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 اول فصل

 

بابام  نيماش يدر عوض تو...گم كنم نميموتور ماش يرعت و صداس يپدال گاز فشار بدم و خودم و تو يبودم كه پام و محكم رو نيا عاشق

كردم  يسرم درد گرفته بود و احساس م. متنفر بودم كياز تراف...رو به روم زل زده بودم يها نيباز، به صف ماش مهينشسته بودم و با دهن ن

حركت  يكه رو به روم ب يرنگ و وارنگ يها نيماش ريتصو...هم به دردهام اضافه شد جهيسر گ. كنم يهام وارد م هيرو به ر يمسموم يدارم هوا

 :ديچيسرم پ يصدا تو هي. كرد يزدند، حالم و بدتر م يبوق م يبودند و الك ستادهيوا

 ".رگاهيتعم يبفرست نميماش يكي نيو ا يگاز بد يتون يكه نم نياز ا...يهست يشاك يدونم از چ يم"

 يكوچه . دادم يم حيترج كيپرسون پرسون رفتن و به تراف يراه رو از اون جا بلد نبودم، ول. شدم يفرع ياز كوچه ها يكيكردم و وارد  يپوف

 .پارك شده پر بود يها نيو از ماش كيبه نسبت بار ،يفرع

 "ه؟يشكل نيكوچه شون ا شهيهم...نجاستيكه خونه شون ا ييبدبخت كسا"

 يفيك. بود دهيپوش يو كاپشن مشك يسرمه ا نيشلوار ج هي. رفت يعت راه مافتاد كه داشت وسط كوچه با سر يموقع چشمم به پسر نيهم در

بدون . بوق زدم شياخم كردم و برا. رفت يانداخته بود و داشت وسط كوچه راه م نييسرش و پا. شونه ش انداخته بود يرو به صورت كج رو

دفعه  هيكنم كه  شتريكردم و خواستم سرعتمو ب يپوف. شد ليتبد دنيلحظه راه رفتنش به دو هي. كنه، از سر راهم كنار رفت گاهكه به عقب ن نيا

نشسته بود، چنگ انداخت و  ييكه ترك موتور جلو يكس. ازم سبقت گرفتند و به سمت پسر جوون رفتند نيدو موتور سوار، از دو طرف ماش

 :داد زد ي، ولببرند فشوياجازه داد كه ك يمقاومت چيپسر بدون ه. پسر برداشت يشونه  يو از رو فيك

 !دزد...رتشونيبگ يكي! دزد

. ها رفتم يبا سرعت دنبال موتور. از جا كنده شد يبلند يبا صدا نيماش. گاز گذاشتم يبالفاصله پام و رو. بودم اديفر نيانگار منتظر هم منم

تو هوا  ديتهد يورد و به نشونه كه ترك موتور دوم نشسته بود، قمه در آ يكس. گوشخراش موتورهاشون كل كوچه رو برداشته بود يصدا

 :گفتم رلبيگاز دادم و ز شتريب نم. چرخوند

 ؟يترسون يبچه م -

 نكهيبه محض ا. پدال گاز و تا ته فشار دادم. ديچيپ يم ياصل ابانيموتور اول تازه داشت تو خ. موتور دوم و پشت سر گذاشتم ع،يحركت سر هي با

موتور اول . موتور سوارها متوقف شد يو رو به رو دينود درجه چرخ يبلند يبا صدا نيماش. دميو كش يشدم، ترمز دست ياصل ابونيوارد خ

فرود  نيكاپوت ماش يرو يكي. هوا پرت شدند يهر دو نفر تو. ديسمت راننده كوب ريبا سرعت به گلگ. جهت بده رييبه موقع تغ تنتونس

 نهيقلبم تو س. شد نيشد و نقش زم دهيبغل سمت راننده كوب نهينفر دوم به آ. افتاد نيكاپوت غلت خورد و از اون طرف زم يدور رو هي...اومد

 :سرم گفت يتو يصدا. داشت مترس بر. ختيفرو ر

 ".يهر دو تاشون و كشت"

بودند  ستادهيسه مرد كه دم سوپر ماركت ا. بلند دور زدنم توجه چند نفر جلب شده بود ياز صدا! نه ايشم  ادهيدر و باز كنم و پ ديدونستم با ينم

تصادف كرده بودند  نميخوشبختانه هر دو نفر كه با ماش. شد داشيموقع موتور دوم هم پ نيدر هم. دنديبه سمت ما دو دند،يكش يم گاريو س
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شسته كه ترك موتور ن يكس. سوار شدند عيسر. لنگان لنگان به سمت موتورشون رفتند دند،يدو يكه به سمتمون م ييمردها دنيبا د. بودند زنده

مرد . گاز دادم ديتهد يبه نشونه . و صاف كردم نيدنده عقب رفتم و ماش عيمن سر. سوار بر موتور دومش انداخت يهمكارها يو برا فيبود، ك

 ي شهيو به ش دنديموقع مردها بهم رس نيدر هم. رفتند ابونيخ يهر دو موتور، با سرعت به سمت انتها. انداخت نيزم يو رو فيو ك ديترس

 :زد گفت ينفس نفس م دنياز مردها كه به خاطر دو يكي. شدم ادهيپ نياز ماش. زدند نيماش

 !زنده موندن يشانس آورد ؟يكار كرد يخانوم چ -

 :دوم گفت مرد

 ؟يچ شونيكشت ياگه م -

 :سوم گفت مرد

 ...يگرفت قيدخترم اگه تازه تصد -

 :داد زدم تيعصبان با

 شميقرن پ هي. ديمطمئن باش نويا...من بهتر از شماهاست يرانندگ! رو زده بودن ييآقا هي فيبودن؟ ككه دزد  ديديو ند ديمگه شما كور بود -

 .گرفتم قيتصد

موقع، اون پسر جوون هم سر و كله  نيدر هم. ستادميا نيبرداشتم و كنار ماش نيزم يو از رو فيك. رفتم ابونيو برگردوندم و به سمت خ روم

من با اخم . رهيو بگ فيدستش و دراز كرد تا ك. زد و صورتش تو اون سرما عرق كرده بود ينفس نفس م. م اومددوان دوان به سمت. شد دايش پ

خوش حالتش  يمشك يموها. داشت رهيمردونه و خوش فرم و پوست ت يابروها. داشت يآب ي دهيخمار و كش يچشم ها. نگاه كردم تشبه صور

حواسم پرت شد و به اون  هيچند ثان يبرا. داده بودند يخاص تيفرم بودند و به صورتش جذاب خوش شيو لب ها ينيب. بود ختهير شيشونيپ يرو

 يكار م يچ شيدخترها برا ي هيطور محو تماشاش شده بودم، بق نيدادم ا ينم تياهم زهايچ نيكه اصال به ا ياگه من. صورت جذاب زل زدم

 :انداختم و تو دلم گفتم نييكردند؟ سرم و پا

 "خورده؟ يپسر م هيبه چه درد  يوشگلهمه خ نيا"

 :و جلو آورد و گفت دستش

 .دونم چطور ازتون تشكر كنم ينم...ديلطف كرد! ممنون خانوم يليخ -

 :و دستش دادم و گفتم فيك

 .ازتون نزنند يزيسرجاتون كه چ ديستيكم سفت وا هي...ستيبه تشكر ن يازين -

 :به پسر رفتم و تو دلم گفتم يغره ا چشم

 "!ببرن فشويتا ك ستاديوا! رزايك مُشَل"

 :گفت يجد يليچند بار پلك زد و بعد خ پسر

 .ديكه قمه بخور نيو ببرن تا ا فيك ديباشه كه اجازه بد يكنم كار عاقالنه ا يفكر م يول د،يببخش -

 :باال انداختم و گفتم شونه
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 .بزنن يزيازمون چ ميكه اجازه بد ستين يكال به نظرم كار عاقالنه ا -

 :سر تكون داد و گفت سرپ

 .ارزه كه آدم خودش و ناقص كنه ينم فيك يبه خاطر دو تا شكالت تو -

 :كوره در رفتم و داد زدم از

 من داغون شد؟ نيماش ريبه خاطر دو تا شكالت گلگ يبگ يخوا يم يعني -

 :ديبعد آهسته پرس. داختان نيبه ماش يبرگشت و نگاه. با تعجب نگاهم كرد د،يرس يكه محترم و مودب به نظر م پسر

 افتاد؟ يچه اتفاق -

جالب بود كه  يليانگار براشون خ! كردم و به دهن مرد زل زدم يپوف. كرد فيپسر تعر يماجرا رو برا د،يخند يكه م ياز مردها در حال يكي

 هيبه  هيشب ز،يو گر بيتعق زيانگ جانيه يصحنه  هي يكرد كه ماجرا به جا يم فيداستان و تعر يمرد طور. بود دو نفر و به كشتن بدم كينزد

 :از ابروهاش و باال داده بود گفت يكيكه  يمرد، پسر رو بهم كرد و در حال يبعد از تموم شدن صحبت ها. ديرس يبه نظر م مقانهجوك اح

 ...دينبا...ش با شما بود هيشد د يم شيزيخانوم، اگه چ -

 :گفتم يو با بداخالق دميحرفش پر وسط

 !شما فيك يتو يسر شكالت ها يفدا...نداشت يقابل...كنم يخواهش م -

 :گفت يكه م دميمتعجبش و از پشتم شن يصدا. رفتم نميبه پسر رفتم و به سمت ماش يغره ا چشم

 !يچه عصب -

گرفتم و با  گازش و. شدم نيسوار ماش. نشم يعصبان نياز ا شتريكردم خودم و كنترل كنم و ب يسع. دميكش يقيهام و بستم و نفس عم چشم

 ! آورده بودم ريسر گلگ ييعجب بال...بابام بدم ليگشتم كه تحو يم يتو دلم دنبال بهونه ا. رفتم ابونيخ يسرعت به سمت انتها

با . داغون شده بود يحساب! بله. كردم ريبه گلگ يشدم و نگاه ادهيپ. پارك كردم نگيپارك يتو نويماش. تا به خونه برسم ديطول كش قهيدق ستيب

 .اول رفتم يزدم و به سمت طبقه  رويدزدگ. زدم ريبه تا يلگد تيعصبان

به  ينگاه. نمازشو بخونه ي هيحرف زدن معطل نشد و به سمت سجاده اش رفت تا بق يبرا. چادر نماز سرش بود. باز كرد ميدرو برا مامانم

مطمئن شدم كه خونه  يوقت. گشتم يم نيدنبال مع. كردم يخونه رو بررس ع،ينگاه سر هيو با  دميكش يا ازهيخم. دو شده بود. ساعت كردم

كه غرق  بامونيز ينشستم و به خونه  يصندل يرو. بود دهيچيتو خونه پ يخوب قرمه سبز يبو. راحت به سمت آشپزخونه رفتم اليبا خ ست،ين

 .شدم رهيسكوت بود خ

 كي. هال بود يتو يمشك -پرز بلند قرمز يقال هي. نشده بودپهن  ياديخونه فرش ز يبود و طبق درخواست من، تو كيخانه مون سرام كف

مبل ها  يمون كه رو به رو نچيونه ا ستيب ونيزيتلو. رنگ قرار داشت يمشك يمكعب زيم هياون،  يهال بود و رو به رو يدست مبل قرمز ال تو

رنگ  ينارنج ياز گل ها بايز يتابلو هيمبل ها  يباال آباژور بزرگ و قرمز رنگ بود و هيپشت مبل ها . ديرس يبه نظر م يميقدبود، به نسبت 

قهوه  يچهار نفره  يو صندل زيم هي. بودند لوريلوازم اون ست س ي هيبود و كل ييرايهال و پذ نياپن و بزرگ خونه، ب يآشپزخونه . قرار داشت

و  زيدست م هيكه چرا بابام  ميكرد يبحث م شهيبود هم نرايكه ترانه ا ياومد زمان ادمي. آشپزخونه رو اشغال كرده بود يفضا شتريسوخته، ب يا
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 ديبا نيمع ايمن و  ايصورت  نيا ريدر غ. اديب رتريتو دانشگاه طول بكشه و د شتريكه كار ترانه ب ميكرد يدعا م. دهيشش نفره نخر يصندل

 يادامه  يحاال كه ترانه برا يول...و غذا بخورم منيبش نتيكاب يشدم رو يخوردم و مجبور م يهم من شكست م شهيهم. ميداد يجامونو به اون م

 .اون دعواها تنگ شده بود يبه كانادا رفته بود، دل همه برا ليتحص

فرش  هيفقط . اون جا بود فيظر يريدست مبل ش هيده نفره و  يناهارخور زيدست م هي. خورد يم ييرايكوتاه و پهن، به پذ يدو پله  هال

 بايتابلوفرش ز هيپشت مبل ها . بود دينقاط خونه در معرض د شتريب يبراق و روشن، تو كين شده بود و سرامكف سالن په كيش يدوازده متر

 يعمو برا يچنگ تو دستش بود قرار داشت كه كادو هيكه  يمو فرفر يبه شكل فرشته  فيظر يمجسمه  هي واريكنج د. نصب شده بود واريبه د

 .بود دمونيجد يخونه 

كه ترانه رفته بود، من تو اون اتاق  ياز وقت. اتاق بود نيرترياتاق خواب من نورگ. خونه مون در كل سه اتاق خواب داشت. سمت اتاقم رفتم به

تختخواب، با فاصله از پنجره قرار  هي. رنگ بودند يقهوه ا ر،يتحر زيو م شيآرا زيتخت، م. بزرگ داشت يپنجره  هياتاق . تنها شده بودم

كنار كادوها بود كه  ريتحر زيم. هم تلنبار شده بود يكه مخصوص كادو دادن بود، رو بايو بزرگ ز يخال يند جعبه كنار تختخواب چ. تداش

 باياون تقر يبود كه رو شيآرا زيم هي ر،يتحر زيم ياتاق، رو به رو ي گهيسمت د. شد ينم دهيروش د يخاص ي لهياون مرتب بود و وس يرو

اتاق  كيسرام شتريب يپهن شده بود، ول يپرزبلند يقال نيزم يرو. شد يم دهيو مام د يوب كننده و اسپرسه مدل كرم مرط دوفقط . بود يخال

 .لخت بود

 :من گفت دنيبا د. بود دهيچ زويمامانم م. به سمت آشپزخونه رفتم تا ناهار بخورم. دميلباس گرم و راحت پوش هيهامو عوض كردم و  لباس

 !يكرد ريچه قدر د -

 :ستم و گفتمنش يصندل يرو

 .بود كيتراف -

 :گذاشت و گفت زيم يظرف ساالد و رو مامانم

 دن؟ يم يك نتويماش -

 :گفتم

 بگم؟ يزيچ هي...مامان...گهيدو روز د -

رو كه  يدست. كرده ام يكه باز خراب كار ديانگار فهم. مشكوك به چشم هام كرد يمامانم نگاه. دميكش يخنده ام گرفته بود و هم خجالت م هم

 :و گفت ديبرده بود پس كش شيبرنج پ دنيكش يراب

 ؟يكار كرد يباز چ -

 :گفتم ختمير يخودم ساالد م يكه برا يانداختم و در حال نييپا سرمو

 .داغون كردم رويگلگ -

 :بلند گفت يبا صدا مامانم

 دوباره؟ -
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 :جبهه گرفتم و گفتم عيسر

 .منزده بود ييبه جا نويماش ريكجا دوباره؟ تا حاال گلگ -

 :بهم رفت و گفت يچشم غره ا مامانم

مگه مثل آدم . ياري يم نيسر ماش ييبال هيهر دفعه . دست تو داد نيماش دياصال نبا ؟يبكوب ييجا هيبه  ديدور با هيو  نيماش يحتما هر قطعه  -

 .گوش نكردم! دستت ندم ها نيبدم؟ گفته بود ماش يحاال جواب باباتو چ ؟يكن يرانندگ يتون ينم

 :و گفتم ختميخودم ساالد ر يبرا يكم

 ...بود هيموتور ريتقص...من نبود ريتقص...خوب آخه -

 :بود گفت ختهيكه مشخص بود اعصابش به هم ر مامانم

 به هم؟ نيزد يچطور -

 يمكث. شد يحالل م خونم د،يرس ياگر به گوش بابام م! كه قمه داشتند يياونم دزدها...نگم كه دنبال دزدها كرده بودم يول رميبودم بم حاضر

 :كردم و گفتم

 .رياومد خورد به گلگ يكه داشت خالف جهت م يموتور هي ،ياصل ابونيخ يتو دميچيپ -

 :كه مشخص بود اشتهاش كور شده گفت مامانم

 اد؟يب سيپل يصبر نكرد -

 :نگرانش كردم و گفتم يبه چهره  ينگاه

 .م اومدم خونهمن گهيد...در رفت هيموتور يخواستم صبر كنم ول يمن م -

 :تكون داد و گفت يسر مامانم

 بدم؟ يحاال جواب باباتو چ -

 نيو ا نيماش يعرضگ يكرد از ب ينداشت و فكر م مانيمن ا ياصال به رانندگ. نميبش نشيدونستم بابام قدغن كرده بود كه پشت فرمون ماش يم

 قميبود كه تصد نيا ياصل يماجرا...ماجرا نبود يهمه  نيا ين بدم، ولكارهام خودمو به كشت نيكه با ا ديترس يم. كوبونم يطرف و اون طرف م

 .و به كشتن بدم گرونيمن د ديترس يدر واقع بابام م. اعتبار نداشت گهيپانچ شده بود و د ارسه ب

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .گم يخودم بهشون م -

شباهت . داشت ديروشن و پوست سف يقهوه ا يچشم ها. شونه هاش بود يرنگش تا رو يمشك يموها. ناراحت مامانم كردم يبه چهره  ينگاه

 .مامانم بودند هيو ترانه كامال شب نيدر عوض، مع. موهام بهش رفته بود يفقط لخت. به من نداشت ياديز

 :دلم گفتم تو

عجب ! اَه. نبود يخاص زيچ فشينگو تو ك...فويشل گرفته بود ك دميد. كنم يبه خدا اگه دستم به پسره برسه نصفش م! مشت شكالت هيبه خاطر "

بار اتفاق  هي يماه...ستين يبيعج زيكه چ ييجا هيبزنم به  نويكه ماش نيكنند؟ ا يمن عادت نم يخانواده چرا به كارها نيا...دارم من يشانس بد
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 "...زنه يو با من حرف نم رهيگ يسكوت م يحاال بابا تا سه روز، روزه ...مامان كور شد ياصال اشتها! اوه اوه. گهيافته د يم

 :مامانم بلند شد يرفتم صدا يداشتم به سمت اتاق م يوقت. گذاشتم و تشكر كردم نكيس يكه خوردم، ظرفمو تو ناهارمو

 داره؟ يدونم اون اتاق چ يمن نم...از دست تو...تو اون اتاقت يرفت عيو سر يباز خورد -

 ديبا نم،يهال و كنار مامانم بش يدونستم اگه تو يم. سوال نداشتم نيجواب گذاشتن ا يجز ب يچاره ا. دميشن يجمله رو م نيهر روز ا بايتقر

 :مامانم از ذهنم گذشت يلحظه تمام جمله ها هي...انواع و اقسام سركوفت ها رو بشنوم

 .خونه يتو يكه نشست ييفقط تو. دن يم ليهمه دارن ادامه تحص _

 .يبپز يتون ينم مروين هيو دو سالت شده، هنوز  ستيب _

 ؟يد يبه خودت نم يتكون هيتو چرا ...خورن يحسرتش رو م ليفام يهمه  نيبب! نيترانه رو بب _

 .يدردسر درست كن يفقط بلد...يخون ينه درس م ،ينه كار دار _

 .ارهي يسر هفته پست م ره،يتو رو بگ يهر ك _

 :هنم گفتذ يتو ييصدا هي. مامانم بودم يجمله  نيعاشق ا. م گرفت خنده

 "! محضه قتيحق "

آخ كه خواب ظهر چه ...شدم و به سمت اتاقم رفتم اليخ يب. صحبت ها رو بشنوم نيا يدور همه  هي ديهال بمونم، با يخودم فكر كردم اگه تو با

 !داد يم يحال

 

****** 

 يا ازهيخم. پنج شده بود. به ساعتش نگاه كردم چشم هام و تنگ كردم و. و برداشتم لميموبا يدستم و دراز كردم و گوش. هامو باز كردم چشم

رفته بود كه آوا قرار بود  ادمي. دميكش يآه. دادم صيآوا رو تشخ يكردم و صدا زيگوشمو ت. اومد ياز هال م ييآشنا يصدا. و غلت زدم دميكش

و  ميكالس بود هي يتو شهيهم. ميبا هم بود يين راهنمااز دورا. بود كه داشتم يآوا تنها دوست. ميقرار بود با هم به تولد نامزدش بر. اديب المدنب

 لبا يبود از خوشحال كينزد م،يتهران قبول شد يدانشگاه ها نياز بهتر يكي يميش يكه هر دو با هم مهندس ميديفهم يوقت. ميشست يكنار هم م

. نرفت نيوقت از ب چيه مونيدوست يول م،يهم فرق دارموضوع كرد كه چه قدر با  نيهرچند كه وارد شدن به دانشگاه، ما رو متوجه ا. مياريدر ب

كردم اگه آوا  يمن احساس م يبود، ول يپسر خوب. شناخته بودم ينامزدشو تا حدود...كرد يم يعروس گهيبود كه آوا سه ماه د نيتمام غمم ا

. سوخت يخودم م يدلم برا گهياز طرف د. دميترس يدوستم و از دست بدم م نيكه بهتر نيافته و من از ا يفاصله م يليخ نمونيكنه ب دواجاز

 زيآوا همه چ. نخش بودند يدانشگاه تو يپسرها شتريب. اومد يآوا خواستگار م يهر پنجشنبه برا م،يوارد دانشگاه شد ياومد كه از وقت ادمي

خوب نبود،  يليدانشگاه خ يدرسش تو. شد گفت كه مثل مانكن هاست يبود و اگه قدش اون قدر كوتاه نبود، م پيخوشگل و خوش ت...تموم بود

 .ميسطح بود هيدر  بايلحاظ تقر نياز ا...داشت، نسبتا خوب بود وتريپدرش كه شركت واردات قطعات كامپ يوضع مال. از من بهتر بود يول

 يبه چشم نم گهيمن د...شييابيو صد البته ز...خوب آوا يو روابط اجتماع يشوخ طبع ي هيدر سا. دانشگاه گشتن با آوا به ضرر من تموم شد يتو

. اومد ياون از آوا خوشش م يخوشم اومده بود، ول ييپسر ترم باال هيبود كه از  نيذهنم بود ا يكه از دانشگاه تو يزيچ نيدردناك تر. اومدم
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اومد كه  ياز من خوشش منفر  هيدانشگاه فقط  يتو. تلخ تو ذهنم موند يخاطره  نيا يبهش رو نداد، ول مونيكه آوا به احترام دوست هرچند

. اون موقع من ترم دوم بودم و اون ترم آخر بود. كه نه كار داشت و نه پول، ردش كرده بود نيبابام به خاطر ا يهم اومد، ول يخواستگار يبرا

 يون خاطره پوزخندا يادآوريبا ...كه خودش و جمع و جور كنه چه برسه به من ديرس يبه قول بابام وسعش نم يبود، ول يا افهيپسر خوش ق

 يرسم، ول يآوا م يكردم، حتما تا ترم آخر به پا دايخواستگار سمج پ هيكردم اگه از ترم دوم  يفكر م. چه قدر اون موقع خوشحال بودم. زدم

 .نفر بود نيو آخر نيهمون خواستگار، اول! اطلب اليخ يزه

مناسب  يكمدم دنبال لباس يمو رو به برق زدم و تو ياتو. اتاقم برگشتم دست و صورتم و شستم و به. رفتم يياتاق خارج شدم و به دستشو از

مامانم  يآوردم كه صبحت ها يكمد بوت بدون پاشنه م و در م يداشتم از تو. دميپوش يسرمه ا نيشلوار ج هيبا  يمشك ياسك قهي زيبل هي. گشتم

 .توجهمو جلب كرد وابا آ

 :مامانم

چه  گهيدونم چند سال د ينم...داره لينه قصد ادامه تحص...گرده ينه دنبال كار م...يا زهينه انگ...داره  يه هدفن...دختر خسته م كرد نيبه خدا ا _

 االخواد بگه؟ و يم يچ سانسيدختر با ل نيا. ما حداقل دكترا دارن ليفام يدختر و پسرها يهمه . شوهرش نگاه كنه يرو يتونه تو يم يطور

 .رهيگ يداره فوقشو م گهين دكه اون قدر تنبل بود اال نميمع

 :اعتراض كرد نيمع

 !مامان -

 :تو دلم گفتم. م گرفت خنده

 ".تا كنكور قبول شه ديسه سال طول كش! گهيگه د يراست م"

 :ادامه داد نيبدون توجه به اعتراض مع مامانم

 .رهيبگ نويام كه ا ياون كس يمن شرمنده  به خدا...خونه يتو نهيش يكنه و م يحداقل به كار خونه م عالقه نداره كه بگم شوهر م -

 :تو دلم گفتم. خنده شو گرفته يدونستم اون طرف، آوا به زور جلو يم. دميصدا خند يب

 "!شه ينم دايپ يكه كس نجاستيمشكل ا...نه، بعد شرمنده ش شو ايشه  يم دايپ يكس نيشما بب"

 :آوا

 نجاستيآخه مشكل ا. كنكور داد و قبول شد گهيسال د ديشا. و دو ساله ش شده ستيبتازه . نداره يترالن كه هنوز سن...ديگ يشما درست م _

 ".رشته عالقه نداره نيبه ا اديكه ترالن ز

 :بابام

 .عالقه نداره يچيكه ترالن به ه نجاستيمشكل ا _

 :آوا

 ...كه داره ديدون يم _

 :دلم گفتم تو
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 ".كشه يم شيرو پ ياره بحث رانندگدوباره د. شه يگرم بلند م يآوا نفسش از جا! اوه اوه"

 "بابام

 ه؟ينكنه منظورتون رانندگ...؟يبه چ _

 :آوا

 ...مسابقات شركت كنه و  يتونه تو يداره؟ م يخوب چه اشكال _

 :و گفت ديوسط حرف آوا پر بابام

 .هم نداره نامهيدختر گواه نيا -

 :آوا

 .بده شيكه رانندگ نينه به خاطر ا...طنتشهياون به خاطر ش _

 دنيآوا با د. وارد هال شدم و بلند سالم كردم. بشه يبابام عصبان دميترس يم. كنه دايبحث ادامه پ نيدادم از اتاق خارج شم و اجازه ندم ا حيترج

 :من از جا بلند شد و گفت

 ؟يهنوز حاضر نشد -

 :كه اون و از مهلكه دور كنم گفتم نيا يبرا

 كمكم؟ ياي يم -

با حركت لب به . زل زده بود ونيزيتلو يرنگش به صفحه  يآب يبا اون چشم ها. به بابام كردم ينگاه. مت اتاقم رفتاز خدا خواسته به س آوا

 :مامانم گفتم

 د؟يبهشون گفت -

 :افتاد و با خنده گفت شيزودتر از مامانم دوزار نيمع

 .ميديشاهكارت هم د! آره بابا -

 شتريبه نظرم روش بابام ب. باهام قهر كرده بود. گرفت ينم لمياصال تحو. به بابام كردم يهنگا يبا شرمندگ. بهش رفتم يچشم غره ا. ديخند و

 :بهش كردم و گفتم ينگاه. مامانم يكرد تا سركوفت ها يآدمو شرمنده م

 د؟يقهر كرد! بابا -

 :بهم رفت و گفت يبابام چشم غره ا. هم خنده م گرفت خودم

 .يد يتو آخرش خودت و به كشتن م -

 :و گفتم دميو بوس شيكنارش نشستم و صورت استخون عياز طرفش بودم، سر يه منتظر اشاره اك من

 نيماش گهيدو روز د. شم ينم نتونياجازه سوار ماش يب گهيد. ديباهام قهر نكن. من نبود به خدا ريدفعه تقص نيا...من مراقبم...قربونتون بشم -

 ...دن يخودم و م

 :و گفت ديوسط حرفم پر نيمع
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 .به هم زهير يتهران م يابونايخ گهياز دو روز د. خدا رحم كنه! اوه اوه -

بهش رفتم  يچشم غره ا. تونستم تحملش كنم ينم قهياز دو دق شتريواقعا ب. كرد يم تيمن و اذ شهيهم. خوردم يحرص م نياز دست مع داشتم

 :مو گفت ختميرنگش و با دستم به هم ر يخاكستر يو رو به بابام كردم و موها

 ؟ييباشه بابا...كنم يحواسم و جمع م گهياون وقت د -

 :و گفت ديده، دوباره خواستم شروع به حرف زدن بكنم كه بابام صورتم و بوس يجواب نم دميد چون

 .اتاق و دوستت و منتظر نذار يحاال برو تو. ياريسر خودت ب ييترسم بال يم...گم دخترم يمن به خاطر خودت م -

 نيدونستم اگر مع ينه؟ م ايداشته باشند  هيبا بق يفرق هي ديها با يباالخره ته تغار...زدم و به سمت اتاقم رفتم يا روزمندانهيند پلبخ. دميجا پر از

 نييو پا داشهمون طور كه انتظار داشتم، تا وارد راهرو شدم، مامانم ص. شد ينم ريختم به خ يزود نيماجرا به ا نيمن بودند، ا يترانه جا اي

