟ فکر کردھی شبافمیانقدر ق -
 
 .یخب ھرجور راحت -

 کھ از زیدر باز شد و سھ تا مرد نفرت انگ» . مال شماستنیبچھ ھا، ا« : زدادی فربعد
 . وارد شدندختیری بدنشون چرک و کثافت میسراپا

 !مشی کھ بکشگمیمن م!  بچھ ھایھ -
 !رهی کھ بمفھی نگاه بھش بنداز، حھی! نھ بابا -
 

او چھ قدر عوض شده ... ایخدا. زدی مشخندی و ندیدی صحنھ را منی اون گوشھ اارسالن
 بھ ارسالن انداختم و ینگاه زشت!  بودگھی جور دھی شناختمی کھ من میارسالن! بود
 »؟یکنی مکاری چی دارتھی حالده؟ی می کارا چھ معننیا« :گفتم
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 حساب ھی تصفھی ،یاری خوب بھت دادم، گفتم اگھ اون پسر رو واسم بشنھادی پھیمن  -
 .نی جفتتون برذارمیکوچولو کھ باھاش کردم، بعدش م

 
 !یگی سگ دروغ منی عی داردونمیآخھ المصب من کھ م -
 . ندارهیامتحانش کھ ضرر -

 یذاری بعدش میول. قبولھ« : نگاه کردم، گفتمشدندی مکمی آن سھ تا مرد کھ نزدبھ
 ».میبر
 
 !شک نکن -
 .کنمی می بگی ھر کارارخب،یبس -

 ».ریشمارشو بگ« : کتش درآورد و رو بھ من تکان داد و گفتبی از جشویگوش
 . از دستش گرفتم و شمارشو گرفتمرویگوش

 . رو بگوگمی کھ من بھت میحاال ھر چ -
 .خب -

 و گفتیات را آھستھ مارسالن کلم.  مضطرب بودشیصدا.  تلفنش را برداشتشھاب
 .کردمیمن آن ھا را تکرار م

 .دییسالم بفرما -
 
 .شھاب منم.. الو -
 .امی دختر؟ زود باش بگو تا بییسمانھ؟ کجا -
 
 .تنھا. نمتی ببدیبا.... شھاب -
 حالت خوبھ؟ -
 
 .من حالم خوبھ. گمی کھ میی جانی بھ اایفقط تنھا ب... من حالم خوبھ -
  شدن؟یاون آدم رباھا چ -
 
 .گمی کھ می آدرسنی بھ اایب. اونا رو ولشون کن -

در دلم بھ خودم لعنت . رسونھیاون گفت خودشو زود م.  آدرس رو بھ شھاب گفتمسپس
 گرفتھ بود، میگلو.  ھم نداشتمی چاره ایاز طرف...  کارو کردمنی کھ چرا افرستادمیم

 ی اھی چھارپاین روارسال. کردی را گرفتھ بود و داشت خفم ممی گلونی سنگیبغض
 ی با من حرفگریارسالن د.  شھاب بودندآمدن  منتظررونینشستھ بود و افرادش ھم ب

 .دی بھ گوشم رسرونی از بنی آشنا و دلنشیادی فری صدانکھینزند، تا ا
 !سمانھ! سمانھ -
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 ».این... شھاب« : نالھ کردمی خفھ ای صدابا
 کھ آن دمی و فھمدی بھ گوش رسی مشتی صداکدفعھی. کردی شھاب ھمچنان صدام ماما

 . شده اندریھا با ھم درگ
 ...چکارسیشھاب ھ..... ارسالن تو رو خدا -

ارسالن سمتم آمد و دھانم را دوباره با آن . ومدی مرونی پسرھا از بی کتک کاریصدا
 . بدبو بستیپارچھ 

م کھ سالم  نگفتذارمتون،یمن گفتم زنده م...  و تماشا کننیبش! یزنی حرف میلیخ -
 !ذارمتونیم
 .  تالش کردم کھ حرف بزنم، اما دستمالھ محکم بھ دھنم بستھ شده بودجھی نتیب
 ! دارمی کھ من چھ قدرتنھی دختر ببنی ادیبذار!  بچھ ھانجای ادشیاریب -

.  آوردندزدی و اسم منو صدا مکردی بھ شدت تقال مکھی از مردھا شھاب را درحالدوتا
از ... ایخدا.  ھم پشت سرشان آمد و در را بستیمرد سوم.  را بستھ بودندشیدست ھا

 من دست دنیشھاب با د. کردی مشی و دلم را ردیچکیِ طرف صورت شھاب خون مھی
 رونی بشیشانیرگ پ. دهیکھ انگار روح د  بھ من نگاه کردیاز تقال برداشت و طور

 قایدق...  دارهی چھ حسدونمیم. ..شدی مدهی آشکار دیزده بود و در صورتش درد و رنج
 کھ با گروه دمی دی گروھنی من عرفان و ارسالن رو اونروز بی داره کھ وقترویحس

 آدم  کھیحس...  دروغانت،ی از غصھ، عشق، خیبی ترکیحس... کردنیشھناز معاملھ م
 طرف شھاب ھی از ،ی کنکاری چدی بایدونستی کھ واقعا نمیحس. کردی مجی گیرو حساب

 بھش دروغ ینجوری طرف ناراحت بود کھ اھی از دیدیخوشحال بود کھ منو دوباره م
 . گفتم

 
« :چسب دھان شھاب را باز کرد و گفت.  لنگان لنگان بھ سمت شھاب رفتارسالن

 » نھ؟،یشناسیمنو کھ م
 ؟یدی کھ ندبیسمانھ حالت خوبھ؟ آس -

 کردمی میسع. بھ خطر انداختھ بودم جانش را ی حتی من، او نگران من بود وقتیخدا
 .شدیاز دھانم خارج م" مممم" یفقط صدا. توانستمی بزنم اما نمیحرف

 
 تا بعدش ارهی منجای معاملھ کردم، اون گفت تورو اھی دختر نیمن با ا« : گفتارسالن

 ھیاما منم از تو . دیای برونی بنجایمن راز پدرشو بھش بگم و بذارم تو و اون زنده از ا
 »....خوامی میزیچ

 زد و با نی از محافظان را زمیکی ی حرفھ ایبا حرکت.  با نفرت بھش نگاه کردشھاب
 بھ ی لگدھی بزنھ کھ سومنی کھ اون رو ھم زمشدیداشت موفق م.  شدری درگیکیآن 

 . افتادنی زمیشکم شھاب زد و اون رو
 .ی و درخواست بخشش کنی کھ جلوم زانو بزنخوامیازت م -
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!  تا نشونتون بدمارهی را از دھانم در بی دستمال لعنتنی ایکی! یلعنت! مممم! ممممم
 نی ادیاو نبا!  منیاوه خدا» !ینی خوابشو ببنکھیمگھ ا« :شھاب با نفرت بھش گفت

 صورتش ی توی اونو گرفت و مشتی قھی نی خشمگیلیارسالن مانند ف! زدیحرف را م
 افتاده بود نی زمی بخت برگشتھ کھ روھاب ھم ھمزمان بھ شگھیسھ تا مرد د. زد

 اری اختی بمیاشک ھا.  مرد دم نزدھی نیشھاب ھم ع. زدندی محکم و دردناک میلگدھا
.  شده بودی بود، خوندهی دراز کششی کھ شھاب روینیکف زم. ختیری صورتم میرو

  را بھ دردمی خفھ ام گلوی ھاغیج. زدی حالم را بھ ھم منی زمیِ خون رویدلمھ ھا
 از ھمھ بود، قلبم بود، شھاب، شتری کھ بیزیاما چ... سوختیرده بودند، چشمانم مآو

 . من بودری تقصنی و اخورد،ی چشمانم داشت کتک میعشقم، جلو
 
 شھاب نشست و سھ مشت جانانھ بھ صورتش زد، سپس بلند شد، ی از مردھا رویکی

 شھاب با تنفس دی سفرھنیپ.  کردی شھاب خالی آب آورد و روی سطلیاز گوشھ ا
 صورتش بھ خاطر خشمش یمطمئن نبودم قرمز. رفتی منیی او باال و پانی سنگیھا

... حا« : نگاه کرد و گفتمشھاب بھ.  شده بودسی خھیصورتم از گر.  خونایاست و 
 »؟...خوبھ.... حالت

 .  تقال کردم تا دستانم را باز کنمشتری سرم را تکان دادم و بمن
 ؟یجلوم زانو بزن یستیھنوزم حاضر ن -
 . وجھچیھ... بھ -
 

من را با دستان قدرتمندش نگھ .  سمت من آمد و دھان و دستم را باز کردارسالن
 آن ھا نیسپس قدبلندتر» .اریاون اسلحھ رو ب« : از افرادش گفتیکیداشت و رو بھ 

 . بزرگ در دستانش بودی کھ برگشت، اسلحھ ای شد و ھنگامدی ناپدیکیدر تار
 
 . رمی قطع شدمو از جفتتون بگی انتقام پامخوایم -

 ». کنکیبھ پاش شل« : را بھ سمت من انداخت و گفتاسلحھ
 و کردی مینیاسلحھ در دستم سنگ» .پاشو بزن« :ارسالن تکرار کرد.  مرگباریسکوت

و . ارسالن جلو آمد و دھانم را باز کرد. دیدرخشی میبا وجود نور کم، بھ طرز مرگبار
 مصمم و از یارسالن نگاھ:  تک تک افراد حاضر در آنجا نگاه کردمیمن بھ چھره 

شھاب با چھره . زی و جنگجو و چالش برانگام حال تشنھ بھ انتقنی در ع،یخود راض
 خوشش آمده بود و ی بازنی از ایی از افراد ارسالن گویکی سخت و دردناک، یا
ابشان مطمئن نبودند و از  ھم از اربادی زگر،ی بھ چھره داشت، اما دو نفر دیشخندین
 بھ خود زده  ماتمیو اما خودم، چھره ا.  بھ دستم اسلحھ داده بود خوشحال نبودندنکھیا

 من ای آد؟یفھمیارسالن از عشق چھ م. کردمی مری سگری دیی در جاایگو. گرفتھ بودم
.  نخواھم کرددتی نھ، شھاب، نترس، من ناامرم؟ی شھاب را از او بگیحاضر بودم پا
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آن ھم نھ بھ پاش، بلکھ بھ .  احساس، اسلحھ را بھ سمت شھاب گرفتمی بیچھره ابا 
 .مغزش

 
 ی وقتادتھی. ومدی اون موقع افتادم کھ ھممون از پولدارا بدمون مادی ارسالن، یدونیم -
 م؟یشی باشھ، ما ھم بدبخت تر مادتری ھرچھ قدر آدم پولدار زی بھم گفتمیرفتی مرستانیدب

 .می خالص بششونیکی از شر خوامی اآلنم م،یگفتیراست م
 
 !نیآفر! آره، درستھ سمانھ -

منم با چشمان پرحرارتم نگاھش کردم و سرم را تکان .  شدرهی با اندوه بھم خشھاب
 بھم اعتماد دی بارو باکی نیحداقل، دست کم ا. کردی بھ من اعتماد مدیاو با. دادم

 فقط خودم متوجھ بشم سرش کھیبال طورمتقا. بلھ، شھاب بھ من اعتماد داشت. کردیم
 ی را محکمتر از قبل گرفتم و بھ سخنرانحھاسل. را تکان داد و چشمانش را بست

من . من دلم برات تنگ شده بود. دوباره. می با ھم باشایارسالن، ب« :مزخرفم ادامھ دادم
 ».یکردی کھ اون زمان منو درک می بودیتنھا کس... تو.  دوستت داشتمشھیھم
 
 صاحبش ی شده بود کھ برای ارسالن درست مانند سگی افھی قز،ی عزی خواننده وه،ا

 شھ،ی می جالبشیحاال نما« :با خودم گفتم.  خورده بودبیاو کامال فر. دھدیدم تکان م
 ».دینی و ببدیصبر کن

 سرنوشت ی لحظھ ی کردم و خودم را برانی را چند بار در دستانم سبک سنگاسلحھ
 شده بود نگاه کردم، و در دلم دعا ی شھاب، کھ خون خالیبھ چھره . ساز آماده کردم

 » ! کنمیاری خودت ایخدا« :کردم
 را مینیی ارسالن و بھ ذھنم سپردم و لب پاتی شدم، موقعکی شلی آماده دم،ی را کشماشھ

 ».شھیحاال وقت نما... خب« :با خودم گفتم. گاز گرفتم
 بلند اسلحھ جا یاز صدا.  کردمکی بھ سمت ارسالن گرفتم و شلعی را سراسلحھ

افراد ارسالن شوکھ شده بودند، اما من وقت را تلف نکردم و اسلحھ را بھ . خوردم
 .سمت آن ھا نشانھ گرفتم

 !دیاز جاتون تکون نخور -
شھاب با زحمت خودش را . دیرسی بھ دردنخور بھ نظر می مانند جغجغھ امیصدا

. دیچیپی بلند شھ اما از درد بھ خودش مکردی می برد و سعیکشون کشون بھ گوشھ ا
 .آروم آروم سمتش رفتم و کمکش کردم بلند شھ

 .ریدستمو بگ -
 کھ اسلحھ را بھ سمت آن سھ مرد وحشتزده نشانھ گرفتھ بودم، بھ شھاب ھمونطور

 شانیمردھا دست ھا.  ارسالن در چھ حالھنمیا بب برنگشتم تیحت. کمک کردم تا بلند شھ
 . باال گرفتھ بودندمی تسلیرا بھ نشانھ 
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 نیپس اگھ جونتونو دوس دار.  کردمنیھمونطور کھ بھ ا! کنمی مکی کھ شلدیدونیم -
 .نیاری در نیقھرمان باز

ھمونطور کھ شھاب از شانھ ام .  شده بودی حرفھ ای درست مثل بانک رباھا میصدا
 حرکت باز کردم و با کیدر را با . می بود، آرام آرام بھ سمت در حرکت کردنزایآو
شھاب را کشان . می برورونی از آنجا بمی کردی کھ ممکن بود سعی سرعتنیشتریب

 م،یاز آن انبار کھ خارج شد.  آمدیراه م ی و او ھم بھ سختدمیکشیکشان دنبال خودم م
 با آسفالت نامرغوب و ینیزم. می شدماندی مدرسھ ماطی کھ مانند حیوارد محوطھ ا

 .  باشدیرانی در حال وی آمد کارخانھ ایبھ نظر م. یخال
 
 .رسنیعجلھ کن شھاب، اآلن اونا مسلح م -
 . سمانھ تو برو... سما... سمانھ -

 .در عوض او را محکمتر بھ خودم چسباندم. ماندی گرگ می مثل زوزه شیصدا
 
  دوره؟نجای جاده چقدر از انمیبب. یتونیعجلھ کن شھاب، تو م -
 . اونطرفھنمیماش... یماش... ما... ستیدور ن -

 . و بھ زحمت قدم برداشتمدمیاو را باال کش.  بھ طرف چپ اشاره کردسپس
 !ی باشنی انقدر سنگخورهی من بھت نمیخدا -

 کھ آنطرف پارک شده دمی شھاب را دنی ماشی با کمال خوشحالم،ی قدم کھ رفتنیچند
 . کردمعتری را سرمیقدم ھا. است

 . نمونده، تو رو خدا تحمل کنیزی چگھیشھاب د -
 .آه -
 کھ دمی افراد ارسالن را شنی صدام،یدی کھ رسنیبھ ماش.  او از تھ دل و دردناک بودآه

 شلوارش بی گذاشتم و در داخل جنیشھاب را زم.  آمدندیدوان دوان بھ سمتمان م
 عقب خوابوندم ی کردم، شھاب را صندلدای را پچیی سویوقت.  گشتمنی ماشچییودنبال س

 اما کردمی احساس وجد مدی باینی ماشنیشدن ھمچ از سوار.  سوار شدمعیو خودمم سر
وضعش . کردی نالھ منیشھاب پشت ماش.  حرفا رو نداشتمنی ایاونموقع اصال حوصلھ 

صورتش از خون قرمز . م انگار چلونده شد قلبدنشیبا د.  بودمیوخ... یلیخ.  بودمیوخ
 .رونی بختیری خون می چشمش کبود بود و از دھانش گلولھ ھاریشده بود و ز

 .مارستانی بمیریاآلن م! شھی درست میشھاب ھمھ چ -
.  شده خارج شدمنی نفری سرسام آور از آن کارخانھ ی را چرخوندم و با سرعتفرمون

 .ستندی کھ افراد ارسالن دنبالم ندمیوارد جاده کھ شدم، خوشبختانھ فھم
 از ی نشانھ اچیاصال ھ.  جاده نبودی تویی تابلوچیھ. دادمی پدال گاز فشار می را رومیپا
ساعت حدود پنج بعد از ظھر . ینی بود نھ ماشیچون نھ آدم. شدی نمدهی در آنجا داتیح

البتھ . ختیری م گوشت تنمکردی کھ میبا ھر نالھ ا. دیکشیبود و شھاب از درد نالھ م
 را شی راحت بود کھ ھنوز زنده اس و صداالمی چون خشود، ازش نخواستم کھ ساکت
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 تمام نی ماشنیبنز:  اتفاق ممکن افتادنی بدتر،ی رانندگقھیبعد از چھل و پنج دق. شنومیم
 تو زدمی دونھ مھی شدم و ادهی پنیاز ماش. دادندی آنتن نمچکدامی ھا ھم کھ ھلیموبا. شد

 بود کھ با نی کھ داشتم ای چاره ااهتنھا ر. نی تو سر ماشزدمی دونھ مھیسر خودم، 
. شدی جان شھاب تمام ممتی وگرنھ بھ قرساندمی ممارستانی خودم را بھ بعای سرینیماش

 گرمش بھ شانھ ام ینفس ھا. اسلحھ ام را برداشتم و بھ شھاب کمک کردم بلند شود
  اش را گرفتھ بود و نالھی خونی پھلوکرد،یحبت نم بود و صاری ھشمھین. خوردیم
 . کردیم
 
 .شھی نمی طورنیا -
 

اندام .  اش بستمی زخمی را درآوردم و بھ پھلورھنشیپ.  شده بودندی خونشی ھالباس
 . دادی و تاب مچی را از درد پسشیخ
 .حاال شد... آھا. کنمی مکاری دارم چنمیبذار بب! شھاب انقدر وول نخور -
 ...سمانھ... سما -
 .کنھی نمدمونی تھدی خطرچیھ.  و سالمحیصح. نجامی من ازم؟یجانم عز -

 .جز خطر مرگ تو:  تو دلم گفتمالبتھ
 می تسلنجای ادی نبا،ی ھمھ راه بھ خاطر من اومدنیتو ا.  باشیتو رو خدا قو... شھاب -
 باشھ؟. یش

 .کردی مری سیداری خواب و بیایاو در دن. دیشنی منو نمی اصال حرف ھاشھاب
 شھاب؟...  بگو آره؟یشنویشھاب صدامو م... شھاب -

 . نھ انگارانگار
 شھاب؟ -

 عمل عی سردیبا.  کردرهی را خمی بلند چشم ھای شاستینی ماشی موقع چراغ ھاھمون
 شانھ ام انداختم، اسلحھ ام را در دستم گرفتم و درست وسط یشھاب را رو. کردمیم

 .ستادمیجاده ا
 بود، دستش را انسالی میراننده اش کھ مرد. ستادی ترمز کرد و ای بلندی با صدانیماش

 ری از جونت س؟یکنی کار میچ! ھو« : زدادی آورد و فررونی اعتراض بیبھ نشانھ 
 »؟یشد

 . حاالنی ھمدی شادهی پنیاز ماش -
وگرنھ شھاب از .  جز متوسل شدن بھ زور نداشتمی چاره ادی باور کنز،ی عزی خواننده
 .رفتیدست م

 ی را بھ نشانھ شی شد و دست ھاادهی پنی آرام از ماشد،ی کھ اسلحھ را در دستم دمرده
 اشاره کردم کھ بھ کنار جاده برود و اون یبا اسلحھ ام بھ آرام.  باال گرفتھ بودمیتسل

َ مرده بھ کار یوقت. کردیاتم را قبول م بود، با اکراه دستوردهی ترسیبندخدا ھم کھ کل
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 نی عقب گذاشتم و خودم ھم سوار ماشی شھاب را صندلاطیو با احت  آرامد،ی رسابانیخ
 .  گازشو دادم و رفتمعیسر. شدم

 
 ینفس. کردی مدیی را بھ سمت شھر تاری بود کھ مسیی چند متر جلوتر، تابلوخوشبختانھ،

 کم ھیفقط . میرسی ممیشھاب دار« : شھاب گفتم و بھ عقب برگشتم و رو بھدمیراحت کش
 .کردی نالھ نمگریشھاب اکنون د» .اری طاقت بگھید
 شھاب؟.... شھا -

« :دمی کشغیج.  آرام فرو رفتھ بودی بھ خوابی را بستھ بود و مانند کودکچشمانش
 ».بھ من نگاه کن!  شوداریتورو خدا ب! شھاب

 
 .  انگار نھ انگاراما
 !شھاب -

 ی عقب نشستم کھ خونی صندلیرو.  شدمادهی پنی را کنار زدم و ھراسان از ماشنیماش
 . خدا رو شکر، او زنده بود. شده بود، نبضش را گرفتم

 چیچون ھ. راندمی قابل تصور بود، مری کھ غی با سرعتفتادم،ی راه معتری ھرچھ سردیبا
 یجلو. میدی شھر رس ربع، بھکیبعد از .  راحتتر بودالمی ھم در جاده نبود خینیماش
 و رفتم تا چند دمی پرنیی پانی فنر از ماشنیع.  ترمز کردمدمی کھ دیمارستانی بنیاول

از .  سرعت شھاب را با برانکارد بھ اتاق عمل بردندبھ پرستارھا. نفرو خبر کنم
 . کردم و بھش زنگ زدمدای را پمانی ای شھاب شماره یگوش

 مان؟یالو ا -
 ؟ییشھاب؟ شھاب کجا -
 !منم سمانھ -
 گروه جست و جو رو تا ھی ما ن؟یی معلوم ھست کجاچیشماھا ھ!  ابوالفضلای! سمانھ -

 !میمازندران کشوند
 
 دعوا رای با گروگانگمھ،ی وخیلیشھاب اوضاعش خ. میمارستانی ما اآلن تو بمانیا -

 .ایزود باش ب. می فرار کنمی تونستیبھ سخت. کرده
 .سمی خب آدرسو بگو بنویلیخ -
 زودتر خودشو ی گفتم و او گفت کھ ھرچمانی از مستخدم ھا آدرسو بھ ایکی کمک با
 وحشتزده پشت در اتاق عمل رژه ی با چھره امانی ساعت بعد، من و امین. رسونھیم
 .  تا خودش را برساندمیبھ پدر شھاب خبر داد.  بودنجای شھاب ھم ایعمو. میرفتیم
 ان؟یپس چرا نم! مانیا -
 . سمانھشمی خودمم دارم کالفھ میوا -
 بود کھ ی مردشھی ھممانیتصورم از ا.  بودمدهی و اخمو ندی جدنطوری بھ حال او را اتا

 با انسالی می شھاب کھ مردیعمو.  نبودنطوری اما حاال ازد،ی لبخند میطیدر ھر شرا
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  دوال شده بود، سرشکھی نشستھ بود و درحالی صندلی بود، رودی کم پشت سفیموھا
واقعا کھ . زدی منی بھ زمیقراری را با بشی پای جھ دستانش گرفتھ بود و پنانیرا م

 .حرکتش رو اعصاب من بود
از خداوند خواستم .  شدمرهی خمیی جلودی سفواری نشستم و بھ دی صندلی منم روسرانجام

 .تا شھاب منو نجات بده
 ھم نفس ھی ثانکیمن بدون اون . ریشھابو از من نگ.... کنمیخواھش م... ایخدا -

 . بکشمتونمینم
 با مانیا.  آوردی کھ با شھاب داشتم، اشک بھ چشمانم می خوشی روزھایادآوری

 دی چھ بادانستی بدھد، چون خودش ھم نممی نگاھم کرد، اما تالش نکرد دلداریناراحت
ال حواسش  شھاب، آقا فاضل ھم کھ اصیعمو.  راحتتر بودمینطوریالبتھ، من ا. دیبگو

 یلی را از شھاب خفشی بودم، اما تعردهی ندکیزدمن تا بھ حال او را از ن. بھ من نبود
 روز شھاب بھ من گفت کھ او مادرم رو بھ پدر شھاب بھ عنوان ھی ادمھی.  بودمدهیشن
 کرده بوده، و اگھ بھ خاطر او نبود ی شناس معرففھی وظی قابل اعتماد و پرستاریزن

 من تا نی ھماطر باز نشود؛ بھ خنای شھاب ای مادر من ھرگز بھ خانھ یممکن بود پا
 آشفتھ یلی داشت، فقط اآلن خیالبتھ او ھم با من رفتار خوب.  ممنون او بودمیحدود

 .اوردیحال تر از اون بود کھ تعارفات الزم را بھ جا ب
... ز کردم کھ آنجا وجود داشت براندای قدی انھی بلند شدم و خودم را در آمی جااز