 :و به بابام گفت آورد

 ...يذار يبه الالش م يل يل يه...يتو لوسش كرد -

 يخودم و به ب. كرد يمامانم و تحمل م يسركوفت ها ديحاال تا چند ساعت با. دلم به حال بابام سوخت. اتاقم شدم و در و پشت سرم بستم وارد

 :لبخند زدم و گفتم دنشيبا د. تخت نشسته بود يآوا رو. زدم ياليخ

 .يخوشگل شد يليخ! يكردچه  -

شد  يداشت و در كل م يپوست گندم. درجه روشن تر از موهاش بود هياش  يكمون يابروها. فر داشت يفندق يو موها يعسل يچشم ها آوا

 .كرد يصورتش و دوچندان م تيكرد و جذاب يم شيخوب آرا يليبرخالف من، خ. هيگفت كه دختر خوشگل

 :لبخند زد و گفت آوا

 .رضا بدم يكشم تو رو نشون دوستا يبه خدا خجالت م! دهيژول يبرعكس تو -

روشن و  يآب يچشم ها. شونه م بود يم تا رو رهيت يقهوه ا يموها. به صورت خودم كردم ينگاه. نشستم شيآرا زيم يصندل يو رو دميخند

 يليخ...بود يا قهيسل ييبايهرچند كه به نظرم ز. ودمب يكامال معمول...خوشگل نبودم يو نقص بود، ول بيع يصورتم كامال ب. داشتم ديپوست سف

 يكه صورتشون نقص داره، حداقل دلشون خوشه كه با جراح ييموضوع فكر كردم كه دخترها نيبه ا. بهم خوشگل بگه يبودم كه كس دهيكم شن

 .كنم جاديتونستم ا يتو صورتم نم يرييتغ چيمن ه يشن، ول يخوشگل م كيپالست

به لب هام زدم و چشمامو مداد  يرژ كمرنگ صورت هي. آوردم رونيو ب شميلوازم آرا فيك شم،يآرا زيم يكشو يو از توو اتو كردم  موهام

گذاشتم و از  شيآرا زيم يكشو يو تو فيك. بود ملياومد ر يكه ازش خوشم م يشيآرا ي لهيتنها وس...حالت دادم مليمژه هام و با ر. دميكش

 :حركتم شگفت زده شده بود گفت نيا دنيآوا كه با د. مجام بلند شد

 يدبستان يمثل بچه ها. كنند يم شيآرا شتريب نيهم از ا يرستانيدب يدخترها! نه بابا...يمون يم يرستانيدب يترالن مثل دخترها ن؟يجدا؟ هم -

 .يمون يم

 :از جا بلند شدم و گفتم عيسر

 .برم يشوهرت نم يها ليفام يبه خدا آبروت و جلو. يشكل نيراحتم ا. نكن تيآوا اذ -
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 :تاسف تكون داد و گفت يبه نشانه  يسر. به صورتم زل زده بود ريمات و متح آوا

 بگم بهت؟ يچ -

 :و برداشتم و گفتم فميك. سر كردم يو تنم كردم و شال آب ميمشك يپالتو

 !نگو يچيه -

سر كرده  يمشك ديسف شميابر يروسر. بود دهيپوش ديسف نيو شلوار ج ديسف كيش يبارون هيآوا . كرد يتا آسمون با آوا فرق م نيزم ظاهرم

 يوقت به خودم تكون چيه يمقدار از مد عقب افتادم ول هيكه  دميفهم يم دند،يپوش يلباس م كيقدر ش نيمثل اون كه ا ييدخترها دنيبا د. بود

 .فكر كرده بودم يرفت كه به چ يم ادميدو روز بعد . شدم يو متحول نم مداد ينم

 :من گفت دنيمامانم با د. هال شدم وارد

 !يمهمون ير يم يدار يدختر ناسالمت -

 :گفت عيسر آوا

 .راحتم يشكل نيگفت هم...قبول نكرد يبهش گفتم ول -

 :دلم گفتم تو

تاده ذاشت راحت باشم و االن كه از سرم اف يكردن داشتم نم شيكه عشق آرا شيچند سال پ! كنه ها يمامان منم موضعش و مشخص نم نيا"

 ".ده يم ريگ

لبخند بابام خوشحال شده بودم  دنيمن كه با د. بهم لبخند زد تيبابام با رضا يتاسف تكون داد ول يبه نشونه  يكردن من، سر تياذ يبرا نيمع

 .هم قد من شد بايو تقر ديآوا هم بوت پاشنه بلندش و پوش. دميرفتم و بوتم و پوش رونياز خانه ب

 :با خنده گفتم. قرمز رضا افتاد جيم به اسپورتچشم م،يكوچه كه شد وارد

 ؟يآورد يچ ياون بدبخت و برا نيماش -

 :و زد و گفت ريدزدگ آوا

 !رضا كه يخونه  ميبر ادهيشد پ ينم...بود رگاهيتعم نتيتو هم كه ماش. شمال نشونيبابا و مامانم رفتن با ماش. ندارم نيمن كه ماش -

 :شدم و گفتم سوار

 !مثال امروز تولدشه ها...خواست يو م نشيماش ديخوب شا -

 :قفل فرمون و باز كرد و گفت آوا

كار . كار؟ تو نگران اون نباش يخواست چ يم نيماش. كارها رو دوستاش كردند يهمه . زنه ينم ديو سف اهيدست به س ش؟يشناس يمگه نم -

 .اندازه يخودش و راه م

 :و گفت ديآوا خند. كمربندم و بستم عيسر

 ؟يبند يو كمربند م يپر ياز جات م يطور نيبده كه ا ميقدر رانندگ نيا يعني -

در واقع جواب . كرده بود دايپ يمضحك ي افهيبا اون عظمت، ق نيداشت و پشت اون ماش يقد كوتاه. به آوا نگاه كردم. هم خنده م گرفت خودم
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 .نگفتم يچينجابت به خرج دادم و ه يسوال آوا مثبت بود، ول

به مزاحم ها فحش  رلبيآوا كه ز. كرد جاديبرامون مزاحمت ا يمشك 206 هيكه  ميشد يوارد اتوبان م ميتازه داشت. ميرضا رفت يه سمت خون به

من با خودم فكر كردم كه اگه آوا رژ . كامال مطابق مد روز زده بودند يپيبودند، ت نيماش يكه تو يدو پسر. نثار اونا كرد يداد، چشم غره ا يم

 :آورد و گفت رونيب شهياز پسرها سرش و از ش يكي. بهتر باشه دياك كنه شاقرمزش و پ

 دن؟ ينامه م يكردن؟ مگه به كوچولوها هم گواه يتو رو چه به رانندگ! آخه كوچولو -

 :نازك كرد و گفت يپشت چشم آوا

 .بهتر نباشه از شما دو تا كه بهتره يمن از هرك يرانندگ -

و  نيكرد تا كاپوت ماش يو پارك كنه، سرش و مثل غاز دراز م نيخواست ماش ياومد كه آوا هر وقت م ادمي. مديانداختم و خند نييو پا سرم

 :و راننده گفت دنديپسرها خند. فكر خنده م شدت گرفت نيبا ا. نهيبب

 .ميطلب يم فيحر -

 :گفت يابرو باال انداخت و با زرنگ آوا

 .كنه يمحوت م نهياگه دوستم پشت فرمون بش يول...تونم نابودت كنم يمن اگه بخوام كه م -

 :آوا با سر بهم اشاره كرد و گفت. دنديخند پسرها

 !پشت فرمون نيبش ايب -

 :اخم كردم و گفتم من

 !شو اليخ يب! كنم يخواهش م! آوا -

 :با تحكم گفت آوا

 !نكن ميو عصبان ريدو تا رو بگ نيحال ا ايب -

 :ت و گفتبس يشكيش يزيآم نيبا حالت توه راننده

 !ظرف بشورن ننيبرن خونه بش ديكردن؟ با يزن ها رو چه به رانندگ -

 :زدم بيبه خودم نه. دست هام و مشت كردم. داشتم تيجمله حساس نيبه ا. لحظه احساس كردم كه قلبم به شدت به تپش در اومد هي

 ".دوباره شروع نكن! آروم باش"

 :لب هام و به هم فشردم و گفتم. در اومده بود انيجرخون تو رگ هام با سرعت به ...تونستم ينم يول

 !آوا بزن كنار -

 :گفت تيبا عصبان آوا

 .مياريبزن كنار؟ من دوست ندارم كم ب يو چ يچ -

 :گفتم تيعصبان با

 !پشت فرمون نميخوام بش يم! احمق جون -
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 :سر تكون داد و با خنده گفت آوا

 !ول يا! آهان -

كمربندم و بستم و به آوا هم اشاره . سوت زدند ميبرا زيرآميتحق يپسرها با حالت. شدم و پشت فرمون نشستم ادهيبه سرعت پ. و كنار زد نيماش

كنده  شياز جا نيو ماش ديچيفضا پ يآفم تو كيبلند ت يصدا. گاز گذاشتم يپام و رو...فرمون و با پنجه هام فشردم. كار و بكنه نيكردم كه هم

 .شد

خدا رو شكر . گاز فشار دادم يرو شتريپام و ب. ديرس يما نم نيشتابش به ماش. ما عقب افتاد نياز ماش يكه كم دميدو  206چشمم  ياز گوشه  

در اومدم و  يتاكس يرو به رو. بلند شد يبوق تاكس يسمند سبقت گرفتم و صدا يتاكس هيبه حالت مماس، از . شلوغ نبود يليكردم كه اتوبان خ

 :هول كرده بود، رو بهم كرد و گفت يآوا كه كم. و فراموش كرده بودم 206حضور ...روندم ياراده م يب...يچيكردم به حركات مارپ عشرو

 !نرو يچيمارپ...اريدر ن يباز وونهيد -

فاصله گرفت و گاز  نمونياز ماش يكم. ديبه ما رس 206موقع،  نيدر هم. ون سبز سبقت گرفتم هياز سمت راست . پوست لبش و كند ارياخت يب

 :زد غيآوا ج...كردم شتريمنم سرعتم و ب. داد

 ...كشه يرضا من و م...كنند يبدبخت رو سوراخ م يرضا ي نامهيگواه...كنترل سرعت نيدورب! يروان -

م به كه دار دميفهم ينم...كدوم اتوبانم يكه تو دميفهم ينم...روندم يداشتم با سرعت م...خودم شده بودم گهيبار د هي. دميدر جوابش خند فقط

از ما جلو  يگاز داد، كم 206موقع  نيدر هم. دميشن يآوا رو درست نم يها غيج يصدا...دميد ياطرافم و نم يها نيماش...رم يكدوم سمت م

 :زد غيآوا ج...زد

 !داره به خدا نميبابا دورب -

 :زدم داد

 .دونم يجاش و م...نباش نيقدر نگران دورب نيا -

تو  ينور...ترمز يگاز داد و من زدم رو 206. آوردم نييسرعت و پا يكم. در اومد نمونيماش يگرفت و جلوسبقت  ،يحركت حرفه ا هيبا  206

انگار منتظر بود كه ...آوا با تعجب به سمت عقب برگشت . روندم 206گذشتم و پشت  نياز دورب. عكس گرفت 206از  نيو دورب ديچيفضا پ

 :زد و گفت يپوزخند. متعجب به عقربه ها كرد و سرعت و چك كرد ينشست و نگاهبعد دوباره صاف . رهيعكس بگ هماز ما  نيدورب

 ؟يهست يك گهيبابا تو د -

 :باال انداختم و گفتم ابرو

 !در عوض ميعقب افتاد يكل! گل رضا يبه خاطر رو -

 :زد و گفت يپوزخند آوا

 مون؟يآلبوم خانوادگ يتو ميكه بذار رنيمختلف ازمون بگ يايدو سه تا عكس خوشگل از زوا يخوا يم! نه تو رو خدا -

 206...دميچيبه طرف چپ پ. كرد يو راهمون و سد م ديچيپ يم چميخواستم بپ يكه م يهر طرف...داد يراه نم...كردن تيشروع كرد به اذ 206

به سمت ...ش آخرم و كردمتال...ذهن راننده رو خوندم...كار كنه نيسرعتش و كم كرد تا من و هم مجبور به هم...ديچيبه طرف چپ پ عيسر
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بهم  يزيكرد كه چ يچنگ انداخته بود و داشت خودش و كنترل م نيماش يآوا به صندل...ديچيهم به سمت راست پ 206...دميچيراست پ

 .گه يم راهيبهم بد و ب رلبيدونستم داره ز يم...نگه

 206 يگاز دادم و جلو. دادم و سبقت گرفتم ريسم رييبه سمت چپ تغ عيو بعد سر دميچيبه سمت راست پ يكم ع،يحركت سر هي در

ترمز  يصدا. خودم و سفت سرجام محكم كردم...زد غيآوا ج. ترمز زدم يدفعه محكم رو هيكم كه جلو زدم،  هي. گاز دادم و جلو زدم...دميچيپ

 ...صورتش گرفت و  يآوا بازوهاش و جلو. دميو از پشت سرم شن 206

 يشانس 206 گهيدونستم د يم...گاز دادم و با سرعت روندم...خنده ريمن زدم ز. متوقف شد 206لحظه  نيدر آخر. صورت نگرفت يبرخورد

 ديلرز يم ديب نيآوا كه ع. شد يم شتريسرعتم هر لحظه ب...دادم يكردم و گاز م يرو انتخاب م رهايمس نيصاف تر...بهم نداره دنيرس يبرا

 :التماس كرد

 !آروم تر! االغ...ترالن آروم تر...وم ترآر يدوست دار يتو رو جون هر ك -

 يآوا هنوز تو. گوشه نگه داشتم هيو  نيماش. از اتوبان خارج شدم...دمياز ته دل خند. محو شده بود 206 يجد يجد...انداختم نهيبه آ ينگاه

 يقيآوا نفس عم. ديبهمون رس 206موقع  نيدر هم...دميظاهر آشفته ش خند دنيبا د. شده بود ديگچ سف نيرنگش ع. ديلرز يشوك بود و م

 :كرد گفتم يكه با تعجب من و برانداز م 206 يدادم و با خنده به راننده  نييرو پا شهيش. كرد خودش و جمع و جور كنه يو سع ديكش

كردن؟ برو  يه رانندگمردها رو چه ب...بچه ها رو هم عوض كن يكهنه ...بدو برو ظرفا رو بشور...كنه؟ بدو يداره كه رانندگ اقتيل يحاال ك -

 !پسر خوب

 :گفت تيبا عصبان راننده

 .يببر يبتون دميبا نيماش نيبا ا! آره -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 !يشد عيو ضا ينه حاال كه باخت...يانداخت يم نينگاه به ماش هي ديبا يشروع كرد يوقت -

 :شد، رو بهم كرد و گفت يم داشت آروم مصدادارش كم ك يآوا كه نفس ها. گاز داد و رفت 206. رو باال دادم شهيش

 !يا وونهيتو واقعا د! يبود من و بكش كينزد ؟يفهم يم! يداد يسكته م م يداشت! يروان يدختره  -

 :و گفتم دميلب برچ يشوخ به

 !مياريكم ب دينبا يگفت يم يتو بود! يخودت مجبورم كرد -

 :كه داغ كرده بود داد زد آوا

 !به خدا يا وونهيد...نميبذار خودم بش...شو ادهيپ! ن غلط كردممن گفتم؟ من گفتم؟؟؟ م -

 :تو دلم گفتم. كه از حركات آوا خنده ام گرفته بود، جام و باهاش عوض كردم من

 "!آوا هم آخر آدم جون دوسته ها نيا! يگن مود يبعد به من م"

 گهيساعت د هيو تا  دهيكم ترس هيدونستم آوا  يم. ساكت بودم. رضا روند يبه سمت خونه  يا ختهيپشت فرمون نشست و با اعصاب به هم ر آوا

ربع، به خونه  هيبعد . گفتم ينم يزيانداخته بودم و چ نييمظلوم پا يبچه  هيسرم و مثل . كردم بهش نخندم يم يفقط سع. ره يم ادشي زيهمه چ
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به فارغ  گهيماه د هيو انترن بود و فقط  يپزشك يدانشجو. داشت يميآپارتمان به نسبت قد هي يتو يصد متر يخونه  هيرضا . ميديرس ضار ي

 .شدنش مونده بود ليالتحص

كه با پارك  ييراننده ها يبرا يخودروساز يقدر كارخونه ها نيا يچ يبرا دميتازه اون روز بود كه فهم...پارك كرد  بتيو با مص نيماش آوا

 :م گفتمتو دل...كنند يم يمختلف طراح زاتيكردن مشكل دارند، تجه

 "!تره نينكنه سنگ يپارك كنه، رانندگ نيبوق بوق نتونه ماش يكه بدون صدا يكس"

من . بود كه آسانسور نداشت نياون آپارتمان ا يبد. چهارم بود يرضا طبقه  يخونه . اومدم و دنبال آوا وارد آپارتمان شدم رونيفكرها ب نيا از

رضا ...داوم ينفسمون باال نم م،يديچهارم رس يبه پاگرد طبقه  يوقت. ميچهار طبقه رو باال رفت ،ميشده بود زونيكه به نرده ها آو يو آوا در حال

 .بود پيقدش متوسط بود و خوش ت. داشت رهيت ييخرما يبود كه موها يپسر چشم ابرو مشك هي. استقبال دم در اومد يبرا

 م؟يكرده بود ريد مگه من و آوا چه قدر...اومد يم رونياز در باز خونه ب كيموز يصدا

 :رضا زد و گفت يبه بازو يمشت آوا

 ت؟ قهيسل نيبگم به تو با ا يچ. ادي ينفسم باال نم ؟يخونه ست تو گرفت نميا -

 :گفت ديخند يكه م يدر حال رضا

 .يمامان و بابات باش كيكه نزد يتو اصرار داشت -

 :ابرو باال انداخت و گفت آوا

 !من ننداز ريمن گفتم؟ تقص -

 :لم گفتمد تو

 ".ست 206همون  ي هيقض! من گفته بود يآره عمه "

 :با خنده گفتم. دستش و دور كمر آوا انداخت و با هم وارد خونه شدند رضا

 !يكرد يسالم م هيخوب ! رضا -

 :بهم كرد و گفت يدار ينگاه معن رضا

 .ميفا نداشتحر نيما با هم از ا يول! شرمنده...رفت ادمي يچشمم به خانومم افتاد، همه چ -

بخت آوا رو بدون  يدر واقع داشتم خونه ...دميد يرضا رو م يبار بود كه خونه  نياول. و پشت سر اون دو نفر وارد خونه شدم ميداد دست

 يتحمل خونه ها...كنه يدونستم كه آوا حتما خونه رو رنگ م يبود و م رهيكم ت هي وارهايرنگ د. كف خونه پاركت بود. دميد يش م هيزيجه

 يبا در به هال باز م كيكوچ يراهرو هي. شد يدرش كامال رو به هال باز م يآشپزخونه اپن نبود، ول. سالن بزرگ داشت هيخونه . اشتو ند ريدلگ

از اتاق ها جمع شده  يكي يخونه تو ليوسا شتريب. كف خونه رو جمع كرده بود يرضا فرش ها. شد كه اتاق خواب ها اونجا قرار داشتند

كرم اتاق به نظرم  يواريكاغذ د. شلوغ پلوغ شدم ياز اتاق ها يكيوارد . خونه ش نداشته باشه يتو ياديز ي لهيوس ضازدم ر يحدس م...بود

رضا  يها يزدم هم كالس ياتاق بودند كه حدس م يچند نفر دختر تو. هم انباشته شده بودند ياتاق پر از پالتو و كت بود كه رو. قشنگ بود

دست به  هي. تخت انداختم يپالتو و شالم و در آوردم و رو. دنديخند يگفتند و م يكردند و بلند بلند م يش ميرو آرا گهيدصورت هم. باشند
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 يكه م يانگار رضا هر ك. بود شتريكردم ب يكه فكر م يزيتعداد مهمونا از اون چ...چشمم به سالن افتاد. اومدم رونيو از اتاق ب دميموهام كش

 .رضا بودند يو دوست ها ليفام يمهمونا از جوون ها يهمه . ده بودتونست رو دعوت كر

 يم. نميبتونم آوا رو بب اديدونستم اون شب ز يم ديبع. كرد يم يرضا داشت آوا رو به دوستاش معرف. به دور و برم كردم يهال شدم و نگاه وارد

خودم احتمال  شيپ. بودند يميقد. به پرده ها و لوسترها كردم ياهنگ. به سمت سالن رفتم. چسبه يبهش م يدونستم رضا از اول تا آخر مهمون

 هي. ها به تعداد افراد نبود يصندل يبودند، ول دهيچ يدور تا دور سالن صندل. خونه به رضا داده باشه يو رو ليوسا نيخونه، ا يكه صاحت قبل ادمد

 .شده بود دهيت چو تنقال يسالن بود كه روش چند مدل خوراك يتو كيكوچ يناهارخور زيم

كرده  شيتونستند آرا يها تا م يبعض...سر كرده بودند ياز دخترها روسر يبعض. شد يم داياونجا پ يآدم پيهمه ت. به مهمونا كردم ينگاه

 .رهيگرم بگ تونست يم يآدم پيبا هر ت. داره يخوب يمتوجه شدم رضا هم مثل آوا روابط اجتماع. و ساده بودند يها مثل من معمول يليخ...بودند

 :تو دلم گفتم...باشه نيزدم تا آخر شب كارم هم يحدس م...پا انداختم و به مهمونا زل زدم يپا رو. ها نشستم ياز صندل يكي يرو

 "...دادم يداشتم گاز م ابونيخ يكاش هنوز تو يا"

 :كنارمن نشست و در گوشم گفت. آوا تونست از رضا جدا شه و لباسش و عوض كنه باالخره

 .نه ايبندازم  يتونم امشب تو رو به كس يم نميبب -

 :كرد و گفت يآوا پوف. و سر تكون دادم دميخند

 ينباشه، به ازدواج كردن فكر م ضياگه مثل تو مر يو دو ساله ا ستيهر دختر ب گهيد. يا زهيانگ يب ياديز گهيتو د! گه ها يمامانت راست م -

 .كنه

 :و تنگ كردم و گفتم چشمام

صد بار ...ندارم يبشه حرف دايشوهرم كه اگه پ. شم ارشدم بخونم يآخرش از دست شما دو تا مجبور م! يريگ يطرف مامان من و م شهيتو هم -

 .شه ينم دايپ يكه كس نجاستيمشكل ا...بهت گفتم

 :ابرو باال انداخت و گفت آوا

 ؟يبدم چ شنهاديو بهت پ ياگه من كس -

 :كردم و گفتم ينچ

 حرفاست؟ نيا يا جاوسط تولد رض! آوا -

 :و گفت ديخند آوا

! يش يتو ام كه خدا رو شكر، هر سال مثبت تر از پارسال م! گهيزنن د يكار كنم؟ برم اون وسط با چاقو برقصم؟ همه دارن حرف م يخوب چ -

 م؟يرسه كه به هم بزن يبه نظرت م يا گهيحرف د

كه  دينكش يطول...كه به سمت در برگشتند دميچند نفر از مهمونا رو د. كرد رييتغ يندفعه جو مهمو هيبگم كه  يزيباال انداختم و خواستم چ شونه

و  دنديخند يم يركيرزياز دخترها ز يسر هي...ارنديبود شاخ در ب كياز تعجب نزد يسر هي. مهمونا هم به همون سمت برگشتند ي هينصف بق

من و آوا با تعجب به . اومد يبود كه م ييتنها صدا ك،يموز يصدا...قرار شدمهمونا بر نيب يبيدفعه سكوت عج هي. گفتند يدر گوش هم م يزيچ
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چشماش جمع شده  يكه اشك تو دميدر كمال تعجب رضا رو د. مينيتا هال رو بب ميكم جا به جا شد هيو  مياز جامون بلند شد. ميهم نگاه كرد

به  عيرضا منقلب شده، سر ديآوا كه د...كه جلوش بود زل زده بود يكس به يبيشده بود؟ رضا با حالت عج يچ...ختيفرو ر نهيس يتو مقلب...بود

رضا كه دور و برش بودند هم به مهمون  يچند تا از دوستا. نميتونستم هال و كامل بب يم گهيحاال د. جا به جا شدم شتريكم ب هي. سمتش رفت

و  ينكنه خبر مرگ كس...به دلم بد اومد...اشك آلود يرضا با چشم هاهم مثل  يسر هيو ...يبا تعجب و شگفت يسر هي...تازه وارد زل زده بودند

 آورده بودند؟

 ينم يحرف چكسيه...بغلش فشرد يكه همه بهش زل زده بودند رو تو يدستهاش و جلو برد و پسر جوون...لب هاش رو محكم به هم فشرد رضا

انگار دست ...به آوا نگاه كردم...مردم يم يداشتم از كنجكاو...ثل رضا بودها هم م يحال بعض. انگار همه به احترام رضا سكوت كرده بودند...زد

 يزيرضا در گوش آوا چ ياز دوستا يكيباالخره ...كرد يكه رضا رو متاثر كرده بود نگاه م يبا تعجب به پسر. از من نداشت يكم

بعد،  هيچند ثان...انداخت نيياخم كرد و سرش و پا...ديا چرخبه سمت رض...تكون داد دنيفهم يسرش و به نشونه ...آوا باال رفت يابروها...گفت

مهمونا كه با  ي هيبق يبا جنس ناراحت شيجنس ناراحت يول...انگار ناراحت شده بود...كنه يم تشياذ يزيچ هي دميفهم...زد نهيدست هاشم به س

 .بود، فرق داشت ختهيتعجب آم

 يكت اسپرت مشك هي. نميشو از پشت بب رهيخوش حالت ت يتونستم موها يفقط م. اومد رونيبه پسر قدبلند كردم كه از آغوش رضا ب ينگاه

 يبعدا م! به من چه"دلم گفتم  يكه شونه باال انداختم و تو يدرست همون موقع. خوش اندام باشه ديرس ياز پشت كه به نظر م. بود دهيپوش

 ...سمت سالن برگشت ه، پسر ب"فهمم

 هيثان هي...پسر كردم يآب يبه چشم ها ينگاه...دميدخترها رو فهم يآهسته  يخنده ها ليدل...ختيفرو ر نهيس يوقدر شوكه شدم كه قلبم ت اون

 كرد؟ يكار م يچ نجاياون ا...شدم رگذارشيتاث ييبايمحو ز

خودش و ...ديكش يقيعمرضا نفس ...انداخت و دوباره به سمت رضا برگشت نييبعد سرش و پا...كم با تعجب نگاهم كرد هيمن،  دنيبا د اونم

 :كنترل كرد و گفت

 ...يليخ...برام ارزش داشت يليخ...يكه اومد يمرس -

 يحال و هوا. نشده بود يرضا احساسات يبه اندازه  چكسيه. دست دادند يرضا، با پسر چشم آب يچند نفر از دوستا...به شونه ش زد آهسته

 .گرفت يچشمش جون م شيپ گهيد يايدن هي د،يد ياون و م يانگار وقت. بود بيجع يطرز نگاه كردنش به پسر چشم آب...رضا عوض شده بود

 :شونه ش گذاشت و رو به مهمونا كرد و گفت يرضا دستش و رو. كوتاه به سمت سالن اومد ييبا گام ها پسر

 ...ميدار ژهيمهمون و هيكه امشب  ديبچه ها حتما متوجه شد -

. نداشت يبه معرف ازيانگار ن يكنه، ول يمنتظر بودم كه رضا اون و به جمع معرف. بهش زد يبخند تلخپسر زد و ل يشونه  يبار با دست رو چند

 .شناختنش يانگار همه م

 :در گوشش گفتم عيمردم، سر يم يمن كه داشتم از كنجكاو. با اخم و تخم به سمت من اومد آوا

 ه؟يك نيا -

 :در آورد و گفتبا صورتش  يشكلك. داد رونينفسش و ب تيبا عصبان آوا
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 !رضا تيدوران جاهل قيرف -

 :تعجب ابرو باال انداختم و گفتم با

 ت؟يرضا و دوران جاهل ؟يچ يعني -

 :داد گفت يتكون م يعصب يخورد و پاش رو با حالت يحرص م دايكه داشت شد آوا

به هر . نايو ا يفقط پارت...كرده باشه يبد ياكاره يليكه خ نيشن؟ حاال نه ا يم ريدانشگاه، جوگ اني يها م يكه بعض يديد! گهيآره د -

 .شده دايپسره پ نيا يشه سر و كله  يدونم چرا حاال كه رضا داره متاهل م ينم...حال

 :تكون داد و گفتم يسر

 .ديد يرضا جمع شده بود انگار داشت معشوقش و بعد صد سال م يچشم ها ياشك تو نيهمچ -

 :زد و گفت يپوزخند آوا

بود كه رضا ازش  يدو سال يكي...گم و گور بشه شهيهم يكاش بره برا يا...نمشيدور و بر رضا بب ادي يخوشم نم...ترسم يقه معال نياز هم -

 .كرده و دعوتش كرده يرضا خوش خدمت ياز دوستا يكيامشب . خبر نداشت

پسر با  نيخودم اعتراف كردم كه اگه ا شيپ. كرد، رفت يرضا صحبت م يكه داشت با دوستا يبه پسر چشم آب يگفت و چشم غره ا يشيا آوا

 ياون پسر و نگاه م جانيهاشون با ه يليخ. بودند يمهمون يكردم كه تو ييبه دخترها ينگاه! شه يم يبره، چ يپارت هي يو ظاهر تو افهيق نيا

كامال متناسب با  ينيخوش فرم و ب يهالب ...رخ صورتش انداختم ميبه ن قيدق ينگاه...رفتند ينگاه، رژه م هي ديو برش به ام وركردند و د

انگار ...اش بود ينيصورتش، لب ها و ب ييبايز ياصل ليدل يكرد، ول يش توجه ها رو جلب م رهيت يآب ينگاه اول، چشم ها يتو...صورتش داشت

 ينم يبه نظرم پسر بد. رهدا يشميبدم كه موهاش حالت ابر صيتونستم تشخ ياز همون فاصله م. ديرس يم يليحالتش خ وشخ يمشك يبه موها

 يم يزيچ هيبه من چه؟ حتما آوا ...شونه باال انداختم. اومد كه اون روز صبح، چه قدر لحن صحبت كردنش با ادب و احترام همراه بود ادمي. اومد

 .گفت يم يدونست كه اون طور

آوا در . دو سه نفر برگشتند و با تعجب نگاهمون كردند. مگفت يبلند آخ يبا صدا...از بازوم گرفت كه نفسم بند اومد يمحكم شگونيآوا چنان ن

 :گوشم گفت

 .ارمي يتو نخش، چشمت و با ناخونام در م يبه خدا اگه بر -

 :گفتم نيهم يبرا. كنم تشياذ خواستم

 .خوشگله...مياي يبه هم م...دميخوبه، من پسند. نهيفكر كردم هم...يبد شنهاديرو بهم پ يكي يخوا يم يخودت گفت -

 :نازك كرد و گفت يپشت چشم آوا

 .گرونهيبه قول مامانت، مرد خوشگل مال د -

 شتريمن كه كنجكاو بودم ب. ذوقش خورده يكامال مشخص بود كه تو...آوا دوباره ساكت شد...خنده ريو پخ زدم ز رميخودمو بگ يجلو نتونستم

 :م گفتمبدون...شد يدوستم م نيشوهر بهتر يكه به زود...رضا يدر مورد گذشته 

نداره ازدواج  يخوب يكه گذشته  يكيبا  ياون همه خواستگار، نرفت يگذاشتن رو راديتو كه بعد اون همه ا ه؟يرضا چ يماجرا...نميخوب بگو بب -
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 !يكن

 :تكون داد و گفت يپاش و با حالت عصب...دوباره اخم كرد. منم كنارش نشستم. نشست يصندل يرو آوا

 .رضا توشون از همه بچه مثبت تر بود...يرفتند پارت يگم فقط م يم...تسيبد ن يليخ زيچ هي...نه -

 :آوا ادامه داد. رو اصال باور نكردم كهيت نيا

روز رضا من و متوجه  هيكردم  يفكر م شهيهم...كنم كه به رضا اعتماد كردم يذهنم بود كه دارم اشتباه م يگوشه  هي شهيهم...دونم ترالن ينم -

به جونشون  ديچه قدر شك و ترد شونه،يعروس كيكه نزد ييدخترها نيا يديد...ستين ريتاث يمون ب ندهيآ يزندگ يش توكنه كه گذشته ا يم

 ...شد دايپسره هم پ نيا يدفعه سر و كله  هي د،يهمه شك و ترد نيا نيب ته؟اف يم

 :كردم گفتم يكه كم كم داشتم به رضا شك م من

 بود؟! وضعش كه خراب نبود -

 :نگاهم كرد و گفت چپ چپ آوا

به خدا اگه پاش به خونه ...پسره رو بزنم نيدوست دارم ا...امشب نيهم يعني...شك به دلم افتاد يول...دادم يمگه نه كه جواب مثبت نم! نه بابا -

 .شكنم يمون باز شه، خودم قلم پاش و م

 :گفت يربونآوا گذاشت و با مه يشونه  يدستش و رو. موقع، رضا به سمتمون اومد نيهم در

 !شه ها يروش باز نم يكس ميتا ما شروع نكن م؟يبرقص ياي يم -

پسر  يرو ارياخت ينگاه من ب...صحنه شروع كردند به دست زدند نيا دنيمهمونا، با د يهمه . به رضا زد و با هم وسط رفتند يلبخند كمرنگ آوا

كار رو  نيمنم هم. تكون داد ييآشنا يش و آهسته به نشونه سر م،يچشم تو چشم شد يوقت...كرد يداشت نگاهم م...ديچرخ يچشم آب

دونست  يخدا م...دميد يصورت رضا هم م يبود كه تو يزيهمون چ نيا...غم بزرگه هيصورتش  يدادم كه تو صينگاه تشخ هيبا همون ...كردم

رضا و آوا شروع . بپرسم يزيتونستم ازش چ يد و نمبو يعصب يليآوا خ يول ارم،ياون دو نفر سر در ب نيب يخواست از ماجرا يكه چه قدر دلم م

با نگاه كردن به اون دو تا،  ارياخت يمنم ب. رضا با محبت و عشق به صورت آوا زل زده بود...هم بود يآوا هنوز تو يهااخم ...كردند دنيبه رقص

بهش  يوقت يول...احساس رو نداشتم نيا يتجربه ...كرد يطور با عشق و عالقه به آوا نگاه م نيبرام جالب بود كه رضا ا يليخ...زدم يلبخند م

و داشته  يعشق و عاشق يدوست داشتم كه تجربه  يا گهيمثل هر دختر د...حس و دوست دارم نيكه ته دلم ا دميد يكردم، م يفكر م

 يرمنطقيغ مياز آوا توقع تصم...و بسته بود در واقع چشماش...افتاد كه گفته بود به رضا اعتماد كرده ادمي...حرف آوا افتادم اديبعد  يول...باشم

 .كشه يعالقه داشته باشه، دور عقل و منطق و خط م يگفتند اگه آدم به كس يمانگار راست بود كه ...نداشتم

به  يبكه پسر چشم آ دميچشمم د يموقع، از گوشه  نيدر هم. شادتر شد يمهمون يكم فضا هيو  وستندينفر از مهمونا هم به رضا و آوا پ چند

 :گفت يبه نسبت آهسته ا يو با صدا ستاديكنارم ا...سمتم اومد

 .نمتونيبب نجايكردم ا يفكر نم -

 :پسر گفت. ندادم يباال انداختم و جواب شونه

 ...نتونستم صبح بگم كه...راستش...خواستم بابت صبح تشكر كنم يم -
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 :و گفتم دميحرفش پر وسط

 .پر شكالت فيك هينجات ...بود يفوق مهم اتيعمل! آره واقعا -

ثابت . ظاهرش بود يكوچولو تو بيع هيظاهرا حداقل . خدا رو شكر دندوناش روكش بود...افتاد دشيسف يدندون ها فيو چشمم به رد ديخند

 :گفت. رسه يمعلوم بود به خودش م...خودم داشتم درست بود شيكه پ يا هيشد فرض

 ...ظرف غذامم توش بود...فقط شكالت نبود -

 :گفتم...دميانداختم و آهسته خند نييو پا مسر

 اون تو نبود كه دلم خوش باشه؟ يزيچ...يمدرك...يليموبا...يفيك هي -

 :تكون داد و گفت ينف يو به نشونه  سرش

 .دارم ينگه م بميج يمهم و تو يزهايمعموال چ...نه متاسفانه -

 :تو دلم گفتم...رفت يداشت بهم چشم غره م دن،يبه آوا افتاد كه وسط رقص چشمم

 ".ره يكرده، آوا چشم غره هاش و به من م يغلط هي يجوون يرضا تو"

 :گفت پسر

 تونم اسمتون و بدونم؟ يم -

 :گفتم

 .هستم كيتاج -

 :سرم گفت يتو ييصدا هي

 ؟يقدر رسم نيخوب چرا ا -

 :كردم اضافه

 .كيترالن تاج -

 :همون صدا گفت دوباره

 !بهتر بود يگفت يو نم تيليفام

 رونيذهنم ب يگر تو حتيشخص نص نيسرم و آهسته تكون دادم تا از فكر ا. كرد يم حتميذهنم مرتب نص يبود كه تو يك نيدونم ا ينم نم

 يكردم جلو يجالب مامانم افتادم و سع يجمله ها ادي. مامانم داشت يبه حرف ها يبيشخص، شباهت عج نيا يبود كه حرف ها نيجالب ا...اميب

 .مريخنده ام و بگ

 :پسر گفت

 .يميرادمان رح...منم رادمان ام -

 :تو دلم گفتم. خطاب كنم "پسره"مجبور نبودم اون و تو ذهنم،  گهيرو شكر كردم كه د خدا

 ".ستيحاال بدم ن...هيچه كوفت گهيرادمان د...ذارن يبچه هاشون م يرو بيغر بياسم عج ادي يقدر بدم م نيا"
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 :گفتم يعاد يبا لحن. گل كرده بود ميفضول. دست خودم نبود...بكشم رونيب ييزهايچ هينستم از زبون اون تو يم ديشا...ديبه ذهنم رس يفكر هي

 .ديهست يميقد يظاهرا دوست ها د؟يشما چطور با رضا آشنا شد -

 :كرد گفت يمهمونا نگاه م دنيطور كه به رقص همون

 .ميهست يميقد يدوست ها...اوهوم -

! نه بابا...بهش زل زدم هيچند ثان. هنوز منتظر بودم كه جواب سوالم و بده...بهش زل زده بودم ييمنم با پررو. فتجواب دادن در ر رياز ز رسما

 :بعد چند لحظه، به سمتم برگشت و گفت! انگار نه انگار

 شده؟ يزيچ -

 :گفتم ييپررو با

 .منتظر جواب سوالمم -

 :زد و گفت يلبخند

 !دادم يهمون موقع جوابتون و م د،ينكردم الزمه كه شما بدو ياگه فكر م -

با همون لحن مودب و محترمش، حالم و . نرفته بودم چكسيبه ه ميزندگ يبهش رفتم كه تو يچنان چشم غره ا! چه قدرم رك بود! رو شكر خدا

 .گرفته بود

خورده  هيبه نظرم ...كردم نگاهش نكنم يسعتا آخر شب . رفتند هيرضا به سمت رادمان اومد و با هم به سمت بق ياز دوستا يكي قه،يچند دق بعد

 .اومد يم ياز خود راض

به  يآوا كه لجش گرفته بود، تا تق...بهم ثابت شد كه اشتباه كرده بودم يبا آوا بودن ندارم، ول يبرا ياديكردم فرصت ز يفكر م يمهمون اول

 .گشت يدور و بر رادمان م ياول تا آخر مهمونشوك بود، از  يتو ييجورا هيرضا هم كه هنوز . اومد يم شميخورد پ يم يتوق

 يخوشم م شياخالق تيخصوص نياز ا. گرفت يو راحت م زيهمه چ شه،يمثل هم...گرفته بود رونيطور كه از رضا انتظار داشتم، شام و از ب همون

. آوا قبول نكرد نند،يكرد كه كنار هم بش هرچه قدر به آوا اصرار. زحمت ننداخته بود يهمه همبرگر گرفته بود و اصال خودش و تو يبرا. اومد

گوشه  هيچشمش به رضا افتاد كه  يوقت...شد مونيهم پش قهيبعد چند دق. بار نرفت ريمن و بهونه كرد و ز ييتنها. بود دهيكنه به من چسب نيع

 .شد ونميزنه، جوش آورد و از كار خودش پش يكه لب به غذاش بزنه داره با رادمان حرف م نينشسته و بدون ا

آوا . شد يم ريداشت د گهيد. بود ميو ن ازدهي. نگاه به ساعتم كردم هي. مهمونا قصد رفتن كردند شتريساعت بعد از مراسم باز كردن كادوها، ب هي

 يبخند به نشونه ل هيرادمان . كه رضا و رادمان به سمتون اومدند ميديپوش يلباسامون و م ميداشت. اتاق آورد و دستم داد يپالتو و شالم و از تو

 .بود ومدهيازش خوشم ن...بهم زد كه با چشم غره جوابش و دادم ييآشنا

 :به آوا گفت رضا

 .خوام باهات حرف بزنم يم...تو بمون -

 :و سر كرد و گفت شيروسر آوا

 .خوام ترالن و برسونم يم...ريو ازم بگ نتيماش ايفردا ب -
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 :گفت يجد يليخ رضا

 ...ميبد حيو برات توض يزيچ هي ديمن و راد با! نيبب...رميگ يترالن آژانس م يبرا -

 :آهسته گفت رادمان

 !نگو راد -

 :انداخت و گفت نييسرش و پا...ديكش يرضا آه. دوباره نگاهشون رنگ غم گرفت...به هم نگاه كردند ييدوتا

 .ره يترالن با آژانس م...بمون آوا -

 :سفت و محكم گفت يليخ آوا

 .بره ييترالن با آژانس جا ادي يخوشش نم...يشناس يم ترالن و كه يبابا -

 .مسئله حساس بود نيبه ا يليبابام خ...گفت يم راست

 يمرتب بهم گوشزد م. شده بود نيبدب زيكرده بود كه نسبت به همه چ يمختلف و بررس ييجنا ياون قدر پرونده ها ،يقاض هيبه عنوان  بابام

ها  ياز تاكس يبود كه حت نيكنم، ا يام رانندگ نامهيداد با وجود باطل شدن گواه يم تيكه رضا يليها دلتن. نشم يشخص يها نيكرد كه سوار ماش

 .شناخت يشهر و بهتر از من م نياون ا ديشا...دونم ينم...برم ييبا آژانس جا روقتيداد كه د يبهم اجازه نم...ديترس يمهم 

 :كرد و گفت يپوف رضا

 .بمون باهات حرف دارم...رسونتش يرادمان م...ديببخش...اداگه مشكلت ترالنه، ر...باشه -

 :بود، صداش و باال برد و گفت يعصب يكه بدجور آوا

 .آقاست نيآژانس مطمئن تر از ا! ترالن حساسه يگم بابا يم -

 :به آوا نگاه كرد و گفت يبا خونسرد. به رادمان كردم ينگاه يرچشميز

 .مورد باهاتون صحبت كنه نيدر هم خواد يم قايرضا دق د،ياگه اجازه بد -

 :آهسته به آوا گفتم من

 .مير يحرفاتون كه تموم شد، م...ميبمون شتريكم ب هي يخوا يم -

 :گفت عيسر رضا

 ...رسونتت يرادمان م...شه يبابات نگران م يكن رياگه د! نه -

با رضا حرف  شيم به صالح آواست كه بمونه و در مورد نگراندونست يم...به آوا كردم ينگاه. كنم ياگه گذاشت من فضول! داده بود يريگ عجب

 :تنها بشم، رو به آوا گفتم نيماش هي يكه دوست نداشتم باهاش تو نيبا ا! خورد يپسره هم كه من و نم نيا. بود شونيعروس گهيسه ماه د...بزنه

 .زنم يمن فردا بهت زنگ م. ستين يمسئله ا...باشه -

موضوع  نيا ديدونستم شا يم. با رضا حرف بزنه طياون شرا يمشخص بود كه دوست نداشت تو. به من بود دشيام...نگاهم كرد يديبا ناام آوا

كردم و دنبال رادمان از  يبا اون و رضا خداحافظ عيسر. كنه مونميبه آوا فرصت ندادم كه پش نيهم يبرا. و كدورت بشه يدلخور جاديباعث ا

 .شدم جخونه خار
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 بهيپسر غر هيدونستم اگه بفهمه دارم با  يم...بدم يكردم كه جواب بابام و چ ياومدم، با خودم فكر م يم نيياز پله ها پا طور كه داشتم همون

 نيهتركه ب دميرس جهينت نيبه ا. دونستم برگشتن با رادمان، مسلما بهتر از برگشتن با آژانسه يهرچند كه م. شه يم ديگردم خونه، ازم ناام يبرم

فرصت استفاده  نيتونستم از ا يم گهياز طرف د. بود نيانتخابم هم نيبهتر ط،ياون شرا يكه تو ديفهم يمسلما بابا م. راستشو بگم كه نهيراه ا

ن يا! آره...زدم تياز سر رضا يلبخند. اندازه يدردسر م يتو يطور نيده و من و ا يو بهم نم نشيكنم كه چرا ماش يريبهونه گ يكنم و كل

 !خوب بود

تاسف تكون  يبه نشونه  يسر. شد كه نشسته بودنش يم يانگار ده سال...بود فيكث يبيبه طرز عج نشيماش. بود يمشك يكمر هيرادمان  نيماش

 .دادم

نه ...در جلو رفت ي رهيلحظه دستم به سمت دستگ هي. جلو اي نميپشت بش ديدونستم با ينم. شدم جيلحظه گ هي. رفتم و خواستم سوار بشم جلو

 ...زشت بود

 "نخورده پسرخاله شده؟ يدختره چرا چا نيگه ا يخودش نم شيپسره پ"

 ...زشت بود نميا...در عقب رفت ي رهيبه سمت دستگ دستم

 "كنه كه من گذاشتمش به حساب راننده آژانس يخودش فكر م شيپسره پ "

دختر با خنده . به سمتش برگشتم ارياخت يب. دميرو از پشت سرم شن يدختر يخنده  يصدا. رفت ييدر جلو ي رهيدستم به سمت دستگ دوباره

 :بهم گفت

 .بذار من سوار شم يستيكاره ن نياگه ا -

 يمهمون يبود كه تو ييجزو دخترها. اومده بود رونيرضا ب يتازه از خونه ...دختره رو شناختم. شدم نيبهش رفتم و سوار ماش يغره ا چشم

 .رفت يرادمان رژه م يجلو

عادت داشتم به ! نه خوب و نه بد. بود يمعمول...كردنش رفتم ينخ رانندگ يتو ارياخت يب. و بعد به راه افتاد دين و پرسآدرس خونه مو رادمان

 .رو هم جز خودم قبول نداشتم يخدا رو شكر كس...دقت كنم گرونيكردن د يرانندگ

 :كه رادمان به حرف اومد و گفت ميو رفته بود رينصف مس بايتقر

 .ادي ياز من خوشش نم اديظاهرا آوا ز -

 :گفتم. دادم مثل خودش رك باشم حيترج

 !نه -

 :سر تكون داد و گفت رادمان

كه رفتم،  يمنم هر راه...خودش بوده اريكرده، به اخت يرضا هر كار! بگم ها نميالبته ا...اشتباهات داشتم يسر هيگذشته م  يمن تو...حق داره -

دخالت من  يرضا رو پا يانصافه كه اصرار داره اشتباه ها يب يليدوستتون خ...خودم ضرر رسوندممن با كارهام به . خودم رفتم اريبه اخت

 كنه، مگه نه؟ يفكر م يطور نيهم...ارهبذ

 :تكون دادم و گفتم دييتا يو به نشونه  سرم
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كه در مورد آوا  نيا يبرا د؟يو برسونمن  ديخواست يم نيهم يبرا...هم قابل اعتماد نباشه يليرضا خ ديبرگشتن شما باعث شده فكر كنه شا -

 د؟يباهام صحبت كن

 :بهم كرد و گفت يهينگاه عاقل اندر سف رادمان

 تونست داشته باشه؟ يم يا گهيد ليپس چه دل -

 :داد گفتم يقلقلكم م يكه هنوز حس فضول من

 .بكنم ينتونم كمك ديشا نيهم يبرا...هيچ انيدونم جر يمن درست نم -

 :گفت رادمان

و از طرف من  نيخوام ا يم...صورت تموم شد نيبه بدتر زيهمه چ. به گذشته ميبرگرد ميمن و رضا قصد ندار...ادي يبرنم ياز دست كس يركا -

تصورات غلط و اطالعات  يسر هيو به خاطر  ميو قصدم ندارم كه دوست ستميرضا دوست ناباب ن يكه من برا ديبهشون بگ...ديبه دوستتون بگ

 .مكن بناقص، خرا

 :تكون دادم و گفتم يسر

 .شه يحرفا دلش گرم نم نيبا ا...كنه ينم يفرق شيكه برا ديمطمئن باش...گم يبهش م -

 :شونه باال انداخت و گفت رادمان

 .حرفا از سكوت كردن بهتر باشه نيكنم زدن ا يفكر م -

به چراغ روشن اتاق  ينگاه. شدم ادهيپ نيكردم و از ماشآهسته تشكر . ميديربع بعد، به خونه رس هي. هيماجرا چ دميكه آخرش هم نفهم من

 .جواب پس دادن آماده كردم يرفتم، خودم و برا يكه به سمت خونه م يكردم و در حال يپوف...مامان و بابام كردم

 دوم فصل

 

خونه، دو  يجلو اطيح. شده بود يشهر كم كم خاكستر فيكث يخونه، به خاطر هوا ديسف ينما. رفتم يياليو يو زدم و به سمت خونه  ريدزدگ

 ينم وهيم گهيو بلند، سال ها بود كه د يميقد يدرخت ها. هرز پر شده بود يخونه داشت كه از علف ها يبزرگ در دو طرف ورود يباغچه 

 .دادند

 فيو كث...كيتار...ساكت شهيمثل هم. خونه كه خورد، اخم هام تو هم رفت يچشمم به فضا. عبور كردم و در خونه رو باز كردم يگل يسه پله  از

 يسوخته  يالمپ ها. موند يمخروبه ها م هيشب شتريدوبلكس و بزرگ بود كه ب يخونه  هي. سابق و نداشت يكف خونه جال كيسرام. بود

و كم  ضيعر يخونه، دو پله  يسه متر جلوتر از ورود. روشن شده بود موندهيخونه فقط با ده المپ باق يبود و كل فضا شدهچلچراغ عوض ن

كه اتاق خواب ها اونجا قرار  ديرس يدوم م ياز دو طرف سالن به طبقه  رهيدا ميپله با طرح ن فيدو رد. شد يارتفاع بود كه به سالن ختم م

 .داشت

 تهخيشلوغ و به هم ر زهايم يهمه  يرو. دنديرس يبه نظر م يرنگ، دود يريش يمبل ها. شده بودند فيكف خونه كث كيروشن و ش يها فرش

 .بود ختهير نيزم يخونه رو ياعضا يشخص ليوسا. شد يم دهيمچاله شده د يو كاغذها فيكث يهر طرف ظرف ها. بود
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دست مبل، دور تا دور سالن با فاصله از  هي. از دو پله باال رفتم و وارد سالن شدم. خونه رو داشت گرفتم وونهيكه برام حكم د يو از خونه ا نگاهم

ز يم يرو. قرار داشت يميبه نسبت قد يريتصو يصوت ستميو س ونيزيتلو هي ره،يدا مين نيتو مركز ا. شده بود دهيچ هريدا ميهم به صورت ن

 .بود زيم يو چند تا قرص رو فيخروار ظرف كث هيچند تا كتاب و . سوزن انداختن نبود يمبل بود، جا نيبزرگ تر يكه رو به رو يا شهيش

 :مبل انداخت و گفت يرو رو ونيزيكنترل تلو. كرد ينگاهم م يبه سامان افتاد كه با نگران چشمم

 ؟يكجا بود -

 :سالن انداختم و گفتم يو گوشه  فميك

 .شبم بود فتيش -

 :گفت سامان

 ؟ينداشت يمگه صبح مرخص -

 :گفتم يحوصلگ يب با

 ؟يخوند يدرس م ياشتتو مثال د. حسش نبود. موندم يفردا م ديبا چوندميپ ياگه امشب و م...گرفتم يصبح و مرخص -

 :زبانش و جمع كرد و گفت يكتاب ها سامان

 !مثال -

رنگش به  يلباس خواب خاكستر. رنگش و با تعجب به من دوخته بود يقهوه ا يچشم ها. اومد نييشبح مانند از پله ها پا يموقع، زن نيهم در

 ياش، اون زن پنجاه ساله رو حداقل شصت ساله نشون م صورت شكسته. ديرس يشونه هاش م يتا رو دشيسف يموها. زد يتن الغرش زار م

 :گفت رلبياومد، ز يكه از ته چاه در م ييالغرش و باال آورد و با صدا يدست ها. باز به سمتم اومد مهين يبا دهان. دوارد سالن ش. داد

 .يجا موند سيتون، گفت كه از سروزنگ زدم به ناظم. شده بود ليتعط شيساعت پ ميمدرسه ن...؟يكرد ريقدر د نيچرا ا...آرمان -

 :گفتم يبا مهربون. به دستش زدم يبوسه ا. سمتش رفتم به

 ؟يديهنوز نخواب -

 :زد يبا خودش حرف م رلبيانداخته بود و ز نييسرش و پا. كرد ينم نگاهم

گم كه  يم...بچه ها از راه به در شدن گم يم...گم يبه باباش م يه...كنه يكار م يمدرسه چ نيدونم تو ا ينم...بد شده شهيمعدلش مثل هم -

 .ده يگوش نم...پول حروم وارد مالمون شده

 :هاش و گرفتم و گفتم شونه

 .ساعت از دوازده گذشته...يبخواب ديبا...نگام كن! مامان -

ش و گرفتم و اون و به دست يوقت...زد يم اديو جنون رو فر يوونگيگشاد شده اش، د يچشم ها. تكون داد دنيفهم يو آهسته به نشونه  سرش

 :اپن نشوندم و گفتم يصندل ياون و رو. باز بود مهيسمت آشپزخونه بردم، دهانش هنوز ن

 .يقرصت و بخور ديمامان با -

 زيسرزنش آم يبا لحن. زل زده  خچاليكه به  دميد دم،يبه سمتش چرخ يوقت. ختمير شيآب خنك برا وانيل هي. داروهاش و برداشتم ي جعبه
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 :گفت

 ؟يزد يحرف م يتلفن يبا ك يداشت شبيد! ارمانب -

مامانم كه هر لحظه چشم هاش . با جنون فاصله دارم ييتار مو يكردم خودم هم به اندازه  يوقت ها فكر م يبعض...دميبه صورتم كش يدست

 :شد گفت يگشادتر م

مسافرت، دختر آورده  ميكه من و بابات رفته بود شيپ يگه هفته  يخانوم م يزر...دن يم گاريس يلباسات بو يهمه ...دختر بود هي يصدا -

 .خونه يبود

 :مامانم گذاشتم و گفتم يدست ها يآب رو تو وانيو ل قرص

 باشه؟...يقرص و بخور نيا ديبا...زميعز...مامان -

 يو با صدا ديام رو چسب قهي. صورتم زد يتو يمحكم يليس. انداخت زيم يو رو وانيدفعه ل هي. مامانم به صورتم دوخته شد جيگنگ و گ نگاه

 :زد غيج يگوش خراش

 ...جواب من و بده ؟يازش مراقبت كرد يجور نيا...بود يامانت...داده بودمش دست تو...من به تو اعتماد كرده بودم -

 :م جدا كردم و گفتم قهيمامانم و از  يها دست

 .يكن يم ميعصبان يدار...قرصت و بخور نيمامان لطفا بش -

. مامانم گشتم يبا چشم دنبال قرص ها. انداخت نييداد، سرش و پا يخودش و تاب م يصندل يكه رو يهاش و مشت كرد و در حال دست مامانم

حسش و نداشت كه بلند شه و ظرف  چكسيانگار ه. و پر كرده بود نكينشسته س يظرف ها. آشپزخونه كه افتاد، حالم بد شد نكيچشمم به س

دونستم سامان به  يم. شست يبود كه داشت لباس ها رو م ييلباس شو نيكنار ماش ييظرف شو نيماش. ذارهب ييشو ظرف نيماش يها رو تو

 .و روشن كرده نيخودش، ماش يلباسا يهوا

 :زد يبا خودش حرف م رلبيكه دوباره داشت ز دميمامانم و شن يصدا

 يم...قهر كرده...باباش دعواش كرده. درست كردم كه دوست داره مهيبراش شام ق...نييپا ارشيبرو ب...قدر درس خوند نيبچه م خسته شد ا -

 .كتاباش غرق كنه يخواد خودش و تو

 :به دستم زد و گفت يدفعه چنگ هي

 .دن يم گاريس يباور كن لباساش بو...ست گهيد يجا هيدونم فكرش  يمن م يول...نگاهش به كتابه -

 :مامانم رو بهش كرد و گفت. كرد و سر تكون دادبا تاسف به مامانم نگاه . ستاديا خچاليكنار  سامان

بگو كه من و سنگ رو ...دو تا راهشون كج شده نيبهش بگو كه ا...بهش بگو كه با رادمان و بارمان نگرده...به برادرت بگو يزيچ هيتو ...پسرم -

 .نكنه خي

در . مامانم به قرص نگاه كرد. ارهيآب ب وانيل هيردم كه به سامان اشاره ك. دست مامانم گذاشتم يقرص و تو. نگاهم كرد يبا شرمندگ سامان

 .آب و دستش داد وانيسامان ل. داد، قرص و خورد يتاب م يصندل يكه خودش و رو يحال

 :از ذهنم گذشت كه مامانم آروم شده، دوباره شروع كرد تا
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 !يدون يم...خونه يداره درس م...پوست بكنم وهيپسرم م يبذار برا -

 :زد با افتخار گفت يلبخند. دميتو چشم هاش د بيعج يبرق. ديسمتم چرخ به

 .خونه يم يپسرم پزشك -

در . به مامانم زل زده بودم ريمن مات و متح. سامان با دست صورتش و پوشونده بود. بغض به گلوم چنگ زد. زد خيكردم تمام بدنم  احساس