 زده بود، رونی کرمم بی حالتدارم از روسریموھا! پوف، چھ قدر وحشتناک شده بودم
. شدی مدهی دیی ھم سوراخ ھانمی شلوار جنیی شده بود، و پای ام خاکی شکالتیمانتو

 بود و از خود ختھی ھمھ رمی ھاملی رم،یاشک ھا بدتر از آن صورتم بود کھ بھ خاطر
 ام گود افتاده بود و چھره ی چشمان مشکریز.  جا گذاشتھ بود و ترسناک بھاهی سیآثار
.  طول آن روز کرده بودم، مچالھ شده بودی کھ تویی بھ خاطر اخم ھاار،ی اختیام ب

.  کندشی ریراحت  بھتوانستی را می ام بود کھ دل ھر آدمیشانی پی خون رویلختھ ھا
 .خوردی بھ ھم مزمی نفرت انگی افھیحالم از ق

 
 .دمی فشنگ سمت دکتر دونی موقع در اتاق عمل باز شد و من عھمان

  شد دکتر؟ شھاب حالش خوبھ؟یچ -
 ن؟یشما از اقوامش ھست -
 .نھ نامزدشم -
 کھ از دستمون یتنھا کار.  بدهیلی خشونی اطیاما شرا... راستش عملش بد نبود -

 . زنھی رو رقم می چشونی ای سرنوشت برادی ددیبا.  دعائھاد،یبرم
 
 سرنوشت؟ -
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 سرنوشتو از سر شدیسرنوشت؟ کاش م... شدی مدهی او مثل پتک بر سرم کوبکلمات
 نی نداشتم بعد ایدی امگھی بوده، منکھ داھتری جا از شبم سنیسرنوشت ما تا ا. نوشت
 .  روز شھاهیِشب س

 
 کھ محبوبھ منو بھ خاطر ی وقتام،یمثل بچگ.  نشستمی صندلی عقب رفتم و روعقب
 دستام قرار نی را در شکمم جمع کردم و سرم را بمی پاھاکرد،ی دعوا ممی مریگناھا
.  الک پشت کھ در الک خودش جمع شده باشد، شده بودمکیدرست مثل . دادم

 چھ؟ منکھ یعنی. کردمی متکرار  کلمھ را مدام با خودمنیا... سرنوشت... سرنوشت
خودت سرنوشتو ... ای خداکارس؟ی چنجای سرنوشت اگھی تالشمو کردم؛ پس دیھمھ 

 فقط تو ا،یخدا.  و بھ شھاب ببخشری ازم بگمویھمھ چ.  خودت کمکم کنا،یخدا. رام کن
 .ی کمکم کنیتونیاآلن م

 ساختھ یچکاریمتاسفم سمانھ، از دست ما ھ« : و گفتدی کشی کنارم نشست، آھمانیا
 از سنش بھ نظر رتری پی کھ شاداب نبود، کمیبھ صورتش نگاه کردم، وقت» .ستین
 ». من مطمئنمشھ،یشھاب خوب م« : زدم و گفتمیلبخند. دیرسیم
 

 قبوالندم،یمن کم کم داشتم مرگ شھاب را بھ خود م!  محضی دروغز،ی عزی خواننده
 بود، شانس زنده ی ھم آنجا می کھ اون ھا کتکش زدن، اگر با زره پوالدیاونطور
 . نداشتادیماندن ز

 ھمھ واسش دعا نیایب.  دارممانی من بھش اھ،یی قویسرشھاب پ« : شھاب گفتیعمو
 » .میکن

 » خبر نداده بود؟سیدر تعجبم چرا بھ پل« : گفتبعد
 یھمھ ... من بھش گفتم، او بھم اعتماد داشت« : گفتمی بھ آرامفشرد،ی گلوم رو مبغض

. ھیرگری زدم زی ھای و ھادیبغضم ترک» .من شھاب رو کشتم... من.  منھری تقصنایا
 .فتادی اتفاق نمنیاگر انقدر خودخواه و احمق نبودم اآلن ا. لھ، من شھاب را کشتھ بودمب
من و آقا فاضل . برو خونھ استراحت کن. ستیسمانھ، تو حالت خوب ن« : گفتمانیا
 ».میمونی منجایا
 .مونمی منجایمن ھم! امکان نداره -
 حاال ھم بھ نی نگاه بھ سر و وضعت بنداز، اگھ شھاب ھمھی.  نکنیسمانھ لطفا لجباز -

 !کنھی از ترس غش منھی ببینجوری تو رو ااد،یھوش ب
 . ندارمی شوخی حوصلھ مانیا -
 نجای با بودن تو اا،یبعدش فردا صبح ب. سمانھ، برو خونھ و امشب استراحت کن -

 .ادیشھاب بھ ھوش نم
 ...تونمیآخھ من کھ نم -
 !سمانھ -
 .گذاشتی نمی مخالفت باقی جاگری گفت کھ دی جوروی آخریانھ  سمنیا
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 ؟یمارستانی بی گفتزیبھ پان -
 
 .شھی درست می خدا ھمھ چدیبھ ام. تو نگران نباش. زنمینھ اآلن بھش زنگ م -

. نی داشترویشما روز سخت. می ھستنجای سمانھ خانوم، ما اگھیراست م« : فاضل گفتآقا
 ».دی استراحت کندیبھتره بر

 
 و منو ادی اگر شھاب بھ ھوش بیونیمد...  بھتر باشھ من برمکنمیپس فکر م... خب -

 !یخبر نکن
 .حاال بھ سالمت.... باشھ -

 بھم داده نشوی ماشچیی سومانیا.  آمدمرونی بمارستانی کردم و از بی آن ھا خداحافظاز
. دمی بھ خونھ ام رس،ی ساعت رانندگمیبعد ن.  راحت برسم خونھالی و با خعیبود تا سر

 . کنمارتی مکان را دوباره زنی نداشتم ایدی امشی چند ساعت پنیتا ھم... خونھ ام
 

 می زود، پلک ھایلیخ. دمی پوشموی راحتی خونھ شدم، دوش گرفتم و لباس ھاوارد
 . شد و بھ خواب رفتمنیسنگ

اولش قصد داشتم . مارستانی آماده شدم برم بعی شدم و سرداری کھ شد، از خواب بصبح
 ام را برداشتم و یچادر مشک.  بھ ذھنم آمدیاما بعدش فکر بھتر... نمیشھاب رو بب

وارد . دمی زود بھ مقصد مقدسم رسیلی گرفتم و خیتاکس. آماده شدم برم امامزاده
 سرکار بودن ای ساعت روز اکثر مردم نیا.  نبودوغ شلادیامامزاده شدم و خوشبختانھ ز

 . مدرسھای
 
سپس، از تھ قلب، و با دل و جان .  دعا را باز کردم و دستمال را بھ آرامگاه زدمابکت

 را تار دگانمی و دختیری کتاب دعا می رومیاشک ھا.  شھاب دعا کردمی بھبودیبرا
 ی خودم کز کرده بودم و با خدای برایگوشھ ا. دمیدی نوشتھ ھا را میبھ سخت. کردیم

 .کردمی مازیخودم راز و ن
 
 یلی منم دلگھی نباشھ، دای دننیاگر شھاب تو ا... ایخدا...  تنھا درخواست منھنی اا،یخدا -

بھ شھاب ... یمی رح،ی تو بزرگا،یخدا. ری شھابو ازم نگا،یخدا.  زنده موندن ندارمیبرا
 .من کمک کن

 کھ خواستمی از تھ قلبم مگفتم،ی و بھ خدا درخواستم را مکردمی می زارھی گرنطوریھم
دلم ...  را بشنومشی کھ دوباره صداخواستیچھ قدر دلم م. ادیھوش بشھاب بھ 

 باشھ، دستم شمی کھ شھاب اآلن پخواستیدلم م... نمی را ببشیبای کھ لبخند زخواستیم
 بشنوم گھی بار دھیدوست داشتم ... ».من پشتتم ،ناراحت نباش« : و بھم بگھرهیرو بگ

 » .دوستت دارم« :و از ھمھ مھمتر، بھم بگھ» .من بھت اعتماد دارم« :گھیکھ بھم م
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 شھاب شی گرفتم پمی شده بود کھ انجا بودم، و تصممی حدود دو ساعت و نکنمی مفکر
 دوباره برم خونھ، و دی بامانی انی برداشتن ماشی متوجھ شدم کھ برایبا ناراحت. بروم

 مارستانی رو برداشتم و بھ سمت بمانی انی دوباره برگشتم خونھ و ماشنیبھ خاطر ھم
 .راه افتادم

 
. کردمی می طول راھروھا طعی نسبتا سریی شدم و با قدم ھامارستانی ساختمان بوارد

بھ پشت .  بودمدهی شده بود را پرسی را کھ شھاب در آن بستریاز پرستار، شماره اتاق
 آقا فاضل و ی صحبت ھایا دستم را بلند کردم تا در بزنم، اما صددم،یدر اتاق کھ رس
 . کردزی را تمیدکتر، گوش ھا

 
 . حق منھ کھ از حال برادرزادم باخبر بشمنیا. دی بھ من بگکنمیخواھش م... دکتر -
 
 یلی آقا خنی خدمتتون عرض کنم کھ وضع ادی عدالت فرد، بایخب آقا.... راستش -

 .میکردی کھ ما فکرش رو مھیزیبدتر از اون چ
 ؟ی چیعنی نیا -
 .ستی نماری بنی ایای بھ احیدی امچیمتاسفانھ ھ... نکھی ایعنی -

 . نخورمنی گرفتم تا زمواری رفت، بھ ناچار از دجی گسرم
 
 ره؟ی مای دننی زود از ایلی شھاب ما خنیگی شما میعنی -
 ی زندگنی بیعنی. موننی تا ابد در کما مشونی امیما معتقد... اتفاقا برعکس... رینھ خ -

 .و مرگ معلقند
 ...دکتر -
. مھی وخیلی خماری بطیمتاسفانھ شرا. می عدالت فرد، ما تمام تالش خودمونو کردیآقا -

 .می واستون دارشنھادی پھیما 
 
 ؟یشنھادیچھ پ... چھ -
 ...نیدی متی بگم اگھ شما رضاخواستمیم...  کامال سالمھماریقلب ب... راستش -
 نی سنگییدر را با قدرت باز کردم و با گام ھا. دمی شنی کافی بود، بھ اندازه ی کافگھید

 .وارد اتاق شدم
 !دکتر -

 صحبتتون کنمیفکر م« : گفتمییبا پررو.  و آقا فاضل با تعجب بھ سمتم برگشتندکتر
 »ست؟ی ننطوریتموم شده، ا

روز بھ . رمی مگھیبلھ، من د« : و گفتدی کشی بھ آقا فاضل نگاه کرد، آھدی با ترددکتر
 ».ریخ
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 کھ مانند لحن یمن با لحن.  رفترونی تکان داد و از اتاق بی بھ سمت آقا فاضل سربعد
« : خطاب بھ فرزند کوتھ فکر و دردسرسازش بود، بھ آقا فاضل گفتمیصحبت مادر

 بگم کھ دیمحض اطالعتون، با. نی بھتر باشھ کھ بھ حرف دکتر گوش ندکنمیفکر م
 بھ ی کنار تخت شھاب نشستم و طوریصبان عیبعد با حالت» .ادیشھاب بھ ھوش م

 ! دیای بھ ھوش بتوانستی صرفا با قدرت اراده، میی شھاب نگاه کردم کھ گویچھره 
 ..راستش.. زهیچ... سمانھ -
 . من مطمئنماد،یشھاب بھ ھوش م -
 ...گفتی کھ دکتر مینطوریاما ا -
من « :تھ بود، گفتم بغض راه گلوم را بسکھی حرفش را قطع کردم و در حالی ادبی ببا

 ».مطمئنم
دستش را گرفتم و با .  رفت و من با شھاب تنھا شدمرونی آقا فاضل از اتاق بسپس

البتھ کھ « : تلخ زدم و گفتمیبعد لبخند»  نھ؟گھ،ی دیایتو بھ ھوش م« : گرم گفتمیلحن
بھ ... ی تازه، تو شھاب عدالت فرد ھست؟یکنی م،یکنی نمعی منو ضاچوقتیتو ھ. یایم
 ».یای از پا در نمای آسوننیا

 ی گرمم را رویاشک ھا. دانستمی را منیخودم ھم ا. گفتمی بھ خودم دروغ مداشتم
 دونمیم... کنمیازت خواھش م... شھاب« : حال ادامھ دادمنی با اکرد،یصورتم حس م
من بھت « : اضافھ کردمیبعد با ناراحت» ...من بھت اعتماد دارم. یایکھ بھ ھوش م

 مال من دیقلبت، فقط و فقط با...  کنھصاحب تی اگھی قلبت رو کس دذارم،ینم. پشتتم
 » نھ؟،یکنی را درک منیتو ا... باشھ

 
 نقدری خودم را اچگاهی ھ،یسمانھ رسول... من.  بدن گرم شھاب گذاشتمی را روسرم
 . بودمافتھی ننیغمگ
من سرم را بلند کردم و با .  وارد اتاق شدندمانی موقع در باز شد و پدر شھاب و اھمان
 . ماتم زده بھ آن ھا چشم دوختمینگاھ

 ...پدر -
 ...شھاب... سمانھ -

 .  حرف ناگفتھ داشتند، بھ شھاب نگاه کردیلی کھ خی با دھان باز و چشماناو
 ...شھاب -

قطره . کنارش نشست و بھش چشم دوخت. کردی اسم پسرش رو صدا می با ناباوراو
 . دیچیپینام شھاب، در ھوا م» ...شھاب« :او تکرار کرد.  اشک از چشمانش افتادیا
 ...پدر -

چھ « :دیاو با چشمان پردردش نگاھم کرد و پرس.  بلد نبودمنی جز ای کلمھ اییگو
 » افتاده؟یاتفاق

 . حماقت منھری ھمش تقصنایا. متاسفم... من -
 . شدهی چنمی کن ببفیتعر -
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 قبال باھاتون در موردش صحبت کرده کنمیفکر م. مینامزد قبل...  بوددهیمن رو دزد -
ِمن احمقم باور . اما گفتش کھ از پدرم خبر داره... اما...  بکشمشتونستمیم. بودم
 من و شھاب ذارهی بوده و بعدش می پدرم کگھی بھم مارمیبھم گفت اگھ شھابو ب... کردم

 ی کارتونستیاومد، کتکش زدن، اونم نم شھاب یوقت... اما... اما... رونی بمیزنده بر
 . بکنھ چون من گروگانشون بودم

 
 کرد؟ی می اآلن پدر شھاب از من متنفر بود؟ او در موردم چھ فکریعنی.  کردممکث

 .ادامھ بده -
 کنم، اما من بھ خودش کیارسالن بھم اسلحھ داد و ازم خواست کھ بھ شھاب شل -

 .می کردم و بعدش فرار کردکیشل
 ».اشتباه کردم... من متاسفم« : ادامھ دادمیبا عاجز.  نگاھم کردی سخت و طوالناو
 نادون یتو...  تو؟ی کردکاری چی متوجھچی ھکنھ؟ی تاسف تو پسر منو خوب مایآ -

 !یاونو کشت
 . بود و بستی فقط عصبانشد،ی از بخشش حس نمی اثرشی صدادر
 .ی رو ازش گرفتی و تو اون زندگد،ی بخشیمادرت بھ پسرم زندگ -
 ... من... من -
با گرفتن ... ی بھ باد دادمویتو زندگ!  ازت بشنومی حرفخوامی نمگھید! ساکت شو -

 .ی رو از منم گرفتی پسرم، زندگیزندگ
 !پدر -
 برنگرد، اگر گھیبرو و د... برو... حاال! ی نام صدا کننی منو بھ ای حق ندارگھید -

 یحق ندار! نمتی ببخوامی ھم نمگھید.  ندارمگھی بھ گردنت داشتم، دی حقی زمانھیمن 
 .ی پسرم بذاریپاتو تو زندگ

 . شدی بھ گونھ ام زده میلی و مانند سدیچرخی و مدیچرخی او در ھوا مکلمات
 ...کنمیخواھش م -
 رو نجای زود تر ایحاال ھم ھرچ. یشناسی من و شھابو نمگھیتو، د. خواھش نکن -

 .ھرگز برنگردترک کن، و 
.  کھ او ھم منو دوست دارهکنمی انکار نمپرستمش،یم... من شھابو دوسش دارم... پدر -

 تونستمی میمن ھر کار...  من نبودری اتفاقم کھ تقصنی ام،ی بودیما باھم شاد و راض
 .ومدی از دستم برنمیبھ خدا قسم، کار. کردم

 !رونیبرو ب... ای تو نبود؟ اوه خداریتقص -
 کردم ی تخت بلند شدم، بھ شھاب نگاھیبا اکراه از رو.  گوشم را بھ درد آوردادشیفر

 حداقل بھم اجازه کنمیاما خواھش م... رمیمن م... دیمن رو ببخش« :و بھ پدرش گفتم
 ». باشمششی تا زمان بھبود شھاب پدیبد
 ! نشھیکی کن ساعات مالقاتت با من ی سعنصورتیپس در ا -
 .پدر... چشم -



 103 

او از من خواستھ بود .  آھستھ از اتاق خارج شدمیی برگرداندم و با قدم ھا رامیرو
 ینیری تلخ و شاتی ھمھ تجربنی آن ھم بعد از اشود؟یمگر م... شھاب را فراموش کنم

 از گفت،یاما او درست م.  بودرممکنی بس غی فراموش کردن او کارم،یکھ با ھم داشت
من، .  نبودمشی برایگری دزیجز دردسر چبودم،   شھاب شدهی کھ من وارد زندگیوقت

 کامل را تصاحب کرده بودم و ی نکرده بودم کھ قلب پسرلی و تحصری فقیفقط دختر
 . را از او گرفتھ بودمیزندگ

 تا ادشی فریصدا« : نگران نگاھم کردی پا شد و با چھره اشی از جامانی ورود من ابا
 » گفتھ؟یبھت چ...  اومدنجایا

فقط دھانش مدام باز و بستھ . گھی می چدمیشنی نگاه کردم، اصال نممانی ای چھره بھ
 .شدیم
 سمانھ؟. دهیرنگت پر... سمانھ -
 . وجھچیبھ ھ... کنمیمن ترکش نم -
 
 ؟یکنی ترک نموی شده؟ چیچ -
 .من عاشقشم -
 ؟یگی می داریچ -
 
 .ستمی نی آشغال اضافھیمن . می ھم ساختھ شدیما برا... اونم عاشقمھ -
 . شدهیحاال بگو چ! یستیتھ کھ نالب -

 . شدمداری تازه از خواب بیی بار پلک زدم، گونیچند
 .رونی شھاب برم بیپدر از من خواست کھ از زندگ -
 ؟یچ -
 .میرسی روز بھ ھم مھی ما ست،یاما برام مھم ن -
 ...آه -
  شھاب منو دوست داره؟مان،یا -
 .وونتھیاون د -
 . بکنھتونھی نمیچکاریخب، پس پدر ھ -

 اش را در ی درآوردم و ھندزفرلموی نشستم، موبای صندلی روی بدون گفتم حرفبعد
 . و آرامش بخش شدممی مالیقیگوشم قرار دادم و مشغول گوش کردن بھ موس

 پدر را ی گاھرفتم،ی شھاب مدنی دی برادوارانھیو من ھرروز ام... گذشتی مروزھا
 شد بھ ماه لیسرانجام، روزھا تبد. دادی نم جواب سالم من رو ھمی اما او حتدمیدیھم م

 آمد و زیماه ھشتم آمد و رفت، نھم ن. اما شھاب ھنوز چشمانش را باز نکرده بود... ھا
 . آمدیاما شھاب، بھ ھوش نم... زدھمیس ، دوازدھمازدھم،یرفت، دھم، 

بعد از .  بود و من از سرکار آمده بودمی روزکشنبھی کنمی بود، فکر مزدھمی سماه
.  شدممارستانیوارد ب.  مشغول بھ کار شده بودمیی در جاسانسم،یگرفتن مدرک ل
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 اش، کھ چندبار یی و زندایی شھاب بود، ھم دای چھ خبر شده بود کھ ھم عمودانمینم
ھا و  چندتا از ھمکارنطوری و ھممان،یو ھم ا ، بودمدهی دمارستانی آن ھا را در بزین

 ی صحبتچکسیھ.  آزاردھنده حاکم شدیوارد اتاق کھ شدم، سکوت. دوستان شھاب
آرام آرام جلو آمدم و بھ تخت نگاه کردم، اولش .  شده بودندرهی ھمھ بھ من خکرد،ینم

 . کردی ماه تخت نشستھ بود و بھ اطرافش نگیباورم نشد، اما او با چشمان باز آنجا رو
 

 ھمھ ماه انتظار، نیباالخره، بعد از ا!  بھ ھوش آمده بود در چشمانم حلقھ زد، اواشک
بھ چشمانش .  تخت نشستمیبھ سمتش رفتم و کنارش رو! شھاب بھ ھوش آمده بود

 ... بودندبی با من غرش،یحالت چشم ھا....  شدمرهیخ
 !شھاب -

 . او دستم را پس زدی را گرفتم، ولدستش
 
 ھ؟ی کگھی دنیا -
 
 ؟یشناسیمنو نم... منم سمانھ! شھاب -
 
 ! بابایا! ھی کگھیسمانھ د -

 کرد؟ی صحبت میاو درمورد چ...  منیخدا
 دیمن با« :دکتر بھم گفت.  نگران با دکتر رد و بدل کردی نگاه کردم، او نگاھمانی ابھ

 ».یبا شما صحبت کنم، خصوص
 
 .  او نگاھش را برگرداندی شھاب نگاه کردم ولبھ
 
 .رونی بدی بردی بخوابم، لطف کنوامخیم -

دکتر من رو . می از اتاق خارج شدیھمگ.  سرد و زننده زدیی حرف را با صدانی ااو
 .نمی بشی صندلی کرد و ازم خواست کھ روییبھ اتاق خودش راھنما

 
  چھ خبره؟ شھاب چشھ؟نجایدکتر ا -

 باشد؟ انستتوی حرف ھا واقعا چھ منیمنظور شھاب از گفتن ا. دیلرزی ممیصدا
 ...ستی نی سر بھ سرم بذاره؟ اما اآلن کھ وقت شوخخواستیم
 
 . عدالت فرد حافظشونو از دست دادندیآقا... یخانوم رسول... راستش -
 ؟یچ -
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 نداره، البتھ خاطرات ادی رو ھم بھ ی خاطره اچی ھاره،ی بھ خاطر نمچکسویاون ھ -
اما ... شناسھی مالشوی پدر و فامنیبھ خاطر ھم.  ھنوز تو ذھنش موندهشیبچگ

 .ھمکاراش و شما رو اصال
 ھ؟ی چلشیدل.... لشیدل -
 . بودنھوشی بیادی مدت زشونی کھ انی بھ خاطر امیکنیما فکر م -
 امکان برگشتن حافظھ اش ھست؟ -
 .مونھی مینجوریدر اکثر موارد، شخص تا آخر عمرش ھم.  کمیلیاما خ... بلھ -

 کھ می خدا رو شکر کندیما با« : گفتدوارکنندهی امیو با لحن بلند شد شی از جادکتر
من ھمانجا .  زد و از اتاق خارج شدیبعد لبخند» . معجزستھی نیا.  زنده موندنشونیا
 بخندم دی بایبھ راست.  زندستیول... او حافظشو از دست داده.  حرکت نشستھ بودمیب
... شناسھیاصال منو نم....  منو دوست ندارهگھی او دیعنی.... ستمی کنم؟ مطمئن نھی گرای

 ساعت ھا ھمونجور کنمی کنم؟ فکر مکاری چدیبا. شناسھیشھاب منو نم... پروردگارا
 اومد تو و کنارم مانی زل زده بودم کھ در باز شد و ادی سفوارینشستھ بودم و بھ د

 .نشست
 
 .واقعا متاسفم -
 ؟یتو چرا متاسف -
 .ی کھ بھت بگم تا آروم شرسھی بھ ذھنم نمیچیچون ھ -
 .ارهی نمادی شھاب منو بھ مان،یا -
 .می با ھم دوست بودی از چھارده سالگنکھیبا ا... ارهی نمادیمنم بھ  -
 .ارهی نمادی شھاب منو بھ مان،یا -
 . را تار کردنددگانمی دمی جملھ، اشک ھانی تکرار ابا
 .می کھ با ھم تجربھ کردیی ھمھ اتفاقانیاونم بعد از ا. ارهی نمادیمنو بھ ... اون -

 از ی حاکی با نگاھمانیا.  برگشتن شھاب، اکنون رو سرم خراب شده بودیشاد
 . بھم چشم دوختیھمدرد

 . ارهی نمادتیاون بھ . نھ، سمانھ -
پس اگھ شھاب قبال . گردهیاما دکتر گفت کھ حافظش برم« : و ادامھ داددی کشی آھاو

 ».اره بھت احساس داشتھ باشھ دوبتونھیعاشقت بوده، م
 .دیشا -

 ی اگھ شھاب بھم قبال احساسگھ،ی راست ممانیا.  شدداری در وجودم پدیدی امی روزنھ
 . عاشقم باشھتونھیداشتھ، پس حتما دوباره م