رنگش درست  يآب يقد متوسط داشت و چشم ها. بهش كردم ينگاه. كردم خودم و جمع و جور عيسر. موقع، بابام وارد آشپزخونه شد نيهم

و به  خچالي اتيبدون توجه به مامانم كه محتو. بود ختهيبود، ر شيپروفسور شيرنگش كه همرنگ ر يخاكستر يموها يلوج. هم رنگ من بود

 :رو بهم كرد و گفت خت،ير يهم م

 ؟يوقت شب كجا بود نيتا ا -

 :و گفتم دميكش يآه. ارمياسم رضا رو ب ديدونستم نبا يم. كردم يلوقوع رو حس ما بيغر ييدعوا امواج

 .سر كار -

 :زد و گفت يپوزخند

 من هالو ام؟ يفكر كرد. يگرفته بود يامروزم كه مرخص...شه يسر كار؟ تو كارت ساعت پنج تموم م -

 :گفتم. ارهي يمبابام فاجعه بار  يها تيدونستم عصبان يم. كردم با آرامش جواب بدم يسع

 .شبم و موندم فتيش...نميرفتم دكتر مامان و بب...گرفته بودم يصبح مرخص -

 :و باال برد و گفت صداش

 ؟يشب داشته باش فتيكه ش يشب؟ مگه تو پزشك فتيش -

 :گفتم. و آروم باشه نيمت شهيكردم لحنم مثل هم يسع

 !شب فتيگفتم ش! كينگفتم كش -

 :گفت عيسامان سر. تگام به سمتم برداش هي بابام

 .اونجا بود. دميپرس مارستانيمن زنگ زدم از ب! گه بابا يراست م -

 يدونستم سامان حوصله  يم. موضوع، بابام و قانع كرد نيهم. بابام زل زد يسامان تو چشم ها. با تعجب به سامان نگاه كرد يلحظه ا بابام

 .شد به خاطر من دروغ بگه يمگه نه حاضر نم. و نداره مونيخانوادگ يخيتار يدعواها

 نيدر آخر. مامانم و گرفت تا اون و به رختخوابش ببره يبازو. كند يپوست م وهيم ،ياليبارمان خ يبه سمت مامانم رفت كه داشت برا سامان

دستش و دور ...تم اومدآهسته به سم. ديكه چونه ش لرز دميد...با تعجب به صورتم نگاه كرد. لحظه، مامانم بازوش و از دست سامان آزاد كرد

 :آهسته گفت...ديلرز ياز بغض م...ديچيگوشم پ يصداش تو. گردنم انداخت

روز بدون تو  هي يتونم حت ينم...مادر ارمي يمن بدون تو طاقت نم...نمتيب ينم گهيفكر كردم د...چه قدر دلم برات تنگ شده بود يدون ينم -

 ...باشم

 يصدا...اشك هام و گرفتم يجلو يبا سرسخت...بغض كردم. دميشن يكردنش و م هيگر فيضع يصدا. الغرش پشتم و نوازش كرد يدست ها با
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 ...كرد يمامانم، ُخردم م يها هيگر

 دياز بارمان با ابتيكه به ن يمحبت...داشتم اجيدونست كه چه قدر به اون نوازش و محبت احت يفقط خدا م. ديبه صورتم كش ينوازش دست

بابا . انداخت و با سامان به سمت اتاقش رفت نييبعد سرش و پا. به گونه م زد يمامانم بوسه ا. مامانم و گرفت يبازو سامان. شدم يمتحملش م

كارخونه  يجنس ها ياز شب، با حساب و كتاب ها يتا پاس شهيانداخت و به سمت اتاق كارش رفت تا مثل هم نييشده بود، سرش و پا ركه متاث

 اديكه مامانم من و به  ارميب اديرو به  يبار نيكردم آخر يسع. كردم و به سمت اتاقم رفتم بميج يهام و تودست . اش خودش و مشغول كنه

 ...نه بارمان...كرد يو به اسم رادمان صدا م منكه  يزمان...داشت

 زيدو ماه بود كه تم كينزد. اديب كردن خونه زيتم يكردم كه به شوكت خانوم زنگ بزنم و بگم كه برا يادآوريبه خودم . پله ها باال رفتم از

 يرگاتاق بز. تختم انداختم يكه چراغ و روشن كنم، خودم و رو نيبدون ا. در اتاقم و باز كردم. اون خونه برام مثل جهنم بود زيهمه چ. نشده بود

به رنگ  زيهمه چ...درم انتخاب شده بودخوب ما ي قهيدكور اتاق طبق سل. اتاق بودند ليدراور، از وسا هيو  وتريكامپ زيم هيدو تخت، . داشتم

 !يسرمه ا...محبوب بارمان بود

تخت بارمان سمت . قاب عكس روش بود هيبود كه چراغ خواب و  كيكوچ زيم هيدو تخت،  نيب. تخت به موازات هم گذاشته شده بودند دو

 .اتاق قرار داشت يپنجره  كيتخت بارمان بود و دراور نزد نييپا وتريكامپ زيم. بود واريكمد و تخت من كنار د

 يمعلوم بود باد تند. از پنجره به حركت شاخ و برگ درخت ها نگاه كردم. دميتخت دراز كش يرو. عوض كردم يكيهام و تو همون تار لباس

 يم شيو دعوا پ يرفتم، دلخور يهرجا م...موندم يآدم نحس م هي نيع...كردم يداشتم خودم و سرزنش م...اون اتاق نبود يفكرم تو...ديوز يم

بار هدف من  نيا...شروع شده بود يميقد يباز...زدم يباهاش حرف م ديبا...نداشتم يهرچند كه چاره ا...رفتم يرضا نم شيپ اشك يا. اومد

هم مثل  رضا...بذارم ونيفقط رضا رو داشتم كه ماجرا رو باهاش در م...كردم يم يياحساس تنها...هم اضطراب داشتم...دميترس يهم م...بودم

گفتم چرا  يخودم م شيمدام پ...دميترس يافتاد م يكه داشت دور و برم م ياز اتفاقات...كرد يداشت ازدواج م...كه باشه ستتون ينم...قبل نبود

 چرا من؟...من؟

 :گفتم عيخواست چراغ و روشن كنه كه سر. در زد و وارد اتاق شد سامان

 .بذار خاموش باشه -

 :ديپرس آهسته. تختم نشست ي لبه

 گفت؟ يدكتر چ -

 :كردم و گفتم يپوف

 ...بهش شوك بدن ديبا...سر حرفش بود -

 :آهسته گفت سامان

 .هاش رو ندارم هيتحمل گر...افته يبارمان و آرمان م ادياگه مامان خوب بشه، تازه ...ترسم يم...دوست ندارم راد -

 :زدم و گفتم يپوزخند

اسمم و درست صدا كرده  يبار ك نيآخر ادي ينم ادميكنم  يفكر م يمنم كه هرچ نيا...نرفته ادشيتو رو ...يحرف رو بزن نيا دميتو با -
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كه من  يروز يدلم لك زده برا...دلت بخواد كه اون خوب بشه دميتو نبا...شم يكنه، خرد م يصدام م "بارمان"كه  يمنم كه هر دفعه ا نيا...بود

 !ستادهيم كه بارمان جلوش واتوه نينه به خاطر ا...خودم ببوسه خاطرو به 

 :سر تكان داد و گفت سامان

 ...خودشم بهتره يبرا يطور نيا...بشه يبخش بستر يتو ديبا...مينگهش دار ميتون يكه نم يدون يم...يگ يم يدونم چ يم -

 يكه اون تخت خال ديپر كش يفكرم به سمت زمان...دميبه سمت تخت بارمان چرخ. رفت رونيبلند شد و از اتاق ب. دونستم حق با اونه يم

 ...صورتم مونده بود يفرستاده بود، رو شيكه مامانم برا يبوسه ا يتنگ شده بود كه جا يپسر يدلم برا...چشم هام و بستم...نبود

 يليخ...رده بودمكه من خرابش ك يخونه ا...پناه ببرم ايشدم، به عالم خواب و رو يازش متنفر م شتريكه هر روز ب يو بستم تا از خونه ا چشمام

 ...زيغم انگ يليخ...ساده

 

**** 

 :گفتم يحوصلگ يبا ب. بلند صدام زد ييو با صدا اقيو با اشت ديتخت پر يرو يكردم كه كس حس

 .خوام بخوابم يم! يروان...ولم كن بارمان -

مثل قبل مرتب ...به تخت بارمان كردم يهنگا. تخت نشستم يسر جام رو عيسر. وحشت زده چشم هام و باز كردم. ديدفعه خواب از سرم پر هي

خواد طبق عادت  يلحظه حس كرده بودم بارمان كنارمه و م هي. دميزده بودم ترس يداريخواب و ب نيكه ب ياز حرف. و دست نخورده بود

 .كنه داريمن و از خواب ب ش،يشگيهم

بشه، صبحانه م و  داريكه بابام از خواب ب نيدوست داشتم قبل از ا. دمياز جا پر. شده بودم داريب شهيزودتر از هم يكم. به ساعت كردم ينگاه

و  مو زد ديكه به دستم رس يادكلن نياول! شبميد يلباس ها...و برداشتم تا بپوشم ديكه دستم رس يلباس نياول عيسر. برم رونيبخورم و از خونه ب

بود  خچالي يم كه تو گهيد يانداختم و ظرف غذا نكيس يغذام و تو ظرف. و برداشتم و به آشپزخونه رفتم فميك. با دست موهام و مرتب كردم

 .هحال غذا رو برداشتم تا ناراحت نش نيبا ا...نداشت يفيدست پخت سامان تعر...مرغ بود...كه سامان پخته بود كردم ييبه غذا ينگاه. و برداشتم

 مارستانيشدم و با سرعت به سمت ب نيسوار ماش. از خونه خارج شدم عيسر. شده داريبابام از خواب ب دميفهم دم،يو كه شن ييدر دستشو يصدا

كار بود و  يخوش به حال سامان كه ب. بابام و نداشتم! يصبحگاه ياخم و تخم ها يحوصله ...شده بودم ميبه موقع ج...دميكش ينفس راحت. رفتم

 ...ر بخوابهتونست تا لنگ ظه يم. كرد يكالس و اون كالس گرم م نيشب سرش و با ا تاصبح 

از همه ...داره بهم سركوفت بزنه فهيكرد به عنوان برادر بزرگ تر وظ ياز سامان كه فكر م...بابام يها تياز عصبان...اون خونه خسته شده بودم از

و داغ دل همه رو تازه  ارهي يهنوز اسم بارمان و م دميد يكه م نيخسته شده بودم از ا...از مامانم كه مدت ها بود من و فراموش كرده بود شتريب

 ...داد يآزارم م يكاف ياتاقم بود به اندازه  يكه تو يتخت يبارمان، رو يخال يجا...كنه يم

 ياز شغلم به نسبت راض. مهندس شبكه بودم ،يدولت مارستانيب هي يتو. پارك كردم و به سمت محل كارم رفتم مارستانيب نگيو تو پارك نيماش

 !كردم يممكن كار م يجا نيبدتر...كرد يحالم و بد م مارستانيب طيمح يبودم، ول

 :تو دلم گفتم. بودند دهينرس حانهيهنوز شهرام و ر. كه كنار پنجره بود نشستم يزيپشت م. بود وتريكامپ زياتاق كوچك با سه م هيكارم  محل
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 "!بهتر"

 هيهنوز . سر كارم نشستم يحوصلگ يو روشن كردم و با ب وتريكامپ. رو نداشتم حانهير يها يشهرام و پرحرف ياخم و تخم كردن ها ي حوصله

 فتند،يشهرام صبحانه درست كنه و راه ب يسر فرصت برا حانهيدونستم تا ر يم. به ساعتم كردم ينگاه. ربع هم نگذشته بود كه در اتاق باز شد

 :تو دلم گفتم. شه يم شتساعت ه

 "...نباشه هيخدا كنه سا"

 :گفت طنتيبا ش. لبخندزنان وارد اتاق شد هيسا. كردم يپوف...دعام مستجاب نشد يول

 كلك؟ ييتنها -

 :گفتم تيجد با

 .تنها بودم...تو، آره يايكه تو بدون در زدن و اجازه گرفتن ب نيقبل از ا -

 يپالتو هي. دكف دستش بو يرنگش اندازه  يقطر شال مشك. مش كرده اش و فرق كج باز كرده بود يموها. اورديخودش ن ياصال به رو هيسا

 يا گهيد كاريدونم كدوم دختر ب ينم. بود دهيرنگ پوش يمشك كيتون هي شيپالتو ريز...بود و دكمه هاش و باز گذاشته بود دهيپوش ديتنگ سف

 !اديخودش وقت بگذاره و شش صبح سراغ من ب يرو نهيآ يشه و دو ساعت جلو داريبود چهار صبح از خواب ب ضربه جز او حا

لب هاش و پروتز كرده بود و لنز سبز رنگ گذاشته ...دونستم معتاده يم...گود رفته بود شهيچشم هاش مثل هم يپا. رتش كردمبه صو ينگاه

 ياومد كس ياصال خوشم نم. ابروهاش تاتو شده بود و گوش هاش و سه تا سوراخ كرده بود. اش و عمل كرده بود و گونه گذاشته بود ينيب. بود

 دهيهمه اون و دور و برم د بايتقر...آبرو كرده بود يكار ب طيمح يمن و تو هيهرچند كه مدت ها بود سا. دور و برم بگرده افهيخت و قيبا اون ر

 .بودند

 :نشست و گفت زيم يرو او

 رادمان؟ يبه حرفام فكر كرد -

 :گفتم يلحن تند با

 .جوابت و همون موقع دادم -

تحمل اون دختر و . شده بودم يعصب. بستم يكردم و م يهدف، فولدر باز م يتند و ب. ده بودمزل ز توريمان يبه صفحه . كردم ينگاهش نم اصال

 :گفت هيسا...نداشتم

به  يخوا يم يتا ك. يرياز هشتصد تومن بگ شتريكمتر؟ عمرا ب ون؟يليم هي ون؟يليدو م ؟يريگ يتو چه قدر حقوق م...رادمان لگد به بختت نزن -

 !ارينه ن...دن يبهت م ونيليده م يماه !رادمان ؟يبابات وابسته باش

 :و باال بردم و گفتم ميصدا...زل زدم شيچشم ها يتو. از كار كردن برداشتم دست

 ؟يبابت چ -

 :رك گفت هيسا

 .تيبابت خوشگل -
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 :كردم و گفتم يپوف

 .آدم كم عقل و ساده و خوشگله اده،يكه ز يزيچ...گهيد يكيبرو سراغ  -

 :ناز و عشوه گفتبا . به سمتم خم شد هيسا

 .زميخوام عز يكار م نيا يمن تو رو برا يول -

 :و گفتم دميدست چشم هام و مال با

 .ستميمن اهل كار خالف ن...هيدست از سرم بردار سا -

 :گفت يبلند يبا صدا هيسا

نتونه با  يدختر چيخوام كه ه يم يرپس هيكنم؟ من  دايتونم پ يرو نم يا گهيشه به جز تو كس د يچرا باورت نم. ستيخالف ن...شلوغش نكن -

 .يهست يطور نيكه ا دميفقط تو رو د...بپسندتش يا قهيبا هر سل يهر دختر ؟يفهم يم. ش بزنه نهيدست رد به س دنشيد

 :كردم كنترلم و از دست ندم گفتم يم يكه سع يدر حال. جام بلند شدم از

 گهيبار د...رونيبرو ب. به پول ندارم ميازين...ستميمن اهل خالف ن...برات تكرار كنمهر روزم و  يدوست ندارم حرف ها...زود باش! رونيبرو ب -

 .گم يبهت نم يطور نيا

 :و گفت ديبا عشوه غش غش خند هيسا

 .اريدر ن يباز...يبش يكه عصبان ادي يبهت نم...رادمان -

 :د زدمبه سمت در هلش دادم و دا. بلندش كردم زيم يو گرفتم و از رو شيتا بازوها دو

 ...رونيبرو گمشو ب -

اخم كرد و بلند . گام به سمت عقب برداشت كي...ديترس. با سرعت دو گام به سمتش برداشتم. دميكش يقينفس عم. با تعجب نگاهم كرد هيسا

 :گفت

خودت و ...يشد يم يبه نفع خودت بود كه راض...يطرف يدم با ك ينشونت م...يپررو شد دميروت خند يدو بار تو ؟يچته وحش! خوب يليخ -

 ؟يديفهم...يبدبخت كرد

 :تلفن و برداشتم و گفتم. پشتم و بهش كردم. و ندادم جوابش

 ؟ير يم ايكنند  رونتيزنگ بزنم ب -

نازل شده بود؟ كنار  ميبود كه برا ييچه بال گهيد نيا...دميكش ينفس راحت. بهم زد و از اتاق خارج شد يپوزخند. چشم هاش و تنگ كرد هيسا

 ازم يكاف ياز مامانم، به اندازه  يو نگهدار...خونه  يدادن به كارها بينظم و ترت...سامان يكردن برا دايكار پ...بابام يها يدن با بداخالقاوم

 .دختر پر ناز و ادا و معتاد و نداشتم هيدادن  يگوش مال يبرا يوقت. گرفت يم يانرژ

رو با كتك  هيبار سا نيداشتم كه ا يكامال آمادگ...شدم زيخ مين. ، در دوباره باز شدموقع نيدر هم. دميكش ينشستم و نفس راحت يصندل يرو

. و صورت گرد داشت يعسل يچشم ها. دختر قد كوتاه و محجبه بود هي. راحت شد الميافتاد، خ حانهيچشمم كه به صورت خندان ر. كنم رونيب

 :گفت شيذات ياو با سرزنگ. شد گفت كه بانمكه يدر كل م
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 .صدات تا اون ور راهرو اومد! پيخوش اخالق و خوش ت يم آقاسال -

مو و . قدبلند و الغر بود حانه،يبرخالف ر. شهرام پشت سر زنش وارد اتاق شد. نشست ستمشيپشت س حانهير. جواب سالمش و دادم آهسته

 .هم بوداخم هاش تو  شهيبود كه هم نيداشت، ا حانهيكه با ر يا گهيتفاوت د. داشت يمرتب مشك شير

 :گفت حانهير

 اد؟يخواست؟ اومده بود برات عشوه ب يم يباز چ -

 :گفتم كوتاه

 .ادي ينم گهيكه د نهيمهم ا -

 :انگار تازه موتور فكش به كار افتاده بود يدست از حرف زدن برداره، ول حانهيكردم كه ر يدعا م. پوزخند زد شهرام

رستوران  هي. اسمش بوستان نهج البالغه بود. بود يپارك قشنگ يليخ...يجات خال...يومدين يكرد ينامرد...رونيب ايبهت گفتم با ما ب شبيد -

 ؟يتو رفت. من تا حاال نرفته بودم...داشت يچهار بعد نمايباشه؟ س...مير يبا هم م گهيد يحتما دفعه . خوبم داشت

 :گفتم نيهم يبرا. هيچ يچهار بعد نمايده كه س يم حيتوض ميخودم گفتم اگه بگم نه، دو ساعت برا شيپ

 .آره -

 :انداخت گفت يشهرام م يهمون طور كه فلشش و برا حانهير

 با خودت؟ يو نبرد يچونديكه ما رو پ يبعد كجا رفت نجا،يا يسر اومد هي روزيد! يراست -

 :كردم و گفتم اخم

 .رفتم خونه...نرفتم ييجا...كه دانلود كرده بودم و بردارم ييها لياومدم فا -

 :بار برخالف انتظارم، شهرام گفت نيا

 ؟يبود دهيبابات خر يكادو برا -

 :و گفت ديخند طنتيبا ش حانهير...لبخند محو زدم هيتصورش  با

 بود؟! باباش نبود ينه، برا -

 :نگاه كردم و گفتم حانهيچپ به ر چپ

 .كراوات بود...بودم دهيخر يچ ديشهرام د -

 :نداشت گفت يخوب ي ونهيكه با ساكت موندن م حانهير

 گفت؟ يدكتر مامانت چ! يراست -

 :آهسته گفتم! زد يچه قدر حرف م...گرفت يم گريزبون به ج قهيفقط دو دق...قهيفقط دو دق حانهيكاش ر يا...دميكش يآه

 !يشگيهم يحرف ها -

 :دلم گفتم تو

 "كنه؟ يتحمل م يو چه جور نينفر جواب سرباال بده تا طرف از رو بره؟ شهرام ا هيچه قدر به  ديآدم با ييخدا"
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 :گفت يم شهيحرف بارمان افتادم كه هم ادي

 .ادي يدختر پرحرف بدم نم يبه اندازه  يزيچ چياز ه -

 .دوست دخترهاش پرحرف بودند يهمه ...ريبه خ ادشي. زدم لبخند

 يجد يليكرد و خ حانهيبه ر ينگاه. اومد ستمميبه سمت س. رهيباهام گرم بگ حانهياومد كه ر يخوشش نم. نگاه كرد حانهيچپ چپ به ر شهرام

 :گفت

 .و بكش جلو تيروسر -

 .صورتش جلو آورد يگرد يو تا رو شيروسر يگفت و با ناراحت ينچ حانهير

 

ه مشكوك ب يكردم كه داشت با حالت يداده بودم و به شهرام نگاه م هيتك نتيبه كاب. گذاشتم تا گرم بشه ويماكروو يغذام و تو. ناهار بود وقت

صورت  ينگاهم و دوباره رو. كرد يها رو درست م دنتياز رز يكيو خنده لپ تاپ  يآشپزخونه، با شوخ رونيب حانهير. كرد ينگاه م حانهير

شهرام ! با من يحت...ديخند يگفت و م يبا همه م حانهير. داشت رتيغ! يمارياز نظر من شهرام ب. خورد يخون خونش رو م...شهرام چرخوندم

 داشت؟ يبه من چه ربط...تكون دادم يسر. داد ينشون م تيسحسا ياديز

شهرام . ديو جلو كش شيوار روسر كياتومات حانهيرفت و ر حانهيبه ر يچشم غره ا. شهرام هم راحت شد اليوارد آشپزخونه شد، خ حانهير يوقت

 :رو به من كرد و گفت

 .زدند يحرف م هيكه داشتن در مورد تو و سا دميامروز دو تا از انترن ها رو د -

 :و گفتم دميبه سمت شهرام چرخ. از تعجب چهار تا شد چشمام

 .داده ريبه من گ يدختره الك نيدونن كه ا يم يتا حدود. داداشم بودن يها يهم كالس...اون دو تا آشنان ؟يگ يو م ريو ام يمهد -

 :گفت شهرام

 .زدند يوردتون حرف مداشتند در م گهيچند نفر د...گم ياونا رو نم...شناسمشون يم -

 :باال انداختم و گفتم شونه

تا حاال فقط كتكش . دختره رو دست به سر كنم نيكردم نتونستم ا يهر كار! يديخودت د. ستميمن كه مقصر ن. كارشون كنم؟ بذار بزنند يچ -

 .كردم يو كبودش م اهيمگه نه س...داشته باشه يزيچ يدزيترسم ا يبه خدا م...نزدم

 .انداخت نييو سرش و پا ديخند شهرام

گرفتم  ميتصم. نذارم ياعتراض باق يبرا ييخواستم به موقع به خونه برسم و جا يم. رفتم نگيبه سمت پارك. پنج بود كه كارم تموم شد ساعت

ن افتادم كه حرف بارما ادي. رميگ يسوخته ش، سرطان معده م يمطمئن بودم آخرش با دست پخت سامان و غذاها...شام غذا درست كنم يبرا

 :گفت يم

 .متيانداخت يم يترش ديدست پخته ت، با نيت و ا افهيو ق ختير نيمگه نه با ا...يسامان خدا بهت رحم كرد كه دختر نشد -

 :گفتم رلبيز
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 .گفت يالحق كه راست م -

 يهمون توهم م يكاش تو يا...كنه ارمديخواد ب يو م دهيتخت پر يصبح افتادم كه حس كرده بودم رو ادي...افتاده بودم ادشيباز . گرفت دلم

 .نداشت يلطف چيبدون بارمان ه ايدن...خودم به مامانم حق دادم كه به توهم هاش پناه ببره شيلحظه پ هي...موندم

 يكه تو نيهم. گرفتم از كوچه پس كوچه ها راهم و باز كنم و برم ميكردم و تصم يپوف. شلوغ بود شهيهم...شدم مارستانيب يجلو ابونيخ وارد

گوشه پارك  هيو  نيماش...به فرمون زدم يمشت...به لرزه افتاد تيدست هام از عصبان. افتاد ديسف يمزدا هيچشمم به  دم،يچياول پ يكوچه 

 .فتهيمعتاد دنبالم تا خونه راه ب يدختره  نيدوست نداشتم ا...كردم

 :ديطلبكارانه پرس يبا لحن...جلو نشست يصندل يرد و روهمون طور كه انتظار داشتم، در و باز ك...اديشدم تا سراغم ب منتظر

 نظرت عوض شد؟ ه؟يچ -

 :دميبار پرس نيهزارم يبرا

 ...هيخوام بدونم چ يم...بگو...داره يليدل هيچرا فقط من؟ ...چرا من؟ -

 :سر تكون داد و گفت هيسا

 ...ادي يت خوشم م افهياز ق -

بار  هيكه چرا دارم  نيفكر ا...تونه باشه يم يچ ليدل نيدونستم ا ينم...انتخابش داره يبرا يخوب ليدونستم دل يم...به صورتش كردم ينگاه

 :و گفتم دميچشمام و با دست مال. گذشته م حساب باز كرده باشه اتيتجرب يرو دميترس يم. كرد يم م وونهيد نم،يب يم ميزندگ ياونو تو گهيد

 .دميكش رونيكار ب نيمن از ا! بفهم. ستمياهل كار خالف ن من...دونم يم...خالفه يبكن يخوا يكه م يكار -

 :گفت. ديرس يبه نظر م شهيتر از هم يجد. نبود شهيمثل هم...چشماش و تنگ كرد هيسا

 هي! ينه؟ گور خودت و كند ،يكن يقبول نم. يزن يحالم و به هم م يكنم دار ياعتراف م...يكن يناز م يتو ام دار...شه يمهلتم داره تموم م -

 .يبرمت كه خودتم حظ كن يم يجور

 :گفتم...م گرفت خنده

 چيتو ه ه؟يچ يدون يم...يكه مجبورم كن يكن دايپ يراه هي...يكه نگهم دار يكن دايپ يراه هي ديبا...ستيماجرا ن يهمه  يكه من و ببر نيا -

 !يبكن يتون ينم يكار

 :سر تكون داد و گفت. بهم زد يلبخند شوم هيسا

 !يعوض...يدم كه چه قدر من و دست كم گرفت يت منشون...باشه -

 يبد يليحس خ...دميكش ينفس راحت. گاز داد و رفت. شد نشيسوار ماش. با چشم دنبالش كردم نهيآ ياز تو. شد ادهيو باز كرد و پ نيماش در

 :بار با خودم فكر كردم نيهزارم يبرا. دردسر افتادم يبدم كه تو صيتونستم تشخ يم. داشتم

 من؟ چرا -

و روشن كردم و به سمت خونه  نيماش. بود ختهيمن و به هم ر يحساب ينبود، ول نيماش يتو شتريب قهياو دو دق...دستام عرق كرده بود كف

بار سر  نياول يكه برا شيماه پ هيتا . زميخودم بر يو تو زيتونستم همه چ ينم. زدم يحرف م يبا كس ديبا. زد يم نهيس يقلبم محكم تو...رفتم
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شك ...داشيتهد...اصرارهاش يكنم، ول يخودم شلوغش م شيرو پ هيو دارم قض هياتفاق زيگفتم همه چ يشده بود، به خودم م دايپ هيسا يو كله 

 .نميتونستم ساكت بش ينم. دادم يخبر م يبه كس ديبا...به دلم انداخت

گاز  يپام و رو. خواست يو م نيماش...و خوندم امشيد، متن پهمون طور كه دستم به فرمون بو. آورد رونيام اس سامان من و از فكر ب اس

 .تر به خونه برسم عيخواستم سر يم. گذاشتم

دوستم  يزندگ دميترس يم. داشته باشم يجدا نحس دميترس يم...هنوز به خودم شك داشتم...دميترس يم يول...برم يك دنيبه د ديدونستم با يم

 ...من حساس شده بود يظاهرا آوا رو. ا رضا حرف داشتمدونست كه چه قدر ب يخدا م. و خراب كنم

 ...زدم يحرف م يدر موردش با كس ديبا. كردم يم يموضوع و مخف نيا دينبا. رضا برم شيخونه بذارم و بعد پ يو تو نيگرفتم ماش ميتصم

رضا  يآژانس گرفتم و به سمت خونه . اشتمكوچه گذ يو تو نيكوچه پارك كردم و به سامان اس ام اس دادم و خبر دادم كه ماش يو تو نيماش

 :تو دلم گفتم. كردم خودم و آروم كنم يسع. رفتم

 "مگه پشتش به كجا گرمه؟...كرده يالك ديتهد ؟يديقدر ترس نيره ا يجونش در م يريدختر كه دماغش و بگ هيچرا از حرف "

از  هيدونستم سا يم. خودم بزرگ بكنم شيرو پ هيدوست نداشتم قض يحماقت كرده ام، ول هياتفاقات تصادف نيدونستم اگه بخوام فكر كنم ا يم