 شھاب مشغول بحث و گفت و گو یھمکارھا. می و بھ سالن برگشتمی اتاق خارج شداز
 .با ھم بودند

 !سمانھ -
 . فرانک برگشتمفی ظری صدادنی شنبا
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 !فرانک -
 .  خوشگلش را کھ بغلش گرفتھ بود محکم بھ خود فشردی بھ سمتم آمد و کوچولواو
 .دمیخبرھا رو شن. سالم سمانھ -
 .سالم -

 . انداختم و لبم را گاز گرفتمنیی را پاسرم
 م؟ی بخوریزی چی قھوه اھی میبر -
  عسلم خوبھ؟یراست. شناسمی شاپ خوب ھست کھ من می کافھی نجایا. میبر -

 نیری دندان زد کھ از اسمش عسل ھم شی بی دختر فرانک را بغلم گرفتم و او لبخندبعد
 . زدم و قلقلکش دادمیبھش لبخند. کردیعسل چھار ماھھ تو بغلم غان و غون م. تر بود

 م؟یبر -
 .میبر -

 با خرس یمن مشغول باز ی پای و عسل ھم رومی شاپ نشستھ بودی کافدر
 .  بودشیعروسک

  سمانھ؟ی کنکاری چیخوایحاال م -
 .دونمینم -

 چاق شده یلی خمان،یاو بعد از زا. دمی و نگاھم را از فرانک دزددمی ام را سر کشقھوه
 . بودبایاما ھنوز ھم مثل قبل ز. بود

 .ارهی مادیسمانھ مطمئن باش شھاب تو رو بھ  -
 .دونمینم -
 .دونمی نمدونمی نمگھی می بابا ھیا -
 . ناراحتایموندم خوشحال باشم . اصن منگم.  فرانکدونمیآخھ واقعا نم -
 . از ھمھ سخت بوده باشھشتری تو بی برادیبا.... کنمیدرکت م -
 . سختھیلیخ -
برو جلو و توجھ شھاب را . ی باشی قودیتو با. شھی حل نمیزیاما با غصھ خوردن چ -

 .ارهی مادیتورو بھ اون . بھ خودت جلب کن
 .نمی کھ من اونو ببذارهیاما پدر شھاب نم -
 ! ولش کن باباده؟ی متی اآلن بھ اون اھمی آخھ کی وایا -

 عسل ھم کھ ن،یبھ خاطر ھم. دی کشادی فربای تقرزدی حرف را منی داشت ای وقتفرانک
عسل . مردم ھم برگشتن و مارو نگاه کردن. ھی گرری لوسش کرده بودم، زد زیمن کل

 .را برداشتم و آرومش کردم
 
 . دست نذاریبھ ھرحال دست رو -
 .یگیآره راست م -
 . برم؛ محمد منتظرمھدی باگھیمنم د. حاال ھم برو استراحت کن -
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 .ارخبیبس -
 .... بود واقعایچھ روز مزخرف.  و من بھ خانھ ام برگشتممی کردی ھم خداحافظاز
 خودم را میتصم.  حاضر شدممارستانی رفتن بھ بی شدم و براداری از خواب ببحص

 .شدمی ممی تسلدیمن نبا: گرفتھ بودم
 
 شلوغ بود، امروز ی کھ کلروزیبرعکس د.  گذاشتممارستانی را داخل ساختمان بمیپا

با ورود من . در زدم و وارد شدم. کردیفقط پدر شھاب در اتاقش بود و با او صحبت م
 انگار نھ بھ،یچھار جفت چشم سرد و غر.  شدندرهیصحبتشان را قطع کردند و بھ من خ

 ... عشقمگفتمی میگری پدر، و بھ دگفتمیاز آن ھا م یکی بھ شی سال پنیانگار کھ تا ھم
 
 .سالم... س -
  نامزدمھ؟گفتی کھ مھی ھموننیبابا ا -

 ».خوبھ حداقل انکار نکرده« :تو دلم گفتم ».آره« : شھاب گفتپدر
 ؟یخوای میچ... خب -
 . باھات صحبت کنمخواستمیم -
 و بھ ادی نمادمی ازت یچی اما من اآلن ھ،ی روز نامزدم بودھی تو دیشا.  خانومنیبب -

 .یپس بھتره وقتتو تلف نکن.  ھم بھت ندارمی احساسچی ھنیخاطر ھم
 . باھات صحبت کنمخوامیاما م -
 شھاب بھ ھوش ی وقتی گفتھ بودکنمیفکر م« : وسطدی شھاب مثل قاشق نشستھ پررپد
 ».ی کھ بازم مالقاتش کنستی نیلی دلچی ھاد،یب
 . باھاش صجبت کنمدیمن با -

 ».لطفا مارو تنھا بذار« : حال پدر شھاب گفتنی قاطع بود، با الحنم
 .کنمیخواھش م -
 .رونیگفتم برو ب -
 اگھ اونو از دیکنیفکر م.  من موندهی کھ واسھ ھی شھاب، تنھا کسد؟یستیمتوجھ ن -

 پنج سال من بھ شما نی ای بود؟ پدر، تودی خودتون خوشحال خواھد،یری من بگیزندگ
 کھ افتاد رو منم ییبھ خدا قسم، اتفاقا.  دوست دارمیلی شدم، من شمارو خونی مدیلیخ
 . داشتھریتاث
 

. یمن، بھ نظرم بھتره کھ تو از شھاب دور باش« : گفتی را برگرداند و با سختشیرو
 ».دی جفتتون راحت ترینطوریا

 صحبت از ی باارزش بود، اما وقتیلی خمیغرورم، برا.  نمانده بودمی برای اچاره
 . بگذارمرپای گرفتم غرورم را زمیتصم. ماندی غرور نمی برایی جاگری دشود،یشھاب م
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 گرفتم و بھ نیی کنار تخت گذاشتم، سرم را پازی می را روفمی جلو رفتم، کی آرامبھ
 ی باقیزانو زدم تا تنھا تکھ . آره، جلوشون زانو زدم.  زانو زدمنی زمی رویآرام

 ی زانوانم سردیوقت.  خودم رو نجات بدمیزانو زدم تا زندگ. رمیمانده از قلبمو پس بگ
 دنیھاب با دپدر ش.  را حس کردندمی اشک ھایم گرمی را حس کردند، گونھ ھانیزم

 »؟یکنی مکاری چیدار« :دی و پرسدی از جاش پرعیواکنش من سر
 .کنمیخواھش م. نی بدگھی فرصت دھیبھم .... متاسفم -
 . اصالستیحرکتت قشنگ ن! پاشو سمانھ -
 . لطفادی را درک کننیا. من، عاشق شھابم -
 .میکنی می کارھی پس ارخب،یبس -

شھاب دھانش از شدت تعجب باز مانده .  را باال گرفتم و بھ صورتشان نگاه کردمسرم
 کھ سرزنش و یپدر ھم با نگاھ. کردیبود و با چشمان پرحرارتش بھ من نگاه م

 .کردی بھ من نگاه مدیباریانزجار ازش م
 
 .ی حافظشم برگردونی بتونی حتدی شا،ی با شھاب مالقات داشتھ باشدمیبھت اجازه م -
 
 واقعا؟ -
 
 . را پاک کردم و لبخند زدممی بلند شدم، اشک ھانی زمی رواز
 
 . ممنونمیلیخ. ممنونم -
 
 .ی کھ اونو مال خودت بدونی ھم نداریاما حق -
 
 .اوه -
 

 . تا بگمدیرسی بود کھ بھ ذھنم میزیتنھا چ» اوه« ز،ی عزی خواننده بلھ
 
 .رونی برمیحاال من م -
 
 .باشھ پدر -
 
 . پدر صدا نکنگھیدر ضمن، منو ھم د -
 
 .چشم -
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 پدر شھاب را از دست داده ی دوستنکھیواقعا از ا.  را با اندوه فراوان گفتمی آخرِچشم
 . بودم ناراحت بودم

 
 . زدمی رفت، کنار تخت شھاب نشستم و بھش لبخندرونی پدر شھاب بیوقت
 
 اد؟ی نمادتیشھاب؟ تو واقعا منو  -
 
 .نھ اصال -
 
 ی بار مچمو تو اون مسجد گرفتنیاول.... بذار بگم... میما پنج سال باھم نامزد بود -

 ی با دارودستھ ابونی تو اون بگرویبعدش ھمد...  ساعت مادرمو بدزدمخواستمی میوقت
 و دستت ھم ی کھ منو از دست اون اراذل اوباش نجات دادادی نمادتی... میدیشھناز د

 بودن و تو دهی و منو دزدی ارسالن بودنی ماشالنب اون موقع کھ دای شد؟ یزخم
 و پدرت واسم خونھ می بعدش ھم ما نامزد کرداد؟ی نمادتی رو ھم یتصادف کرد

 رو کشتن و تای کھ آرمادی نمادتی درس خوندم و رفتم دانشگاه؟ یبعدش من کل. گرفت
 ی و کلیمد و بھ اون انبار بردن و تو ھم اودنی بعدش منو دزدم؟یما باھم فرار کرد

 ... ویکتک خورد
 

 ی عاشقت بودم؟ معموال از دخترای زمانھی من واقعا یوا« : را قطع کرد و گفتحرفم
 »!ادیپرحرف خوشم نم

 
 ؟ی نامزد بودمی کھ با مرادی نمادتی یحت -
 ھ؟ی کگھی دمی خدا مرینھ وا -
 .تی پرستار بچگادتھ؟یمرجان خانوم رو کھ  -
 .آره -
 . ھم دخترخالمھمیمر... خب من دختر اونم -
 ؟یدختر مرجان... تو -
 . لحظھ صبر کنھی. آره -

 را درآوردم کردمی حمل مفمی مادرم داخل کادبودی بھ عنوان شھی مادرم را کھ ھمساعت
 .و نشونش دادم

 ندازه؟ی نمییزای چھی ادی تورو نیا -
 . بادقت بھ ساعت نگاه کرد و حالت چشماش عوض شداو
 
 ؟ی از کجا آوردنویا -
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 .ی بودمارستانی تو بیوقت. شیپنج سال پ... یخودت بھم داد -
 
 ...راستش من -

 ماه زدهی را پس از سیشگی شھاب ھمی نگاه کرد و من، دوباره چشم ھامی چشم ھابھ
 .ھره اش را جمع کرداما او سرش را گرفت و چشمانش را بست و چ. دمید
 خوبھ؟... حالت -
 ...ترکھیسرم داره م.... من... من -
 !بس کن تورو خدا! اریشھاب بھ خودت فشار ن! شھاب -

 خواستمیم. وحشت کرده بودم. دیکشی سرش را با شدت گرفتھ بود و از درد نعره ماو
 . تختش افتادی روی حالی پرستار برم کھ شھاب آرام شد و با بشیپ
 ارم؟ی برات بیخوای میزیشھاب؟ چ. ..ش -
  اسمت سمانست آره؟یگفت -
 .آره -
  شکست نھ؟یلی شدم، تو دلت خینجوریمنکھ ا.... سمانھ -
 . شکستیلی خیلی خیلیخ... آره -
 . ندارمی حس خاصچیاما من واقعا بھ تو ھ...  دار کردمحھیمتاسفم کھ احساساتتو جر -
 اون حسو بھم دی اآلنم با،یگفتیپس اگھ راست م.... ی عاشقمیگفتی می زمانھی... تو -

 .یداشتھ باش
 .گفتمی داشتم دروغ مدیشا -
 ویچی ھتمیفراموش. یتو، منو دوست داشت. شناسمیشھاب رو من از خودش بھتر م -

 . بکنھدینبا. کنھیعوض نم
 . بھ ذھنم اومدیزی چھی ،ی ساعتو نشونم دادنی ایوقت... راستش -
 ؟یچ -
 کھ برق نگاھش اهی سی گرفتھ، و چشمانفوی ضعی دست کھ مچ دستھیاز  یریتصو -

 .لرزونھیتنمو م
  باشھ؟تونھی می چنیا -
 .دمی درد کشیلیدمش،خی کھ دیفقط وقت. دونمینم -

 وی شھاب وقتانای احایآ.... اهیچشمان س....  گرفتھفوی ضعیمچ....  دستھی از یریتصو
 و اون کردمی می کھ من داشتم دزدی موقعم؟یدی دگروی بار ھمدنی کھ اولوردهی نادیبھ 

 مچمو گرفتھ بود؟
 !ی گرفتی کھ مچ منو موقع دزدی آوردادی بھ وی تو موقعکنمیفکر م... شھاب -
 ؟ی دزدھیتو  -
 .راستش داستانش مفصلھ...  آرهیعنی... نھ -
  استراحت کنم؟ی بذارشھیم... ھیواسھ امروز کاف -
 .اوه البتھ -
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 کن شھاب ی کارھی... ایخدا.  انتظار نشستمی صندلی آمدم و رورونی از اتاق ببعد
 .خوب شھ

 اش بھم فھماند کھ ی سرد و سرسری شھاب رفتم اما او با جواب ھاشی بعد ھم پروز
 کار داشتم یروز چھارم چون کل.  بودجھی نتیروز سوم ھم ب. حوصلھ ام را ندارد

م کھ شھاب را بھ اصرار پدرش بھ خانھ برده اند نتونستم برم و روز پنجم، متوجھ شد
 رفتم و مستخدم خانھ کھ نای شھاب این بھ خانھ یبھ خاطر ھم. تا در خانھ استراحت کند

 رو بھ ییبای راھرو با دخترخانم زیتو.  کردیی منو بھ اتاق شھاب راھنماشناختیمنو م
 ھی عاقل اندر سفیاو بھم نگاھ.  عطرش سرم را بھ درد آوردظی غلیرو شدم کھ بو

 »ن؟ی باشیشما ک« :دی را جمع کرد و پرسشیبای زیانداخت و لب ھا
 
 . خونھنینامزد پسر صاحب ا... من؟ خب راستش -
 !نامزد؟ امکان نداره -
 چھ طور؟ -
 . ھستمشونیآخھ من نامزد ا -
 شما؟ -
 .بلھ -
 ! امکان ندارهنیا -
 
 . شدهختھی ازدواج ھم ریقرار مدارا. اما پدر شھاب بھ من قول ازدواج داده -
 
 ازدواج؟ -
 کھ بھ نفع شرکت ھی ازدواج تجارکی نیا. خب راستش من شھابو دوسش ندارم.. آره -

 .یتو ھم بھتره خودتو واسش آماده کن. مونھی واسھ شک نمییپس جا. پدرمھ
 اعصاب خرد کن ی روشنش برانداز کرد و با وقاری را با چشمان قھوه امی سر تا پااو

 . گذاشتیاز کنارم رد شد و منو تو شوک باق
شھاب داره ازدواج ! چطور ممکن بود! ازدواج.  دھان باز رفتن او را تماشا کردمبا
 کھ داره ھی چھ کارنی اگھید...  کھ من شھابو دوسش دارمدونستیپدر شھاب م! کنھیم
 اونو مال خودت یدر شھاب افتادم کھ بھم گفتھ بود حق ندار حرف پادی ناگھان کنھ؟یم

... نھ....  بشممی تسلدیاما من نبا.  کھ شھابو داماد کنھشتھپس اون از اولم نقشھ دا. یبدون
 ی اون آدمکنم،یاز شھاب تعجب م.  بھش نشون بدم کھ شھاب ھم منو دوست دارهدیبا
 در یتمام خشمم را رو. نداره ازدواج کنھ کھ دوسش ی کھ حاضر بشھ با کسستین

 وارد اتاق شدم و در را ک ترسنای کردم و آن را با تمام قدرت باز کردم و با ابھتیخال
 .دی من از جاش پردنی بود و با ددهی تخت دراز کشیشھاب رو. پشت سرم بستم

 
  راھت داد تو؟یک! ییبازم کھ تو -
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 .شناسنی منو منای ای بار ھزارم، من پنج سال نامزدت بودم و ھمھ یشھاب، برا -
 
 چون من ستیاما احساست بھ من مربوط ن. ی کھ تو دوسم داردونمیسمانھ، من م -

 .کنمیدارم ازدواج م
تو . شناسمتی کھ اصال نمکنمی احساس مای شھاب، تازگیدونی مست؟یبھ تو مربوط ن -
 .اونم واسھ ازدواج! یریگی نممی عقلت تصمی از روچوقتیھ
 ؟یزنی می حرفنی ھمچی رو چھ حساب؟یاوه جد -
 کارھا دست زده بود، نی نداشت و بھ بدترچکسوی کھ ھی بھ دخترنکھیرو حساب ا -
 .ی ازدواج دادشنھادیپ
 ؟یدونی میتو از من چ -
 .زای چیلیخ -
 ؟یمثال چ -

 کھ عاشق ی مرد،یشھاب عدالت فرد... تو« : کردم و بغضم را فرو دادم و گفتمیمکث
 بچھ ی کھ وقترهی میابونی خی توی معمولی بھ رستوراناشیی رفتنھ، موقع تنھانمایس

 رو بدون ی خورشتی غذاھاچوقتی عاشق عاشق شدنھ، ھکرده،ی میبوده اونجا زندگ
 تو انتخاب د،ی بره خرنکھی، متنفره از اکنھ  تحملتونھی نمنوی بنزی بوخوره،یماست نم
 سی دوس داشتھ پلی از بچگی ولادی خوشش می داروسازی نداره، از رشتھ قھیحلقھ سل

 دوس داشتھ، و حاضره چاقو بخوره شتری بچھ بوده، پرستارشو از مادرشم بیوقت. شھ
 ». مزاحم عشقش نشھیاما کس

 بھ خاطر ش،ی را گفتم، نگاھم را بھ دستش دوختم کھ شش سال پی آخری جملھ یوقت
 اشک از چشمام یناخودآگاه قطره ا. من وجود چاقو را در خودش تحمل کرده بود

 .افتاد
 
 . شھاب،ی ھستی آدمنیتو ھمچ -

 .دھانش از تعجب باز مونده بود. کردی پرحرارت بھ من نگاه می با نگاھاو
 ...سمانھ -
 . بکشمادی فرخوامی میزنیسممو صدا م ای وقتیدونینم -
 .سمانھ -
 و ارمی بادتیمتاسفم اگھ نتونستم خودمو بھ .  تموم شدهنجای اگھیشھاب، کار من د -

 .خداحافظ. شھی ھمیبرا. رمی مگھیمن د. ی کنم شاد باشیدوباره کار
 ....نھ -

 بود با  بھترگفت،یپدر شھاب درست م. دمی دورونی را برگرداندم و از اتاق بمیرو
شھاب داشت . کردمی شھاب، اوضاع رو درست می خودم از زندگدنی کشرونیب

 .یچیھ... ی حقچیھ.  نداشتمشی در زندگی حقچی ھگری و من دکردیازدواج م
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 آورد کھ ی نمادی و ھرگز بھ شدی نوه دار مشد،ی بچھ دار مرفت،ی مشی زندگی پاو
 ھر کجا کھ د،ی نخواھد فھمچوقتیاو ھ.  بھ نام سمانھ دل بستھ بودی بھ دختریروز

 چوقتی ھِچوقتی ھچوقت،ی درون قلبش، ھی خواھد بود کھ حفره یباشد، دختر
 ،ی و ھر جا کھ ھستی داشتھ باشیب خوی زندگدوارمیام. بدرود، شھاب. پرنخواھد شد

 تی زندگن،ی و ایاری بادیچون در آن صورت امکان دارد من را بھ . یبھ من فکر نکن
 .کندی را تلخ متیمطمئنم کھ زندگ.... مطمئنم. کندیرا تلخ م

 
.  بالش مھربانم کردممی را تقدمی اشک ھاش،ی وقت پیلی خودم رفتم و مانند خی خانھ بھ

 کردم و در می را با آن تقسمی ھایناراحت. در حال حاضر، او تنھا سنگ صبور من بود
 را یچھ ثروت.  کردمیسکوت خودم، از دست دادن ثروتم، ثروت عشقم، را سوگوار

 . گنج را خواھم خوردنی احسرت، تا آخر عمرم. از دست داده بودم
is like you're a drug 

is like you're a demon I can't face down 
is like I'm stuck 

is like I'm running from you all the time 
and I know I let you have all the power 

it's like the only company I seek is misery all around 
is like you're a leech 

sucking the life from me 
is like I can't breathe 

without you inside of me 
and I know I let you have all the power 

it's like the only company I seek is misery all around 
is like I can't breathe 

is like I can't see anything 
nothing but you 

I'm addicted to you 
is like I can't think 

without you interrupting me 
in my thoughts 

in my dreams 
you've taken over me 

is like I'm not me 
is like I'm not me 

)addicted- Kelly Clarkson( 
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سخت شده . دادندی کھ ھرشب امانم نممیمن بودم و اشک ھا. ام گذشت روز آرنیچند
 مثل قبل نازک نبود و احساساتم گریقلبم د. کنھی ترت می نکشتت، قویھرچ. بودم

 عقد یدعوتنامھ .  کردمافتی دری بود کھ دعوتنامھ ایچھارشنبھ روز.  نبودندی اشھیش
. ظھرش فرانک بھ خانھ ام آمدبعد از . دمی کھ آمروز دیھمان دختر. شھاب و روشنا

 .عسل را ھم آورده بود
 ؟ی کنکاری چیخوایحاال م -
 

 ».رمیبھ مراسم م« : گفتمی حوصلگی کاناپھ وول خوردم و بابیرو
 ؟ی اوونھیتو د -
 
 . شدموونھید -
 

 .گفتمی نمدروغ
 ! سمانھ -
  کنم؟ی کنم؟ برم خودمو اعدام کنم؟ خودکشکاری چیگیم -
 . تر بودی منطقیکردی کارو منیا -
 .ستی برام مھم نگھید -
ِ چند روز کم بتونھ انقدر وزن نی ھمی توی کسشھیباورم نم!  نگاه بھ خودت بندازھی -

 کھ آدم حالش بھ ی قواره شدیانقدر الغر و ب!  جوجھ اردک زشتنی عیشد! کم کنھ
 .خورهیھم م

 .دیی نبود بفرمالتونی ھم باب می اگھی دزی چای وقت تعارف نکنھی -
 . ذره بخوابھی حداقل ،یخوری کھ غذا نمنی از اریغ.  چشماتم گود افتادهریتازه، ز -
 .برهیخوابم نم. تونمینم -
 .خب قرص رو کھ ازت نگرفتن -
 .دوس ندارم قرص بخورم -
 فقط ینجوریا.  بھش بچسبی دو دستای رو کال تمومش کن، ھی قضنی اای! سمانھ -

 .ینیبی مبیخودت آس
 .خوامی منویمنم ھم -
 ؟ینی بببیکھ خودت آس -
 .ستیبرام مھم ن -
 ! امام زمان خودت کمکش کنای -

.  نشست و مشغول نوازش موھاش شدنی زمی از جاش بلند شد و کنار عسل روفرانک
 فرزند خودم را ی موھایچھ قدر دوست داشتم روز. دی کشری صحنھ، قلبم تنی ادنیبا د

 ھرگز ای رونی اف،یح. دمین نوزاد خودم، لرزاز تصور در آغوش گرفت. نوازش کنم
 .وستی نخواھد پتیبھ واقع
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از جام بلند شدم . فردا شب بود، در باغ.  را دوباره برداشتم و مرورش کردمدعوتنامھ
 »؟ی تو انتخاب لباس کمکم کنیخوای نم،ی برم مھموندیفردا با« :و گفتم
 ».نھ« : مالمت بار بھم کرد و پاسخ دادی نگاھفرانک

 .کنمی منکاروی خب خودم ایلیخ -
چشمم . بعد از انتخاب لباس، نوبت مانتو بود.  اتاقم رفتم و در کمد لباس را باز کردمبھ

 درست قبل از ابراز عالقھ اش بھ من برام ش،ی افتاد کھ شھاب، شش سال پییبھ مانتو
 . کنمشیآن را برداشتم و گذاشتم تا فردا اتو.  بوددهیخر

 
.  مبل افتادمی خستھ، انگار کھ کوه کنده باشم، رویرگشتم و با چھره ا بمنی بھ نشبعد

 بچشو بغل کرد و ست،ی خوب نادی فرانک کھ متوجھ شد حالم زکرد؛ی درد میسرم کم
 سردرد ھا نی بدھم کھ احی بھش توضخواستمیم.  کرد و رفتممی تقدحتی سبد نصھی

 و دیبری اون واسھ خودش می ولفتھ،ی ماتفاق  برامیلی خای و تازگستی نیدی جدزیچ
 رونی بعی کرد و سریبعدش خداحافظ. کردی و بھ حرف منم اصال گوش نمدیدوزیم

 .رفت
دلم واسھ عرفان تنگ شده .  گرفتم برم سرقبر عرفان و ارسالنمی از ظھر تصمبعد
 .زدمی ھم بھ ارسالن می سررفتم،ی عرفان مشی پی وقتشھیھم. بود
 ی گل را روی نشستم و شاخھ ھانی زمی قبر عرفان روکنار. دمی بھشت زھرا رسبھ