 ...باشه يتو خال داشيبودم تهد دواريام. برام دردسر درست كنه دميترس يم...گذشته م خبر داره

. سابق برگردم فيكث يايتونست من و مجبور كنه كه به دن ينم. گرفتم يم يرو جد هيقض دينبا...خودم فكر كردم و آروم تر شدم شيپ يكم هي

به  ديبا اط،يمحض احت يول...بذاره ريروم تاث زهايچ نيدادم كه ا ياجازه م دينبا...خواستم دوباره خودم و به لجن بكشم ينم...من عوض شده بودم

خواستم اگه  ينم. نه ايشه  يموفق م هيخودم شك داشتم كه سا شيپ. شد يموضوع خبردار م نيبه جز خودمم از ا يكي ديبا. گفتم يم رضا

 . تونست كمكم كنه يفقط رضا م...شكست خوردم بدون راه برگشت بمونم

چهارم كه  يبه پاگرد طبقه ! كم نبود! چهار طبقه...باال رفتن از اون همه پله عزا گرفتم يبرا. رضا رفتم يرو حساب كردم و به سمت خونه  هيكرا

 خما دنيبا د يزد، ول يمن لبخند دنيبا د. بود ستادهيرضا كنار آوا ا. تو چشم شدمكمرم و صاف كردم و با آوا چشم . نفسم بند اومد دم،يرس

 .شدم مونيآوا از اومدنم پش يها

 :نشون نداد و گفت يرضا بهش توجه. به رضا كرد يدار ينگاه معن آوا

 .نمتيبب ينتونستم درست و حساب شبيد. ياومد يخوب كرد...نميتو بب ايپسر؟ ب يچطور -

دلم اعتقاد  يتو شهيهم...كنم يو بدتر م زيهمه چ يطور نيحس كردم ا يكه اومدم و برگردم، ول يكنم و راه يمعذرت خواه داشتم دوست

 :آهسته گفتم. جلو رفتم و با رضا دست دادم. كرد و وارد خونه شد يآوا با خشم و غضب به رضا نگاه! مدركش نميا! هستم يداشتم كه آدم نحس

 .سر درست كنمخواستم برات درد ينم -

 :بهم زد و گفت يلبخند دلگرم كننده ا رضا

 !يخودم يو چند ساله  نيچند قيرف...نميتو بب ايب...يدردسر درست نكرد چميه -

 يهنوز دكور خونه رو به حالت عاد. وارد خونه شدم. نگفت يزيچ يول ست،يمتوجه شد كه حالم خوب ن. به صورتم كرد يدقت نگاه با

 .رو جا به جا نكرده بود يزيچ چيكس ه چيانگار از شب قبل تا اون روز، ه .برنگردونده بودند
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 :رضا با تحكم بهش گفت. ديپوش يسالن نشسته بود و داشت مانتوش و م يتو يها ياز صندل يكي يرو آوا

 .دادم حيبرات توض شبيمن د! رو بذار كنار يو لجباز ياحترام يب نيا! آوا -

 :شونه باال انداخت و گفت آوا

 .ديخوام باهاش برم خر يم...دنبالم ادي يترالن م...نگفتم يزيمن كه چ -

 :بهم كرد و گفت ينگاه يبا شرمندگ رضا

 ...خوام يمن معذرت م -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .خواستم باهات صحبت كنم يفقط م...ستين يمسئله ا...نه -

 :زد و گفت نهيدست به س رضا

 خوب؟ -

رضا متوجه . هيك هيشد كه بدونه سا يآوردم، حتما كنجكاو م يرو م هياگه اسم سا. بزنم ياون حرف يخواستم جلو ينم. ردمبه آوا ك ينگاه مين

 :انداخت و گفت يصندل يدفعه مانتوش و در آورد و رو هي...بود كه آوا هم متوجه شد نجايمشكل ا يول...آوا حرف بزنم يتونم جلو يشد كه نم

 !ديفرمود يم -

. زد و به دهن من زل زد نهيدست به س. بود يعصبان يانگار بدجور. بود ديو دو ساله بع ستيدختر ب هيحركات از  نيا. رهيود خنده ام بگب كينزد

 :رو بهش كردم و گفتم

وقت  چيه يول...ميگذشته مون داشت يتو يمن و رضا اشتباهات...ديتون باش ندهيكه نگران همسر آ ديحق دار...هيدونم مشكل شما با من چ يم -

از رضا از گذشته م  شتريدم من ب يم نانيبهتون اطم...گرفته ازدواج كنه ميرضا از گذشته ش فاصله گرفته و تصم. ميهم دوست ناباب نبود يبرا

رفتن  يارتعشق پ ش،يازدواج كنه كه تا چند سال پ يدوست نداره با پسر يزن چيه...بابت اشتباهاتم تقاص پس دادم شتريمن ب...گرفتم صلهفا

 نيكه ا ديو درك كرد ديرسونه كه به رضا اعتماد كرد يشما رو م يبزرگ نياز نظر من ا. كرده يتر م يلب هيخورده و  يمشروب م يداشته و گاه

 يهااز مرد يليمثل خ. داد حيشما توض يو برا زيرضا هم صداقت به خرج داد و همه چ...ديفرصت تازه داد هيكنار گذاشته و بهش  رو زهايچ

 يليو مسلما خ تونهيعروس گهيكنم كه سه ماه د يدرك م نميا...گذاشت ونيكنه رو با شما در م شيتونست مخف يم يكه به راحت ييزهايچ گه،يد

دارم در انتظار  نايا يبا همه ...يمن ممكنه رضا رو دوباره از راه به در كنم، ول ديفكر كن ديدونم شا يم. دياسترس هم داشته باش ديو شا دينگران

 هياگه االن ...راه نكشوندم نيمن رضا رو به ا... ميرو كنار گذاشت زهايبا هم اون چ...ميمن و رضا با هم شروع كرد...دينكن يانصاف يمورد من ب

ن درخواست خوام ازتو ينم...اشتباه و بكنه نيدم ا يهستم كه بهش اجازه نم يكس نيامكانش باشه كه رضا به اون دوران برگرده، من اول ددرص

 .ديكم منصفانه تر قضاوت بكن هيتوقع دارم كه  يول د،يكنم كه نظرتون و نسبت بهم عوض كن

 لشيموبا. جا به جا شد يصندل يكرده بود، رو ريگ يآوا كه سر دو راه. انداخت نييرضا سرش و پا. به رضا نگاه كرد يبا كالفگ. نگفت يزيچ آوا

 يچرت و پرت م ديبا. نداشتم يچاره ا...متوجه منظورش شدم. بزنم يصت رضا بهم اشاره كرد كه حرففر نياول يتو. در آورد فشيك يو از تو

 .برد ياومد و آوا رو م يكاش زودتر ترالن م يا. كردم يآوا رو دك م ديبا. گفتم
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 يبا اشاره . بهش بزنم يمورد دارخوام حرف  يكرد م يفكر م. زد يرضا داشت بال بال م. آوردم نييو صدام و از قصد پا ستادميرضا ا كينزد

 :آوردم و گفتم نييصدام و پا. چشم آرومش كردم

 .ميبهش شوك بد ديگه با يم...با دكتر مامانم حرف زدم...بهم بكن يكمك هي. يهست يپزشك يتو خودت دانشجو...راستش رضا -

معلوم بود ...به صفحه مونده بود رهيچشماش خ يده بود، ولزل ز لشيموبا يكه به صفحه  دميچشمم آوا رو د ياز گوشه . ديكش ينفس راحت رضا

 :تر آوردم و گفتم نييمنم مخصوصا صدام و پا. ما رو بشنوه يكرده بود تا صدا زيگوشاش و ت

 يليسن و سال بهش شوك بدن؟ من خ نيكه با ا ستيشه؟ خطرناك ن يگرده؟ بدتر نم يبرم ياگه بهش شوك بدن به نظرت به حالت عاد -

 .شم يم وونهيدارم د...م رضانگران

 :به آوا كرد و آهسته گفت ينگاه ميبا عذاب وجدان، ن رضا

 ديخوا يم مارستانيكدوم ب ن؟يكدوم دكتر رفت شيبهش شوك بدن؟ پ ديبا يجد...حد نينه در ا يول...ستيبودم حال مامانت خوب ن دهيشن -

 دش؟يببر

 :انداختم و گفتم نييسرم و پا. ديكه آهسته مانتوش و پوش دميچشم د يرو از گوشه  آوا

 .دكتر سخاوت -

 :سر تكون داد و گفت رضا

 يكه خوب م شااليا. ستيواقعا ن يا گهيد يچاره  ديشوك بدن، شا دياگه اون گفته كه با يول...ميزن يحاال در موردش حرف م...هيخوب دكتر

 .يدم كه نگران بش يبهت حق م...خودت و ناراحت نكن...شن

 :رضا گذاشتم و گفتم يشونه  يو رو دستم

 .كنم يخونه تنها زندگ هي يتونم با سامان و بابام تو يبه خدا من نم...كنند شيمدت بستر هي ديبا -

 :با محبت به چشمام نگاه كرد و گفت...شونه م گذاشت يهم دستش و رو رضا

 ...داشته باش ديام...شه يدرست م يهمه چ -

 :گفت يبلند يبا صدا آوا

 .رم يم من دارم -

 :بهش زد و گفت يلبخند رضا

 .نداشتنش و بكنه قيتصد تيكم رعا هي...بكشه ييال ابونيبگو كم تو خ. كنه يبه ترالن بگو كه آروم رانندگ...مواظب خودت باش -

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ آوا

 .فعال خداحافظ. خوبه شيرانندگ...تو نگران اون نباش -

 :گفتم آهسته به رضا. رفت رونيدر ب از

 ستاده؟ينا يپشت در گوش وا -

 :خنده و گفت ريپخ زد ز رضا
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 ه؟يماجرا چ...ستين اميجور نيا گهيد -

 :و گفتم دميكش يآه

 .ست هيماجرا در مورد سا -

 ينماز اضطراب . با دهن باز به صورتم زل زد...صورتش محو نشد يخنده ش كامال از رو. ارهي يكردم رضا داره از تعجب شاخ در م احساس

 :و گفتم دميبه صورتم كش يدست...كار كنم يچ ديدونستم با

 ...دوباره اومده سراغم -

 :شدم و گفتم يعصبان...بود ريهنوز مات و متح. نشست يصندل يرو رضا

 ...بگو يزيچ هيچرا ماتت برده؟  -

 :گرفته گفت ييبا صدا رضا

 ؟ياز ك -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .ماهه هي -

 :تنگ كرد و گفت چشماش و رضا

 خواد؟ يم يچ -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 ؟يكن يفكر م يتو چ -

 :تكون داد و گفت يسر...دياش كش رهيت ييخرما يبه موها يدست...داد هيتك يصندل يبه پشت رضا

 سر كار؟ يخواد كه برگرد يم...خواد يم يعني...موندم به خدا...بگم يدونم چ ينم -

رضا  يمشك يبه چشم ها...نفس هام تندتر شد...كردم ضربان قلبم اوج گرفته بود ياحساس م. بهم فشار دادم لب هام و. دميكش يقيعم نفس

 :نگاه كردم و گفتم

 يروز و به چشم م نيا...كنند يدونستم من و به حال خودم ول نم يم...بود بيعج...فرستند يروز دنبالم م هيدونستم كه باالخره  يم شهيهم -

االنم و  ديوسعت د...نبود ميحال...اون موقع احمق بودم...كه سر خودم و خانواده م اومد برگردم ييبعد اون بال ستميحاضر ن گهيمن د...دميد

 يوا نجايرسه كه ا يروز م هيدونستم كه  يبارمان، م يبعد ماجرا...ازم انتظار داشته باشن شيپ ياز دفعه  شتريب يليترسم خ يم...رضا...داشتمن

 .رو بهت بگم نايو ا ستميا يم

 :و گفت ديكش شيشونيبه پ يدست رضا

 ؟يكار كن يچ يخوا يحاال م -

 :چشماش زل زدم و گفتم يتو. شونه ش گذاشتم يدستم و رو...رفتم جلو

 .سامان بگوبه بابام و ...باشه كه من و به زور بردند ادتي...حرفا رو بهت زدم نيجا بودم و ا نينره كه ا ادتياگه مجبورم كردند كه برم،  -
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 :شد و گفت زيخ مين. چشماش از تعجب چهار تا شد. دياز صورت رضا پر رنگ

 كشنت؟ يم يكن يفكر م -

 :انداختم و گفتم نييو پا سرم

دند كر ريگ يدونم چه جور ينم. كنند كه مجبورم كنند يم دايپ يراه هيرضا باالخره . كرد دميتهد هيسا...ترسم به زور من و ببرن يم...يول...نه -

ده كه  ينشون م داشياصرارها و تهد...زنه يكه از مهلتش م ييحرف ها...ترساش...هيسا يرفت و آمدها نيا. طور محتاج من شدند نيكه ا

 نيا رونيب يكيخواستم  يم...يول...دارند ازياالن بهم ن. براشون نبودم يمن آدم مهم...كنم بخوان شرم و بكنند يفكر نم. ارزش دارم شونبرا

 .باشه كه اصل ماجرا رو بدونه نايجر

 :دستم و گرفت و گفت رضا

 .خودت و گم و گور كن...برو نجاياز ا -

 :زدم و گفتم يكمرنگ لبخند

تونم  ينم. كنند شيبخش بستر يمجبور شن تو ديشا...بهش شوك بدن ديبا...مامانم باشم يدنبال كارها ديبا. دارند اجيخانواده م بهم احت -

 .ولش كنم

 :گفت تيبا جد. ستاديد شد و ابلن رضا

 .تو برو...رميمامانت و بگ يكارها يدم خودم دنباله  يمن قول م -

 :تكون دادم و گفتم يسر

كنند  دايكه من و پ نياحتمال ا...هيكه اطالعاتشون چه قدر قو يدون يم...جام امن تره نميب يصد نفر و م يرم و روز يكه سر كار م نجايا -

 شبه يكار كنم؟ چ يماه؟ دو ماه؟ سه ماه؟ بابام و چ هيتونم از تهران دور شم؟  يمگه چند وقت م...رفتن ندارم يبرا ييه جاك ياونم من...ادهيز

كنه؟ اگه فرار كنم  يهستم كه فكر م يزيتر از اون چ فيآشغال تر و كث يليكرده نبوده و من خ يكه فكرش و م يزياون چ هيبگم؟ بگم كه قض

 دياگه فرار كنم، شا...خودم بگردم يراست راست برا يطور نيذارن هم ينم...كنند رضا يم داميپ...شه يباهام صاف نم هگيو برم، دل بابام د

 .ذارن كه نفس بكشم يكنم، حداقل م يباهاشون همكار ديكه شا نيا ديبه ام يطور نيا يآب كنند، ول ريسرم و ز اواقع

كه جواب تلفنش و بدم، خودم و جمع و جور كردم  نيقبل از ا شهيمثل هم. بابام بود. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. زنگ زد لميموقع، موبا نيهم در

 :و جواب دادم

 .سالم بابا -

 :ديچيپ يگوش يبابام تو يخشك و جد يصدا

 .باهات حرف بزنم ديبا...خونه ايپسر؟ ب ييكجا -

 !كرده باشه يغلط هينكنه سا...بند اومد نفسم

 :بابام

 .نتهدر مورد ماما -
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 :گفتم عيسر. دميكش يراحت نفس

 .امي يدارم م -

 :رو به رضا كردم و گفتم. و قطع كردم تماس

شرمنده ...به من بكنه دنيرس يبرا يا لهيتو رو وس هيخوام سا ينم...رميكنم ازت فاصله بگ يم يمن سع...كه نگرانت كردم ديببخش! رضا -

 .رو جبران كنم يبشه و بتونم همه چ ريخ ماجراها ختم به نيا يبه خدا آرزومه همه ...قيرف

 :م زد و گفت نهيس يبا مشت تو رضا

 س؟يپل شيپ يبر يخوا ينم...ينذار مجبورت كنه كه به سازش برقص...رادمان اريكم ن! وونهيد ؟يبكن يخوا يو م يجبران چ! گمشو بابا -

 :كردم و گفتم بميج يو تو دستام

 .كنند يچشمم اعدام م يدارم و جلو ايدن يكه تو يكس نيزترياون وقت عز -

 .ام دهيدونست كه به بن بست رس يم...زدن نداشت يبرا يحرف...انداخت نييسرش و پا رضا

 يم ديبه خودم ام...نمشيب يكه م هيبار نيآخر نيدوست نداشتم فكر كنم ا. بغلم فشارش بدم يسفت تو ومديدلم ن. كردم يرضا خداحافظ از

 .و با رضا ادامه بدم ميتونم دوست يشه و م يدرست م زيدادم كه همه چ

 يداشت با دستمال پا. ترالن نشسته بود نيماش يگرفتن دربست سر كوچه برم كه چشمم به آوا افتاد كه تو يخواستم برا. خونه خارج شدم از

انداختم و به  نييسرم و پا. رده بوددوستش درد و دل ك ينشسته بود و برا نيماش يانگار تمام مدت تو...اخم كردم...كرد يم زيچشماش و تم

هنوز . بودند دهياحتماال من و د...گاز گذاشت يو روشن كرد و همون طور كه انتظار داشتم، پاشو و رو نيترالن ماش. لعنت فرستادم دمخو ينحس

فرو  نهيس يقلبم تو...رفت ننشويبه سمت ماش ادياز وسط كوچه با سرعت ز ديسف يمزدا هيبود كه  دهيكوچه نرس يترالن به انتها نيماش

 كرد؟ يكار م يچ جااون هيسا...ختير

 سوم فصل

 

 :پدال گاز فشار دادم و گفتم يرو شتريو ب پام

 يماجرا يزدند؟ گفت ياز كجا معلوم كه واقعا داشتند در مورد مامان پسره حرف م...يستاديا يم يپشت در گوش وا ديبا...يموند يم ديبا -

 ه؟يمامانش چ

 :گفت آوا

 .جلوت و نگاه كن يكن يم يرانندگ يترالن، جون مادرت وقت -

 :و به سمت جلو چرخوندم و گفتم سرم

 ؟يزن يخوبه؟ حاال حرف م -

 :شونه باال انداخت و گفت آوا

ضور ندارند و كه اونجا ح نهيب يرو م ييگه توهم داره و كسا يم...هيچ شيضيمر قايدونم دق ينم. داره يروان يماريگفت كه مامانش ب يرضا م -
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 .زنه يباهاشون حرف م

 :كردم و گفتم اخم

 داره؟ يزوفرنيش يعني -

 :گفت آوا

 .شناسه يزمان و مكانم گم كرده و نم...ستين يطور نيا قايكه دق نيمثل ا يول دم،يو از رضا پرس نياتفاقا خودمم هم...دونم يباور كن نم -

 :با تعجب گفتم. رنگ سبقت گرفتم و جلوش در اومدمزرد  يتاكس هيگاز گذاشتم و از سمت راست  يو رو پام

 بوده؟ يطور نيوا؟ از اول هم -

 :چپ چپ نگاهم كرد و گفت آوا

حاال تو . و از دست داده شيمدت تعادل روان هيبعد ...بهش شوك وارد شده! نه...كم آروم برو هي...يكن يم يها رانندگ وونهيد نيع ارياخت يب -

 ؟يپسره كنجكاو نيقدر در مورد ا نيچرا ا

 هيناخودآگاه ...گفت يآوا راست م...كنم يآدم رانندگ نيكردم ع يحال آوا رو كردم و سع تيام بودم كه رعا يچياز حركات مارپ يكي وسط

 :گفتم. دادم ياز حركات خطرناك و انجام م يسر

 .ادي يازش بدت م يبيكه تو به طرز عج نيبه خاطر ا -

 :گرفتم و گفتم نهيچشمم و از آ. ديكش يم ييكرد و ال يم يافتاد كه داشت با سرعت رانندگ ديسف يمزدا هيچشمم به  نهيآ يتو از

 .يحماقت به رضا جواب مثبت نداده باش ياز رو دوارميام يول ه،يدونم ماجرا چ يمن كه نم -

 :گفت آوا

 .بهم حق بده كه بترسم...فقط...دونم يم...هيپسر خوب -

 .تونستم آوا رو درك كنم ينداشتم و نم يو عاطف ياحساس يتجربه  چيه ميدگزن يتو. باال انداختم شونه

سرعتش و . و زد نميبغل ماش ي نهيكرد و آ نهيبه آ نهيآخر، آ يلحظه ...گاز داد و از سمت راستم سبقت گرفت ديسف يموقع، مزدا نيهم در

 :داد زدم...در اومد نميماش يكرد و جلو اديز

 !يعوض -

 :رفت و گفتمچ دستم و گ آوا

 !اليخ يب...نكن يقاط -

جلوم ...دميچيسمت راست پ. دميكش يقينفس عم...كه راهم و بست رميخواستم ازش سبقت بگ. گاز گذاشتم يپام و رو. آوا رو كنار زدم دست

 :بود گفت دهيآوا كه ترس. كه باز راهم و سد كرد چميبه سمت چپ بپ عيخواستم سر. در اومد

 .هيطرف روان...رالنتو رو خدا ولش كن ت -

چراغ و رد . و ازش سبقت گرفتم دميچيبه سمت چپ پ عيحركت سر هيبا . مزدا سرعتش و كم كرد...چراغ قرمز شد...ميديچهار راه رس به

كج  شنيو به سمت ماش نيمهارتم و به كار بردم و ماش يهمه . دميفرمون و سفت با دستام چسب. باهام اومد نميمزدا سپر به سپر ماش. كردم
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 :و گفت زد غيآوا ج. كردم

 ...بهش يبود بمال كينزد -

 شتريو سرعتمون و ب ميهر دو با هم گاز داد. پس دختر بود...دميد يو م اهشيمش كرده و شال س يفقط موها. مزدا افتاد يبه راننده  چشمم

ازم ...و سرعتش و كم كرد ديترس. كج كردم نشياشو به سمت م نميدوباره ماش. ره يكردم هر لحظه ضربان قلبم باالتر م ياحساس م. ميكرد

 :و گفت ديكش يآوا نفس راحت. جلو زدم و از مزدا فاصله گرفتم. استفاده كردم و سبقت گرفتم تيموقع نياز ا. فاصله گرفت

 ...طور برو نيهم. رو ول كن يمسخره باز نيتو رو خدا ا...گاز بده برو -

 :زدم و گفتم يپوزخند. شه يم كياره بهمون نزدكه مزدا با سرعت برق د دميد نهيآ يتو

 ...فقط به خاطر تو -

و گرفتم سمت  نيماش. تكون نخورد...زد، بوق زدم يكه داشت دور م يا 405 يبرا. ميديرس يبه دور برگردون م ميداشت. گاز دادم شتريب

 نيوارد ال كي نياز ال ع،يحركت سر هيگاز دادم و با . دمش كي نياز سمت راست سمند سبقت گرفتم و وارد ال. دو وارد شدم نيال يراست و تو

 يبا اختالف چند سانت. نكردم يتوجه. دميبلند برخورد دو جسم و شن يصدا. ترمز زد يرو عيها بلند شد و سمند سر نيبوق ماش ياصد. سه شدم

 يآوا كه نفسش تو. اومد، كنار رفتم يم ميكه داشت مستق يديپرا ياز جلو يكم يرد شدم و زودتر از اون دور زدم و با فاصله  405متر، از كنار 

 :بود، تته پته كنان گفت هحبس شد نهيس

 .شه يحالم داره بد م...دهنمه يكنار؟ قلبم تو يبزن قهيو دو دق نيشه ماش يم! يروان -

 :و گفتم دميخند

 .اريدر ن يسوسول باز -

گازش و  عيسر. خنده ريپخ زدم ز. از پشت به سمند زده بود ديسف يمزدا. م كردمسرعتم و ك. تصادف شده بود...به باند مخالف افتاد چشمم

 :رو به آوا كردم و گفتم. گرفتم و از اونجا دور شدم

 شد؟ يچ يديفهم -

 :شده بود گفت جيكه گ آوا

 !نه -

 :كنان گفتم خنده

خوب حالش گرفته ...خوشم اومد...زدا از پشت خورد بهشترمز و م يدو بود زد رو نيال يكه تو ياومدم از دور برگردون دور بزنم، سمند -

 .شد

 :ناله كرد آوا

 كه تصادف كنند؟ يدر واقع تو باعث شد يعني...يگاز بد ستيالزم ن گهياالن كه د...تو رو خدا آروم تر برو -

 :گفتم ياليخ يب با

بابا  نيماش گهيروز د هي...دن يو م نميرو شكر كه فردا ماش خدا! و زد نيماش ي نهيآ. فتهيراه ن يدنبال هركس رهيگ يم ادي! خوبه! يپس چ -
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 .بردم يم نشيموند كامال از ب يدستم م

 :ديآوا پرس. كنم يرانندگ يآدم عاد هيكردم مثل  يو كم كردم و سع سرعتم

 .ده ينم نيبابات بهت ماش گهيدن؟ من گفتم د يم نيشد كه دوباره دستت ماش يحاال چ -

 :زدم و گفتم يلبخند

 .نرم رونيب نيبدون ماش گهيگفت د. دياون روز كه رادمان من و رسوند، بابام فهم -

 :و گفت ديخند آوا

 دعوات كردن؟ -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 يول...دعوا نكردن! نه...نداشتم يمتوجه شده بودن كه چاره ا...آژانسه ي بهيغر يبهشون گفتم كه مسلما دوست رضا قابل اعتمادتر از راننده  -

 !به نفعم شد يكل

رفتم و جمله  يمن فقط دنبالش راه م. كرد ديها خر يتونست از حراج يآوا تا م. مغازه به اون مغازه رفتم نيشب چند ساعت دنبال آوا از ا اون

 يكردن خوشم م دياز خر. كردن و نداشتم ديخر ياون روز حوصله . گفتم يم "خوشگل تره شيمشك"، "ستيبد ن"، "خوبه "مثل  يكوتاه يها

سوزن انداختن  يمغازه ها جا يكشونده بود و تو ابونايهمه رو به خ ،يزمستون يحراج جنس ها. كه مغازه ها شلوغ نباشه نيبه شرط ا ياومد، ول

 زميمن بدبختم كه سا !بود 36 زشيكه خوش به حال آوا شده بود كه سا نيا يعني...به باال مونده بود 40 اي 36 ريسا ياكثر پالتوها فقط برا. نبود

 .اومد ينم رميگ يچيه بود 38

شده،  يكه خودم بفهمم چ نيقبل از ا. دستم گذاشت يآورد و تو ريگ 38 زيسا ديسف يبارون هيو آوا  ميبه نسبت خلوت شد يمغازه  هي وارد

و در اتاق و باز كردم تا نظر آوا  دميرو پوش يرونبا. و فرز بود زيهرچه قدر من ماست بودم، آوا ت...دميخودم خند يجيبه گ. اتاق پروم يتو دميد

 يشيا رلبيز...برداشته ش كردم يبه ابروها ينگاه. ديپسر جوون بود من و د هيكه آوا دهنش و باز كنه، فروشنده كه  نيقبل از ا. بدونم رو

انگار نه  يول...چپ چپ به فروشنده نگاه كرد آوا برگشت و...كرد ادي يكه چه قدر به من م نيكردن از جنسش و ا فيپسر شروع به تعر. گفتم

 :زد يطور داشت حرف م نيهم! انگار

 زيبه خاطر سا نميا...دونه هم مونده هي نيهم. ديدار يكيداره و كامال مناسب اندام شماست كه كمر بار يحالت عروسك يبارون نيخانوم ا... -

 !خاصشه كه مونده

 :زد يطور داشت حرف م نيفروشنده هم. كردم خنده م و جمع و جور كنم يسع! ا38شه  يكه تموم م يزيسا نياول شهيخوبه هم حاال

 ...هستن كه اندام ييمخصوص خانوم ها -

 :و گفتم دميحرفش پر وسط

 .دييمغازه برام مهمه شما نيا يكه نظرش تو يآدم نيآخر...اتاق پروم يمن مثال تو د؟يشه تمومش كن يآقا م -

 :دلم گفتم تو

 "!پررو! خواد حرف بزنه يم!!!! تا شب در مورد انداممولش كنم "
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 :سرم گفت يتو ييصدا هي

 "!گهيشن د يپررو م يخند يصورتشون م يتو يوقت"

 :كرد يم يدوباره داشت پر حرف فروشنده

 !نجاميكه به انتخاب بهتر شما كمك كنم ا نيمن به خاطر ا...زنم ينم يحرف گهيمن د...باشه -

 :گفتم رلبيز

 !گهيرف نزن دخوب ح -

 :توجه به جمالت پسر، رو به آوا كردم و گفتم بدون

 ه؟ينظرت چ -

 :گفت آوا

 !ستيبدك ن -

 !خوشگله كه ست؟يبدك ن...كردم يبه بارون ينگاه

 :دوباره شروع كرد فروشنده

( ... مارك  يندگينما نجايا. ديكن داشيصد تومن پ ريز ديتون يتهران نم يجا چيه نويا...مونده شيكي نيفقط هم! جنس تركه نيخانوم ا -

 ...نييپا ميو آورد متشيشده ق زيكه تك سا نيبه خاطر ا...ده يو پنجاه تومن گرون تر م نيداره هم سمونيتند يندگينما)...