 .قبرش گذاشتم
 
. ومدمی نشی پی کھ ھفتھ دی نھ؟ ببخشی من نبودم تنھا شده بود؟یخوب... یسالم داداش -

 . جا نرفتمچی چند روز، ھنیراستش ا
 

سپس .  فاتحھ خوندمشی و با دستم شست و شو دادم و براختمی راهی سنگ سی را روآب
 ییکجا.  گرفتھیلیعرفان، دلم خ« : سنگ نشستھ بودم، گفتمیھمانطور کھ رو

 »داداشم؟
 . را گرفتھ بودنددمی دی جلوم،ی ھااشک

.... یستی نیدلتنگ کس... ی نداری استرس و نگرانچی بھت؟ ھگذرهیاونجا، خوش م -
 کرد اما یاون ھمھ بھم خوب.  بد کردمیلیخ. شھاب بھم بد کرد...  عرفان، شھابیدونیم
.  ازش دلخور باشمتونمی نمیحت... یاون عوض.  خراب کردوی دفعھ زد ھمھ چھی

 کاری چیگیعرفان م. شناسھیمنو اصال نم  سرزنشش کنم، چونادی دلم نمیحت... یحت
 .ادی زیلیخ. دلم برات تنگ شده.... ی بودنجایکنم؟ عرفان کاش اآلن ا

 کھ خوامیمعذرت م« : گفتمی پاک کردم و با لبخندنمی را با پشت آستمی ھااشک
 نیع... ی چقدر بزرگ شده؟ آخیدی فرانکو دی عرفان، بچھ یراست. ناراحتت کردم

 »!باباشھ



 116 

 و اونور نوری نگاه کردم کھ در صف ایی آنجا نشستم و بھ مورچھ ھاگری دی کمبعد
 .رفتندیم

 سنگ قبر را ید شدم، گوشھ  بلنمیاز جا.  را نگاه کردم، شش بعد از ظھر بودساعت
 نگھ داشتھ شی شاخھ گل رز را براکی.  و بھ سمت قبر ارسالن بھ راه افتادمدمیبوس
 عشقش بھم داده ی شانزده سالم بود، بھ نشانھ ی رو کھ وقتیگل.... گل محبوبش... بودم
سرم را تکان دادم تا .  ام افتادیشانی بھ پینی چات، خاطرنی اادآوردنیبا بھ . بود

 . خاطرات گذشتھ ام محو شوند
 

 ی کھ باالی داشت، وقتی روادهی پھی ثانیس.  قبر عرفان بودکی ارسالن، نزدقبر
گل را کنار عکسش گذاشتم و طبق معمول، .  فرستادمی فاتحھ اشی براستادم،یسنگش ا

 . بدون حرف رفتم
 را اتو کردم، نماز خواندم، بھ حمام رفتم و بعد از آن، ناخن می مانتودم،ی خانھ کھ رسبھ
 شالم نی بھترنی نھ، بھ خاطر ھمای است ی قاطیمطمئن نبودم مھمان.  را الک زدممیھا

 ی نامزدیسپس حلقھ .  ام را کنار گذاشتمی پاشنھ بلند مشکیرا ھم اتو کردم و کفش ھا
 .تم درآوردم در دستم داشتم، از دسھنوز ام با شھاب را، کھ

 
 .یاگھ باعث شدم از جفتت جدا ش... متاسفم. ھی وقت خداحافظگھی دکنمیفکر م -

 !کرد؟ی درددل می نامزدی حلقھ کی با ی شده بودم؛ کدوم آدم عاقلوونھی کھ دی راستبھ
مطمئن بودم فردا، .  داشتمشی در پیفردا روز بزرگ.  را خوردم و بھ خواب رفتمشامم
 شی وقت پیلیگرچھ، قلبم، خ...  را بھ لرزه خواھد انداختنی شکستن قلبم، زمیصدا

 ...شکستھ بود
 را مطالعھ کردم، می از درس ھای شدم، صبحانھ ام را خوردم، کمداری از خواب بصبح

 از استادانمان را مطالعھ کردم، و بعداز خواندن یکی یبعد از خوردن ناھار، مقالھ 
 ساده باشم، یلی گرفتم خمیتصم.  آماده کردمیتن بھ مھمان رفینماز، خودم را برا

 یمی مالشی آراختم،یسپس آن ھا را دور شانھ ام ر ، تا نرم شوددمی را برس کشمیموھا
 بھ نھی و در آدمیسپس مانتوم را روش پوش. دمی روشنم را پوشیکردم و لباس صورت

... ستی در سادگییبایز... یمحشر شد...  بھ خودت سمانھنیآفر. خودم نگاه کردم
 با خره مسی درونی گفت و گونیاز ا.  بدشانسھ کھ تورو از دست دادهیلیشھاب خ

 .خودم خنده ام گرفتھ بود
 

 خوشش شتری بیلی ساده خی اوردم کھ شھاب بھم گفتھ بود از دختراادی بھ ی با تلخسپس
منم در پاسخش با خنده بھش گفتھ .  کھ چپ و راست رژ لب دستشونھیی تا اوناادیم

 »!ر؟ی تحقای بود فی اآلن تعرنیا« :بودم
و بعد شاد و خندان، دست در دست ھم » ! شک نکنف،یتعر« : و گفتدی او خندبعد

 . بشھینطوری کھ امیکردی فکرش را ھم نمی حتچکداممان،ی ھچوقت،یھ. میقدم زد
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 خودم شدم و بھ راه شی و شستی دونی آمدم و سوار ماشونری باالتی فکر و خاز
 دوست نداشتم نکاروی اادی چون زکردمی می خودم رانندگنیمن بھ ندرت با ماش. افتادم

 اتوبوس ،ی با تاکسای حای ترجنی بھ خاطر ھمشد،ی استرس مضاعف وارد میلیو بھم خ
 .رفتمی و اونور منوری با آژانس اایو 

 کھ موقع کردمی میادآوری یدر راه بھ خودم ھ.  رو زدم و بھ راه افتادمنی ماشاستارت
اما .  نشوموانھیسپس دعا کردم کھ د.  دفعھ بھ سمت روشنا چاقو پرتاب نکنمھیمراسم، 

 یلی دلچی ھگری مراسم، دنیبعد از ا. کردمی مراسم شرکت منی در ادیبھ ھرحال، با
 .دمشیدی بار منی آخری براجانیحداقل ا. منیوجود نداشت تا شھاب رو بب

 یکیمراسم داخل .  را پارک کردمنی خارج شھر بود، ماشبای کھ تقری کوچھ باغداخل
 آمد یبھ نظر م. دیرسی بھ گوش میقی موسیصدا.  کوچھ بودنی ای باغ ھانیاز ھم
 راه خوانی می بپاشزی جھ بری واسھ عروسنایا« :با خودم گفتم.  باشدی قاطیمھمان

 »!بندازن
 مرد مسن و دو کی.  بودنستادهی ھم اگری در باغ، پدر شھاب و سھ تا مرد دکینزد

 کردم و بھ عی را سرمیقدم ھا.  آمد ھمسن شھاب باشندیمرد جوان کھ بھ نظر م
» .سالم، پدر« : زدم و گفتمی من جا خورد، لبخنددنیپدر شھاب با د. سمتشان رفتم

 »ن؟ی خواھر داماداشم« : کھ کنار پدر شھاب بود، گفتیمرد مسن
 .رینھ خ -

 ».یای بکردمیفکر نم« : بھم نگاه کردی شھاب با نگرانپدر
 ی تجربھ ادی بودن در مراسم عقد شھاب، بادی بودم، در ضمن، فکر کردم شاکاریب -

 .جالب باشد
از نگاھش خوشم . کردی شدم کھ بھم نگاه می را باال بردم و متوجھ پسر جوانمیابرو

 ی شده آماده ی فرآوریَ کره ھی کھ انگار من کردی بھ آدم نگاه می جورھی... ومدینم
 ». تورمی مگھیمن د« : نکردم و گفتمیبھش توجھ!  شدن ھستمدهیبلع
 . عالمت سوال شده بود، ھاج و واج رفتنم را نگاه کردندھی شبافشونی سھ مرد کھ قآن
 

 باغ، ی در انتھادمی و ددمیسرک کش.  کھ شدم، ھمھ مشغول بزن و برقص بودنوارد
 .  عقد را گذاشتھ اندیسفره 

 
 .دمی را دمانی ھمسر از،یبرگشتم و پان.  بھ شانھ ام زدی موقع، کسھمان

 
 !زیپان -
 
 !سمانھ -
 
 ؟یسالم خوب -
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 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا.... ممنون -
 
 .دعوت شده بودم -
 
 واقعا؟؟ -
 
 .بلھ -
 
 .کردمی کھ من فکرشو مھیزی تر از اون چرحمیپدر شھاب ب!  منیاوه خدا -
 
 .درستھ -
 
 . برات سخت بودهیلیحتما خ....  واقعا متاسفمریمن بھ خاطر اتفاقات اخ -
 
 .یلیخ -
 
 ... یالغر شد -
 
 .ستی بد ننکھیا -
 
 . بھم نگاه کردی با با ناراحتاو
 
 ومده؟ی نمانیا -
 
 !مانیا! مانیا.  لحظھ صبر کنھی. اوه چرا -
 

 . من شوکھ شددنی بدوبدو آمد و با دمانی اھمونموقع
 
  جا کجا؟نیشما کجا ا! سالم -
 
 ! بدم کھ دعوت شدم؟حی تک تکتون توضی برادی بابا بایا -
 

 .البتھ کھ رفتارم نرمال بود... کردنی من رو درک می بداخالقآنھا
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 از من معذرت نمای و ازیپان.  از روشنا و شھاب نبودی خبری با آنھا گپ زدم ولیکم
 دلخور شدم نکھیمنم با ا.  از دوستاشونیکی شی بروند پدی کردند و گفتند کھ بایخواھ

 . ندارهی خوش گفتم کھ اشکالیاما با رو
 یسپس صدا.  نشستندمی ھای از صندلیکی ی روی ھا کھ رفتند، من ھم گوشھ اآن

 .  کھ عروس دوماد اومده انددمی و فھمدمی را شنی شادیھلھلھ 
اگر او اآلن . دی با لباس سفشھ،ی از ھمباتریروشنا، ز. دمی و آن ھا را ددمی کشیسرک

و در کنار او، . گرفتندی نمی مراسم عروسگری دیعنی بود پس دهی پوشدیلباس سف
 . یشھاب، با کت و شلوار مشک

 
 را در گوشت کف دستم فشار داده بودم، میآنقدر ناخن ھا. کردمی اخم آنھا را نگاه مبا

 سر تا نوک ی و از باالدادی حسادت، آزارم مشین.  شده بوددی سفدیکف دستم سف
 .سوزاندیانگشتان پا بدنم را م

 
 دند،یبھ من کھ رس. گفتندی و بھ آنھا خوشامد مشدندی تمام مھمان ھا رد می ھا از جلوآن

 نگاه کرد، منو قی بھ صورتم دقنکھی اما بعد از اورد،یروشنا اول منو بھ جا ن. ستادندیا
. دیرسی بھ نظر منیشھاب، غمگ.  گشادشده و دھان باز نگاھم کردیبا چشما. شناخت

 شد، چشماشو نتری شد، حالت چشماش غمگرهی بھ مانتوم خدقت  بھد،ی کھ منو دیوقت
 را نی اد،یکشی نفس مینیبھ سنگ.  شدرهی باز کرد و بھم خھیبست و بعد از سھ ثان

 . حس کنمتوانستمیم
 

 بی عجی کمنجایاومدن شما بھ ا« : زد و گفتی برخودش مسلط شد، لبخندشنارو
 ».بود

 
 . بودبتریدعوت پدر عج -
 
« :گفتی با چشمانش بھم میی گوکردی بھ من نگاه میاو طور...  شھاب نگاه کردمبھ

 کھ یچطور ممکن بود پسر.  من بودنداالتی ھا ھمھ خنیا... اما خب» .دوستت دارم
  احساس داشتھ باشھ؟بھی غری بھ دخترکنھیداره ازدواج م

 
 .یبھ ھر حال خوش اومد... آه -
 
 .دی داشتھ باشی خوبیزندگ....  کھدوارمیام. ممنون -
 
 .یمرس -
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 . را انقدر محکم گاز گرفتم کھ از آن خون آمدنمیی پالب
 

 آن ی کھ در پشت سفره قرار داشت رفتند و روی ھا بھ سمت مبل مخصوصآن
 ی از مھمان ھا گفت کھ عاقد کمیکی کھ ظاھرا مادر روشنا بود، بھ یزن مسن. نشستند

روشنا شھاب را .  عروس و دوماد اومدن وسط تا برقصننیبھ خاطر ھم. رسدی مرید
. سادی و کنار واکنھی درد مسرش شھاب ھم گفت کھ.  کشان کشان وسط بردیلی میبا ب

من تا متوجھ .  آمدکمی نزدعی سریی با قدم ھا وکنمی کھ دارم نگاھش مدیمن را د
 شانھ ام زد و یاما شھاب رو.  گشتمزی را برگرداندم و دنبال پانمیاومدنش شدم رو

 . کرد تا متوجھ حضورش بشومی مصنوعیسرفھ ا
 
 !سمانھ -
 

آشفتھ برگشتم و نگاھش .  نامم را صدا کرد، انگار بھ بدنم برق وصل کرده بودندیوقت
 .کردم

 
 بلھ؟ -
 
 . رو ازتون بپرسمی سوالھی خواستمیمن م -
 
 .بگو -
 
 د؟یدیاز کجا خر...  مانتو رونیا -
 
  من؟ی بھ مانتودهی متی اھمیواقعا ک -
 
 .من -
 
 چرا؟ -
 
 . رنگشو دوست دارم -
 

  اورده؟ادیاون منو بھ ... نکنھ
 
 . واسھ روشنا بخرمخوامیم -
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 . سرم خراب شد کم گفتمی روای دنمی بگواگر
 
 ! ھستای خوشگل تو دنی ھمھ مانتونی بخر اگھی دیکیخب برو  -
 
 .جواب سوالم رو بده! سمانھ -
 
 ؟ی کنرمی دستگیخوای م؟یو اگھ ندم چ -
 

 .واقعا حرصم گرفتھ بود. دی سرزنشم نکنز،ی عزی خواننده
 
او چانھ اش را منقبض .  نشستمیشانی بر پی عکس العمل شھاب، عرق سرددنی دبا

 کرد،ی کھ ناراحتم می را مشت کرد، چشمانش را بست، و با لحنشیکرد، دست ھا
 ».یخودت« :گفت

 
 »؟یدی مانتو رو از کجا خرنیا« : گفتزیدآمی تھدی چشمانش را باز کرد و با لحنبعد

 
 !  کھ کم آورده بودممی بگودی باز،ی عزی خواننده

 
 .ی بوددهی تو برام خرنویاراستش ... خب... اوم -
 
ھمون ... سمانھ... سمانھ. سمانھ« : کرد و لبش را گاز گرفت و گفتقی عمی اخماو
 » کھ بھت حملھ شد؟یشب
 

 . کنمقی عمی نوبت من بود کھ اخمحاال
 
 .آره -
 
 .ادمھی -
 
 ادتھ؟؟ی -
 
 ...ادمھی. ادمھی -
 
 ادتھ؟یواقعا .... تو! شھاب -
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 ...ادمھی... نھیمشکل ھم -
 
 اش را با سربھ سر گذاشتن ی آخر مجردقی دقاخواستی اورده بود و مری منو ھالو گایآ
  خانوم بگذرونھ؟ھی
 
 .یکنی میشوخ -
 
 . امیمن، کامال جد -
 

 . از چشماش خوندمنوی بود، ای او کامال جدبلھ
 
 ....شھاب -
 
 . منی سمانھ ،یسمانھ، تو سمانھ ا -
 

اما من، بھت زده تر از آن بودم کھ دستخوش . نیی از چشمش افتاد پای اشکقطره
 .احساسات بشم و وسط مراسم عقد بپرم بغل داماد

 
 ؟ی ازدواج کنیخوای اومده؟ حاال کھ مادتیحاال  -
 
 ...بھم اعتماد کن...  نشدهریھنوزم د.... نھ -
 

 ! شھاب برگشتھیحافظھ ....  معجزستنیا.... ایخدا
 

 چشمم جا خوش کرده بود ی کھ گوشھ ین قطره اشک از افتادکردمی می سعکھی حالدر
 ».پشتتم... من« : کنم، بھ او گفتمیریجلوگ

 
 ییبایچھ آھنگ ز. من پشتتم... زدی حرف را بھ من منی شھاب اشھی اوردم کھ ھمادی بھ

 ! جملھنیداره ا
 
 .بھم اعتماد کن -
 
 . بھت اعتماد داشتم، دارم و خواھم داشتشھیھم -
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 کنندی می کھ بادش را خالیمن ھم مانند توپ.  تکان داد و رفتی زد، سری تلخلبخند
 زدم یلبخند.  افتادعیاو ھم سر. فتدی ولو شدم و بھ قطره اشکم اجازه دادم بی صندلیرو

 تونھی منی بھتر از ای اتفاقیعنی.  دارهادیاو من رو بھ .... شھاب. و خدا را شکر کردم
 . دارمشک فتھ؟ی بی کسیتو زندگ

 
 بھ سمتم ی لبم بود، متوجھ شدم کسی طور کھ اون گوشھ نشستھ بودم و لبخند رونیھم
 بود کھ دم در با نگاھاش رو یاو ھمان پسر.  آن شخص، لبخندم محو شددنیبا د. ادیم

 و از کنارم رد شھ، اما صاف اومد کنارم ادی بودم بدواریام. رفتی ملیاعصابم تردم
 .نشست

 
 .سالم -
 
 .سالم -
 
 .دی آقا شھاب ھستیالیا از فامشم -
 
 .نھ -
 
 .دی باھاشون داری بپرسم چھ نسبتتونمیپس م -
 
 .دیتونیبلھ م -
 
 خب؟ -
 
 .شونمیمن نامزد قبل -
 
 پاسخ من چندبار پشت سر ھم پلک زد و دنیبا شن.  جوابو نداشتنی انتظار ااروی

 ».اوه« :گفت
 
 .نی جواب سوالتون رو گرفتھ باشدوارمیام -
 
 .راستش من برادر روشنا ھستم.... بلھ -
 
 .متوجھم -
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 .نداشتم" متوجھم" جز یگری واقعا پاسخ دز،ی عزی خواننده
 
  نھ؟گھی دنیشما در حال حاضر مجرد -
 

 کرد؟ی میاو واقعا چھ فکر.  مسخره بھش چشم دوختمی و با نگاھبرگشتم
 
 چطور؟ -
 
 .منم مجردم -
 
  داره؟ی بھ من چھ ربطنیخب ا -
 
 .من از شما خوشم اومده -
 

 . جا خوردم، کم گفتممشی از حرف مستقمی بگواگر
 
 بلھ؟؟ -
 
 .گفتم از شما خوشم اومده -

درست مثل .  پررو بودیلی انقدر گستاخ باشھ؟ خدادی او چھ طور بھ خودش اجازه ماوه،
 . بھ خودم مسلط شدم،ی بھت زدگھیبعد از شش ثان. خواھرش بود

 و؟ -
 .می قرار بذار با ھمخوامیم -
 

 .شدی میزیاما آبرور.  دونھ نر و ماده بخوابونم تو گوششھی بود حقش
 
 حرف شما و روش ابراز عالقھ و خواستھ ھاتون بھ شدت نکھی محترم، با ای آقادینیبب -

 بھ خودتون نی اد،ی داری بگم کھ اگر بھم احساسستی اما بد نندازه،یآدمو بھ خنده م
 .  طرفستھیچون احساستون کامال . شھیمربوط م

 
 .رسمی مشھی کھ بخوام ھمیزیمن بھ چ -
 
 . نخواھد بودنطوری بار اھی نی صورت، انیپس در ا -

 » !یپوف، چھ اعتماد بھ نفس« :گھیحتما اآلن با خودش م.  بھ خودت، سمانھنیآفر
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کھ و من ھم بھ شما ثابت خواھم کرد « : سمج بود چون گفتیلی او ظاھرا خاما
 ». وجود نخواھد داشتییاستثنا

 اشراف منشانھ ی بلند شدم و نگاھمیسپس از جا.  زدم و چشمانم را چرخاندمیپوزخند
 .کردی مکسانی را با خاک یبھ او انداختم کھ ھر آدم

 و یی در تنھاخواستمیفقط م.  صحبت کنمی نبودم با کسلی مای رفتم ولتی سمت جمعبھ
 . سکوت فکر کنم

.  عقد رفتمیبھ سمت سفره .  شدم کھ عاقد اومده و موقع انجام مراسم استمتوجھ
روشنا با .  قرمز نشستھ بودندشمی ابری از پارچھ بای زی مبلیشھاب و روشنا رو

 زل زده بود و چھره نیشھاب بھ زم. کردی و زننده بھ مھمان ھا نگاه می ساختگیلبخند
 نیآخر.  سخت مشغول فکر کردن بودینعی د، بوینجوری ایوقت. اش را جمع کرده بود

 خودش راجع بھ یسی پلی از معماھایکی ری بودم، درگدهی دی طورنی کھ او را ایبار
 ھوشمندانھ مجرم را یلی خ،یدست آخر ھم با گذاشتن تلھ ا.  قتل بودی پرونده کی

 . کرده بودریدستگ
 ی ھالیفام.  شھاب و روشنا دورشان را فرا گرفتندکی نزدی ھالی آمد و فامعاقد

روشنا بھ شھاب نگاه کرد و شھاب ھم .  قند شدنددنی سرشون مشغول سابیروشنا باال
 ی روشنا بھ کلی گفت و چھره یزیشھاب در گوش روشنا چ.  بھ روشنایبا ناراحت

ت  در گوشش گفیگری دزیشھاب چ سپس.  بھ شھاب نگاه کردیعوض شد و باناباور
 نی ناراحت بود بھ زمیروشنا کھ کل. و بعدش متوجھ شدم کھ بھ روشنا گفت متاسفم

 ».دونستمیم« :چشم دوخت و گفت
 چھ خواھدیمن مطمئن نبودم او م. و بھ من نگاه کرد» .متاسفم« : شھاب دوباره گفتو

 .دمی رژ لبم چھره ام را درھم کشیلبم را گاز گرفتم و بھ خاطر مزه . کار کند
 عروس یوقت.  عقد را خواندنی نشست و شروع کرد خطبھ ی صندلیرو عاقد

 ».دیدست نگھ دار« : بلند و محکم گفتیی جواب بلھ را بده، شھاب با صداخواستیم
 .  چشم ھا بھ شھاب دوختھ شده بودیھمھ .  مرگبار حکمفرما شده بودیسکوت

متاسفم کھ « :ش گفتاو از جاش بلند شد و بھ پدر.  بھ شھاب نگاه کردمی با نگرانمن
 نی سرجات ھمنیبش« :پدر شھاب با خشم و غضب بھ او گفت» . کردمدتونیناام
 ».حاال

 . دختر ازدواج کنمنی با اتونمیمن نم -
تو . منو ببخش.  برات سختھدونمیروشنا، م« : رو بھ روشنا کرد و بھش گفتسپس

 کھ تو ستی ننی بھ خاطر استمی من عاشقت ننکھی ا،ی ھستی استھیدختر خوب و شا
 ».گستی دیکی رینھ؛ من فقط دلم گ. ی داریزی چیکمبود
 یلیمن خ.  خوابوند تو صورتشدهی کشکی و ساد،ی پسرش وای پدر شھاب جلوسپس

 دھانم ی بالفاصلھ دستم را جلوی ولدمی کشی کوتاھغیشوکھ شده بودم و ناخودآگاه ج
شتش را بھ سمت من گرفت و  تازه متوجھ من شده بود، انگییپدر شھاب کھ گو. گرفتم
نھ .  دوستش داشتمیلی دختر را خنی ای زمانھی دخترس، نھ؟ من نیبھ خاطر ا« :گفت
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 دمیدی کھ میوقت.  بودیِ دختر مرجان بود، بلکھ خودش ھم دختر خوبنکھیبھ خاطر ا
اما . خواھمی نمیچی کھ از خدا ھکردمی با خودم فکر مد،یشما دوتا چقدر با ھم خوشحال

 تو شبھ خاطر.  بارنی بار بلکھ چندکینھ .  دردسر بود و بسی ھی دختر فقط مانیا
 دختر واقعا واسھ تو نی ایکنیفکر م. یری بود بمکی نزدی و حتیدی کشی سختیکل

 دختر تو رو نی ادمیمن اجازه نم. ندازهی ھم تو رو بھ دردسر می بلکھ کلر،یخوبھ؟ نھ خ
 »! وجھچیبھ ھ.  بکشونھیبھ تباھ

 . کھ من چقدر سمانھ رو دوسش دارمیدونیخودت م. کنمیر خواھش مپد -
 . پسری ھستیزی آبروری ھیتو ما -
 .متاسفم -

 بھت تی رفت و جمعرونی را گفت و بھ سمت من آمد و مچ دستم رو گرفت و بنی ااو
 شده بود و پدر شھاب کھ از رهی خنیروشنا ھمان طور بھ زم. زده را پشت سر گذاشت

 روشنا و چارهیب« :با خودم گفتم. کردی سرخ شده بود، رفتن مارو تماشا متیعصبان
 مھم زای چنیاما ظاھرا شھاب براش ا. فت اون ھمھ آدم ریآبروشون جلو! پدر شھاب