 :به پسر گفتم يبداخالق با

 !ديكن يصحبت م ديآقا شما كه هنوز دار -

 :زد و باال انداخت و گفت يبرداشته ش كه حالم و بهم م و كيبار يپسر، ابروها. از لحن بد من به خنده افتاد آوا

 !ديهست يخانوم شما چه قدر عصب -

 :شدم گفتم يكه لحظه به لحظه بداخالق تر م من

 د؟يشه ما رو تنها بذار يم...شم ينگاه شما معذب م نيا ريمن اصال ز! ديزن يآقا شما چه قدر حرف م -

 :انداخت و گفت نييسرش و پا فروشنده

 ...خواستم يفقط م...زنم يحرف نم گهياشه من دب -

 :گفتم بلند

 !گهيد ديخوب حرف نزن -

 :و گفت ديآهسته خند آوا

 !ول كن بابا -

 :دمياومدم و از آوا پرس رونياز اتاق پرو ب. دميخودم و پوش يدر اتاق پرو رو بستم و پالتو. به پسر رفتم يغره ا چشم

 چطور بود؟ -
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 :گفت به سمت صندوق رفت و آوا

 ...ستاديا ينم يكمرش خوب وا يول...بد نبود -

 :بود گفت ستادهيكه پشت صندوق ا يفروشنده ا به

 ...آقا دكمه هاشم كه شل بود -

 :گفت فروشنده

 ميريگ ينخ سوزن دستمون م نجايا مينيش يكنند كه ما شب ها م يمانتوها برخورد م نيقدر خشن با ا نيخانوما ا نيا...ستيما ن ريخانوم تقص -

 .ميدوز يدكمه م

 :گفت آوا

 كه ببرمش؟ ديد يحاال چند م -

 :سر تكون داد و گفت فروشنده

 .ها مقطوعه متيق ديخانوم باور كن -

 !زد يسر مال م يآورد و آوا تو ينم نييو پا متيفروشنده ق. و به فروشنده و آوا زل زدم ستادميربع ا هي حدود

 .شده يميمدلش كه قد _

 .شه يم فيزود كث _

 .زهير يهمه ش م دهيدكمه هاش لقه و به فردا نرس _

 .ستهيا يم يكمرش بد وا _

 .ميبعد استفاده كن ييخشك شو مشيببر ميمستق دياول با نجاياز ا _

 چشمم به. مغازه كردم واريبه در و د ينگاه يحوصلگ يچشمم و چرخوندم و با ب. شدم مونيپش دنشيرفت كه واقعا از خر شيپ ييتا جا آوا

خنده م گرفت و . كرد ميش گذاشت و تعظ نهيس يدستش و رو. اونم با من چشم تو چشم شد. داشت افتاد كيبار يكه ابروها گهيد يفروشنده 

 !قدر پرحرف بود نيخودش بود كه ا ريخوب تقص...سرم و چرخوندم

 :آوا گفت م،يگذاشت رونيو از مغازه بتا پامون . مياومد رونياز فروشنده گرفت و از مغازه ب ياساس فيتخف هيآوا  باالخره

 .ذاشتم به تو برسه يو داشت، عمرا م شيو ش ياگه س! يليخدا وك هيقشنگ يعجب بارون -

 :تعجب نگاهش كردم و گفتم با

 .شدم يم مونيمن داشتم پش ؟يگفت يمغازه م يبود تو يچ نايپس ا -

 :و گفت ديخند آوا

 .رميبگ فيزشون تخفگفتم كه ا نيا يبرا...ساده نباش! ترالن -

 استيمن اصال س! گفت يانگار بابام راست م. كارها بلد نبودم نيمن اصال از ا...كردم ياحساس حماقت م...بار پشت سر هم پلك زدم چند

 .نداشتم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٧ 

ه بود و دكمه ش بسته فاق شلوار كوتا. كردم دايپ گهيمشكل د يسر هياونجا هم . مياز مغازه ها رفت يكيبه  نيشلوار ج ديخر ياز اون، برا بعد

خواست  ياونجا دعوا كردم كه اصرار داشت مشكل از منه و م يهم با فروشنده  يسر هي. شد يبزرگ م ياديبزرگ ترشم برام ز زيسا. شد ينم

 .شلوار، شخصا اقدام كنه يدكمه  بستن يبرا

صورتش قرمز . روده بر شده بود اشك هاش و پاك كرد آوا كه از خنده. خوردم يمن هنوز داشتم حرص م. مياومد رونياز مغازه ب يخال دست

 :كردم و گفتم يمن پوف. شده بود

 !خواستم با پشت دست بزنم تو دهنش يبه خدا م -

 :خنده كنان گفت آوا

 خودش فكر كرده بود؟ شيپ يآخه چ -

 :گفتم يبداخالق با

 !دونم يچه م -

بعد . خودمون دعوتش كردم يناهار روز بعد، به خونه  يرضا رسوندم و برا يو خونه اول آوا ر. ميرفت نيگشت و گذار، به سمت ماش ياز كم بعد

 .خودمون روندم يبه سمت خونه  رم،يگ يم ليو روز بعد تحو نميكه ماش نياز اون، با ذوق و شوق فراوان بابت ا

 ازهيخم. ارهيب رونيب نگيپارك يو از تو نشيمون ماش هيگوشه پارك كردم و صبر كردم كه اول همسا هيو  نيماش دم،يكوچه مون كه رس به

 ياجتماع و م يكرده تو نيكم يبابا در مورد گرگ ها يها حتينص ديدوباره با! نه يوا...نه شده بود...به ساعت كردم يو نگاه دميكش

غرغر  رلبيهمون طور كه ز .ديكش يم شيجامعه رو پ يگرگ ها نيرياومدم، بابام مبحث ش يشدن هوا خونه م كياز تار عدهر وقت ب...دميشن

 .مختلف آماده كردم يبابا از هزاران پرونده  ينقل قول ها دنيشن يخودم و برا...كردم تيهدا نگيو به سمت پارك نيكردم، ماش يم

 

***** 

نشسته بودم و با  يلصند ي، منم رو"...ديشما مهمون! نه"گفت  يكرد و م يمامانم تعارف م. ناهار و خودش بشوره ياصرار داشت كه ظرف ها آوا

 !اومد يكال از كار كردن بدم م...اومد يهم بدم م رونياز كار ب...اومد ياز كار خونه بدم م...كردم ينگاهشون م يتفاوت يب

 مامانم بهم اشاره كرد. ميآشپزخونه نشست يتو يها يصندل يمن و آوا رو. باالخره تونست آوا رو منصرف كنه و خودش دست به كار شد مامانم

مامانم . زميگرفتم تا آب جوش توش بر يكتر ريش ريو ز ختميتوش ر يقاشق چا هي. رو برداشتم ياز جا بلند شدم و قور. دم كنم يكه چا

 :ديپرس

 د؟يكرد يعروس يكارهاتون و برا شااليا! خوب آوا جون -

 :گفت آوا

 !يبله تا حدود -

 :گفت مامانم

 نه؟...ستنديدكتر تهران ن يآقا يخانواده ! سخت باشه دست تنها ديبا -
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 :دلم گفتم تو

 "!اون كه هنوز دانشجوئه بابا...گه يرضا رو م! دكتر؟ آهان يآقا"

 :گفت آوا

 .كنه يم يهست كه تنها زندگ ياالن چند سال. دانشگاه قبول شد اومد تهران يرضا وقت. كنند يم يمامان و باباش اصفهان زندگ -

 :ديپرس مامان

 تهران؟ اي ديريگ يرو اصفهان م يعروس -

 :لبخند زد و گفت آوا

 .ميزن يدر موردش حرف م ميهنوز دار -

 :و تو دلم گفتم دميخند

 "شونه؟يخيتار يصحبت؟ منظور همون دعواها"

 :رو از دستم گرفت و گفت يبلند شد و قور عيآوا سر. رو بستم يكتر ريش عيسر. دمياز جا پر. ختير نيزم يموقع، آب جوش رو نيهم در

 !گهيد رونيب زهير ياز لوله ش م يچا ،يكه تو كجش كرد يجور نيب اخو -

 :خورد گفت يكه داشت حرص م مامانم

 ؟يدم كن يتون يهم نم يتو چا يعني -

 :كنان گفتم خنده

 .دم كردن كه بلدم يبلد نباشم چا يهرچ ييخدا...خوب حواسم به حرفاتون پرت شد د؟يكن يچرا شلوغش م -

 :گفت رلبيز آوا

 !يجلوم، مشخصه چه قدر بلد يذار يكه هر دفعه م يكمرنگ يها ياون چااز  -

 .گذاشت يكتر يرو رو يآوا قور. از بازوش گرفتم يشگونين

 :رفت گفت يآوا كه داشت با ناخوناش ور م. نشستم شميآرا زيم يصندل يو من رو ديتخت دراز كش يآوا رو. ميبعد به اتاقم رفت ي قهيدق پنج

 !رضا نديامروز رفتم د -

 :گفتم

خوان از مسافرت برگردن و جمعت  يتو نم ينايمامان ا نيا. ديديخوب چشم مامان باباها رو دور د! گهيد ير يهر روز م! ستين يديجد زيچ -

 كنند؟

 :چپ چپ نگاهم كرد و گفت آوا

 .وسط حرفم نپر! بذار حرف بزنم -

 :و گفت ديكش يآوا آه. تكون دادم سر

 يدلم براش م يول اد،ي يكه اصال از رادمان خوشم نم نيبا ا. كم عذاب وجدان گرفتم هيتا حاال  شبيتند رفتم؟ از د يليمن خ يكن يتو فكر م -
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فكر . باشه يمينداره كه باهاش صم يدوست چيگه ه يرضا م. افسرده ست ييجورا هيخودش هم . ست دهيخانواده شون كامال از هم پاش. سوزه

 .نگرانم ياز طرف...نذاشتم با رضا راحت باشه كردم كه يكم بدجنس هيكنم  يم

 :به آوا نگاه كردم و گفتم يدلخور با

 كنم؟ تييچطور راهنما يانتظار دار...يگ يتو كه ماجرا رو به من نم -

 :انداخت و گفت نييدست هاش و پا آوا

 .يو به رضا عوض كنر دتيد يتون ينم گهياگه بهت بگم، د...گفتم يم يكن يكردم درك م يدرصد فكر م هياگه  -

 :باال انداختم و گفتم ابرو

 .هم نبود يرضا اهل دوست دختر باز يگفت يكردن؟ تو كه م يكار م يمگه چ -

 :گفت آوا

 .داره كه من تو رو عاقل كنم ديام شهيآخه هم...شه يم ديازم ناام...اگه بابات بفهمه -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .يعرضه ها ندار نيتو از ا دهيفهم...شده ديوقته ناام يليخ! نه بابا -

 :هوا گرفتم و خنده كنان گفتم يبالش و تو. سرش برداشت و به سمتم پرت كرد ريبالش و از ز آوا

 !گهيگم د يخوب راست م -

 :گفت تيبا عصبان آوا

رسم كه چه قدر با  يم جهينت نيا تازه دارم به. مهيعروس گهيبابا سه ماه د. يكن يمسخره م ينامرد دار يكنم، تو يمن دارم درد و دل م -

وضع ...صادق و روراسته...خوش اخالقه...داره يخوب يرضا خانواده . هام منطق نبوده ميفهمم اصال پشت تصم يتازه دارم م...احساس جلو رفتم

 يليپسر هجده نوزده ساله خ هيبه عنوان ...درس خوندن اومد تهران يبرا يوقت يول...ش خوبه افهيق...باهوشه...خوبه التشيتحص...خوبه شيمال

 چيگه ه يخودش م. نايرفتن و ا يناباب كشوندنش سمت پارت يدوست ها ديشا...دونم يسرش نبودن و نم يخانواده باال گهيد...خودشو گم كرد

اگه قبل از ازدواج  كنم كه يموضوع فكر م نيبه ا گهياز طرف د يگه، ول يدونم كه راست م يم. كنم يمنم باور م...نداشته تروقت دوست دخ

 ادشونياز مردها تازه بعد از ازدواج  يليكه خ رانيا ياونم تو...نداره كه بعد از ازدواجم آدم بشه يليدل چينتونسته خودش و جمع و جور كنه، ه

كنم كه ازدواج كردن با  يموضوع فكر م نيتازه دارم به ا...كنند يم تياذ يليتازه موضوع خانواده ش هم هستن كه خ...نكردن و ينافته جوو يم

ماجرا رو بهم  يوقت نكنه رضا همه  هيفكرم مثل خوره افتاده به جونم كه  نيا...سخته يليباشه، خ كيهفته كش يچند شب تو ديكه با يپزشك

 ...نگفته باشه

 :سرتكون دادم و گفتم. و حرفش و قطع كرد ديكش يآه آوا

شهر  هي يتو ييمثل رضا كه هفت سال تنها يينه مردها يكارها رو بكنند، ول يسر هيازدواج  از مردها بعد از يممكنه بعض...دونم يم...آره -

هاشون  يبزرگ شدن و پشت خوددار يمتعصب يخانواده ها يهستش كه تو يياون مال كسا. كردند يو دور از خانواده هاشون زندگ گهيد

 .لحاظ نگران رضا نباش نيتو از ا. كنند يكارها م يليشه، خ يشته ماجبار بردا نيبعد از ازدواج كه ا. اجبار بوده...اعتقاد نبوده
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 :دلم گفتم تو

 "!دوران قبل از ازدواج كرده يخواسته، تو يم يظاهرا هر غلط"

 :دادم ادامه

 .يبه شك افتاد يبد موقع يول...كنم يهات و درك م ينگران -

 :زد و گفت يپوزخند آوا

رادمان و  يخونه ش جور يتو روزيد يگرده، ول يباهاش نم گهيرضا قسم خورده بود د. شده دايه ش پكه رادمان بدموقع سر و كل نيا يبرا -

 .كنه يشو نگاه م كهيكرد انگار داره برادر كوچ ينگاه م

 :دميپرس

 مگه چند سالشه؟ كه؟يبرادر كوچ -

 :گفتم. انداختم نيياون قدر بد نگاهم كرد كه سرم و پا آوا

 !گرونهيمرد خوشگل مال د...ادي يخوشگل خوشم نم يمن از مردها. نظر دارم اروي نيكه من به ا نيبه ا يداد ريتو تو مغزت گ -

 :و گفت ديخند آوا

. رسه يخدا، ژنش به بچه هاتم م يبنده ...يتحمل كن يبتون يجور هي ديشوهرت و شا ختيحاال ر! يخوا يكه شوهر زشت م نهيپس دردت ا -

 ؟يكار كن يچ يخوا يبچه هات و م

 شترياومد و ب ينم يبه نظرم موضوع مهم. رضا رو بهم نگفت يبود كه آخرش هم ماجرا بيبرام عج. و خنده، آوا رفت ياز دو ساعت شوخ بعد

 .نپرسم يزيمورد ازش چ نيدر ا گهينكنم و د تياذ نياز ا شتريگرفتم آوا رو ب ميتصم. مطرحش كنه ديكش يبود كه آوا خجالت م يزيچ

چشماش گشاد . زل زده بود ونيزيخورد، به تلو يشده بود و همون طور كه تخمه م زيخ ميمبل ن يرو نيمع. اومدم رونياتاقم ب بود كه از عصر

به . مبل برداشتم يكنترل و از رو. آهسته وارد هال شدم. كرد يداشت فوتبال نگاه م...شد يتر م كينزد ستادهيشده بود و هر لحظه به حالت ا

به  يبا ناباور نيمع. و خاموش كردم ونيزيدكمه رو زدم و تلو...دياز جا پر نيمع...توپ و شوت كرد ستيفوتبال. گاه كردمن ونيزيتلو يصفحه 

به سمت  يمبل انداختم و با خونسرد يكنترل و رو. با خشم به سمتم برگشت...شد يكه چ ديتازه فهم...نگاه كرد ونيزيخاموش تلو يصفحه 

 :دداد ز نيمع. مآشپزخونه رفت

 ؟يبش ميپشت مامان قا ير يم يكجا؟ دار -

 :كردم و گفتم نيرو به مع يبا خونسرد. ختير يم يخودش چا يكه داشت برا دميآشپزخونه بابا رو د يتو

 .شم مياومدم پشت بابا قا...نكردم دايمامان و پ -

 :گفت نيمع. ديآهسته خند بابام

 ؟يچ يعنيكار مسخره ت  نيا -

 :گفتم

 .رفته؟ نود و هفت درصد دانلود شده بود ادتي. يكردم، قطعش كرد يدانلود م اليصبح داشتم سر -
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 :و روشن كرد و گفت ونيزيكنترل و برداشت و تلو نيمع

 .يپررو شد يليها خ يتازگ! دم ينشونت م! گم يبذار فوتبال تموم شه بهت م -

 :اومدم و گفتم رونيبابا از آشپزخونه ب دنبال

 !ستيهم تازه ن نينه، همچ -

 :چپ چپ نگاهم كرد و گفت بابا

 !بسه -

كردم و  يپوف. حوادث و باز كرد يبابا روزنامه رو برداشت و صفحه . زل زد ونيزيدوباره به تلو ،يبهم رفت و با اعصاب خرد يچشم غره ا نيمع

 :تو دلم گفتم

 "!نهيب ينم زهايچ نياز ا يكاف يانگار سر كار به اندازه ! هيطور نيا يعاشق خبرها"

 :كرد و گفت يحوادث، نچ نچ يدرشت صفحه  تريت دنيبا د بابام

 .كنند يمواد مخدر وارد م ييبا چه روش ها نيبب! بخون نويا ايترالن ب -

 :گفتم يحوصلگ يب با

 .ديخوب، با صفحه حوادث روزنامه بزرگ كرد يبچه ها يخوب برا يقصه ها يمن و به جا ياز بچگ! اليخ يبابا تو رو خدا ب -

 .نداشتم ياقيخوندنش اشت يبرا گهيد. خوندم يحوادث روزنامه رو م يصفحه  ،يسالگ ازدهياومد كه از سن ده  ادمي

رو  يمشك يطبق معمول همون پالتو. بزنم يدور هيآورده بودش،  رگاهياز تعم نيكه تازه مع زميعز نيبرم و با ماش رونيگرفتم ب ميتصم

 .خارج شدمسر كردم و از خونه  يو شال آب دميپوش

موتور  يدوست داشتم از صدا...به راه افتادم يبا سرعت كم. آوردمش رونيب نگيو از پارك دميكش نميبه فرمون ماش يذوق و شوق، دست با

 !بابا خالص شدم نياز شر ماش! شيآخ...لذت ببرم نميماش

 هيدفعه چشمم به  هي. كردم ميرو تنظ نهيخوندم، آ يمخودم شعر  يكردم و برا يم يهمون طور كه داشتم رانندگ. دميچيپ ياصل ابونيخ يتو

 كرد؟ يكار م يچ نجايا. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. افتاد ديسف يمزدا

به پشت  نهيآ يدوباره از تو. اديب شيپ شبيد يخواستم دوباره ماجرا ينم. شدم مونيبعد پش يبشم، ول ديگاز بذارم و ناپد يپام و رو خواستم

 يقلبم تند تند م...جمع شده بود و چراغاش شكسته بود نيكاپوت ماش! خودش بود! بود؟ بعله يشبيد نيهمون ماش ينعي. سرم نگاه كردم

 .رهيبود حالم و بگ اومدهحتما ...زد

 :تو دلم گفتم...گوشه پارك كردم هيو  نيماش

ظاهرا خونه مون ...اديسرش ب گهيد يبال هيممكنه  مياگه دوباره كورس بذار...ميكه شلوغ پلوغه با هم برخورد كن ابونيجا وسط خ نيبذار هم"

 ".ممكنه برام شر شه...گرفته اديهم 

 ياز تو. پارك كرد نميپشت ماش د،يسف يمزدا. گذاشتم بميج يآوردم و تو رونيب يبيج يچاقو هي فميك ياز تو. فرمون و دم دستم گذاشتم قفل

كوتاه و  يقهوه ا يپالتو. روشن سر كرده بود يشال قهوه ا هي. فرق كجشو شناختم يرده مش ك يموها. شد ادهيپ نيكه راننده از ماش دميد نهيآ
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با دست . پاش بود يمشك يپاشنه ده سانت يبود و كفش ها دهيپوش يلوله تفنگ يمشك نيشلوار ج. به كت بود هيشب شتريبود كه ب دهيپوش يتنگ

تاتو شده، لنز  يكاشته شده، ابرو ها يعمل كرده، گونه ها ينيپروتز كرده، ب يها لب! خدا اي...چشمم به صورتش افتاد. زد نميماش ي شهيبه ش

 !دونه يصورتش مال خودش بود رو خدا م ياز تو يچ...يرنگ

 :و گفت ديدختر خند. شدم ادهيو باز كردم و پ نيماش در

 !دمتيدوباره د! يچه اتفاق...يشبيد يحرفه ا يراننده ! به به -

 د؟يخند يداشت م يچ يپس برا...داد يخسارت سمند رو هم م ديبا. درب و داغون شده بود! اوه اوه...مكرد نشيبه ماش ينگاه

 .انگار اصال ناراحت نبود! نه...تر نگاهش كردم قيدق

 :گفت يو جلو آورد و با لبخند دوستانه ا دستش

 !ست هياسم من سا -

 يكه باعث تصادف كردنش شده، دست نم يبا كس يآدم عاقل چيدونستم ه يم. سر خورد نشيماش يدوباره نگاهم رو...به دستش كردم ينگاه

دست راستم و ...پالتوم كردم بيج يدستم و تو. كاسه بود مين ريز يكاسه ا هي! نه...كردم هيبه دست سا يدوباره نگاه. زنه يده و بهش لبخند نم

 .مونده بودم نيشما يكاش تو يآرزو كردم كه ا...حلقه كردم يبيج يدور چاقو ارياخت يب

 :ابرو باال انداخت و گفت. زد يهنوز داشت لبخند م يآورد، ول نييدستش و پا هيسا

 ...يكم رو باش ادي يبهت نم -

 يم ديآرامش قبل از توفان باشه؟ شا ينكنه لبخندهاش نشون دهنده . نسبت بهش نداشتم يحس خوب...رفتم يزودتر م ديبا...باال انداختم شونه

خودش هم  نيماش...داد يم ديخسارت سمند رو با...هم مقصر بود هيسا. اون تصادف بودم يمن باعث و بان...بهم بده يحساب يشمالگو هيخواست 

 كرد؟ يبود و با اون لبخند مسخره نگاهم م ستادهيوا يچ يپس برا. شد يروز اول نم مثلهرگز 

 :گفت هيسا

 شاپ؟ يمثل كاف ييجا هي ميبر ياي يم -

 :اپاش كردم و گفتمبه سرت ينگاه

 باهات آشنا شم؟ شتريب ادي يخوشم م يباعث شده فكر كن يچ -

 :زد و گفت يلبخند كج هيسا

 .دارم شنهاديپ هيبرات ...باهات آشنا شم شتريخوام ب يمن نم -

 :گفتم يكنجكاو يذره ا بدون

 !شنوم يم...خوب -

 نيهم...نبود يروح چيپشت لبخندهاش ه...داد يفقط دو طرف لباش و كش مانگار . اومد ياز لبخندهاش خوشم نم...زد يا گهيلبخند د هيسا

 .رهيحالم و بگ يحساب...خلوت تر ابونيخ هي يتو ديشا...فرصت مناسب هيخواد در  يموضوع فكر كنم كه م نيشد به ا يمسئله باعث م

 :گفت هيسا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٣ 

 .شه يكه نم نجايا -

 :گام به سمت عقب برداشتم و گفتم هي

 .يريگ يو موقتم  يدار -

 :قدم به سمتم برداشت و گفت هي

 !نيبب ؟يبه حرفام گوش بد يخوا يچرا نم -

 :اشاره كرد و گفت نشيدست چپش به ماش با

 يكه تو باعث شد يدون يخودتم م. خسارتم بدم ديبا...سمند فحش بخورم ياز راننده  يكل ابونيوسط خ يباعث شد...يو داغون كرد نميماش -

 ...تصادف كنم

 :و گفتم دميحرفش پر وسط

 .من بوده ريبرو ثابت كن كه تقص...كن تيبرو شكا -

 :گفت...زد يدوباره داشت لبخند م...شده بود؟ داشياز كجا پ بيو غر بيآدم عج نيا. شد يم زيصبرم داشت سرر يكاسه  گهيد

 يمسائل م نيا يرم كه در عوضش دارم از همه مهم دا شنهاديپ هيخواستم بگم ...اومدم ينم نجايبودم، ا نايكردن و ا تيشكا ياگه پ -

 شنهاديبلكه اومدم بهت پ ومدم،ينشدم و دنبال انتقام ن ينه تنها شاك. يكه به تور من خورد يباور كن شانس آورد ش؟يبشنو يخوا ينم...گذرم

 .كار بدم

 

 :كردم و گفتم اخم

 كار؟ -

 :ش و باهام كمتر كرد و گفت فاصله

 يم نتيخودم تحس شيتا حاال دارم پ شبياز د...حرف نداره تيرانندگ. باشه عيتو سر يكس العمل هاش به اندازه كه ع دميو د يكمتر كس -

 .قرار گرفتم ريواقعا تحت تاث. كنه يبودم كه بتونه مثل تو رانندگ دهيرو ند يتا حاال دختر. كنم

 :گفتم كوتاه

 .يمرس -

اون بود پوستم و  يجا يعيآدم عاقل و طب هياگه . اومد و حرفاش به نظرم بودار بود ينم ازش خوشم. داشتم يدر مقابلش حالت دفاع ناخودآگاه

كرده بود و  دايكه خونه مونو پ نيهم. لنگه يكار م يجا هيبدم  صينداشت كه تشخ ياديبه هوش ز ازين. كنه فيكه ازم تعر نيكند، نه ا يم

 نيمسلما راه درست ا چوندمش؟يپ يم يچطور ديحاال با...كردم داياضطراب پ. نداختمدردسر ا يداد كه خودم و تو ياومده بود، نشون م مدنبال

شدند، بهم احساس  يرو رد م ادهيكه از پ يتيو جمع ابونيخ يشلوغ. نقطه بود نيبهتر ابونيوسط خ...همون جا. شاپ برم ينبود كه باهاش به كاف

 .دادند يم تيامن

 :در گذاشتم و گفتم ي رهيدستگ يتم و رودس. حوصله نشون بدم يكردم خودم و ب يسع
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 .برم يندار ياگه حرف خاص...انجام دادن دارم يكار برا يمن كل -

 :گفت يآزاردهنده ا ييبا خوش رو هيسا

 و باهات صحبت كنم؟ نميبش نتيماش يتونم تو يم -

 :رك گفتم يليخ

 !نه -

 :چشماش و تنگ كرد و گفت يكم. محو شد هيسا لبخند

 .خوام بهت بدم اول از همه به نفع خودته يم كه يشنهاديپ -

 :تكون دادم و گفتم سر

 .پس زودتر بگو و بعد برو -

 :باال انداخت و گفت شونه

 ...يباش ينيآدم بدب ديكنم با يفكر م -

 :و گفتم دميحرفش پر وسط

 ...يكنم از كدوم قماش ينذار بگم فكر م -

 :خنده زد و گفت ريبلند ز يصدا با

 .خوشم اومد! يپس ركم هست -

 :و باز كردم و گفتم نيماش در

 !خداحافظ...ومديمن اصال خوشم ن يول -

 :گفت يبلند يبا صدا هيسا

 ه؟ينظرت چ. هيرانندگ نيمربوط به هم...يتوش دار ياستعداد خوب يليكه خ يكار هي...كنم شنهاديخوام بهت كار پ يم -

استفاده كرد و ادامه  ميا هياز مكث چند ثان هيسا. امكان نداشت كه موافقت كنه...د بابام بودذهنم اوم يكه تو يزيچ نياول...متوقف شدم ارياخت يب

 :داد

سبقت  يكه اون طور دميتو رو د يوقت...كنم كه بتونه نظرش و جلب كنه دايرو پ يوقت ندارم كه كس اديز...خواد يخوب م يراننده  هي سميرئ -

 .خوره يم سميكه به درد رئ يهست يهمون دميفهم ،يداد يو گاز م يگرفت يم

رو به  نيهم يبرا. باشه يتونه كار خوب و درست يكار نم نيمتوجه شدم كه ا عيسر يليكرده، خ ليتحص يو دو ساله  ستيدختر ب هيعنوان  به

 :كردم و گفتم هيسا

 كاره ست؟ يچ ستيرئ -

 :كه فكر كرده بود كنجكاو شدم گفت هيسا

 .يشاپ تا بفهم يكاف يايب ديبا گهيو د نيا -
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 :زدم و گفتم يپوزخند

 يچونيپ يمن و م يطور نيا يكه دار نيا...فالن شركته سيرئ اي...فالن جاست ريمد يگفت يراحت م يلياز اشكال نبود خ يخال دنشياگه فهم -

 .يكن يصحبت م يآدم پياز چه ت يده كه دار ينشون م

 :مسخره م كرد و گفت هيسا

 ؟يآدم پيچه ت -

 :گفتم

 !خالف كار اديز يلياحتمال خ به -

 :و گفت ديخند هيسا

 راحت شد؟ التيخ. داره يشركت داروساز هي سميرئ! نيچه بدب! اوه -

 :باال انداختم و گفتم ابرو

 كدوم شركت؟ -

 :گفت

 !هورمون رانيا -

 :تكون دادم و گفتم سر

 نداره؟ نامهيكه گواه يه ادختر داره؟ اونم رانند يراننده  هيبه  ياجيشركت معتبر چه احت هي سيرئ -