 نتونستم حالت صورتشو شھ،ی بھ صورت شھاب نگاه کردم، برخالف ھمیوقت. نبود
 . بخونم

 شھاب؟ -
 بلھ؟ -
 ؟ادی مادتیتو واقعا منو  -

او ھم .  سوار شدمعیمنم سر.  باز کردمی را برانی درآورد و در ماشنشوی ماشچییسو
 بود و از فرسنگ ظی غلیلیخ.  عطر روشنا را حس کردمی بون،یداخل ماش. سوار شد

 .  بودصیھا قابل تشخ
 .ادی مادمی ویآره سمانھ، ھمھ چ -
 ؟یاز ک -
.  بھ ذھنم اومدنی گنگیزای چھی ،ی اون ساعتو نشونم دادمارستانی کھ تو بیاونروز -

 ھی باز ی گفتمویتی شخصی ھایژگی خونمون و وی کھ بعد از روشنا اومدمیاونروز
 نی ای امروز تونکھیتا ا....  بھ خودم مطمئن نبودمادیاما راستش ز...  اومدادمی ییزایچ

 .دمتیمانتو د
از سال ھا  کھ بعد ی درست مثل کسد،یدرخشیچشمانش م.  برگشت و نگاھم کرداو

 . دوباره اش نداشتھدنی بھ دیدی امچی کھ ھندی را ببیکس
  شھاب؟ی کنکاری چیخوایحاال م -
 خونم بعدش کھ بابام اومد رمی خونت، خودمم مرسونمتیمن م. خدا بزرگھ. دونمینم -
 . برام در نظر گرفتھیھی چھ تنبنمیبب
 دهیچیاحساسات من کامال پ. می تا آخر راه با ھم صحبت نکردگری زد و دی چشمکاو

 ی داره، و از طرفادی طرف تا حد مرگ خوشحال بودم کھ شھاب منو بھ کیاز : بودند
 خود شھاب کھ نطوری ھم واسھ پدر شھاب و روشنا کھ آبروشون رفتھ بود، و ھمیکل
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فکر .  بگمدی بای چدونستمی نمنی ھمر کرده بود ناراحت بودم؛ بھ خاطسکی ریکل
 قتیدر حق.... زدی نمی احساسات من رو داشت چون او ھم حرفنی ھم شھاب ھمکنمیم

 .درست مثل من.  کھ بزنھومدی بھ ذھنش نمیحرف
 . شدمادهی پنیمن از ماش. میدی رسباالخره

 . پدر درکت کنھدوارمیام.... خداحافظ -
 .مواظب خودت باش. خداحافظ -
 .باشھ -

 خودم ی را خانھ نجای داشتم کھ ای حقمن واقعا چھ.... خانھ ام.  سمت خانھ ام رفتمبھ
 دهی نکشی زحمتچی بھ دست آوردنش ھیبرا...  بودمدهی جا را نخرنی منکھ ادانستم؟یم

 . ھستم منیواقعا چھ آدم خودخواھ... بودم
 را عوض کردم و مسواک زدم و میلباس ھا.  ھا وارد خانھ شدمالی فکر و خنی تمام ابا

 . بھ خواب رفتم
من .  پدر شھاب برومشی گرفتھ بودم پمی شدم، تصمداری روز بعد کھ از خواب بصبح

 نھی کچیمن از او ھ. کردمی می ازش معذرت خواھدی ادب بودم و بای بیلی مدت خنیا
 ی و کدورت ھاوردمی از دلش در مدیبا.  بودنی دل چرکیلی نداشتم اما او از من خیا

 دلمھ را یعنی پدر شھاب، ی مورد عالقھ ی غذاتم گرفمیتصم. میذاشتیگذشتھ رو کنار م
 بار پدر شھاب گفتھ بود کھ حاضره ھرروز ھی ادمھی. درست کنم و بھ خانھ شان بروم

 تمام دیبا. خوادی صبر و حوصلھ می غذا کمنیدرست کردن ا.  وقفھ دلمھ بخورهیو ب
 حاضر شد، آن ذا غنکھیبعد از ا.  و آن ھا رو بھ دقت ببندمزمیمواد را در برگ مو بر

 . گذاشتم و رفتم تا لباس بپوشمیھا را در قابلمھ ا
زنگ .  بودمسادهی وانای شھاب ای در خونھ ی ساعت بعد، من حاضر و آماده جلوکی

 . جواب دادیدر را زدم و خدمتکار
 بلھ؟ -
 .سمانھ ام.... الو سالم -
 ن؟یسالم سمانھ خانوم خوب -
 و؟ تامی بتونمیم.  خانومشیممنون ستا -
 . از ارباب بپرسمدیبذار.... راستش -
 .باشھ -

 بزرگ اطی را داخل حمی منتظر موندم؛ سرانجام در باز شد و من پارونی را بقھی دقپنج
 آنچھ کھ در انتظارم بود ی و خودم را برادمی کشقی عمینفس.  منزل گذاشتمیبایو ز

 و مھربان، ری خانوم، مستخدم پشی و فواره گذشتم و ستاقیاز مقابل آالچ. آماده کردم
 . مکان کرده بود، بدو بدو آمدنقل نجایکھ بعد از مادرم بھ ا

 .سالم خانوم -
 آقا شھاب ھستن؟. ی خستھ نباش؟یخوب. سالم -
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 بھشون حضور خواستمیمنم م. کننیراستش اآلن دارن با ارباب صحبت م... زهیچ -
 .نیھم بھتره تنھاشون بذارشما ...  کردنرونمیشما رو اعالم کنم از اتاق ب

 .مونمی منتظر ممنیآھا پس تو نش -
 .ترسھی میزی چھی از دمی فھمشی لحن صحبت کردن ستااز
  افتاده؟ی خانوم اتفاقشیستا -
 .نی باھاش برخورد نداشتھ باشنی کنی سعھی عصبانیلیفقط خانوم، ارباب خ.... نھ -
 .نمی او رو ببخواستمیاما من م... ِا -
 ! خانومیوا -

 خودم ی تپھ ای از باالخواھمی ھستم کھ می اوانھی بھ من نگاه کرد کھ انگار دی طوراو
 . پرت کنمنییرا بھ پا

 .دشونینینھ بھتره نب -
 . آرومشون کنمخوامیم. نی عصبانی از چشونی ادونمیمن م -

 . را گاز گرفتملبم
 خچال؟ی قابلمھ را بذارم تو نی ادیخوایم. نیدونیھرجور خودتون صالح م -
 . خودم باشھ ممنونشی پخوامینھ م -

من ھم . دی ھا را بشونی رفت تا ماشاطی خانوم بھ حشیستا. می بوددهی رسمنی اتاق نشبھ
 گذاشتھ بودم شش نجای را امی کھ پای بارنیاول.  مبل نشستم و بھ اطرافم نگاه کردمیرو

 شی اتفاقا پنی کھ ھنوز اگشتمی کاش بھ اون موقع برمی اکردمیآرزو م.  بودشیسال پ
 . بودومدهین
 خواستمیم.  کنجکاونطوریو ھم...  خستھ شده بودمگھید.  ساعت آنجا نشستھ بودممین

. دهی کھ انقدر طول کشزننی حرف مینطوری ایبدانم شھاب با پدرش در مورد چ
بھ . دھدی نشان میلعمل پدر شھاب چھ عکس اشب،ی دیای بدونم بعد از قضاخواستمیم

 تق تق پاشنھ یصدا. کار پدر شھاب رفتم  بلند شدم و بھ سمت اتاقمی از جانیخاطر ھم
 یادآوری و حضور من رو شدی اتاق، در اتاق منعکس می کف سنگی کفشم، رویھا
 . کردیم
 . صحبت ھاشون رو بشنومی گوشم را بھ در چسبوندم تا صدادم،ی اتاق کھ رسبھ

 .دمی پدر شھاب را شنیادھای فری در چسباندم، صدا را کھ بھگوشم
 ! کھ تن مادرت تو قبر بلرزهیکنی میکار!  نمک نشناسی پسره یا -
 .نی منو درک کننیتونی نھ؟ پس من،یپدر شما ھم عاشق مامان بود -
 یعنی! دهی ثروتت نقشھ کشی دختر ھرزه و دزده کھ براھیاون ! عشق کورت کرده -

 ؟ی بفھمنوی ایتونینم
 .نی حرف بزنینطوری در مورد سمانھ ادمیاجازه نم -
 .فتھی بی اتفاقنی ھمچذارمیمن نم.  پوالتو بدزدهخوادیاون م -
 ن؟ی فکر کنینطوری باعث شده در موردش ایچ -
 . باشھتونھیاون دختر قبلنا دزد بوده، اآلنم م -
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 .می دوست دارگرویپدر ما ھمد -
بھ خودت .  کھ اون افسونت کردهگمیدارم بھت م! یشی ممونی مال اآلنھ، بعدھا پشنیا -
 .ایب

در را .  سرم داغ شده بودتیاز عصبان.  فکر کنھینطوری پدر در موردم اشدی نمباورم
قابلمھ را محکم در . بھ شھاب و پدرش با غضب نگاه کردم. ھل دادم و وارد اتاق شدم

 .دمیشنی را ممی دندان ھادنیی سایبغلم گرفتھ بودم و صدا
 .پدر از شما انتظار نداشتم -

 عبوس و سرد بھم زل یپدر ھم با چھره ا. کردی ناراحت نگاھم می با چشمانشھاب
 .زده بود

 .دی بفھمنوی اکنمیخواھش م. ستمیمن دنبال پول ن -
 !ی دختر مارموسھیتو  -
 !ستی ننطوریا -

 . ندادم بغضم بترکھاجازه
 .یمال خودت ندونقرار بود شھابو . رونی من برو بیاز خونھ  -

 ».دونمی منم کھ اونو مال خودم منی ادونھ،یاون منو مال خودش نم« : گفتشھاب
 .می قرار داشتھیما  -
 .اآلن حافظم برگشتھ. شناختمی بود کھ من سمانھ رو نمیاما قرارتون مال وقت -

اما تو رو خدا در موردم . متاسفم. من اشتباه کردم قبول. کنمیپدر خواھش م« : گفتممن
 ».نی فکر نکنینطوریا

 »! گستاخی دختره یا« : زدادی آمد و فرکمی بلند نزدیی شھاب با قدم ھاپدر
 انداخت و با نمونی خودشو بعی دستش را بلند کرد تا بزنھ تو گوشم اما شھاب سراو

 ».شش تو گوی بزنیحق ندار« : مصمم گفتیچھره ا
 ...ی پسره یا -

« : نسبتا آرامتر گفتیی آورد و با صدانیی تمام گذاشت، دستش را پامھی حرفش را ناو
 ».رونی بدیبر
 رونیشھاب دستم را گرفت و از اتاق ب.  حرفش را دوباره تکرار کندمی منتظر نشدما

 . میاومد
 .ونری بمی خانوم سپردم و ھمراه شھاب از خونھ زدشی غذاھا را بھ ستامن

 .ھی عصبانیلیشھاب پدرت خ -
 .دونمیم -
 م؟ی کنکاری چدیبا -
 . تا آروم شھمی بھ کارش نداشتھ باشی کاری چند روزھیفکر کنم بھتر باشھ  -
 م؟ی ما با ھم باشذارهی مینجوری ایکنیفکر م -

 . دلگرم کننده زدی بھ من نگاه کرد و لبخندشھاب
 .مطمئن باش.  مانع من بشھتونھیاون نم -
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 .من بھت اعتماد دارم -
 . دی زدم و او خندی چشمکبھش

 با ی آمد و ما کلی مدنمیشھاب ھرروز بھ د.  گذشتی اتفاق خاصچی روز بدون ھسھ
 نی ماشدمی کھ از سرکار بھ خانھ آمدم، دیروز سوم وقت. میدیخندی و ممیگفتیھم م
 از یکیسمت رفتم . زننی خونمو بار ملی دم در خونھ ام پارکھ و دارن وسایخاور

 . بودختھ آفتاب سوی مسن با چھره ایباربرا کھ مرد
  چھ خبره؟نجایا. سالم آقا -
 .میکنی مھی خونھ رو تخلنی امیدار -
 کدوم واحدو؟ -
 .واحد سھ -
 ؟ی منو؟؟ بھ چھ حقیخونھ  -
 .صاحبخونھ گفتن -
 ! منھی خونھ نجای؟ اما ا...صاحبخونھ -
 . ندارهیبھ ما ربط -
داخل خونھ باربرا داشتن .  سوار آسانسور شدم و وارد خونھ ام شدمتی عصبانبا

 ماتم ی شده عبور کردم و با حالتی بستھ بندلی وساانیآرام از م. کردنی جمع ملویوسا
 . مال من نبودند چشم دوختمگری خونھ ام کھ اکنون دلیزده بھ وسا

 ...پس پدر شھاب آخرش کار خودشو کرد -
 . ھوا معلق شدهی درست مثل قبل رومی فکر کردم کھ زندگنی بھ ای ناراحتبا
 نی از اتاق ھا رفتم و ھمان جا نشستم و سرم را بیکی ی پر اشک بھ گوشھ ی چشمانبا

... خانوم« : از آن ھا گفتیکی کھ کار کارگرھا تمام شد، یوقت. دستانم قرار دادم
 ».می درو قفل کنمیخوایم

 . شدمرهی را بلند کردم و بھ او خسرم
  بردارم؟موی ضرورلی مقدار از وساھی شھیم. امیاآلن م -
 .باشھ -

 کوچک ی ساک دستکی را برداشتم و در می از لباس ھای جام بلند شدم و کماز
 . انداختمی آمدم و بھ آن نگاھرونیسپس از خونھ ب. چپوندم

 .زمی عزیخداحافظ خونھ  -
 ھم نمی رفتم اما متوجھ شدم ماشنگی بھ پارکنی سنگیی با اندوه فراوان و قدم ھابعد

 بھ شھاب زنگ بزنم اما با خودم خواستمیم.  و پدر شھاب آن را ھم برده استستین
 ی اونا با ھم دعوا کنن؟ اگھ اآلن بھ شھاب زنگ بزنی کنی کارھی یخوایبازم م« :گفتم

 ».یکنی فقط اوضاعو بدتر میطورنیا.  مای خونھ ای بگھیحتما م
.  کردمی روادهی پابانیسپس در خ. دمی کشقی عمی شدم و آھالیخی بنی خاطر ھمبھ

 خواستمی شب را در ھتل بگذرانم اما نمتوانستمی داشتم و با آن مفمی پول در کیمقدار
.  خستھ بودمیلیخ.  بھ سمت ھتل راه افتادمادهی نگرفتم و پیپولمو حروم کنم پس تاکس
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قار و قور .  شده بودکیوا تارھ.  داشتمروخانھ را در دای سختیامروز روز کار
بعد از حدود . ی نخوردیچی کھ از ساعت دوازده بھ بعد ھکردی میادآوریشکمم بھم 

 خستھ و گرسنھ یلیخ.  کردمجھی گرم، احساس سرگی در ھوای روادهیدو ساعت پ
 ست دوی از دست دادن خانھ یادآوریبا . چرخھی دور سرم مای دنکردمیاحساس م. بودم
.  ان نشستھ بودیشانی و عرق بر پکردیدلم درد م.  رفتجی گشتری سرم بم،یداشتن

 مست تلو تلو ی مانند انسان ھارفتم،ی ممکتی بھ طرف نیوقت. نمی بشیخواستم کم
و بعد، ... شودی مکی نزدنیبا گذاشتن قدم سوم، احساس کردم سرم بھ زم. خوردم

 . محضیکیتار
 

چشمام رو تنگ کردم و . فاصلھ چشمانم را زد بالیدی را کھ باز کردم، نور سفچشمانم
 . را نداشتلی تحلھی و توان تجزکردیسرم ھنوز درد م.  شدمرهی سرم خیبھ سقف باال

 !اون بھ ھوش اومده -
 . شھاب، چند بار پلک زدمی صدادنی شنبا
 . بودمدهی چقدر ترسی خدا رو شکر اگھ بدونیوا! سمانھ -
 من کجام؟ -
 .ی دکتر گفت ضعف کرده بود؟یکرده بودچرا غش . یمارستانیب -
  بودم؟ھوشیچھ مدت ب -
 حاال چرا ساک دستتھ؟. دونمی قبلشو نمقھ،ی دقستی کھ بمارستانیتو ب -
 . از دوستامیکی ی برم خونھ خواستمیم.... خواستمیم -
 دوستات؟ -

 . باال دادی را با بدگمانشی از ابروھایکی او
ھمون دوستم کھ تو دانشگاه با .  صھبایخونھ ... ام... ی خونھ رفتمیداشتم م.... آره -

 ادتھ؟ی... می بودیمی صمیلیھم خ
 
 شب اونجا نکھیاونم واسھ ا. یرفتی خونشون نمچوقتیاما تو ھ. ادمھیآره صھبارو  -

 .یبخواب
 . شب رو اونجا بخوابمخواستمیشب اونجا بخوابم؟ نھ من نم -
 ھ؟ی ساک واسھ چنیپس ا -
 

 . سرھم کردمی دروغیبا دستپاچگ! گند زدم: دی درست حدس زدز،ی عزی خواننده
 
 نای چندتا شکل اخوادیآخھ م...  نشون صھبا بدمخواستمی لباسا رو راستش منیا... آه -

 ...بخره بعد من گفتم کھ
 
 . تمام گذاشتممھی نی ورود دکتر، حرفم را با خوشحالبا
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 !حالم چھ طوره؟... زهیچ... دکتر -
 پلک زد و نکشیدکتر چندبار پشت ع.  استقبال شدبی عجی با نگاه ھابی عجسوال
 ھروقت احساس نیتونیم. نیفقط ضعف کرده بود... حال شما خوبھ... اوه« :گفت
 ».دی حالتون بھتر شده مرخص شنیکرد

 
 . ممنون -
 !پرستار.  بگم کھ سرمتون رو عوض کننخواستمیفقط م... رمی مگھیخب من د -

 یگری دزی کھ چدیسپس ازم پرس. خل اتاق و سرمم را عوض کرد اومد داپرستار
 چی بود و ھسادهی اون گوشھ وایشھاب ھم ھمونطور.  نھ و من گفتم نھای خواھمیم

 »  کردن؟رونمینکنھ بو برده کھ از خونھ ب« :با خودم گفتم.  نزدیحرف
 

 من ھم با  رفت ورونی حساب بھی تصفی کار پرستار تمام شد، شھاب برانکھی از ابعد
 جھی نتنیدست آخر ھم بھ ا.  بودمطمی شرایابی تخت اتاق مشغول ارزیچشمان بستھ رو

 ی و در ھتلرونی برم بمارستانی زودتر از بی کھ ھر چنھی کار انی کھ بھتردمیرس
.  کندنی خانھ را تامی پول اجاره تواندیحقوقم نم  کھدمیشی اندیبا ناراحت. اقامت کنم

اما بعدش .  را در ھتل بمانمیادی خاطر مجبورم مدت زنیبھ ھم... دست کم نھ اآلن
 از فرانک بخوام تا بھم تونمی مکنم؟یچرا من انقدر ھتل ھتل م:  بھ ذھنم آمدیفکر بھتر

 از مخمصھ تا کھ  فکرنیاز ا.  بمونمششی کھ امکانش باشھ پیکمک کنھ تا زمان
 . رو بھ روم زل زدمواری بھ دی زدم و با خوشحالی ام، لبخندافتھی نجات یحدود

 
 . بھ در زد و وارد شدی بعد، شھاب تقھ اقھی دقچند

 ؟یبھتر -
 .ای تو زحمت افتادیبھ خاطر من بدجور. آره ممنون -
.  خودمو رسوندمعی سریمارستانی بھم زنگ زدن گفتن بیوقت. ینھ بابا چھ زحمت -

 سمانھ؟.  بودفمیوظ
 
 بلھ؟ -
  نرفتھ؟ادتی کھ وی رو کھ اونروز بھم دادیاون قول -
 کدوم؟ -
 .می بھ ھم بگوی ھمھ چمی کھ قول دادیھمون -
 ...یگیآه اونو م -
 ؟ی کھ نرفتھ خانومادتی. آره -
 .نھ... ن -
 .خوبھ -

 »خب امروز سرکار چھ خبر؟« : زد و ادامھ دادی لبخنداو
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 . نبودی خبریسالمت -
 .ندیگوی احساس، عذاب وجدان منی بھ اکنمیر مفک.  نداشتمی خوباحساس

شھاب در خواندن . دادمی می سرسری اما من فقط جواب ھامی صحبت کردگری دیکم
 بھ حرف ی در بھ دام انداختن دروغ و نحوه نطوریھم. فکر آدما واقعا ماھر بود

 بود من دروغ دهی فھمیاو بھ راحت.  نکرده بودنشسی پلسیی ریالک. کشاندن افراد
در دلم بھش . رمی عذاب وجدان بگکارم نی کرده بود من از ای کاری و بھ راحتمیگویم

 . گفتمنیآفر
 
من .  بمونمنجایشھاب ازم خواست کھ شب را ھم ھم. می بودمارستانی شب در بمھی نتا

 . رفتن نداشتم حرفشو قبول کردمی براییھم کھ جا
 . خونھرمیفردا ھم خودم م. من حالم خوبھ.  بروگھیپس تو د -
 .مونمی منجایمن ھم. اصن حرفشو نزن -
 گھ؟ی میپدر چ -
 . بکنھتونھی نمی کارچیاون ھ -
 . خونھ بھترهینھ شھاب تو بر -
 . باالسرت باشھیکی بھتره یضیسمانھ جان تو مر -

 . ام را بھ کار ببرمژهیمجبور شدم طرفند و. شدی نمی راضینطوری او انھ
 .ستمی راحت نینجوریشھاب من ا -
 

 راحت میلیمن کنار او خ.  کھ امروز بھ شھاب گفتمی دروغنیسوم.  را گاز گرفتملبم
 . تنھا باشمخواستمیبودم اما اآلن واقعا م

 
 .ستمیراحت ن... من -
 ... خوابمی تو راھرو مرمیمن شب م... اما -
 . دونمیم -
 .امی فردا صبح مرمی من مھینطوریھ اخب پس اگ... اوه -
 !اینھ ن -

 .می جا خوردادمیھم شھاب ھم خودم، از فر.  زدمادی فربایتقر
من خودم . ی و بعد برگردیای ھمھ راھو دوباره بنی استیالزم ن...  کھنھیمنظورم ا -
 .رمیم
 .امی ھم من بازم میسمانھ لطفا چرت و پرت نگو چون خودت رو اگر جر بد -

 کھ خوامیراستش نم... من...  شھابنیبب! نھ نھ نھ نھ نھ نھ« : گفتمتیبا عصبان!  نھیوا
 ». بھت وابستھ باشمنقدریا

 . دروغنیچھارم
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 ؟یوابستھ باش -
 .آره -
 ی وابستگنکھیا. ی داراجی و بھ کمک احتیضیتو مر.  فرق دارهھیاما اآلن قض -
 .ستین
 .چرا ھست -
 . تنھات بذارمخوامیمن نم. ستینھ سمانھ ن -
 .گھی دامی میعنی امی خودم مگمی م؟یدی بابا چرا تو حرف گوش نمیا -
 .نھ سمانھ امکان نداره -
 . کھ نظرمو عوض کنمستی نمی راھچی کھ گفتم ھینیشھاب ھم -
 
  سمانھ تو چت شده؟یوا -
 .یچیمن؟ ھ -
 .بھی عجیلیرفتارت خ -
 .ستی نبی عجچمی ھرینھ خ -
 .گمی من بھ خاطر خودت مزمیعز -
 قبول؟. گمیو خودت م... منم بھ خاطر خودم -
 .ری باھام تماس بگیپس ھروقت تونست.  خب قبولیلیخ!  بابایا -
 
 .چشم -
 

 شدم و یسوار تاکس. صبح زود، حالم کامال خوب شده بود. دمی رفت و من خوابشھاب
زنگ در را . خانھ شان بودم ساعت، دم در میبعد ن.  فرانک راه افتادمیبھ سمت خانھ 

 ذره ھم چاق نشده بود و درست مثل کی چند سال، نی ایتو. محمد در را باز کرد. زدم
 . انددهی پوست کشی را ورقھ اشی روھ کماندی میتیقبل، مانند چوب کبر

 .نی خوش اومدیلیخ. بھ بھ سالم سمانھ خانوم -
 
 .  سرزده اومدمدیببخش. سالم آقا محمد -
 . تودییبفرما. نی ھم خوش اومدیلینھ خ -
 

 بچھ نشستھ بود و مامانش داشت با ی غذای صندلی خونھ کھ شدم، عسل رووارد
 نی بھ خاطر انیالبتھ ا.  من، گل از گلش شکفتدنیفرانک با د. دادیزحمت بھش غذا م

 غذا دادن بھ نی بار سنگرینبود کھ دلش برام تنگ شده بود، بلکھ خوشحال بود کھ از ز
 !کردمی مارونکی ادی بود و من باافتھی ییبچھ رھا

 ؟یخوب. سالم سمانھ جون 
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 .ممنون -
 