 :گفت هيسا

 .ميدر موردش حرف بزن ديبا...يم ندار نامهيپس گواه -

 :رك گفتم يليخ

 ...ومدهيخوشم ن شنهادتيمن اصال از پ -

رو  كردم و چاقو بميج يدستم و تو ارياخت يب. در و محكم بست يمنتظره ا ريبا خشونت غ هيو باز كردم و خواستم سوار شم كه سا نيماش در

 :گفت تيبا عصبان. زد يلبخند نم گهيد...لمس كردم

بچه  ادي يخوشم نم...شه يمهلت خودم داره تموم م. يدم كه در موردش فكر كن يمن دو روز بهت وقت م! گم يبهت م يچ نيگوش كن بب -

وار  وونهيد يرانندگ نيفكر كن كه با هم نيبه ا. سراغت امي يم گهيدو روز د ؟يديفهم! بهش فكر كن. دردسر بندازه يمثل تو، من و تو ييپررو

 .يدرآمد داشته باش ونيليچند م يماه يتون يم ،يبر يدادن ها كه مشخصه چه قدر ازش لذت م راژيو نيو با هم

 :تكون دادم و گفتم سر

 .ستميمن اهل كار خالف ن -

 :شد گفت يتر م يكه هر لحظه عصبان هيسا

 گفتم خالفه؟ يمن ك -
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 :بردم و گفتم باال يو كم صدام

از پشت كوه  يكن يفكر م. ده يهم نداره نم نامهيكه گواه يبه دختر ونيليچند م يكه خالف كار نباشه ماه يمن خرم؟ آدم يكن يتو فكر م -

 .تو نداره كه براش دنبال راننده بگرده ي افهيو ق ختيبا ر يبه آدم يازيهورمون باشه ن رانيشركت ا سيكه رئ ياومدم؟ آخه كس

 :هم صداش و باال برد و گفت هيسا

 يهفته ا...قشنگ فكرات و بكن نيبش. سراغت امي يم گهيدو روز د. ادي يهات خوشم نم يبلبل زبون نياز ا. يكن يم اديروت و ز يدار يليخ -

 ينم چكسيه...خبر بشهبا  يكه كس ستين ازياصال هم ن...يريگ يم ونيليچند م يور و اون ور در عوض ماه نيا يبر يو م سميدو بار رئ يكي

 يآدم م شتريدو قرون ب يملت برا يدون ينه؟ م يگ يقدر راحت م نيپشتت به كجا گرمه كه ا...ياريدر ب يپول خوب يتون يهم م وت...فهمه

 ؟يريگ يمگه چه قدر م ؟يكن يكشن؟ تو مگه كجا كار م

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .پولداره يبابا هيداشتن  اميدن شغل نيبهتر...پولدار گرمه يبابا هيمن پشتم به  -

 يكردم به رو يم يسع. بودم دهيترس يزنه، كم يمطمئن شده بودم داره از كار خالف حرف م گهيمنم كه د...كالفه شده بود. كرد يپوف هيسا

 يبرا ارياخت يبود و ب رناخودآگاهميزبونم كه كال افسارش دست ضم. موفق بودم نهيزم نيخوشحال بودم كه ظاهرا در ا يليخ...ارميخودم ن

 .كرد، به كمكم اومده بود يخودش نطق م

 :گفت هيسا

مجبوره ازش  رهياز باباش پول بگ يآدم وقت. يو حقوق خودت و داشت يكاش كار داشت يكه ا يخودت آرزو كن شيدونم تا حاال شده پ يم -

دوست داره  يتونه هركار يم ستهيخودش وا يپا ياگه رو يولكه محتاجه،  نيا يبرا...چشمش يگن بذاره رو يم يمجبوره هرچ...اطاعتم بكنه

 .دهيموضوع به فكر خودتم رس نيمطمئنم ا. بكنه

 :و باز كردم و گفتم نيدر ماش. رهيقرار بگ انيهم در جر هينداشت كه سا يلزوم يبود، ول دهيفكر به ذهنم رس نيا

 !خداحافظ...كنم يمثل تو همكار يندارم كه با كس يعالقه ا...من حرفم و زدم -

 :گفت هيسا

 .يايب نييپا طونيبه نفع خودته كه از خر ش...سراغت امي يم گهيدو روز د -

گفت كه  يبهم م يحس هي. زد يم نهيس يقلبم محكم تو...گازش و گرفتم و به راه افتادم. و روشن كردم نيتوجه بهش، در و بستم و ماش بدون

حال خودم و  نيبا ا. كرد ينم بميتعق گهيانگار د يگشت، ول يم ديسف يدنبال مزدا نهيآ يتو ناخودآگاه چشمم. تازه شروع ماجرا ست نيا

ذهنم دنبال هم  يرو تو هيسا يحرف ها گهيبار د هي. دميكش يقينفس عم. كردم يم تياحساس امن يطور نيا. كردم كير ترافيمخصوصا اس

 يحوادث م يچند سال بود كه روزنامه ...فهمه يهم نم چكسيه...گهيز ددو رو...ونيليچ ند م...راننده...مهلت...سيرئ...كردم فيرد

بودم و چشم و  يخودم آدم عاقل و بالغ. كرد يخونه صحبت م يبود و هر روز در مورد پرونده هاش تو يضداشتم كه خودش قا ييبابا...خوندم

 گهيقرار بود دو روز د...كرد يموضوع مضطربم م نيا. زنه يم از كار خالف حرف هيبدم كه سا صيتشخ يتونستم به راحت يم...گوشم بسته نبودم

 كردم؟ يكار م يچ ديشد؟ با يم چيبدتر سه پ ايرفت؟  يكرد و م يمگفتم نه، ولم  ياگه م يعني...اديسراغم ب
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 صيدروغ تشخ يتو و قتياز حق ييشه رگه ها يم يزهوشيدونستم با ت يم...هورمون رانيشركت ا...گفته بود هيافتادم كه سا يدروغ ادي

اگه  ديشا. به كار نبرده بود ياديبا من كه هوش ز شنهادشيدست كم در مورد مطرح كردن پ. ديرس يبه نظر نم يهم آدم باهوش هيسا...داد

كار  نيمطرح كنه كه جذب ا يرو طور هيقض نيتونست هم يداشت، م ختنيزبون ر يتو يشتريو مهارت ب اعصابش يرو يكنترل بهتر

 نكنه منظورش به مواد مخدر بود؟! يشركت داروساز...گفته بود يا رحرفهيدروغ كامال غ هيناخودآگاه  ديشا...بشم

 :بابام افتادم شيحرف چند ساعت پ ادي

 .كنند يمواد مخدر وارد م ييبا چه روش ها نيبب! بخون نويا ايترالن ب -

كرد كه ماجرا  يكرد؟ عقل حكم م يم يخودش چه فكر شيشده بودم، پطرف  يآدم نيبا همچ يمن به خاطر كل كل و رو كم كن ديفهم يم اگه

 ديدونستم با يم...از نگاه پر از سرزنش بابام...دميترس يكنم م ينيب شيتونستم تك تكشون رو پ يكه م ييها حتياز نص يرو بهش بگم، ول

 اطياحت...اومد يسراغم نم گهيجواب نه، د دنيبا شن هيسا ديشا...كردم يشلوغش م يداشتم الك ديشا...شد ينم يدلم راض...گمموضوع رو بهش ب

 نيكه بعد از مطرح كردن ا ييها تيبابام و محدود يناراض ينگاه ها حت،يترس از سرزنش، نص يكرد كه عاقالنه تر فكر كنم، ول يحكم م

 !بهتر بود نيا! آره...مكرد يبهتر بود كه اول با آوا صحبت م...ذاشت يهام اثر م ميتصم يموضوع در انتظارم بود، رو

و هرگز دو  ستهيآرزو كردم زمان وا...سپردم كيامن تراف يبار به دست ها نياول يخودم و برا...رميبگ دهيكه داشتم و ناد يكردم اضطراب يسع

 .فرا نرسه گهيروز د

 :ديچيتلفن پ يگوش يآوا تو يصدا

 .يو تحمل بكن ميدور يتون يساعت نم هي يبرا يدونستم حت يم -

 :دادم گفتم يتكون م يعصب يبا حالت ارياخت يكه پام و ب يحال در

 .بد افتاده يلياتفاق خ هي...باهات حرف بزنم ديبا -

 :هول كرد و گفت آوا

 .ادي يم نايو بوق و ا نيماش يصدا ؟يياالن كجا...شده؟ يچ -

 .و زدم كنار نيماش. ابونميخ يتو _

 :آوا

 !ينگو كه تصادف كرد -

 ور و اون ور؟ نيزنن ا يو م نيهمه مثل خودتن؟ همه ش ماش ير كردفك! نه بابا _

 :آوا

 ؟يباز تو شروع كرد -

 !دميرو االن د يبگو ك _

 :داد زد آوا

 !رادمان -
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 .كرد يكار م نهيزم نيبود؟ انگار مغزش فقط تو ا دهيفكرش به اون رس يچطور...دستم گرفتم يسرم و تو تيعصبان با

 !نه بابا...يشورش و در آورد گهيد...بده جا نشون هيآوا خودت و  _

 :آوا

 ؟يپس ك -

 .كه سوار مزدا بود هيروزياون دختره د _

 :آوا

 ش؟يديد ياتفاق ايكرد  داتيكرد؟ پ داتيپ يآخه چه جور! اوه اوه اوه -

 .ترسم يآوا م...دونم ينم _

 :آوا

 شده؟ دعوا شد؟ يمگه چ -

 .نمتيبب ديبا...حرفا نيبدتر از ا يليخ _

 - :اآو

 .خونه مون ادي ياالن رضا م آخه

 د؟يبدون هم باش ديتون يروز نم هيتو و رضا ! اَه _

 :آوا

 .ميديچشم مامان و بابام هم دور د! خوب شوهرمه -

 :كردم و گفتم يپوف. ديخند آهسته

 .واقعا كارم واجبه اد؟ي يم يك -

 :آوا

 حاال مگه رضا نامحرمه؟ -

 !!!نه محرمه _

 :آوا

 بفهمه؟ ديحرفات كه رضا نبا هير خصوصقد نيا يعني -

 .نداره بفهمه يليآخه دل _

 :آوا

 ...گم يشه رو بهش م يرد و بدل م نمونيكه ب ييمن معموال حرف ها -

 :و گفتم دميحرفش پر وسط

 !يلطف دار يليتو خ -
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 يبيچه ع. تر از آوا بود يرم اون عاقل تر و منطقبه نظ ياز طرف. باهاش جور نبودم يليخ...قرار بدم انيدوست نداشتم رضا رو در جر. دل بودم دو

 .خودش فكر كنه كه ماجرا رو بزرگ كردم شيدوست نداشتم رضا پ...داشتم يحس بد! نه يداشت كه اونم خبردار شه؟ ول

 :آوا

 .خوب از پشت تلفن بگو ؟يزن يچرا حرف نم ؟يزنده ا -

 اد؟يشه رضا ن يحاال نم _

 :آوا

 .شه يكنجكاو م شتريكه ب ادياگه بهش بگم ن -

 ييباشم، آدم ترسو يبود كه من هرچ دهيخودش فكر كنه من ترسو ام؟ حتما اونم تا حاال فهم شيبود كه بخواد پ يحاال مگه رضا ك. كردم يپوف

 :آهسته گفتم. هستم يآدم پيكردنم به همه ثابت كرده بودم كه چه ت يدست كم با رانندگ...ستمين

 .يچيه...فقط! خوب يليخ -

 :واآ

 ...خوب بگو -

 .االن اونجا امي يم...ديبه ذهنم نرس يزيخواستم شرط و شروط بذارم، چ. يچيه _

 ينفس راحت. نبود يعصبان يراننده  هيتصادف كرده با  ديسف ياز مزدا يخبر. پشت سرم و نگاه كردم نهيآ ياز تو ينيبا بدب. و قطع كردم تماس

 نهيآ يمرتب از تو. آوا رفتم يبه سمت خونه  يو روشن كردم و با سرعت كم نيماش. كرده بود خيهنوز اضطراب داشتم و كف دستم . دميكش

 شياز لحن عصب...قدر هول كرده بودم نيدونم چرا ا ينم! ادي يم م هيبه سا هيداره سا هيو داشتم كه سا نيتوهم ا. كردم يپشت سرم و چك م

تا حاال . فاصله داره يآدم عاد هيبا  يليتونستم حدس بزنم كه خ يز ظاهر و لحن كالمش ممرموزش؟ كامال ا ياز لبخندها ايبودم  دهيترس شتريب

قاچاق دخترها و زن ...ذهنم اومد يمختلف تو يبابام در مورد باندها يحرف ها يهمه ...خالف كار رو به رو نشده بودم هيم با يزندگ يتو

 :از ته دل گفتم. مور مور شدم...بدن يقاچاق اعضا...ها

 ".غلطا نكنم نياز ا گهيدم د يقول م...در آوردم و گرفتار شدم يبچه باز. كردم يعجب حماقت شبيد...خودت كمكم كن! ايخدا"

رختخواب با  يتا صبح تو. م پانچ شد، شب خوابم نبرد نامهيگواه يشيحركت نما هيكه به خاطر  يبار نياول! داده بودم اديقول ها به خدا ز نيا از

 يدر ساعت تو لومتريو ده ك ستيسه روز بعدش، به خاطر سرعت دو. كنم يآدم رانندگ نيبار قسم خوردم كه ع ستيدو خدا حرف زدم و

 !سه روز بعد قايدق...م پانچ شد نامهيو دوباره گواه فتنماتوبان گر

كه هر ترم بدتر از ترم  ميبگذر...ال بخونمهفده به با تيخودم قسم خوردم كه از ترم بعد به ن شيمعدلم پونزده شد، پ ياول دانشگاه هم وقت ترم

 .بود كه دو روز بعد كامال فراموششون كرده بودم ييتكرار قسم خوردن ها ميزندگ...كرده بودم اديتوبه ها ز نياز ا...قبل شد

 يليكردم خ يزدم و سعزنگ و . دميكش يآه. بود دهيزودتر از من رس...قرمز رضا افتاد جيچشمم به اسپورت. كوچه پارك كردم يو تو نيماش

 .هستم يفيفكر كنند آدم ضع گرونياومد كه د يخوشم نم. خودم و مضطرب نشون ندم

. استقبال دم در اومده بودند ياز پله ها باال رفتم و چشمم به آوا و رضا افتاد كه برا. و سه طبقه بود يميآپارتمان قد هيدوم  يآوا طبقه  ي خونه
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 :بدون سالم كردن گفت شهيو مثل هم ديخند دنميرضا با د

 ؟يزد يچه گند -

 :آوا خنده كنان به رضا گفت. چپ به آوا نگاه كردم چپ

 .ميريگ يحالش و م يبذار برسه، بعد حساب...نكن تشياذ -

 :گفتم. انداختم نيزم يو در آوردم و رو بوتم

 .يزحمت بنداز يكه تو خودت و تو ستين يازين. حالم گرفته شده يبه اندازه كاف -

 ياز اتاق ها اتاق مهمان بود كه هر وقت شب اونجا م يكي. داشتند يميسه خوابه با طرح و مدل قد يخونه . در كنار رفت يو از جلو ديخند آوا

انداخته نشده بود،  ياديفرش ز نيزم يما كه رو يبرعكس خونه . چرم بود ديسف يدست كاناپه  هيهال  يتو. دميخواب يتختش م يموندم، رو

بود و در  يميقد يليخونه شون خ يطرح و نقشه  يما بود، ول ياز خونه  دتريخونه شون جد ليوسا. بود سينف يپر از فرش ها نايآوا ا يخونه 

موضوع مشكل  نيبا ا شهيمن هم...شد يهال باز م يتو ييبود كه در دستشو نيخونه شون ا تيخصوص نيبدتر. زد يذوق م ينگاه اول تو

قرار  اهيپر از گل و گ ويپاس هي ييرايهال و پذ نيب. كردم ياستفاده م ييبرن، بعد از دستشو رونيصبر كنم همه از هال ب شدم يمجبور م...داشتم

 .مبل و پنهان كرده بود ييطال يبايها رنگ ز يبود كه در اون لحظه رومبل ييرايپذ يتو كيدست مبل ش هي. داشت

دو نفر و به جون هم  نيدر مورد رادمان بندازم و ا كهيت هي ،ياومد محض خنده و شوخ يم نمبد. آورد يچا وانيل هيآوا برام . مبل نشستم يرو

 .نبود يو مسخره باز ياصال وقت شوخ...شدم اليخ يبعد ب. بندازم

 :رو به رضا كرد و گفت آوا

 يدفعه ا هيامروز ...قصرم هستتصادف خفن بكنه كه توش م هيمزدا كورس گذاشت و باعث شد طرف  هيترالن با  شبيشد؟ د يچ يديفهم -

 .دهيد ابونيخ يرو تو اروي

 :با تعجب گفت رضا

 !نه بابا -

 :گفتم

 .ستميبلد ن يخونه دار يگ يآوا قندونت كو؟ بعد به من م!...آره بابا -

 :ابرو باال انداخت و گفت آوا

 .يستيدر حدش ن! سوال نبر ريمن و ز يخونه دار...زهيم يرو -

ماجرا رو كامل ...كردن كردم فيخوردم و شروع به تعر يجرعه از چا هي. بود زيم يرو يظرف پولك هيقندون و . تگف يراست م. ديخند و

. بكنه يمساله قاط نيا يخودش و تو ديو نبا ستيصحبتم با اون ن يبودم متوجه بشه كه رو دواريام. كردم ياصال به رضا نگاه نم. كردم فيتعر

 يبا تعجب نگاهم م نيرضا همچ يحرفام تمركز كرده بود، ول يآوا رو...مبل جا به جا شد يكه رضا رو دميح درو بردم، به وضو هيااسم س يوقت

حالت هاش برام سوال  رييتغ...كردم يبار نگاهش م هيهرچند لحظه ...توجه باشم و نگاهش نكنم يتونستم ب ينم گهيد. كرد يكرد كه معذبم م

 .ختم شد قياخم عم هيآخرش به ...د خودش و جمع و جور كنهكر يبعد سع...كرد جباول تع...شده بود
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 :به رضا كرد و گفت يحرفام تموم شد، آوا نگاه يوقت

 م؟يكار كن يچ ديحاال با -

 :گفت. كرده بود دايبود و استرس پ دهيآوا هم مثل من ترس انگار

 .گم يمن م ،يبگ يتون ياگه نم. يبه بابات بگ ديبه نظرم با -

 :مگفت يناراحت با

روزنامه  نيبش...شه يدوباره شروع م. رميم يم نمينش نميروز پشت ماش هيمن  يدون يتو كه م...نميبش نيترسم نذاره پشت ماش يبه خدا م -

 ابونايخ نيا يهزار تا گرگ تو...يكن يم يكجا زندگ يدار يبدون ديبا! رانهيا نجايا...با مردم رفت و آمد كن...نيرو بب ايدن...چهار جا برو...بخون

 نيا...اعتماد نكن يبه هركس...شدن هوا برگرد كيشب قبل تار...نينش نيپشت ماش...يخور يزود گول م...يكم سن و سال...يتو دختر...هستش

 اليخ يب...كارهات بدبخت نكن نيخودت و با ا...سر به راه شو...درس بخون...ريبگ ادي ييرايپذ...ريبگ ادي يآشپز نيبش...لباس و نپوش

 .بشنوم ستميبار هزار و دو يجمله ها رو برا نيندارم ا وصلهح...آوا

 :انتظارم، رضا طرفم و گرفت و گفت برخالف

 .يبگ يزيفعال به بابات چ ديبه نظرم نبا -

 :رضا گفت. تعجب نگاهش كردم با

تو ...و بعد بابات ييپاش گذاشته تو ريقانون و ز كه يكس نياول يول...ببره شيقانون پ قيكه كار و از طر نهيتونه بكنه ا يكه بابات م يتنها كار -

 نهممك يطور نيا. ياول از همه خودت گرفتار بش ه،يقض نيا يريگيممكنه با پ نيهم يبرا. يشست يپشت رل م دياصال نبا...يندار نامهيگواه

 .پس فعال صبر كن. سوال بره رياعتبار بابات هم ز

 :كه باهاش موافق بودم گفتم نيا با

 دو روز و؟ نيخونه ا يتو نميبست بش يعني...ه فقط دو روز وقت دارمگفت ك -

 :شونه باال انداخت و گفت رضا

دونسته كه  يگفته دو روز، م يمطمئن باش اونم وقت. كنه ديتهد شتريب ديشا...تر شه يعصب ديشا...و كدورت برگرده نهيبعد دو روز با ك ديشا -

 .يكن ميممكنه تو خودت و قا

فقط با حركت . نداشت ينظر چيه. آوا كه انگار الل شده بود نيا...چه قدر خوب بود كه رضا اونجا نشسته بود...نظرم عوض شد...گفت يم راست

 .كرد يم دييرضا رو تا يسر، حرف ها

 :ادامه داد رضا

 يهر وقت احساس خطر كرد...ييه تنهانذار فكر كن. كن ويس تيگوش يمنم تو يشماره ...تو شماره ت و به من بده...نهيا يبكن ديكه با يكار -

 .يستيراحت ن اديز نيمطمئنم با مع. برادر حساب كن هيمن به عنوان  يرو...كه دنبالته، بهم زنگ بزن يحس كرد اي

 .آماده ست كه برم خونه تا كله م و بكنه نيدونستم مع يم...افتادم ونيزيو خاموش كردن تلو اليدانلود كردن سر يماجرا ادي

 :گفتم صادقانه
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 .بهتر باشه يطور نيآره، فكر كنم ا...دستت درد نكنه...رضا يداد ديواقعا بهم ام -

 :سر تكون داد و گفت رضا

 .يبذار ونيالزم باشه ماجرا رو با بابات در م دياون وقت شا...گه يم يدو روز چ نيبعد ا مينيبب ديبا -

بعد از اون احساس كردم كه . گرفتم يرضا و آوا انرژ يو حرف ها يم و با همدلساعت اونجا نشست مين. تكون دادم دييتا يو به نشونه  سرم

 :رضا خنده كنان گفت. ارهيسرم ب ييبال هيسا ديترس يم...آوا نگران بود و اصرار داشت كه با رضا برم. مزاحم اونا نشم نياز ا شتريبهتره برم و ب

 يچهارچشم ديشه با ادهيكه پ نيبه محض ا. كنه ينم دشياون تو تهد يخطر چيه...هباشه جاش امن نيماش يتو يتا وقت...نگران ترالن نباش -

 .يمراقبش باش

 :به آوا كردم و گفتم رو

 .دوست ندارم نقطه ضعف دستش بدم...دميخوام فكر كنه ترس ينم. نهيبب يا گهيخوام اگه دنبالم باشه من و با كس د ينم...بهتره تنها برم -

 :رضا دستش و دور شونه ش انداخت و گفت. هنوز دل نگرون بود آوا

 .نگران نباش...شه ينم يزيچ -

 :دستم و فشرد و گفت آوا

زنم كه مطمئن شم  يباشه؟ بهت زنگ م. چشمات و خوب باز كن و حواست و جمع كن...كن يآدم رانندگ نيع...تو رو خدا عاقالنه رفتار كن -

 .بابات شيرم پ يراست م هي ،ياگه جواب ند...خونه يديرس

 بود؟ يقدر جد نيا هيقض يعني...كه دل گرمم كنه، نگرانم كرد نيا يبه جا شتريآوا ب يها حرف

و باز كردم و با ترس و وحشت، دو طرف  اطيدر ح. از خونه خارج شدم رم،يبگ دهيكردم تپش قلبم و ناد يم يكه سع يكردم و در حال يخداحافظ

در و پشت . خونه پرت كردم يو خودم و تو دميكش يكوتاه غيج. افتاد ديسف يمزدا هيچشمم به ...زد يپرنده پر نم...كردم يكوچه رو بررس

 :سرم گفت يتو ييصدا هي. دميكش قيچشمام و بستم و چند بار نفس عم. قلبم گذاشتم يدستم و رو وسرم بستم 

 ".يكرد يهم فكر م نجاهاشيبه ا ديبا ،يذاشت يگاز م يپات و رو يوقت! حقته"

 :خودم و دعوا كردم...باز كردم و چشمام

 "ست؟ هيمال سا يديسف يمگه هر مزدا ؟يچ يعني"

 ينفس راحت. مزدا تصادف نكرده بود! نه...به كوچه انداختم ينگاه...ديلرز يدستم م. آهسته در و باز كردم. شجاعتم و جمع كردم تمام

 !چه قدر احمق شده بودم. خوردم ياز دست خودم حرص م...دميكش

 .رسوندم نميو خودم و به ماشبد بدو

 يمراقب بودم كه كس ريمس يتو...و روشن كردم و به راه افتادم نيماش. كردم تينشستم و در و قفل كردم، احساس امن نيماش يكه تو نيهم

خدا رو شكر اون شبم ...شد يو حالم بد م ختير يفرو م نهيس يافتاد، قلبم تو يم ديسف يمزدا هيهر وقت كه چشمم به ...نه اي ادي يدنبالم م

 .گرفت يقرار م رميمس يشهر بود تو يتو ديسف يدامز يهرچ

داشتم قفل فرمون . برگشته بود يراحت شده بود و ضربان قلبم به حالت عاد الميخ. پارك كردم نگيپارك يو تو نيماش. دميبه خونه رس باالخره
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 :تو دلم گفتم. زنگ زد لميبستم كه موبا يم اطياحت يو برا

 "!بنده خدا چه قدر نگران شده بود...استآو"

 !باشه هينكنه سا...ختيفرو ر نهيس يدفعه قلبم تو هي. شماره ناآشنا بود...آوا نبود! نه...رو برداشتم يگوش

 :دادم جواب

 !ديبفرمائ -

 :ديچيپ يگوش يتو ييرايبم و گ يمردونه  يصدا

 .رادمان هستم. سالم -

 :تعجب گفتم با

 بله؟ -

 :گفت عيسر رادمان

 ..باهات حرف بزنم ديبا -

 چهارم فصل

 

بلند خودم  يبا گام ها. كرد ينشسته بود و چپ چپ نگاهم م نيماش يترالن تو. نبود هياز سا يخبر. به كوچه كردم ينگاه. و باز كردم اطيح در

 :ترالن آهسته جوابم و داد و گفت. سالم كردم. رسوندم و سوار شدم نيو به ماش

 !خوب -

 :گفتم! دمهمق يب چه

 م؟يجا دور ش نيكم از ا هيشه  يم -

 :تو دلم گفتم...زد يپوزخند...لباس خونه تنم بود...به لباسم كرد ينگاه. نگفت يزيچ ترالن

 "بزنم؟ پيانتظار داشت براش ت ه؟يخوب چ"

 .رنگ و رو بود يبه قول بارمان ب. بود كه من بتونم بپسندم يزيساده تر از اون چ يليفقط خ. ش خوب بود افهيق...به صورتش كردم ينگاه

 :دلم گفتم يتو. بود، از كوچه خارج شد اديكردن ز يرانندگ يحالت عاد يمقدار برا هيكه  يگاز گذاشت و با سرعت يپاش و رو ترالن

 "!ها گن يم نيبچه سوسول به هم! كنه يم يطور نيبهش نگفته و ا يزيچ هيحاال خوبه سا...هيحتما اضطراب داره به خاطر سا"

رو كنار زده بود و پارك كرده  نيافتاد كه چند متر جلوتر، ماش يكانيچشمم به پ. پرادو سبقت گرفت هيموقع، با سرعت از سمت راست  نيهم در

 صدام و بلند. گاز گذاشت يرو شتريكه ترمز بكنه، پاش و ب نيا يها به جا وونهيد نيترالن ع. ميرفت يبه سمتش م ميموشك داشت نيع...بود

 :گفتم وكردم 

 ؟يكن يكار م يچ -

با تعجب بهش نگاه . زد يم م نهيقلبم محكم به س. دميكش ينفس راحت. رد شد كانيپ يمتر يپرادو در اومد و از چند سانت يبا سرعت جلو ترالن
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 :فتمو گ دميكش يقينفس عم. سكته كرده بودم بايمن تقر. حالت بود يب شهيصورتش مثل هم. كامال خونسرد بود. كردم

 د؟يكن يم يرانندگ يطور نيا شهيشما هم -

 :به سمتم برگشت و با تعجب گفت ترالن

 ؟يچطور -

 يشكل نيكال هم...جوابم و گرفتم...پشت سرمون بلند شد يها نيبوق ماش يشد و صدا يدگيلحظه وارد بر نيآخر ،يچيحركت مارپ هي با

 !كرد يم يرانندگ

 :گفتم آهسته

 .ندارم يمن عجله ا -

 :با تعجب گفت نترال

 .بله؟ منم عجله ندارم -

 :گفتم رك

 .ديكن يم يبد رانندگ يليخ -

 :و بلند كرد و گفت شيدفعه صدا هي

 .شما بهتره يباشه از رانندگ يكنم؟ هرچ يم يمن بد رانندگ ؟يچ -

 :منتظره ش خنده ام گرفته بود گفتم ريغ تيكه از عصبان من

 .نداشتم نيقصد توه -

 :گفتم يبلند يبا صدا! داشت يانگار مشكل روان!...گهيطرناك دسبقت خ هي دوباره

 .ديزير ياعصابم و به هم م نيدار تونيرانندگ نيبا ا...ديجا پارك كن هيخانوم لطفا  -

 :كرد و گفت ينچ نچ ترالن

 .ديترس يچه قدر شما زود م -

 :گفتمسرم و به باد بده، لبخند زدم و  شيرانندگ نيبا ا دميترس يكه واقعا م من

 .زودم نبود نيواال همچ -

 :پارك كرد و گفت ابونيخ يو گوشه  نيماش

 .ديبكن فتونيلط ي هيروح نيفكر به حال ا هي...ديديترس يمعلومه حساب...دهيرنگتون پر -

 :دلم گفتم يتو

 ".كنند شيبستر مارستانيت يتو ديبا! يروان ي وونهيد"