. دمی نرمش را بوسیشانیبعد من سمت عسل رفتم و پ. می کردی و احوال پرسیروبوس
 کھ محمد رفت سرکار، از فرانک یوقت.  نشستم و با فرانک صحبت کردمیکم

 » ازت بکنم؟یخواھش ھی تونمیفرانک؟ م« :دمیپرس
 
 !البتھ -
  بمونم؟نجای مدت اھی شھیم -
 
 ؟ی بموننجایا -
 ...آره -
 اما چرا؟... خب، البتھ -
 
 گھ؟ی گرفتھ بود دنی کھ پدر شھاب برام خونھ و ماشیدونیم.... راستش -
 .دونستمیآره م -
 .رونیراستش پدر منو از اونجا انداخت ب... خب -
  چرا؟رون؟یانداختت ب -
 نم؟ی کھ بھم گفتھ بود حق ندارم شھابو ببادتھی -
 .ادمھیآره آره  -
 .دمیبھش حق م.  حرصش گرفتھمیسادیچون ما جلوش وا -
  با باباش حرف بزنھ؟یگی خب چرا بھ شھاب نمی وایا -
 . دوباره بھ خاطر من با باباش دعوا کنھخوامینم -
. یکنی نمی زندگگھی کھ تو اونجا دفھمھی زود مای ریِخب دختر خوب اونکھ د -

 .رونای بنیری ھرروز با ھم میناسالمت
 
 خودم بھش خوامیاما نم. شنوهیاحتماال از زبون پدر ھم م. فھمھی خودش مدونمیآره م -

 .ی کنینیری خودشیخواستی مگھیاونوقت پدر م... بگم
 
 .ی بھش دروغم نگفتینجوریا. سمانھ بھ نظرم برو بھش بگو -
 
 . پدرو ندارمیای پرخاشگری حوصلھ ندفعھیاما ا....  بگم بھش دروغخوامیمن نم -
 
 . قدمت رو چشم،ی بموننجای ایخوایحاال اگھ م. یدونیھرجور خودت صالح م -
 
 .ی بھ من لطف داشتشھی فرانک تو ھمیمرس -
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 ؟یکشی عسلو می زحمت غذایراست. ی باشھ تو دوستمی ھرچکنمیخواھش م -
 

 ! گفتم؟نیدی دز،ی عزی خواننده
 
 .آره البتھ -
 
 تونھیگفت نم. دیشھاب فردا بھم زنگ زد و حالمو پرس.  شد کھ من آنجا ماندمنطوری او
.  سواالتش در رفتمریمنم خدا رو شکر کردم کھ از ز.  چون سرش شلوغھنتمی ببادیب

. اما روز بعدش، پدر شھاب بھم زنگ زد.  طور پس فردانی نشد، ھمی ھم خبرشیفردا
 . رو برداشتم و صحبت کردممی گوشودم، تعجب کرده بیلیمن کھ از تماسش خ

 
 .دییالو بفرما -
 .عدالتفردم -

 »!نیشھابم عدالتفرده شما ھم عدالتفرد!  تا عدالت فردمیعدالت فرد دار« : دلم گفتمدر
 .سالم پدر -
 ! نام صدا نکننیگفتم منو بھ ا -

  داشت؟کاری با من چیعنی....  نبودی مثل قبل ترسناک و عصبانشیصدا
 .شرمنده... اوه -
 .ی شدمی سوراخ موش قاھی ی و توی کھ از اون خونھ رفتنمیبیم... خب -
 . کردنرونمیاز اون خونھ نرفتم، ب -
 !ساکت -

 نای زودتر از ادیبا.  کردمرونتی کردم بیخوب کار« : و ادامھ داددی کشنی سنگینفس
 ».کردمی کارو منیا
 ...من.... پدر -
.  بھ درزدهی سمیرفتی کھ قبلنا با ھم می پارکایامشب ساعت ھشت ب! متنی ببخوامیم -

 شما دمی محی خونھ اما من ترجادی مری دنکھی کارشھ و با اری درگیلی روزا خنیشھاب ا
 روشن شد؟. نی داشتھ باشیتا حد ممکن مالقات کمتر

  پدر؟یراست. امیساعت ھشت؟ باشھ چشم م... اوه -
 ھ؟یچ -
 ن؟ی کردرونی کھ منو از اون خونھ بدونھیشھاب م -
 .یی حرفانی اما ظاھرا عاقلتر از ایانتظار داشتم کھ بھش بگ! دونھینھ نم -
 .خواستمی خوبشو مشھیمن ھم -
 ! باز شدمارستانی بھ خاطر تو سھ بار پاش بھ بی چطوردمیآره د -
 ! کھ دست من نبودنایخب ا -
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 .خداحافظ -
 
 ی برایتماس او و گذاشتن قرار.  بودمدهی ترسکنمیماعتراف .  را قطع کردی گوشاو
 منو بدزده و بندازه تو رودخونھ تا ادعا کنھ خواستینکنھ م.  بودبی عجگری ھمددنید
 ....ستی ندی دزده؟ بعی دختری برای مجازات الھنیا

 رهی رو بھ روم خواری بھ دیبا ناباور.  مبل نشستمی گذاشتم و روفمی را داخل کتلفن
 را با شیدست ھا. رونی فرانک از داخل آشپزخانھ اومد برفتم؟ی مدی باایآ... شدم

من برگشتم و »  ظرفارو بشورم؟ی کمکم کنیخواینم« : خشک کرد و گفتشبندشیپ
 » بود سمانھ؟یک« :دن حالت صورت من گفتیاو با د.  دادملشی اندوه بار تحوینگاھ

 . نداشت نگمیلی نھ؟ دلایبھش بگم .... دمی کشیآھ
 .نھی منو ببخواستیم. پدر شھاب -
 خواد؟ی از جونت میتو رو؟ وا چ -
 . وهللادونمینم -
  و کجا؟یحاال ک -
 . پارکھھی یامشب تو -
 .سمانھ نرو خطرناکھ -
تازه باالخره .  بھم بگھخوادی می کنجکاوم بدونم چی طرفھیاما از .... آره بھتره نرم -
 روز با ھم ھی میخوایمن و شھاب اگھ خدا بخواد م...  باھاش رو بھ رو شمدی روز باھی

 حرف حسابش نمی ببدیبا.  از باباش فرار کنمتونمی نمی تا اون موقع کھ ھمیازدواج کن
 .ھیچ
 .خب پس حداقل بھ شھاب خبر بده.  ھستنمی ایگیآره راس م -
 .رم تنھا بدیبا. زنھی پدر حرفشو نمیاونجور.... نھ فرانک -
 .امیپس حداقل بذار من باھات ب!  بابایا -
منم . فتھی نمی کھ اتفاقشایا. ی بشرشی تو ھم درگخوامی باشھ نمیاگھ خطر. نھ عمرا -

 .گردمی و برمرمیسالم م
 . دختریدوباره کار دستمون ند. مواظب خودت باش -
 .باشھ -

دلم . ظرف ھا را بشورم بھش زدم و از جام بلند شدم و بھ آشپزخانھ رفتم تا یلبخند
 کاش مثل قبل بھم اعتماد یا.  ما نبودنی کاش پدر بیا.  شھاب تنگ شده بودیبرا

 ی ارسالن عوضنی ایول....  کاشیا. داشت و منو مثل دختر خودش دوست داشت
 . خراب کردویاومد ھمھ چ

محمد ھنوز .  بشقاب را ھم شستم و رفتم تا حاضر شمنیآخر.  ھفت شده بودساعت
 و عسل ھم داشت با جغجغش زدی تلفن با مادرش حرف میفرانک داشت پا.  بودومدهین

 .  فرانک رفتمشی و پدمیعسل را بوس. کردی میباز
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 .خداحافظ -
بعد » ! دستت مامانی لحظھ گوشھی« : دست تکان دادم، او ھم بھ مادرش گفتشیبرا

 بھ شھاب ینگ نزداگھ تا ساعت ده بھم ز.... مواظب خودت باش« :سمتم اومد و گفت
 ».یی کجاگمیم
 .خداحافظ. باشھ -
 .زمیخداحافظ عز -

من کھ از قبل بھ آژانس زنگ زده بودم و دم .  تلفن شدی دوباره مشغول صحبت پابعد
 .  آمدم و آدرسو بھش دادمرونی از خانھ بعیدر منتظر بود، سر

 ی دور رویا دختر و پسر در فاصلھ ھیفقط .  بھ شدت خلوت و سوت و کور بودپارک
 سبز ی کوچک بود، اما فضایپارک. کردندی نشستھ بودند و با ھم صحبت میمکتین

 .میومدی منجای بھ درھا را بھ ازدهیما معموال س.  داشتییبایز
 دور از آن زوج یاو در فاصلھ ا.  کنمدای اطرافم نگاه کردم تا پدر شھاب رو پبھ

 از مستخدم یکی.  کھ در پارک قرار داشت نشستھ بودی شطرنجزیجوان، پشت م
 کھ یوقت.  بودششی بھ او اعتماد داشت و ھمھ جا ھمراھش بود پیلی ھم کھ خشیھا

پدر شھاب ھم . سالم کردم.  بوددمتشخی پی شدم کھ کنار پایجلوتر آمدم، متوجھ ساک
 نشستم و یندل صیمن ھم رو. نمی جواب سالمم را داد و تعارف کرد تا بشیبا خونسرد

 . بھ او نگاه کردم
  چطوره؟ی آواره ایزندگ.... خب -
 .کنمی کھ تجربش مستی بارم ننیاول -
 . ستی بارت ننیالبتھ کھ اول -

 . نگفتمیچیَ برخورد اما ھبھم
 ن؟ینی منو ببنیخواستی می چیبرا -
 . حالتو بپرسمخواستمیم -
 حاال برم؟.  خب من حالم خوبھن؟یھم -
 ھ؟ی چطوری آواره ایزندگ. یجواب سوالمو نداد -

 »ن؟ی بشنونیخواستی منویھم. سختھ« : را بستم و گفتمچشمانم
 .آره -

 . خم کردزی می بھ اطراف انداخت و خودش را روی نگاھی بھ طور مرموزاو
 . منصفانھ دارم براتشنھادی پھی سمانھ من نیبب -
 شنھاد؟یپ -

 کھ پدر دمیدیبا وجود نور کم، م.  بدمصی پلک زدم تا حالت چھره اش را تشخچندبار
 . استیعصب

 . بھتر کنھتوی زندگتونھی کھ میشنھادیپ.  خوبشنھادی پھی -
 ؟یچ -
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« :پدر شھاب گفت.  گذاشتزی می کرد و مستخدم ساک را روی بھ مستخدم اشاره اپدر
 ».یاری نادی ھم بھ  اسم شھابوی حتنکھی ایدر ازا.  تومنونیلیصد م

اما او ....  بزنمی حرفتوانستمیاز شدت تعجب و انزجار نم.  بھش نگاه کردمی ناباوربا
 :من بالفاصلھ گفتم.  کرد و لبخند زدیاز مکث من برداشت بد

 بھم وی مبلغنی چننی کھ حاضرادی انقدر از من بدتون مینی ن؟یکنی منکارویپدر چرا ا -
  تا دست از شھاب بکشم؟نیبد

 . کردسی را خمی گونھ ھامی ھااشک
 ن؟ی و پشتم بودنی کھ دست منو پنج سال گرفتھ بودنی شما نبودنی پدر، ان،یبھم بگ -

مگھ من دختر ....  مگھ منن؟ی کھ منو مثل دخترتون دوست داشتنی شما نبودنیمگھ ھم
با شھاب ازدواج کنم؟  من نی کھ قرار گذاشتنی مگھ خود شما نبودستم؟یمرجان ن

 ....مگھ.... مگھ
 خراب شوی زندگیتو دار!  بکشھی ھمھ سختنی شھاب ای کھ باعث شدیتو بود -
 !یکنیم
 .نیکنی فکر مینطوریفقط شما ا -
  نھ؟ای یکنی پولو قبول منیا -
 کھ شھاب یثروت.... خوامیثروت عشقو م.... خوامی ثروتو نمنیمن ا.... نھ... نھ -
 . بھم بدتشتونھیم

 حرف منو در جا نیاما پدر شھاب با گفتن ا.  جام بلند شدم و خواستم کھ برماز
پس .  جنگ شروع شدهنیاما بدون کھ ا....  باشھ نکن؟یکنیقبول نم« : کردخکوبیم

 ».میبچرخ تا بچرخ
 . از آن جا دور شدمی گفتن حرفبدون
 سمتم دیفرانک دو. خانھ شدموارد .  برگشتمنای فرانک ای شدم و بھ خانھ ی تاکسسوار

 ی شد چیچ. دهیحالت خوبھ؟ رنگت پر« : گفتیو سرتاپامو برانداز کرد و با نگران
 »گفت؟
فقط ....  نگفتیچیھ« : لرزان و آھستھ گفتمیی را بھ صورتش دوختم و با صدانگاھم

 ».نھی منو ببخواستیم
 ».یرسی آخھ مطمئن بھ نظر نم؟یمطمئن« : نگاھم کرد و گفتی با بدگمانفرانک

 .ریشبت بھ خ.  استراحت کنمخوامی خستھ ام میلیفرانک من خ -
 .یُ مردم از فضولگھیِا بگو د -
 .نھی منو ببخواستی فقط مگھیگفتم د -

 بھ اتاق عسل رفتم و عیسپس سر.  و وانمود کردم خواب آلودمدمی کشی الکی اازهیخم
احساس . ومدیخوابم نم. دمیض کردم و دراز کش را عومیلباس ھا. تشکم را پھن کردم

 یبرا.  شده بودمریمن تحق.  رفتھ بودلینھ در جسمم، بلکھ روحم تحل. کردمیضعف م
او من رو با . دی با پول خرتوانی ھا را مآدم کردیپدر شھاب متاسف بودم کھ فکر م

من عاشق .  حقارت رو نداشتمنی تحمل اییتوانا.  در مغازه اشتباه گرفتھ بودیجنس
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اشک .  ما نداشتھ باشدی بھ کاری را درک کند، حداقل کارنی اتواندیشھابم، اگر پدر نم
اآلنم دوستش . تممن پدر را دوست داش... من. ستمی گرمیآرام در جا.  شدری سرازمیھا

 حال، او پدر شھاب بود و نیبا ا.  کرده بودری تحقینطوری او منو ا؟یاما او چ. دارم
 ».چھ مسخره... ھھ! فھیوظ« : تکرار کردمیدیبا ناام...  داشتم دوستش بدارمفھیمن وظ

 . شدند و خوابم بردنی چشمانم سنگتی درد و دل با خودم، در نھای از کلبعد
 . بودسی خسی شدم، بالشم خداری کھ از خواب بصبح
محمد سرکار . تشکم را جمع کردم و دست و صورتم رو شستم.  ھنوز خواب بودعسل

 سر و صدا ی را دم کردم و صبحانھ ام را آرام و بیچا. بود و فرانک ھنوز خواب بود
 باز و عروسک در بغل ی شده بود و با چشماداری اتاق، عسل بی رفتم تویوقت. خوردم

 .بھ پدرش رفتھ بود... دبو ی دختر آرومیلیعسل خ.  بوددهیدراز کش
 » خوشگلم؟ی شدداریب« : زدم و گفتمیبھ عسل لبخند

 ساعت بعد، مین. می با عروسک شدی پام نشوندمش و مشغول بازی کردم و روبغلش
 . در ظاھر شدی و لباس خواب، در آستانھ دهی ژولیفرانک در را باز کرد و با موھا

 ؟ی شدداریب -
 ؟یصبحونھ خورد. آره -
 . برو بخورزهی میرو. آره -
  شد؟داری بیعسل ک. رمیباشھ م -
 . شدهداری ساعتھ بمین -
 . آھا -

 شبید« :دی آرام پرسییبا صدا.  کنارم نشست و سر عسل رو نوازش کردنی زمیرو
 »؟ی کردھیگر

 .آره -
  سخت شده نھ؟طیشرا -
 .یلیخ -

سمانھ . ی ھمون سمانھ اھر چھ قدرم سخت بشھ، تو بازم« : و گفتدی در آغوش کشمرا
مطمئن .  باش، سمانھیقو. شھی نمی زندگی ھای سختمی تسلچوقتی ھشناسمی کھ من میا

 ».باش خدا پشتتھ
 ». باشمی قودیبا... آره« : زدم و گفتمیلبخند
 .دیلرزی ممی کھ صداکنمی نمانکار

. ی مارو دار،یسمانھ، تو شھابو دار« : گفتی بھ چھره ام نگاه کرد و با مھربانفرانک
 بدون کھ اون نویاما ا.  گفتھی شھاب بھت چی بابادونمی من نم؟ی چرا ناراحتگھیپس د

 ».میکنی و کمکت ممی بکنھ باز ما بھت اعتماد داریھرکار
 

 ».حاال من برم لباسامو عوض کنم« : دلگرم کننده زد و گفتی لبخندسپس
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 میگرچھ صدا» .ممنونم فرانک« :من ھم گفتم.  بلند شد و بھ اتاقش رفتشی از جابعد
تو .  مثل تو خوبھیچھ قدر داشتن دوست خوب« : اما در دلم اضافھ کردمد،یرا نشن

 ». خوش شانس بوده کھ با تو آشنا شدهیلیمحمد خ. ی دوست مننیبھتر
 . رفتممنی عسل را بغل کردم و بھ اتاق نشبعد

 
 رو ی گوشعیمن سر.  چھار بعد از ظھر بود کھ شھاب بھم زنگ زدی حدوداساعت
 .بداشتم

 الو؟ -
 .سالم سمانھ خانوم -
 ؟یسالم شھاب جونم خوب -
 ھی ریدرگ.  چند روز سرم شلوغ بود بھت زنگ نزدمنی ادیببخش. زمیممنون عز -

 .پدرمو درآورده.  امدهیچی پیپرونده 
 
 .رهیگی وقتتو میلیتو کارت خ.... اشکال نداره -
 م؟ینی ببگروی ھمدمی قرار بذارھی یایم. آره -
  بھ نظرت؟میکجا بر. آره آره حتما -
 م؟یپارک بر... دونمینم... اوم -
  چطوره؟نمایس.  پارکو ندارمی حوصلھ ادینھ راستش من ز -
 ! باشھلمی حواسمون بھ فدیھمش با... می با ھم حرف بزنمیتونی نمینجوریآخھ ا -
 م؟ی کجا برخب پس -
 
 . مای خونھ ایخب تو ب -
 ؟یچ -

 !ی زودنیدست کم نھ بھ ا.... نمی دوباره پدرو ببخواستمی من نمیوا
 . مای خونھ ایب -
 . شمای خونھ امی من بستینھ نھ شھاب درست ن -
 چرا؟ -
 
 . اونجاامی مشھیآخھ من ھم -
 
بھ .... ی باھاش مالقات نداشتگھی دھی بعد از اون قض؛ینی پدرم رو ببیای بدیسمانھ با -

 ... اونم حتما دلش برات تنگ شدهنیخاطر ھم
 
 ...اما اوندفعھ -
 . گفتیزی چھی شد یاون دفعھ عصبان -
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 .امینھ شھاب من نم -
  تو؟ی خونھ امی من بیخوایخب پس م -
 !نھ -

 .شدی داشت بدتر و بدتر ماوضاع
 ؟یزنیسمانھ چرا داد م -
 ... دیببخش -
 ام؟ی شد؟ من بیخب پس چ -
 . خونتونامیمن م... زهیچ... نیبب... نھ -
 .ایایزود ب. نمتیبی خب باشھ پس امشب واسھ شام میلی خ؟یایتو م -
 .باشھ.... باش -
 .نمتیبیم. خداحافظ گلم -
 .یبا -

 دیدو شب پشت سر ھم با.  شدمرهی خلمی بھ موبایمن با ناباور.  را قطع کردی گوشاو
 شده بودم، فرانک اومد و رهی خمینطور کھ با دھان باز بھ گوشھما. دمیدیپدر را م

 ». خونشونینگو کھ شھاب دعوتت کرد بر« :دیپرس
 

 ی بدشانسیلیتو خ« : و گفتدی کشیفرانک آھ.  تکان دادمدیی را بھ عالمت تاسرم
 ».دختر

 . پکر شده بودم رفتم و بھ دست و صورتم آب زدمی کھ حسابمن
 شلوار د،ی سفیی شامل مانتویلباس.  ھفت بعد از ظھر کھ شد، آماده شدم تا برومساعت

.  را برداشتم تا برومفمی زدم و کملی برق لب و ریکم.  انداختمی مشکی و شالیمشک
 و دمی کھ بھ دم در خانھ شان رسیوقت.  کردم و سوار آژانس شدمیاز فرانک خداحافظ

 .شھاب بود.  زنگ خوردمینم، گوش بزادستم را بلند کردم تا زنگ در ر
 ...شھاب من. الو سالم -
 ؟ییسمانھ کجا -

 .  آشفتھ بودشیصدا
 چطور؟ -
 خب؟.  قرار امروزمون کنسلھنیبب -
 چرا؟... ِا -
 .امی بتونمی اومد کھ نمشی برام پی کارھیخب راستش من ... من -
 .  ندارهی خب اشکالیلیخ... آھا -
 . بعدی دفعھ یباشھ واسھ . زمی عزدیببخش -
 .گھی وقت دھی یآره باشھ برا -
 ؟ی نداریکار -
 .خداحافظ. زمینھ عز -
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 .یبا.... مواظب خودت باش -
گذشتھ از . نمی اونو ببخواستمی شھاب تنگ شده بود و میدلم برا.  شده بودمدی ناامیلیخ

 .گشتمی برمدی اومده بودم اما حاال بانجای ھمھ راھو تا انیاون، ا
 .رمی بگی و از اونجا تاکسابونی برم تا برسم بھ خادهی کوچھ رو پنیی گرفتم تا پامیتصم
 مدل نی ماشفتم،ی خواستم راه بیوقت. کردمی شده بود پس بھتر بود عجلھ مکی تارھوا
 کھ نگاه کردم، احساس نی ماشیبھ راننده . دی آی سمت منی کھ دارد بھ ادمی را دییباال

 چون فاصلھ دور بود نتوانستم چھره اش را یول.  چھره اش آشناستیلیکردم خ
 کنجکاو شده یلیمن ھم کھ خ.  پارک داردصد قنیمتوجھ شدم کھ ماش.  بدھمصیتشخ

 کھ نیبعد از ا. ندی من را نبی کھ کسستادمی ایبودم راننده اش را بشناسم، در گوشھ ا
 ادهیاول از ھمھ خود راننده پ.  شدندادهی آن از آن پنانی سرنشی پارک شد، تمامنیماش

 بود کمک کرد تا تھ راننده نشسی کھ کنار صندلیشد و در جلو را باز کرد و بھ خانوم
 . بشھادهیپ

 ی دختر و پسر جوان ھم از صندلکی شد،ی مادهی پنی کھ خانوم مسن از ماشھمزمان
 . شدندادهیعقب پ
دم در کھ .  راه افتادندنایا شھاب ی بھ سمت خانھ گری آن ھا با ھمدی ھمھ سپس

 خکوبی بھ شدت مدم،ی کھ دیزیاز چ. نمی را ببشانی چھره ھای توانستم بھ خوبدند،یرس
 بودمشون، ھمراه با روشنا دهیآن ھا پدر و مادر روشنا بودند کھ در مراسم عقد د: شدم

 . برادر روشناستگفتی بود و مده کھ باھام صحبت کریو ھمان مرد
 

شھاب در .... و....  بعد، در باز شد ویکم.  ھا زنگ در را زدند و منتظر ماندندآن
 . مھربان بھ روشنا و خانواده اش خوشامد گفتیاو با لحن.  در ظاھر شدیآستانھ 

 ....نییبفرما.... نییبفرما... نی خوش اومدیلیخ -
 یچھ و کو.... و من ماندم.  بزرگ پشت سر آن ھا در را بستی با لبخندسپس

 .ی کوه ناراحتھیو البتھ ....  شک و سوالییایو دن.... ساکت
 ھمانجا وسط کوچھ زار خواستیدلم م.  بودمنی من بھ شدت اندوھگز،ی عزی خواننده

 داشت کھ روشنا با خانواده اش یلیاصال چھ دل. شھاب بھ من دروغ گفتھ بود. بزنم
 لی نکنھ دلی وای بود؟ ادهیشھ کش شھاب نقی نکنھ پدر شھاب بازم برانجا؟ی اانیپاشن ب

 از ی آبروخواستی بود؟ نکنھ روشنا منی بوده ھمسرد  انقدر با منای شھاب تازگنکھیا
 نکھی بھ خاطر اخواستنی نکنھ خانوادش مره؟یدست رفتھ اش را از شھاب پس بگ

 شھاب ی بھ ھم خورده بوده و شرکتا اتحادشونو از دست داده بودن از بابایعروس
 رن؟ی بگانیضرر و ز

 بار بود کھ من بھ شھاب نی اولنیا. رفتندی مخ من رژه می نکنھ نکنھ ھا بھ شدت رونیا
 ی برای زودتر پاسخی ھرچخواستمیم.  حسو دوست نداشتمنیشک کرده بودم و اصال ا

 ی و با دست روشکانند؛ی باشند کھ دل مرا میی کنم ھر چند ھم پاسخ ھادایسواالتم پ
 شروع کردم بھ فکر کردن و نقشھ عیسر.  را بکنمر کانی اوانمتیدست گذاشتن ھم نم
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 راه حل کی تنھا نیو ا....  از چھ قرارهھی قضوردمی سر در مدیاول با.... دنیکش
 ....داشت
 خانوم در را باز شی ستانکھی ادی راسخ و بھ امی را مشت کردم و با عزممی ھادست

در دلم دعا دعا .  را برداشتفونی آی گوشی بعد، کسھیده ثان. کنھ، زنگ در را زدم
 بودم کھ چھره ام سادهی وای جورھی بود یری تصوفونیالبتھ چون آ. کردم شھاب نباشھ

 . معلوم نشھ
 
 بلھ؟ -

 . خانوم بودشیخدا رو شکر خود ستا....  زن بودکی یصدا
 . خانوم؟ منم سمانھشیالو ستا -
 
 ...ِا سالم سمانھ خانوم -
 
 . کارت دارمنیی پاای متوجھ بشھ بی کسنکھیبدون ا خانوم شیستا! سیھ -
 .باشھ... با -
 . شھابیحت....  نفھمھ ھایکس -
 .اومدم -

 نیمھمون دار« :دمی و آرام ازش پرسی گوشھ اھی دمشیکش.  بودنیی بعد پاقھی دقکی او
 »نھ؟

 .بلھ خانوم -
 ا؟یک -
مئن نبود داره کار  مطادی زشیستا.  صد در صد مطمئن شم توھم نزده بودمخواستمیم

 . نھای کنھی میدرست
 .ی عباسیخانواده  -
 روشنا رو گھ؟ی کھ شھاب قرار بود با دخترشون ازدواج کنھ دیھمون خانواده ا -
 .گمیم
 .آره ھمونا -
 کنن؟ی مکاری چنجای ایدونیخب م -
 . خبر ندارمیچیوهللا من از ھ. نھ خانوم -
 .نجای اونا چرا اومدن اارمی سر در بدیاما من با.... خب -
  خانوم؟یچجور -
 ؟یکنی کمکم مشیستا -
 ن؟ی کنکاری چنیخوایم. آره خانوم -
 . ببر توی پنھانی جورھیمنو  -
 ؟یخب بعدش چ -
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 . نفھمھ ھاچکسی ببر ھی جورھیفقط . کنمی می کارھیبعدش رو  -
 .نیای کھ دنبالم بکنمی بعد بھتون اشاره مرمیپس من اول م. چشم خانوم -
 .باشھ -

 بھ اطرافش شیستا.  خونھ شد و من ھم از دم در او را تماشا کردماطی وارد حشیستا
 ی کھ وارد خانھ شدم، صدایوقت. میای انداخت و بعد بھ من اشاره کرد تا بینگاھ

 فقط مخصوص مھمان ھا بود ییرایاتاق پذ.  آمدی مییرایصحبت مھمان ھا از اتاق پذ
اونا اونجان « : خانوم گفتشیستا. شدیجدا م منیاتاق نش از ی بزرگ و چوبیو با در

 ».خانوم
 .شی ستایممنون کھ کمکم کرد -
 رو ختھی کار ری مرخص شم خانوم؟ کلتونمیمن م... زهیچ.  خانومکنمیخواھش م -

 .سرم
 .آره آره -
 .خب پس فعال خانوم -

 را جدا منیو نش ییرای کھ اتاق پذی بھ دراطیمن بااحت.  بھ سمت آشپزخونھ رفتشیستا
 در و نی نشوم، خودم را بدهی کھ دیطور.  شدمکی باز بود، نزدمھی و اکنون نکردیم
 .ندیگوی مھمان ھا چھ منمی انداختم و گوش کردم تا ببوارید
.... نیای منجای باشھ کھ شما بھ ای بارنی اولنی اکنمیفکر م. نی خوش آمدیلیخ... خب -

 . اومده بودننجایالبتھ روشنا خانوم قبلنا ھم بھ ا
ممنون کھ « :بعد از او، خود روشنا صحبت کرد.  دادمصی پدر شھاب را تشخیصدا

 ».نیدعوتمون کرد
پسرم واقعا کلھ .... می بھ شما بدھکار باشدی بای عذرخواھی سرھی ما کنمیفکر م.... آه -

 سرزنش کردم، اما کار خودشو یلی خاشیگرچھ من اونو بھ خاطر بلندپرواز. شقھ
 .ردک
 .  کھ شدهھیکار -

 . حرفو زدنی پدر روشنا بود کھ اکنمی مفکر
 
ما ھر ...  کھ اونروز اون اتفاق افتادمیخوایبھ ھر حال، ما از شما واقعا عذر م... بلھ -

 .میکنیچھ قدر خسارت بھ بار اومده باشھ، پرداخت م
 با پول نیتونیو شما ھم نم....  خسارتھنی بزرگترنی ما رفتھ و ایبھ ھر حال، آبرو -

 .نیجبرانش کن
 . ما ھم رفتھیآبرو... خب -

 دنشیبرگشتم و از د.  بھ شانھ ام زدی کسکردم،ی صحبت ھا گوش منی کھ بھ اھمانطور
 باھام ی بود کھ در مراسم عقد خواھرش آنطور با گستاخیاو ھمان پسر. جا خوردم

 .حرف زده بود
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 ھی ثانی بھ مدت سم،یعجب کرده بود بھ شدت تگھی ھمددنی کھ جفتمون از دیی آنجااز
 کرد و دای را پشی او ظاھرا صداھ،ی ثانیبعد س. میھمونجور با دھان باز بھ ھم زل زد

 نجای را از حضور من در اای بلند و بم خودش کھ ممکن بود کل دنیشروع کرد با صدا
 .مطلع کند، صحبت کردن

 ؟....نجایتو ا -
 . دھانش گذاشتمی جلو و دستم را رودمیپر بود، چون عی سریلی واکنش من خالبتھ

 !ساکت شو! سیھ -
سپس دستم را از . می او را کشان کشان از پلھ ھا بردم باال و وارد اتاق شھاب شدسپس

 شده باشھ اون رو بھ مانتوم ی تف مالدی شانکھی دھانش برداشتم و نگران از ایرو
 .مالوندم

 » چھ خبره؟نجایا« : گفتزدی نفس نفس مجانی از ھکھی در حالاو
 . از شما بپرسمدیفکر کنم من با -
 ؟یاما تو چ. میما دعوت بود -

 اومدم تا بھ خدمتکار نجای من اد،ینیبب« :پس گفتم.  دوست نداشتم باھاش کلکل کنمواقعا
 ». رو پس بدمی امانتکی خونھ نیا

 اعصاب خرد کن یسپس با لحن.  دادھی تخت تکی چوبی تخت نشست و بھ پشتی رواو
 » نھ؟ی بودسادهی بود کھ فالگوش وانیبھ خاطر ھم« :گفت
 ». بودمنستادهیمن فالگوش وا« : بھ خودم گرفتم و گفتمی حالت دفاععی سرمن

 ».یدی دنجای نگو کھ من رو ایفقط بھ کس« : کردم و گفتمی سرفھ اسپس
 ؟ی کنکاری چیخوایتو م.  بھ ھمھ بگمخوامیمن م -

 »کنھ؟ی تو می برایچھ فرق« : لبم را گاز گرفتم و گفتمتی عصباناز
 ».کشھی عشقم مینجوریھم« : اش را باال انداخت و گفتشانھ
اگھ شھاب بفھمھ بھش شک کردم دلش « : دادم و در دلم گفتمرونی را با صدا بنفسم

 ».شکنھیم
 » التماست کنم؟یخوایم« : اکراه گفتمبا
 .خورهیالتماس تو بھ درد من نم -
 ؟یپس چ -

 ».گمی نمیچکی بھ ھ،ی بکنی کارھیاگھ برام « : بھم انداخت و گفتی موذنگاه
 . کنمھی گرخواستی کلمھ دلم می واقعی بھ معنز،ی عزی خواننده

 ؟یچھ کار -
 نکھی بدون اکنمیدر عوض ھم کمکت م. رونی بای ساعت باھام بکی ساعت، فقط کی -

 .دمیقول م. ی بودنجای کھ اگمی نمچکسی ھم بھ ھرون،ی بی برنجای بفھمھ از ایکس
 .دونمی اسمت رو ھم نمیمن حت.  کھ من با شھاب نامزدمیدونیخودت م. عمرا -
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. دونمی رو ھم می با شھاب نامزدنکھیآھا ا. یدونی اسممو مگھیخب د. اشارهیاسمم  -
 ی بریخوای دوست مھیتصور کن کھ فقط با ... رمی قرار بگنتونی بخوامیمنکھ نم

 .نیھم. رونیب
 .کنمی کار درک نمنی از ازتویانگ -
 ؟ی دل شھابو بشکونیخوایتو کھ نم....  ساعتکیفقط  -

اما . خوردی روشن بھ ھم می قھوه ای و موھادی نکبتش با پوست سفی از چھره حالم
 نھ؟... ستی نمیلی ساعت خکی
 .رونیاونم ب.  ساعتکیفقط  -
 قبول؟ -

 ».قبول« : را برگرداندم و گفتممیرو
 ».رونی ببر بنجایحاال منو از ا« : مواظب بودم جلوش اوق نزنم، گفتمکھی در حالسپس

 .چشم -
 شاھزاده ھی شبیمن ھم با ژست.  باز کردمی تخت بلند شد و در را برای از روسپس

 دمیفھم.  مھمان ھا خانھ را پر کرده بودی خنده یصدا.  آمدمرونیخانوم ھا از اتاق ب
 . رفتھانی گذشتھ از میکھ کدورت ھا

 بگم نکھی کرد و من بدون امیاو تا دم در ھمراھ.  آمدمرونی از آن خانھ باشار،ی لطف بھ
 ادتیقرارو کھ « : را گرفت و گفتمیاما او بازو.  و رفتمدمیخداحافظ راھم را کش

 »نرفتھ؟
 نی کردم تا نشان دھم چقدر از ایسپس اخم» .نھ« : و گفتمدمی انزجار دستم را کشبا

 .مرد متنفرم
 .ھیپارک کامران. ازدهیفردا ساعت  -
 . خبیلیخ -

او ھم رفتن من رو تماشا .  ازش دور شدمعی سریی را برگرداندم و با قدم ھامی روسپس
 . خودم را بکشمخواستی دلم م،یمن، سمانھ رسول. کرد و رفت داخل خونھ

 . بودسادهیاو دم در وا.  شدم فرانکی وارد خانھ ی ناراحتبا
 
 !یچھ قدر زود اومد -
 .آره -
 
  ھات غرق شدن؟ی شده؟ کشتیچ -
  کجا بود؟ینھ بابا کشت -

 . با چاقو از وسط نصف شدهکردمی احساس مکردیسرم انقدر درد م.  خونھ شدموارد
 
 .ری بخوابم شب بھ خرمیفرانک من م -
 .ریشب بھ خ.... باشھ -
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 آدم را تا ی بذارونی را باھاش در میزی چیخواستی بود کھ اگر نمنی فرانک ایخوب
 !دست کم، اکثر موارد....  زبونت حرف بکشھری تا از زکردی نمیسرحد مرگ روان

 
بعد از شستن دست و صورت و خوردن .  شدمداری صبح، ساعت نھ از خواب بفردا

 شلوار ندفعھیا. مصبحانھ و جمع و جور کردن اتاق عسل، حاضر شدم تا سرقرار برو
 کھ موقع یپیت.... دمی رنگ و رو رفتھ پوشی صورتی اسپرت و شالیی با مانتونیج

 مادرم را بھ ی نکردم و ساعت مچیشی آراچیھ.  اسپرت بودیلی و خزدمی رفتن مدیخر
 . خالص شموصفتی داشاری از دست تونمی ساعت مکیدستم زدم تا مطمئن شم سر 

 
 تعارف کرد تا من رون،ی بروم بخواھمی مدی کھ فھمیوقت. د ھنوز مغازه نرفتھ بومحمد

 . قبول کردملیو من ھم با کمال م. را برساند
 » سمانھ خانوم؟نیریکجا م« :دی راه محمد ازم پرسسر

  کھ کجاست؟نیدونیم.... ھیپارک کامران -
 ن؟یبا شھاب قرار دار. دونمیآره م -
 .نھ -
 ». دوست قرار دارمھیفقط با « :بالفاصلھ گفتم.  افتادماشاری ی حرفاادی
 .آھا -

 . شدمادهی پنی مرا رساند و من ازش تشکر کردم و از ماشمحمد
 .نیبازم ممنون کھ منو رسوند. خدانگھدارتون آقا محمد -
 .خدانگھدار.  بودفمی سمانھ خانوم وظکنمیخواھش م -

 شدم کھ ھرلحظھ از من رهی سمندش خنی ماتم زده بھ ماشی رفت و من ھم با چھره ااو
 . و وارد پارک شدمدمی کشی شد، آھدی کامال ناپدیوقت. شدیدورتر م

 در دھان نشستھ یگاری شاھوار و سی با ژستاشاری پارک، ی ھای از صندلیکی یرو
 دهی را ژل زده بود و بھ سمت باال کششی قھوه ایموھا.  بوددهی بھ خودش رسیکل. بود

با .  زده بودی خوشگلی آفتابنکی بود و عدهی پوشی مارکداردی شرت سفیبود، ت
قرار، « : بلند سمتش رفتم و طلبکارانھ گفتمییابا قدم ھ.  اخم کردمدنشی من با دنھمھ،یا

 »؟ی نگفتیزیبھشون کھ چ. قراره
 ». سالمکیعل« : داد و گفترونی آورد و دودش را برونی را از دھانش بگارشیس

 ».سالم« : ام انداختم و گفتمیشانی بھ پینی آزرده شده بودم چگاری س کھ از دودمن
 .یای بکردمیفکر نم -
 .قرار، قراره -
 . نگفتمیچینھ بھشون ھ. نوی ادمیخب بابا فھم -

 »م؟یقدم بزن« : از جاش بلند شد و گفتسپس
او شروع کرد بھ راه رفتن و من ھم بااکراه کنارش گام .  را باال انداختممی ھاشانھ
 .داشتمیبرم
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 ؟ی چرا اونجا بودشبی دی بگیخواینم.... خب -
 ... خانوموشی ستای امانتخواستمیمن م. بھت کھ گفتم -
  نھ؟یراستشو بگو، بھ شھاب شک کرده بود. ی قصھ رو قبلنم گفتنیآره آره ا -
 ؟یپرسی میواسھ چ یدونیتو کھ م -
 . از زبون خودت بشنومخوامیم -
  راحت شد؟التیآره بھش شک کرده بودم خ -
  نھ؟ی دوسش داریلیخ. ِآره راحت راحت شد -
 ؟یگی مویک -
 .شھابو -
 .یلی خیلی خیلیآره خ -
 .جالبھ -
  جالبھ؟یچ -
 . جالبھی رو دوسش داشتھ باشیکی نکھیا -
 .آره جالبھ -
 .منم دوست دارم -
 .یوونمی کھ دمی بگمیتونی پس م،ی سوم احساسات من بھ شھابو داشتھ باشکیاگر  -

 ».ستمیاشتباه نکن؛ عاشقت ن« : و گفتدیخند
 .دونمیم -
 . کھ قبلنا ھم بودن و اآلنم ھستنگھی دیایلیمثل خ.  زودگذرهی خاطرخواھھی فقط نیا -

 گاز گرفتم و اخم تی عصبانیلبم را از رو.  بودنی زمی موجود رونی گستاخ تراو
 ی شددی شد؟ ناامیاوه چ« : حرکت من رو اشتباه برداشت کرد و گفتنیاو ا. کردم

 »نھ؟
 .رینھ خ -
 ؟ی شدی عصباننقدریپس چرا ا -
چون بودن امثال تو در « : گفتمزیدآمی تھدی ترسناک نگاھش کردم و با لحنی خشمبا

 ». باعث ننگھنی زمیکره 
 .آروم باش.  کنمتی عصبانخواستمیخب خب نم -

 یچیمن ھ.  رام کنھوونی حخوادی رو گفت کھ انگار می آروم باش آخرنی ایطور
 .نگفتم و نگاھم را بھ جلو دوختم

 مالقات نیمن واقعا ھدف تو رو از ا« :من گفتم. میدی بعد بھ آخر پارک رسیکم
 ».فھممینم
 .ی بفھمستیالزم ن -

 رهی خی طوالنی پشت سرش مدتی نگاه کرد، بعد بھ بوتھ ی بھ اطرافش با نگرانسپس
.  داشتمرنظریمن تمام مدت او و حرکاتش را بھ دقت ز. شد و دوباره بھ من نگاه کرد

پشت او .  من شده بوددی مانع دی بھ کلکلشی کھ ھی من شد، طورکی نزدیاو بھ آرام
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 ھیاو . کردمیم حس خوردیکھ بھ صورتش م  راشینفس ھا.  پارک بودیبھ بوتھ ھا
من کھ آماده بودم در صورت .  از من دور شدیسپس بھ آرام. سادی واینجوریمدت ھم

. دمی راحت کشی از من دور شده بود نفسنکھی را بھ کلھ اش بکوبونم، از افمی کازین
 ی لھ بھ کفی کوباندن کیعنی زی درام انگی تراژدنی مجبور نبودم اگریخوشبختانھ د

 .پسر مردم را در وسط پارک اجرا کنم
 

 پشت سرش ی بود کھ از بوتھ ی تر زمانبی بود، عجبی عجیلی حرکت او خالبتھ
 دست من را گرفت اشاریمن بھ سمت بوتھ رفتم اما .  حرکت کردیزی آمد و چییصدا

 او تعجب ی و عصبعیمنکھ از عکس العمل سر »؟یریم... کجا« : گفتیو با آشفتگ
 ». تو اون بوتسیزی چھیفکر کنم « : گفتمکرده بودم،

 
 .حتما گربس... نھ -
 
 ...اما -
 
 .می برایحاال ب... ستی نیچیگفتم ھ -
 

حس ششم، بھم ھشدار .  کشاندیگری مانتوم گرفت و من را بھ سمت دنی از آستسپس
.... برگشتم و دوباره بھ بوتھ نگاه کردم.... ستی وسط درست ننی ایزی چھی کھ دادیم

 .... بدیلیخ...  داشتمی وجود، احساس بدنیبا ا.  نشدمیزیاما متوجھ چ
. قرارمون تموم شد.... گھیخب د« : مرا تا دم در پارک دنبال خودش کشاند و گفتاو

 ».بھ سالمت
 

اما ھنوز کھ  «:گفتم.  کاسستمی نری زی مطمئن بودم کاسھ اگری دز،ی عزی خواننده
 ». ساعت نشدهکی
 
  خوشت اومده نھ؟نکھیمثل ا -
 
 یکھ چرا تو کھ انقدر مشتاق بود... فقط تعجب کردم. ستی نندینھ اصلنم برام خوشا -

 .یزودتر تمومش کرد
 
 .ومدهی بھ تو نشیفضول -
 
 حداقل احترام یستی من احترام قائل نیبرا. گمی نمیچی ھی درست صحبت کن ھیھ -

 .گھ دارخودتو ن
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 .برو بابا -
 

 با من ی داری اصال تو بھ چھ حقنمیبب« :دمی کشادیفر.  شده بودمی شاکی حسابمن
 » ھا؟یکنی صحبت مینطوریا

 
من رفتم « : کرد و گفتی لب غرغرری زست،ی اوضاع بر وقف مرادش ندیدی کھ ماو

 ».خدانگھدار
 
 شد و گازشو گرفت و نشی من، ازم دور شد و سوار ماشی سپس در کمال ناباورو

 عالمت سوال و عالمت تعجب بود، رفتن او ھی خنده دار کھ شبی اافھیمن ھم با ق. رفت
 .را تماشا کردم

 
  چھ خبره؟نجایا....  افتھی می داره چھ اتفاقیعنی ای خدایوا -
 

.  قدم زدمابانی آرام آرام بھ سمت خکردم،ی حرف ھا را با خود زمزمھ منی اکھی حالدر
 . برگشتمنای فرانک ای گرفتم و بھ خانھ یکسسپس تا

 
ساعت ده صبح بود و عسل و .  شدمداری از خواب بمی زنگ گوشی صبح، با صدافردا

 پف یبا چھره ا.  و من تنبل ھنوز در رختخوابم بودمدن،یدیمامانش داشتن کارتون م
 .شھاب بود.  شدمرهی را برداشتم و بھ صفحش خمیکرده و خواب آلود گوش

 
 .الو سالم -
 
 ؟ییسمانھ تو کجا -
 
 .زدی بھتره بگم داد مای.... کردی صحبت می ناآشنا و عصبانی لحنبا
 
  شده شھاب؟یچ -
 
 ؟یی کجاگمیبھت م -
 
 .خونھ -
 
 . اآلن دم در خونتمنیمن ھم -
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 ؟؟؟یچ -
 

 .دمی فنر از جام پرمثل
 
 ؟ی گفتیچ -
 
 ؟ی خونھ ایگیمگھ نم.  درو برام باز کنایب -
 
 ...من راستش.... من.... شھاب -
 
 . خودم متاسفمیسمانھ واقعا برا -
 
 .دمی محیمن توض.... شھاب -
 
  ھا؟؟ی بدحی توضیخوای مروی چ؟یحی چھ توضح؟یتوض -
 
 جا نیھم.  اونجامگھی دی قھی دقستی من تا بنیبب.  شھاب تو رو خدا آروم باشیوا -

 بمون باشھ؟
 
 لباسامو عیسپس سر.  شدمرهی خلمی بھ موبای را قطع کرد و من با ناباوری گوشاو

 رونمی بی من و لباس ھای وضع آشفتھ دنیفرانک با د. عوض کردم و بھ ھال رفتم
 »؟یری مییجا. ریصبح بھ خ« :گفت

 
 . کار واجبھ؟ی بھم قرض بدنوی خواھش کنم ماششھیفرانک م -
 
 ؟ی واسھ چنو؟یھا؟ ماش -
 
 . شرمندهبرمی منویمن ماش.... سوتفاھم ھی یوا -
 

 ی را از روچیی بده، سونوی بردن ماشی کھ منتظر شم فرانک بھم اجازه نی بدون اسپس
 . رفتمرونی آشپزخانھ برداشتم و از خونھ بی چوبنتیکاب
 

 . اما او اصال پاسخگو نبودرمی کردم با شھاب تماس بگی راه چندبار سعدر
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 . بردارتوی لعنتیتورو خدا اون گوش....  شھابیوا -
 

 شدم و بھ دور و ادهی پنی از ماشدم،ی رسمی قبلی بھ خانھ یوقت.  انگار نھ انگاراما
 ...چکسیھ...  نبودچکسیھ. اطرافم نگاه کردم

 شدم نی سوار ماشعیسر.  شھاب رو گرفتم اما جواب ندادی دوباره شماره ی درماندگبا
 ستیبعد از ب. با خودم فکر کردم حتما رفتھ سرکار.  شھاب رفتمی آگاھیو بھ اداره 

 ی ورزشی و بھ لطف کفش ھادمی پرنیی پانیاز ماش. دمی بھ آنجا رسی رانندگقھیدق
. در را با شتاب باز کردم و رفتم سمت دفتر شھاب  کردم ویکیخوبم، پلھ ھا را دوتا 

در را ھل دادم و . امدی نیجواب.  و در زدمدمی کشقی عمی نفسستادم،یپشت در بستھ ا
 چکسی متوجھ شدم ھیدیاما در کمال ناام. وارد دفترش شدم و در را پشت سرم بستم

 شھاب کھ یوستا از دیکی.  آمدمرونیدست از پا درازتر از اتاق ب. ستیداخل اتاق ن
« :م سرم را بلند کردم و گفتشی صدادنیبا شن »؟یخانم رسول« : گفتشناختیمنو م

 » شھاب کجاست؟نیدونیم.... ی بھنامیآقا
 
 » .ومدنینھ راستش امروز سرکار ن« : فکر کرد و گفتی کماو
 
 ؟ی چیمی رحیآقا... خب -
 .یرفتن مرخص. ومدنی نشونمینھ ا -

 .  و اونا رفتن مازندرانذهی پانی دخترخالھ ی افتاد کھ عروسادمی ناگھان
 .خداحافظ.  برمدیمن با.... ممنونم -
 .خدانگھدار -

.  شدمنی مشغول بود از ساختمان خارج شدم و سوار ماشی فکرم حسابکھی در حالسپس
 ی رفتم خونھ نیبھ خاطر ھم....  خودشونی شھاب رفتھ خونھ دیبا خودم گفتم شا

 . خانوم برداشتشیستا.  را پارک کردم و زنگ در را زدمنیماش. نایشھاب ا
 الو؟ -
 نجاست؟ی خانوم شھاب اشیستا -
 
 .آره خانوم -
 .درو باز کن -
 .چشم -

پلھ . دنی در را زد و من خودم را انداختم داخل خانھ و مثل فشنگ شروع کردم بھ دواو
 !!! کھ گذراندمدانمی فقط می چطور گذراندم ولدانمی ساختمان را نمی ورودیھا
 

 .کردی نگاھم می خانھ با نگرانی خانوم کنار در ورودشیستا
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 . باالنیھ آقا طبق -
 
 .آھا -
 

 کرد و با سر ری پلھ گی پنجم بود کھ پام بھ لبھ ی پلھ کنمیفکر م...  ھا را باال رفتمپلھ
شلوارم . کردی درد میلی خمیزانو.  نشستمکردمی نالھ مکھیدر حال.  خوردمنی زمنیزم

 شده بود و ی زانوم بھ شدت زخمریز.  کردمی را بھ دقت بررسمیرا باال زدم و زانو
 . کردمی ندادم و با مشقت فراوان پلھ ھا را طیتی اھمھ ھمنیبا ا.  آمدیخون م

 
 خانوم گفتم شیستا« : گرفتھ گفتییاو با صدا.  در زدمدم،ی بھ اتاق شھاب رسیوقت

 ».خوامیناھار نم
 
 یشھاب بھ شکم رو.  و در را باز کردم و وارد اتاق شدمدمی کشی آھی آسودگی رواز

 ».شھاب جان منم« : را صاف کردم و گفتممیصدا.  بوددهیتختش خواب
 
 .ستادی تخت بلند شد و ای من از روی صدادنی با شناو
 
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا -
 
 ...من. می با ھم حرف بزنای بنیبب... شھاب -
 
 سمانھ؟ مگھ ما ی بھ من بگوی ھمھ چیمگھ تو قول نداده بود!  بشنومیچی ھخوامینم -

 و بھت یگی دروغ می داردونستمی منکھی با وجود ای حتم؟ی باشگھی محرم راز ھمددینبا
 چھ گھیپس د! ادتھی قولتو ی گفتیتو حت. ی فرصت ھم دادم، اما تو بازم دروغ گفتھی

 کھ چقدر از دروغ یدونی از ھمھ مشتری ھا؟ خودت بیاری بیتونی واسھ کارت میلیدل
 .متنفرم

 
شھاب . کردمیمن کم کم داشتم وحشت م. زدی بلندش داشت سرم داد می صدا بااو

 . وجھ دوست نداشتمچی را بھ ھیعصبان
 
 با پدر بد ونتی مخواستمیمن بھت نگفتم چون نم. شھاب جونم تورو خدا آروم باش -

 .بشھ
 
 .رونیخوبھ حاال خود بابام بھم گفت کھ از اون خونھ انداختت ب... ِا -
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 !گفت؟پدر بھت  -
 
 ھ؟ی مشکل من چیدونیم.  بھ درکستی مھم ننایاصن ا -
 

من تاحاال ... شدندی می شدم کھ از چشمانش جاررهی خشی بھ اشک ھای با سردرگممن
 ... بودمدهی شھاب را ندیاشک ھا

 
  شده؟یشھاب چ -
 
 !ی کردانتیتو بھ من خ -
 
 ! من؟انت؟یخ -
 
  آره؟یذاری قرار ماشاری آشغال کھیتو با اون مرد... تو... آره -
 

 انت؟ی خکرد؟ی صحبت می بزرگ او در مورد چیخدا
 
 .یزنی حرف می تو در مورد چدونمیمن نم -
 
 ؟یگی می چنویواقعا؟ پس ا -
 
من نگاھم .  صورتم تکان دادی را برداشت و جلوی کنار تختش عکسزی می از رواو

شمانم از شدت تعجب و و چ....  شدمرهیرا از صورت شھاب برداشتم و بھ آن عکس خ
 ....وحشت گشاد شدند

 شرم آور محو ری آن تصودیچندبار پلک زدم تا شا. کردمی باور نمدمیدی را کھ میزیچ
 .شود اما ھنوز آنجا بود

 
 ...من.... رممکنھیغ.... نیا.... نیا.... نیا... من -
 
 ؟یھاه بھ تتھ پتھ افتاد -
 ....شھاب بھ خدا قسم -
 .خدا رو قسم نخور واسھ من -
 

 ».نمتی ببخوامیبرو نم« : را پاک کرد و گفتشی اشک ھاشھاب
 



 156 

.... وصفتی آن پسر داشار؟؟یمن؟؟ با ..... شدیباورم نم....  بودمسادهی من ھمونجا وااما
....  بودنیپس بھ خاطر ھم... سادی وای دفعھ اومد جلوم اونجورکیگفتم چرا اونروز 
 عکسو گرفتھ بوده کھ انگار من و ی طورھیاون آشغال ... گرفتنی مداشتن از ما عکس

بھ خودم لعنت فرستادم کھ فکر کرده .... میدیبوسی مشقانھ عاگروی ھمدمی داشتاشاری
 .بودم او ممکن است کمکم کند

 
 !رونی گمشو بنجایگفتم از ا -
 

شھاب شانھ ام را گرفت . دیلرزی ماری اختیچانھ ام ب.  بلند او من رو بھ خود آوردادیفر
 رو بھ واریمن محکم بھ د.  اتاق پرتاب کردرونیو در اتاقش را باز کرد و من را بھ ب

 ھم درد میزانو. دی کشری خورده بود، بھ شدت تواریکمرم کھ بھ د.  برخورد کردمییرو
 خودم را جمع و جور کردم و بھ دست و عیسر. دادمی نمیتیم اما من اصال اھکردیم
 »!تو رو خدا حرفم رو باور کن! شھاب، جون من« :ھاب افتادم شیپا
 

 یمن با درماندگ.  اتاق و در را قفل کردی او من رو از خودش جدا کرد و رفت تواما
شھاب بھ خدا « : گفتمختم،یری کھ اشک میپشت در نشستم و بھ در کوباندم و در حال

 »....شھاب من... یکنی کھ تو فکر مستی اونطور نھیقض
 
 . را لرزاندنی کھ فکر کنم زمدی کشیادی فراو
 
 !رونی خونھ برو بنی حاال از انیھم -
 
 ...کنمیالتماست م! شھاب -
 
 .یکردی فکر منجاشمی بھ ادی با،یختی کھ با اون آشغال رو ھم ریوقت -
 
 !  نکردمانتیبابا من بھت خ -
 
 .رونی صداتو بشنوم برو بخوامیسمانھ نم -
 
 ....یخوای کھ تو مھیزی چنیاگھ ا... باشھ -
 

 دی بادانستمینم.  بودمدهی و ترسدمیلرزیم.  بلند شدمی گرفتم و بھ آرامواری بھ از دسپس
 . شھابو از من رانده بودیاون عکس بھ راحت.  نداشتمی مدرکچی کنم چون ھکاریچ
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« :دکری بھ من نگاه می خانوم با نگرانشیستا.  اومدمنیی سست از پلھ ھا پایی قدم ھابا
 » شده خانوم؟ آقا شھاب چشونھ؟یچ
 

.  شدمنیسوار ماش.  از کنار او رد شدم و از خانھ خارج شدمی بدون گفتن جوابمن
 را روشن نیماش....  فرانکی برم خونھ خواستیدلم نم...  برمدی بھ کجا بادانستمینم

 اشک اری اختیپشت چراغ قرمز، ب.  مشغول بودیلیفکرم خ. کردم و راه افتادم
 اما من اصال زدندی بوق می ھا ھنیماش. دمیچراغ سبز شد اما من اصال نفھم. ختمیریم

 . ھا با زحمت راھشان را کج کردند و از کنارم رد شدندنیماش. متوجھ نبودم
 خانوم حواست کجاست؟؟ -
 ؟ییھووووووو خانم کجا -
 
 !ی خانوم راھو بند اوردنتویجمع کن ماش -
 
 برباد رفتھ میزندگ. کردمی اما گوش نمدمیشنیم.... دمیشنی را مگری دی حرف ھایلی خو

تنھا شھاب بود کھ بھ من اعتماد داشت و او ھم اعتمادش را بھ من از دست داده . بود
 ...دادی در قلبم، مرا عذاب میری مثل تنیو ا.... بود

 
 فرمون یمن سرم را رو. دادندی بوقشان، اعتراض خود را نشان می ھا با صدانیماش
 بھ بار آورده بودم، می کھ خودم با ساده لوحیی بھ رسوا،ی گذاشتم و بھ تلخنیماش
 ...ستمیگر
 

 ....دھدیو بعد درس م... ردیگیاول امتحان م...  استیری معلم سختگتجربھ
 برگردم خواستی عنوان دلم نمچیبھ ھ.  فرمان برداشتم و حرکت کردمی را از روسرم

 ی سبزی را کنار فضانیماش.  فرانک را بشنومی اشھی کلی فرانک و سوال ھایخونھ 
 قی عمی پارک نشستم و نفسی ھامکتی از نیکی یرو.  شدمادهینگھ داشتم و از آن پ

 ی در نگاه من مثل زندانییبای زنی بھ از کھ روفیح! ی تازه ایچھ ھوا.... دمیکش
 می را برادنی نفس کشی کھ حتیی تا جاشد،ی و گرفتھ بود کھ ھرلحظھ تنگتر مکیتار

 .کردیدشوار م
 

 یاما فکر کردن بھ ھرکدام از آنھا انرژ... رفتندی در ذھنم رژه میادی زی ھاسوال
 اورست یانقدر خستھ بودم کھ انگار قلھ ....  را نداشتمی و من واقعا آن انرژخواستیم

 . بود عذاب شدهی ھی ھم مامی و زانودیکشی مریپشتم بھ شدت ت... را فتح کرده ام
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 بار ھزارم بھم یفرانک برا. مردمی داشتم می سھ بعد از ظھر بود و از گرسنگساعت
 درددل با ی حتای صحبت کردن، یواقعا حوصلھ . زنگ زد اما من تماسشو رد کردم

 . رو نداشتمیکس
 

 ی کمیوقت.  گرفتم و خوردمیچی ساندویکی کوچک در آن نزدی از رستورانرفتم
 کھ مرا بھ جنون رسانده بود؛ و یدم بھ فکر کردن بھ سواالت گرفتم، شروع کریانرژ

 سوالو نی اگر جواب اکنمیفکر م»  چھ خبره؟نجایا« : بودنی آن ھا انیمھم تر
 نی از ازشیانگ« و  »س؟ی قضنی ات پشیک« : مثلمی پرسش ھای ھی پاسخ بقدم،یفھمیم

 .گرفتمی رو مگھی دی سواالیلیو خ»  بھش کمک کرده؟اشاریچرا «و  »ھ؟یکارا چ
 
 بود کھ من نیاما مشکل ا...  خبر دارهی احتماال از ھمھ چاشاری کھ دمی رسجھی نتنی ابھ

نھ ... لشویمینھ ا.... نھ شمارشو داشتم... رمی باھاش تماس بگتونستمی نمی راھچیاز ھ
 ....آدرس خونشونو

 
 از ییزای چھی دی خانوم باشیاحتماال ستا:  مثل جرقھ ذھنم را روشن کردی دفعھ فکرھی

 .  کھ نداره ازش بپرسمیضرر....  اونا بدونھیخانواده 
 

اگر بشھ ....  صحبت کنمشی برگردم و با ستانای شھاب ای گرفتم بھ خونھ میتصم
 .یپنھان

 
 شدم، آنقدر کمرم ادهی پنی از ماشیوقت. نای شھاب ای شدم و برگشتم خونھ نی ماشسوار
 .رفتمی ھا دوال دوال راه مرزنی کھ ناخودآگاه مثل پکردیدرد م

 
 را فشار دادم و فونی آی را بردارد، دکمھ فونی خانوم آشی ستانکھی ادی ھم بھ امباز

 خانوم شی ستاقھیبعد از پنج دق....  را زدمفونیدوباره آ....  نشدیخبر. منتظر شدم
 »الو؟« :جواب داد

 
  خانوم؟شیستا -
 
 د؟ییِا خانوم شما -
 
 ارباب خونس؟.... زمیآره عز -
 
 . مھمون دارنیآره ول -
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 ؟یشھاب چ -
 
 ی صدای از اتاقشون فقط ھر از چند گاھادی ھم نمیی صداچیھ.... وهللا در اتاقو بستن -

 .ادی از اتاقشون میزی چھیشکستن 
 
 ؟یکنیخب درو باز نم... اوه -
 
 .دییبلھ خانوم بفرما -
 
 ی خانوم را کھ دم در منتظر بود بھ گوشھ اشیستا.  در را زد و من وارد خونھ شدماو

 ی کسخوامینم... می صحبت کنی با ھم خصوصدی خانوم باشیستا« :بردم و بھش گفتم
 ». بودمنجایبفھمھ من ا

 
  نھ؟ای ندارن ی ارباب کارنمی لحظھ برم ببھیفقط من ... آھا خانوم باشھ -
 
 . ای زود بیباشھ برو ول -
 
 .چشم خانوم -
 
 ربع گذشت کیاما . ادی منتظر شدم تا بیدواریمن ھم با ام. ییرایاتاق پذ رفت سمت او

 یی خانوم بگردم، کھ صداشی تا دنبال ستاییرای رفتم سمت پذیمنم با کنجکاو. ومدیو ن
 »! کھ ھستنھیھم« : گفتییرایآشنا از اتاق پذ

 
 .اشاری نبود جز ی کساو
 چھ کار نجای ااشاری.... یراست. کردی دعوا می داشت با کساشاری دیرسی نظر مبھ
  کنھ؟یم
 
 مو بھ مو انجام دادم، حاال ی کھ بھم گفتھ بودویمن اون کار« : با خشونت ادامھ داداو

 ».ینوبت توئھ کھ بھ قولت وفادار بش
 

 ». خانومشی ستارونیشما برو ب« : زدادی شھاب فرپدر
اما من آنقدر شوکھ شده بودم کھ .  آمدندی سمت منی کھ بھ ادمیشنی را میی قدم ھایصدا

 . باز شدییرایناگھان در بزرگ اتاق پذ.  حرکت کنمتوانستمینم
 سمانھ؟؟.... س -
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 . ھمانطور کھ با دو دست خودش در را گرفتھ بود، با وحشت بھ من زل زدپدر
 ؟؟یکنی مکاری چنجایا... تو... تو -
   نقشھ بود نھ؟ھیھمش  -

 .کردمی بود کھ تصورش را میزی چ محکم تر از آنمیصدا
 ...یزنی حرف می در مورد چی تو داردونمیمن نم -
  بندازم نھ؟ادتونی دی من بانمیپس ا! ھاه -
 

 ام ھی کھ گرکردمیبھ شدت تالش م.  شدمییرای شھاب را کنار زدم و از در وارد پذپدر
طبق عادت . کردی نگاه ماشاری خانوم با ترس و لرز بھ من و پدر و شیستا. ردینگ
 . شدشی ناخن ھادنی از شدت استرس، مشغول جوش،یشگیھم
 !ی عوضخورهیحالم ازت بھ ھم م!  آشغال کثافتیا.... تو -

 . اش را گرفتمقھی و اشاری رفتم سمت میمستق
 اصال ؟؟ی بھ پا کردی کارت چھ گندنی با ایدونی؟ م...یچھ طور تونست.... تو -

  نھ؟ای نیکنی می من بازی با زندگنی دارتونھیحال
 از من دیبا! ی وابستھ اگرانی کھ ھمش بھ دی زندگ؟ی زندگیگی منی تو بھ ا؟یزندگ -

 !یستی خودت بای کھ گذاشتم رو پایممنونم باش
 تحملش را گرید. کردی بارم مخواستی دلش می و ھرچزدی مادی داشت سر من فراو

 در مشت دست چپم تموی عصبانیھمھ .  نفسم بند اومده بودتیاز شدت عصبان. نداشتم
 ی ھرچزی عزیخواننده ...  زدماشاری بھ صورت ی و مشتدمی کشقی عمینفس. ختمیر

 ی عصبانی کھ وقتدی حق بدھبھم پس لطفا.  بزرگ شدمابونیباشھ من تو کوچھ خ
 . را بھ کار ببرمیی خشونت ھانی چنشومیم
 تعجب زده بود و چشم رایچھره اش بس.  خم شد و گونھ اش را گرفتنی زمی رواشاری

در عوض .  خانوم رفتھشیمتوجھ شدم کھ ستا.  از شدت تعجب گشاد شده بودندشیھا
سپس بھ خودش مسلط شد و . کردیپدر شھاب ھمانطور با دھان باز ما را نگاه م

 ھی بھت یحت!  کھ جنگ شروع شدهمگفتھ بود! قبال ھم بھت ھشدار داده بودم« :گفت
 »!فرصت ھم داده بودم

 ن؟ی کردنکارویچرا ا.... چرا -
 پشتتھ، با خودم گفتم شھی و شھاب ھم کھ ھمیشی نممی کھ تو تسلدمی دی وقتزمیخب عز -

 کنم شھاب از تو بدش ی کارھی کھ نھی از شرت خالص شم انکھی ایتنھا راه حل برا
 .ی بکنیتونی نمی کارچیاونوقت تو ھم ھ.... ادیب

. دادی آشپزخونھ نظر می ھایانگار کھ داشت در مورد رنگ کاش.  بودلکسی ریلی خاو
 اونشب تو مراسم عقد شھاب و نکھیتا ا« : و ادامھ داددی را بھ ھم مالشیدست ھا
 ھی ھم کھ مراسم بھ ھم خورد و یوقت...  بھم گفت کھ از تو خوشش اومدهاشاریروشنا، 

 کنم کھ ھم تو بھ ی کارھی تونمی م گفتم کھاشاری  رفت، بھنای ای عباسی آبروییجورا
اونم گفت کھ ... ی خواھرت رو برگردونی از دست رفتھ ی و ھم آبرو،یسمانھ برس
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 و باھات قرار دهی بھم گفت کھ اونشب تو رو تو خونمون دنکھیتا ا. کنھی میھر کار
 و درست ی نقشھ ھی عقلم رو بھ کار انداختم و شھیخب منم کھ مثل ھم... گذاشتھ

 ».دمی کشیحساب
 ! پدرگفتمی بھ او می زمانھی چطور شدیباورم نم. خوردی از او بھ ھم محالم

« : گرفتم و شروع کردم بھ صحبت کردناشاری مشت شده ام را بھ سمت ی ھادست
 ی نزنی حرفچکسی کھ تو بھ ھمی مگھ قرار نذاشتم؟یمگھ ما با ھم قرار نذاشت... تو

 .کنمی مھیھ دارم گر متوجھ شدم کیدیدر کمال ناام» نامرد؟
 ....خب راستش... من -

 من ییخدا!  کھ من بردمینیبیم... خب خب« : من و گفتکی شھاب اومد نزدپدر
 »ستم؟یباھوش ن

 »!اصال« : زدادی گرم و آشنا فرییصدا
 از خشم ی بود و نقابستادهی در ای سمت صاحب صدا کھ در آستانھ می ما برگشتی ھمھ

 خانوم ھم پشت شیستا. کردمی مھی کھ من ھنوز گردیتوجھ داشتھ باش. بھ چھره داشت
در دلم ازش تشکر کردم کھ رفتھ . دهی ترسی بود و معلوم بود کھ حسابسادهیشھاب وا

 مطمئن بودم خود شھاب از سر و کرد،ی رو نمکارنیگرچھ اگر او ا... شھاب رو اورده
 .نیی پاومدی ھست و میی خبراھی کھ دیفھمیصداھا م

 ی محرمانھ و شرم آورشو توی کھ باھوشھ حواسش ھست کھ نقشھ یکس! باھوش؟ -
 ! َ نگھی قربانیخونھ 

 
 .می باھم صحبت کندیپسرم فکر کنم من و تو با... آم -
 ! و بسنی با سمانھ ازدواج کنم ھمخوامیمن م!  تموم شدی ھمھ چگھید! نھ پدر -
 !یکنیتو غلط م -
 کھ چھ آدم فتھی بادتونی نشیدی تا ھروقت دواری بھ دنی بزننیعکسم قاب کن نیا -

 ! پدرنی بودیسنگدل
 !شھاب -

 انداخت و سپس اومد نی زمی آن عکس را کھ در دستش مچالھ کرده بود روشھاب
 ھمراه او لیمن ھم با کمال م. دست من رو گرفت و من را دنبال خود کشاند. سمت من

 . تازه کنمی جھنم نفسنی از ارونیرفتم تا در ب
 کردمیمنکھ احساس م.  خانھ خارج شد و وارد کوچھ شداطی از حی بدون گفتن حرفاو
 اما او سھی تا واکردمی بھ کمرمھ مرتب بھ شھاب التماس مدنی در حال اره کشیکی

 .کردیاصال گوش نم
 !شھاب تو رو خدا کمرم شکست -

مجسمھ نوک دماغشو گرفتھ بود و داشت راھشو او ھمانطور مانند !  انگار نھ انگاراما
 .رفتیم
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 !شھاب -
آخر بھ ستوه آمده بودم و تحمل برداشتن !  تعجب کردندمی زدم کھ گوش ھایغی جچنان

 . را ھم نداشتمگری قدم دکی
 ! گھی دسایاه وا -

 .  طرفھ دوال شدمھی و من ھم بھ ستادیاو ا!  گوششون بدھکار بودندفعھی عجب آقا اچھ
 
.  توئھریھمش تقص.  شداینجوری کمرم اواری سمت دی منو پرتاب کردنی بابا ببیا -

 . اصال انگار نھ انگارسای واسای واگمی بھت میاآلنم کھ ھ
 دو سالھ داشتم نق ی بچھ ھی مثل نی اگر بھم بگدمیبھتون حق م! زی عزی خواننده آه
 .زدمیم

 ینی فنیمن ف. کردیشت منو نگاه م بود و داسادهی بت وانی بر و بر عی ھمونجورشھاب
 ». نکردمانتی گفتم من بھت خیدید« :کردم و گفتم

 
 . تا بھش بگمدیرسی بھ ذھنم نمی اگھی دزیچ
 
 »؟....من چھ طور تونستم« : زمزمھ کردی بھ آراماو
 
  ھا؟یتو واقعا چھ طور تونست. گمی منویمنم ھم -
 
 .متاسفم سمانھ -

 اول در کمال تعجبم ی چند لحظھ یبرا.  خودمو لوس کردم و رومو کردم اونورمنم
 .دی شھاب من را در آغوش کشی اما بعد از مدتفتاد،ی نی اتفاقچیھ
 
 .سمانھ متاسفم -
 من... من -

 .  چرا بھ لکنت افتاده بودمدونمینم
 .منو ببخش.... من متاسفم -
 .ولم کن. خب خب -

 بدنم از شدت گرما میموندیچون اگر در ھمان حالت م. رونیم ب را از بغلش انداختخودم
 .سوختیم
 بود یعی طبیلیاون عکس خ... خب. اما بھم حق بده. کردمی بھت اعتماد مدیبا... من -

 ...و منم
 عکس العملو نشون نی اون عکس ھمدنی بود با دیھر ک. یگیآره شھاب راس م -
 .دادیم
 .دمی کشی چھ درددمی اون عکسو دی وقتیدونیسمانھ نم -



 163 

 .اوھوم -
 شیشونی پی اخم روی مدت اخم کرده بود، جانیاز بس ا.  بھ شھاب نگاه کردممن

 گرمش بھم یبا صدا.  کھ متاسف استگفتیاو با چشمان لرزانش بھم م. مونده بود
من ھم . او حق داشت.  نبود کھ ازش دلخور باشمیلی دلگریپس د.  متاسف استگفتیم

 یلی خیاون عکس لعنت. دادمی نشان مم بدتر از واکنش شھاب از خودی واکنشدیبودم شا
فکر کردن بھش ھم حالمو ! آه... اشاری کھ انگار من و یطور...  گرفتھ شده بودیعیطب

 . زنھیبھ ھم م
 
 قتویخوشحالم کھ حق« : شھابو گرفتمی آمدم و دست ھارونی باالتی فکر و خاز

 »!نمتی عقد با روشنا ببینداشتم کھ دوباره سر سفره اصال دوست ... یدونیم. یدیفھم
 
 !نمتی بباشاری عقد با یمنم دوست نداشتم کھ سر سفره  -
 
 . اما با اون عقد نکنمنیی اورست خودمو پرت کنم پای من حاضرم از قلھ یھ -
 
 ذارم؟ی مگھ من میاگھ خودتم بخوا -
 
 !یچون اونموقع با روشنا عقد کرده بود. یذاشتیالبتھ کھ م -
 
 ؟ی بس کنشھی سمانھ میوا -
 
 ؟ی کنکاری چیخوایاما حاال م. زمیالبتھ عز -
 
 .ی کھ باھام ازدواج کنخوامی دوباره ازت مخوامیحاال م -
 
 ھا؟ -
 
 ؟یکنیبا من ازدواج م -
 
 .ذارهیشھاب پدرت نم -
 
 تو رهی موش منیھ دستش رو شده عمخصوصا اآلن ک.  بکنھتونھی نمی کارچیاون ھ -

 .شھی ممیسوراخش قا
 
 .اوه -
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 خب؟ -
 
 ؟یخب کھ چ -
 
 ؟یکنی با من ازدواج م،یسمانھ رسول -
 
 ...من... من -
 
 ! ھول شده بودمی چنیع
 
 .بلھ -

اشتباه ...  جا بود کھ من ثروتمند شدمنیو ا...  زد و من را در آغوش گرفتی لبخنداو
 ...ثروت عشق... دمیبلکھ بھ ثروت عشق رس... ستی ناتیمنظورم پول و ماد.... دینکن

 انیپا
١٣٩٣\٥\٢٠ 
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