 :حرص گفتم با

 .ذاشتم يجواب نم يو ب نيكه انداخت يا هكيمگه نه ت. ستيكه وقتش ن فيح -
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 :چپ نگاهم كرد و گفت چپ

 .من و به شما داد ينكرد شماره  يرضا اصال كار درست د؟يكار دار يبا من چ ديشه بگ يم! خوب -

آهسته نفسم . مداو يپر شر و شورش جور در نم يصورت و نگاه سردش اصال با رانندگ! بود يك گهيد نيا...برگشت يقلبم به حالت عاد ضربان

 :دادم و گفتم رونيو ب

 .نگرانتون بود. كار و بكنه نيمن كه ازش نخواستم ا. ديكارش بازخواست كن نيبعدا رضا رو به خاطر ا ديتون يم -

 :سرش و تكون داد و گفت ه،يكه مشخص بود عصب ترالن

 .برم عيسر ديمن با د؟يبهم بگ ديخوا يم يحاال چ! خوب -

 كنه؟ يم دشيداره تهد يدونست چه خطر يبود داشت؟ م يك هيكه سا نيدر مورد ا ينظر چيتر اصال هدخ نيا...دميكش يآه

 :انداختم و گفتم نييو پا سرم

 .دينر هيسا شنهاديبار پ ريز -

 :كرد و گفت يعصب يخنده ا ترالن

 بود؟ نيحرف مهمتون هم -

 :گفتم

نكنه، ممكنه دست به  دايشما پ يبرا ينيگزياگه جا. خودش به شدت تحت فشاره. نهك دايخواد و پ يكه م ييچند روز مهلت داره كه كسا هيسا -

 د،يو كارش و قبول كن ديبش هيسا ميتسل يقياگه به هر طر...ديمواظب خودتون باش...كردنتون چشمش و گرفته يظاهرا رانندگ. بزنه يهر كار

 .با خداست تونبرگشتن

 :با تعجب ابروهاش و باال داد و گفت ترالن

حال كار اونم راه  نيتونم برگردم خونه و در ع يكرد انگار م يصحبت م يده و طور يبهم م ياون بهم گفت كه پول خوب ه؟يمنظورتون چ -

 .بندازم

 :كرد دايسرم انعكاس پ يترالن تو يصدا...رفت كجا نشستم ادمي...لحظه زمان و گم كردم هي...انداختم نييو پا سرم

 .حال كار اونم راه بندازم نيتونم برگردم خونه و در ع يكرد انگار م يصحبت م يده و طور يبهم م يوباون بهم گفت كه پول خ -

 ...اهيس اهيس...اهيس...شد اهيهمه جا برام س...چشمام گرفتم يدستم و جلو...رفت ياهيچشمام س...رفت جيگ سرم

قلبم محكم به ...هم اضافه شد ياز رنگ آب ييكم كم رگه ها...نجات داد ياهياون رگه ها من و از س...دميد ياز نور قرمز م ييرگه ها ،ياهيس نيب

دهنم خشك شده ...كرد دنيدستام شروع به لرز...دنديپر يم نييكه باال و پا دميد يرو م ييآدم ها...كمرنگ شد ياهيكم كم س...زد يم نهيس

 ...اون گرما، سردم شده بود يتو...ودب

 :ديچيگوشم پ يترالن تو يصدا

 شما حالتون خوبه؟ -

 ...دنديپر يم نييكه باال و پا ييبود و نه از آدما يقرمز خبر ينه از رگه ها...آوردم نييدستم و پا...و باز كردم چشمام
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 :و به شدت تكون دادم و گفتم سرم

 ...خوبم...خوبم -

 !هيسا...اومد ادمي...م؟يزد يحرف م يراجع به چ ميداشت...فكر كردم يكم...كرد يبا تعجب بهم نگاه م ترالن

 :به ترالن كردم و گفتم رو

 د؟يمتوجه حرفام شد -

 :سر تكون داد و گفت ترالن

 خواد؟ يم يو چ هيك هيكه سا ديشه بگ يبه شما و رضا داره؟ م يماجرا چه ربط نيا د؟يو تموم كن يشه پنهون كار يم! بله -

 :گفتم رك

 .شه ينم! نه -

 :صداش و باال برد و گفت ترالن

 .شم يماجرا م نيا ريمنم ناخواسته دارم درگ -

 :بهش كردم و گفتم رو

 ديبكن ديتون يكه م يهركار...كنه يتا ابد گرفتارتون م...يليبه هر دل...يقيبه هر طر...هيسا شنهايتونم بهتون بگم كه قبول كردن پ يمن فقط م -

 ...كنه و  دايپ نيگزيجا هيشما  يچند روز برا نيا يتو هيسا ديباش دواريام...دينش ميتسل يول

 :و گفت ديوسط حرفم پر ترالن

 ...ديكن يشما هم بهتره همكار. گم يمن ماجرا رو بهش م...اند سيداره كه پل ياديز يدوستا...هيمن قاض يبابا...ديترسون يشما من و م -

ضربان قلبم باال . گفت يماجرا رو به باباش م دينبا! هن...ختيفرو ر نهيس يقلبم تو! بود يدختره قاض يبابا! احمق ي هيسا...و مشت كردم دستام

 ادامه بدم؟ ميتونستم به زندگ يچطور م گهيمن د د،يرس يبه اون م سياگه دست پل...رفت

 :گفتم. به ترالن كردم رو

 ...ديكردن بكن يمن و مجبور به همكار ديتون يشما نم -

 :سر تكون داد و گفت ترالن

 !دينيب يحاال م -

داده  شنهاديبود و پ دهيو د شيفقط رانندگ! كرده بود يعجب حماقت هيسا! دختر و خفه كنم نيدوست داشتم ا...ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 نيا ديبا. به نفعش بود كه به باباش خبر بده...خطر بود يدختر تو نيا يو زندگ ندهيكردم؟ آ يكار م يچ ديبا...موهام كردم يپنجه م و تو...بود

كردم كه  يعجب اشتباه...شد يماجرا باز م نيبه ا سيپل ياگه پا...تونستم ينم...تونستم شاهد مراسم اعدام باشم يمن نم...يول...دكر يكار رو م

 هيذهنم بود كه به ترالن بگم به خاطر من سا يتو...رفت يم نيهم از ب ميو انسان دوست يمردونگ يته مونده  نيكاش ا يا...به ترالن زنگ زدم

با  يول...و دنبالش رفت ديترالن و د دمش،يرضا د يخونه  يحتما اون روز كه جلو. اومد يهمه جا دنبالم م هيدونستم سا يم...كرده اديو پ اون

 .ماجرا بروز بدم نياز ا يزيتونستم چ ينم گهيد تيوضع نيا
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 :انداختم و گفتم نييو پا سرم

 ...خونه ديمن و برسون -

 :گفت تيبا عصبان ترالن

 ن؟يهم -

 ...كردم يسكوت م ديبا...بود يباباش قاض...شد ينم يبهش بگم، ول ديدونستم با يحرف ها بود كه م يليذهنم خ يتو...گفت يم استر

 نياز ماش رونينگاهم و به ب. داشت يشد و دست از سرمون بر م يتموم م هيكاش زودتر مهلت سا يا...كرد و سر تكون داد يپوف ترالن

 :رو به ترالن كردم و گفتم...تونست كمكم كنه يبردن، م ياگه من و م ديشا...بود يباباش قاض...دوختم

دونم كه  يم. دارم يبد طيشرا يليمن خ...كرده دميتهد...قبول نكردم...ده يبهم م يداد كه پول خوب شنهاديبه منم پ...دنبال منم هست هيسا -

 ...تونه مجبورم كنه باهاش برم يراحت م يليخ

محدود  هيتصوراتم به رفتن با سا...رو اطرافم احساس كردم يا رمنتظرهيغ يسرما...برداشت و نگاهم كرد نيماش چيسوئ يرو دستش و از ترالن

 ...ديرس يم انيبه پا ميانگار بعد از اون، زندگ...دميد ينم يزيچ گهيبعد از اون د...شد يم

 :گفتم آهسته

 ...كه ديدياگه از رضا شن...اگه...يول...لتش تموم شهمه ديبذار...ديبروز ند يچيه...دينقطه ضعف دستش ند -

 :و ادامه دادم دميكش يقينفس عم...نداشتم يچاره ا يول...بكنم ييتقاضا نيهمچ بهيغر هيچه قدر سخت بود كه از ...تموم گذاشتم مهيو ن حرفم

 .ديشم ماجرا رو به باباتون بگ يكه خوشحال م ديبدون...كه من و برده ديدياگه شن -

 :گفت. شده بود جيگ...دادم يبهش حق م...اخم كرد بود. و روشن كرد نيماش رالنت

 بگم؟ ديبعدا با يبگم، ول ديچرا االن نبا -

 :گفتم

تونم  ينم گهيمنم د رهيكنند كه اگه بم يو اعدام م يكس رن،يكنه رو بگ يبراشون كار م هيكه سا ياالن دست به كار بشه و رد گروه سياگه پل -

 .ماجرا دورش كنم نيفرصت و داشته باشم كه به اون خبر بدم و از ا نيا ديمن و ببره، شا هياگه سا يول...كنم يزندگ ايدن نيا يتو

 :بهم رفت و گفت يچشم غره ا...شه يازم متنفر م شتريكردم ترالن هر لحظه ب احساس

 كه به اعدام محكومه؟كار كرده  يچ ستيتالش كنم كه معلوم ن ينجات دادن جون كس يبرا ديجدا؟ با -

 :باال انداختم و گفتم شونه

هشدار دادن به شما  يبرا يليمنم دل...كه بعد از تماس رضا بهم دست داد يمثل احساس...يو مقطع يگرده به احساسات لحظه ا يبرم گهيد نيا -

من كه شما . ديبه باباتون خبر بد ديو با ديرخط يتو ديكرد يكه فكرش و م يزياز اون چ شتريكه ب دياالن احساس كرد نيظاهرا هم...نداشتم

شما هم ...نگم يزيتونستم ساكت بمونم و چ يمنم م. خانواده هاتونه د،يبر يكه مشكالتتون و م ييجا نيآخر...شناسم يرو م يامروز يهادختر

 .مثل من فقط به شماست ييبنده خدا هي ديكه ام ديموضوع فكر كن نيبه ا...ديشد ديلحظه دچار شك و ترد هياون زمان اگه  يتو

شد  يحاالت و احساساتش و م...فكر رفته بود يانگار تو...كرد يم يرانندگ شهيآهسته تر از هم...و روشن كرد نيترالن ماش...حرف نزدم گهيد
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 يفكر بود، آهسته رانندگ يحاال كه تو...كرد يم يپروا رانندگ يدنبالم اومد، مضطرب بود و تند و ب يوقت...داد صيكردنش تشخ يرانندگ ياز رو

 .كرد يم

 يچيهم ه ايآدم بدون رو...نداشتم ييايرو چيوقت بود كه ه يليخ...ايدنبال رو...گشتم ديذهنم به دنبال ام يتو...دادم هيتك شهيو به ش سرم

كه  ييروزها يتو...زدم ينحس و شومم دست و پا م يگذشته  يتو...كردم يفكر نم ندهيبه آ...خوش نداشتم يبه روزها يديام چيه...نداره

 ...نبود يخال اتاقم يتخت تو

 يدر خونه رو پشت سرم بستم، صدا يوقت...گفتم و به سمت خونه رفتم يآهسته خداحافظ...خونه مون پارك كرد يو رو به رو نيماش ترالن

 .كردم و وارد خونه شدم بميج يدستام و تو...شد يدور م يكه به همون آهستگ دميو شن نشيماش

 :ديسامان با تعجب پرس. خونه حالم و بدتر كرد كيتار يافض

 بود؟ يدختره ك نيا -

 :خونه م كردم و گفتم يو لباس تو ييبه دمپا يا اشاره

 !راحت التيخ! مطمئنا دوست دخترم نبود -

 .تخت انداختم يخودم و رو. به سمت اتاقم رفتم. بلغزه و بهم سركوفت بزنه گهيبار د هيمن  يانگار منتظر بود پا...چپ نگاهش كردم چپ

كه تا  يياشتباه ها...ذاشتند يآدم راه جبران كردن نم يشد كه برا يم دهيكش ييذهنم به سمت اشتباه ها...مختلف بود يمغزم پر از فكرها يتو

كه كنترل اعصابش و كامل  يبه پدر...زد يدست و پا م يوونگيجنون و د ياون اتاق، تو رونيفكر كردم كه ب يبه مادر...مونه يآخر اثراتشون م

 ...اتاقم سر خورد يتو يتخت خال ينگاهم رو...محكومش كرده بودم يزگيانگ يپر از ب يزندگ نيكه به ا يبه برادر...دست داده بود زا

 يكه آوا تو يوقت...دبو دهيحتما ترالن و اونجا د...كرده بود بيرضا تعق يمن و تا خونه  هيدونستم اون روز سا يم...ترالن...حاال اون دختر و

 دهيتخت دراز كش يو من فقط رو...من، ترالن و هم گرفتار كرده بود يانگار نحس...و بعد انتخاب كرد...بعد امتحانش كرد...بود نيماش

 ...نداشتم تيظرف گهيد...كرد يكار نم گهيمغزم د...ديرس يجا نم چيدستم به ه...بودم

اون حموم  يتو شيوقت پ يلياگه مرد بودم، خ...شد يها با رفتنم تموم م ينحس...ديپر كش غيو ت فكرم به سمت وان حموم...كرد يدرد م سرم

 ...اگه مرد بودم...كردم يكار خودم و تموم م

 اون يتو...زد يم نهيس يقلبم محكم تو...رفت يم جيسرم گ...گم شدم ياهيس يتو...اهيس اهيس...اهيس...شد اهيهمه جا برام س...و بستم چشمام

دهنم خشك ...نجات دادند ياهياون رگه ها من و از س...ظاهر شد ياهيس يقرمز تو يكم كم رگه ها...ديلرز يدستام م...گرما، سردم شده بود

همون  يتو ايدن...زد يم م نهيس يقلبم محكم به قفسه ...حس نداشت ياز شدت سرد گهيكف دستم د...ديلرزش دستم به بازوهام رس...بودشده 

 يم نييكه باال و پا دميرو د ييآدم ها...كمرنگ شد ياهيس...هم اضافه شدند يآب يكم كم رگه ها...ديچرخ ير سرم مدو ياهيس

كه به  ييدخترها...دنديكش يم يگاريسه چهار تا دختر نشسته بودند و س نيكه ب ييپسرها...دنديرقص يتا پسر م وكه با د ييدخترها...دنديپر

كه چشماشون و بسته بودند و با  ييكسا...كردند ينگاه م دند،يرقص ياون وسط م ياليخ يكه با ب ييتعجب به كسا داده بودند و با هيتك واريد

 نهيس يقفسه ...ديلرزش بازوهام به شونه هام رس...لرزوند يپام و م ريز نيزم ك،يبلند موز يصدا...دنديپر يم نييباال و پا كيضرب موز يصدا

 پس او كجا بود؟...دميچرخ. بود امون قلبم يب يضربه ها ريم ز
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به سمت اون ...دنديد يو من و نم دنديرقص يكه فقط م ياليخ يب يدورتر از آدم ها يليخ...نشسته بودند نيزم يبه چند نفر خورد كه رو چشمم

 يدست ها...تونستم جلوتر برم ينم...ديلرز يپاهام م...بود كه پشتش بهم بود يچشمم به پسر...نشسته بودند نيزم يدو زانو رو...آدم ها رفتم

سرم ...كرد تيبدنم سرا يلرزش به همه ...شد كهيقلبم هزار ت...خوردم نيبا زانو زم...سر خودش زد يتو يدو دست...كه باال رفت دميو د رپس

گردنم  گهيد...ه بودوزنه شد هي نيسرم ع...سر خودش زد يبا دست هاش محكم تو...باال رفت گهيبار د هيپسر  يدست ها...شده بود نيسنگ

 ...اهيس اهيس...اهيس...بود ياهيفقط س...قرمز محو شد يرگه ها...اومدم نيبا سر زم...شد ديناپد يآب يرگه ها...و تحمل كنه زنشتونست و ينم

 

***** 

 :گرفته گفتم ييبا صدا. بود كيهمه جا تار. دمياز خواب پر. با شدت باز شد در

 ه؟يك -

 :دميبابا رو شن يصدا. چشمام گرفتم يدستم و جلو. مم و زدنور چش...روشن شد چراغ

 بود كه اومده بود دم در؟ يدختره ك نيا -

 :دلم گفتم تو

 ".بدبخت شدم! ديفهم! بسم اهللا"

تا  ديطول كش هيچند ثان. تخت بلند شدم ياز رو. خوابم برده بود يبودم كه ك دهيخودم هم نفهم...چشمام و تنگ كردم. آوردم نييو پا دستم

با خط  يكراوات سرمه ا هيبود و  دهيپوش يكت و شلوار سرمه ا. سرم و بلند كردم و به بابا نگاه كردم. ستميپام وا يرو يبتونم درست و حساب

 :و گفت ستاديم ا نهيبه س نهيس. انداخته بود نيياخم پا هيابروهاش و با . شد كيبهم نزد. روشن زده بود يآب بيار يها

 ؟يكجا رفته بود -

 :گفتم. جواب بدم يكردم با خونسرد يسع

 .خواست لپ تاپش و درست كنم يم...اومده بود دم در. بود مارستانيب ياز انترن ها يكي -

 :چشماش و تنگ كرد و گفت بابام

 دم در؟ انترن؟ چرا اومده بود سراغ تو؟ -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .ندارن يكنند سواد درست و حساب يدرست م وتريكامپ رونيه بك يينايگفت ا يم. شناخت يو نم يا گهيد يكس -

 :گفت يزيآم نيبا لحن توه بابا

 ؟ياون وقت تو دار -

 :كردم و گفتم اخم

 مشكل دختر بودنشه؟ ه؟يحاال مشكل چ -

 :صورتم گرفت و گفت يانگشت اشاره ش و جلو بابام
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 .يزيخونه رو به هم بر نيا گهيبار د هيدم  ياجازه نمبهت  ؟يديفهم...خونه ست نيا رونيجات ب يدست از پا خطا كن -

 :گفت يبلند يصدا با

 ؟يديفهم -

پشت  حانهير ايدعا كردم كه شهرام . ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. زنگ زد لميموقع، موبا نيدر هم. جواب مثبت تكون دادم يو به نشونه  سرم

 جيسرم گ. افتاد ليموبا يچشمم به صفحه . و برداشت لميكرد و موبا يدست شيدراز كردم كه بابام پ لميدستم و به سمت موبا...خط باشند

 ...بودرضا ...رفت

بود از خشم و  كينزد. دميشن يبلندش و م ينفس ها يصدا. زل زد لميموبا يگشاد شده بود، به صفحه  تيكه از عصبان ييبا چشم ها بابا

آب دهنم و قورت دادم و منتظر عكس . قابل كنترله ريغ شيها تيونستم عصباند يم. ديلرز يم تيدستاش از عصبان. منفجر بشه تيعصبان

 :و گفت ديم كوب نهيس يو تو ليموبا. گوشم نخوره يمحكمش تو يليدادم كه س يجا خال عيسر. دستش و باال برد هدفع هي. العملش شدم

 !نمك به حروم يپسره  -

جواب . بود كه انتظارش و داشتم يزيبهتر از اون چ يليخ. دميكش ينفس راحت. ديهم كوب در و محكم به. رفت رونيو بهم كرد و از اتاق ب پشتش

 :دادم

 الو؟ -

 :رضا

 ؟يچطور. الو، رادمان؟ سالم -

 آوا رفت؟ ؟يتو چطور يمرس. سالم _

 :رضا

 ؟يديشد؟ ترالن و د يچ. االن رفت نيآره، هم...منم خوبم -

 ه؟يباباش قاض يدونست يتو م...نتونستم بهش بگم ياديز زيچ...آره _

 :رضا

 .اون و انتخاب كرده هيتعجب كردم كه سا نيهم يبرا! آره -

 .كنه، گور خودش و كنده شياگه معرف هيسا _

 :رضا

 .كه با باباش صحبت كنه يگفت يكاش بهش م يا -

 .م بهت گفتم گهيبار د هي...رضا _

 :صداش و باال برد و گفت رضا

كم  هي. خودت بهتره يباش كه برا يزيبه فكر اون چ...خودت باش يبه فكر زندگ! كه ولت كرد و رفت يآره؟ اونقدر به فكر توئه؟  نياونم ا -

 .واقع گرا باش
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بابام روز به روز ...زنه يسامان حالم و به هم م. جهنم شده ميزندگ...يش يتو متوجه نم...شده بودم وونهياگه واقع گرا بودم، االن مثل مامانم د _

 يزندگ نيا. شده يچه جور يدون يخودت م...مامانم كه...شه يبه تمام معنا م ي وونهيد هيداره كم كم . شه يتر م يتر و عصب نيبدب شكاك تر و

 يكنم ا يوقت ها آرزو م يبعض. خوره يبه هم م تيواقع نيحالم از ا! درست شه؟ رضا يممكنه كه همه چ يداره؟ تو به من بگو چه جور يچ

 .هينعمت تيموقع نيا يو جنونم تو يوونگيد...م بودممامان يكاش من جا

 :رضا

 .فتهيب ابيبذار آبا از آس. چند روز از تهران برو هي. ارنيخوان سرت ب يكه م ييهر بال يكه بذار ستين نيراهش ا يول...دونم يم -

 ...برن يامشب مامانم و م _

 :ادامه دادم...سكوت كرد رضا

 ...شه كه نباشم ينم...كنند شيبرن كه بستر يم -

 :گفتم. بحث و عوض كردم...نگفت يزيباز چ رضا

 ديبع دم،يكه من د يدختر نياز ا. ديشما ترالن و د ياحتماال اون روز دم در خونه . دونستم دنبال منه يترالن و انتخاب كرد؟ م يچطور هيسا -

 .رو جلب كنه هيحركت انجام داده باشه كه توجه سا يسر هيكه  ستين

 :رضا

خودش تصادف  يمسخره گذاشت ول يمسابقه  هيباهاشون  هيراه، سا يتو. ديهمون شب، ترالن و آوا با هم رفتن خر. طور بوده نيحتماال هما -

 ...كرد

 .لبخند زدم ارياخت يب

 :رضا

 ...امروزم دوباره رفت سراغ ترالن -

 كرد؟ داشيپ يچه جور _

 :رضا

حتما آوا كه از . من بود يكه از ترالن داشت خونه  يتنها سرنخ. داد يم كيمن كش يدم خونه  هيسااحتماال . آوا امروز صبح اومده بود خونه م -

. اونا يرفته بود خونه  ماياز شانس بد ترالن، آوا هم مستق. بودش دهيترالن د نيماش يتو روزيبه هر حال د. دنبالش رفت هيخونه م رفت، سا

 .گهيهم تمام مدت دنبال آوا بوده د هيسا

من  يميصم يها قياز رف ادمه،ي يهم از وقت يو بدشانس ينحس...افتاده بود يدور خوش شانس يرو هيانگار سا...نگفتم يزيو چ دميكش يآه

 .بودند

 :رضا

 ؟يكن يكار م يچ -

 ...افتادم ريگ. خبر بدم سيتونم به پل يتونم در برم، نه م ينه م. ندارم نيجز ا يراه. تموم شه هيكنم مقاومت كنم تا مهلت سا يم يسع...يچيه _
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 :گفتم عيسر. صدام كرد نيياز پا سامان

 .ميزن يبعدا حرف م...من برم. شده داريفكر كنم مامانم از خواب ب. كنه يسامان صدام م! رضا -

 :رضا

 ...اريچند روز و دووم ب نيرادمان، ا...مراقب باش -

 .برام دعا كن _

 ونيزيكتاب، به تلو ينگاهش به جا شهيمثل هم. زبانش جلوش باز بود يهال نشسته بود و كتاب ها يسامان تو. رفتم نييو قطع كردم و پا تماس

 .زد يهال قدم م يداشت تو. بابام كتش و در آورده بود و كراواتش و شل كرده بود. بود

 ياحتماال تو. بود ختهير نيزم يف، روظر يشكسته  يخرده ها. شلوغ تر بود شهيخونه از هم. بود دهيبود و خواب دهيمبل دراز كش يرو مامان

 .خونه دردسر درست كرده بود يتو يرفته بودم، مامان حساب رونيكه با ترالن ب يساعت هيهمون 

دهنش و گرفته بود و پاش و با  يبا دست جلو. ميبش ريكه من و بابا با هم درگ ديترس ياحتماال م. ديرس يبه نظر م يمضطرب و عصب سامان،

 :كه بابا شروع كنه گفتم نيقبل از ا. دستاش گرفت نيبابا نشست و سرش و ب. داد يكون مت يعصب يحالت

پدر  يدونم كه برا يم. ميما دو نفر مقصر بود...ميستادياشتباهمون وا يمن و بارمان پا...استيآدم دن نيرتريتقص يرضا ب يدون يشما كه م! بابا -

 .كنه ياالنم داره ازدواج م...هيرضا پسر خوب يول...كرده ياون بزرگ به يو مادر سخته كه قبول كنند بچه شون اشتباه

 :سرش و باال آورد و گفت بابا

 .خوام بشنوم ينم -

 :سامان بحث و عوض كرد و گفت. ساكت شدم. فتهيتا به جونم ن رهيگ يخودش و م يداره جلو يول هيعصبان يليشدم خ متوجه

 ...يبكن يخداحافظ يخوا ياگه م. و ببرنتا مامان  اني يم گه،يدو ساعت د يكيتا  -

سرم و دوباره  ارياخت يب...نتونستم سرم و باال نگه دارم. شد نيسرم سنگ هويدونم چرا  ينم. ديكش ريمعده م ت. انداخت نييسرش و پا...نداد ادامه

 ينم...ديچك نييقطره اشك از چشمم پا هي...و تحمل كنم شيتونستم دور ينم يول م،ينگهش دار ميتون يدونستم كه نم يم...انداختم نييپا

 يبرا يطور نيدونستم ا يم...رسه يروز م نيدونستم ا يكردم كه از قبل م يادآوريبه خودم ...اون خونه نفس بكشم يبدون اون تو تونستم

 ...تونستم تحمل كنم يوم بشم و نمكه از عطر تنشم محر نيا يعذاب آور بود، ول يكاف ياومد به اندازه  ينم ادشيكه من و  نيا...مامان بهتره

گونه هام  ينداشت كه اشك هام رو يتيبرام اهم گهيد...نرمش و نوازش كردم يموها...دميبه صورت شكسته ش كش يدست...مبل نشستم نييپا

دستاش و ...نمشيوب ببتونستم خ ينم...چشمام حلقه زده بود ياشك تو...نميب يكه دارم صورتش و م هيخواستم باور كنم شب آخر ينم...زنيبر

در اتاق مشترك . از پله ها باال رفتم...ديرس يم لوياون قدر الغر شده بود كه به زحمت به پنجاه ك...تخت بذارمش يكردم تا رو شبغل...دميبوس

. ار مامان قرار داشتناه يدست نخورده  يظرف ها ش،يآرا زيم يرو. بود ختهيخونه به هم ر ي گهيد يمثل همه جا. مامان و بابا رو باز كردم

تخت پرت  يبابا رو يتخت مچاله شده بود و دو سه دست از كت شلوارها يگوشه  هي ،يروتخت. طرف واژگون شده بود هي ش،ياآر زيم يصندل

دستش و ...و صاف كردم و كنار مامان نشستم يروتخت...كردم زونيكمد آو يبابا رو تو يكت شلوارها. طرف تخت گذاشتم هيمامان و . شده بود

 :گفتم رلبيز...دميبوس
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 ...منه رهيهمه ش تقص...من و ببخش -

دوست داشتم ...بار حس كردم نيآخر يعطر تنش و برا...تخت گذاشتم يسرم و كنارش رو...دستش و نوازش كردم...دميمامانم و بوس يشونيپ

 :آهسته گفتم...تونستم ادامه بدم ينم گهيد...تموم شه زيهمون جا، همه چ

 ...ببخش من و -

 ...� �ترال...سامان...بابام...مامانم ريتصو...چشمم اومد يزد، جلو يسر خودش م يتو يكه دو دست يپسر ريتصو...هم گذاشتم يو رو چشمام

كار  يچ ديبدون مامان با...قلبم فشرده شد. ذارند يآدم راه بازگشت نم يغرق شده بودم كه برا يياشتباه ها يتو...بالش فرو كردم يو تو سرم

 كردم؟ يم

 

****** 

شده  رميد. دمياز جا پر! نه بود...به ساعت كردم ينگاه. تا مغزم به كار افتاد ديطول كش هيچند ثان. هوا كامال روشن شده بود. و باز كردم چشمام

 ...كرد ينم ياون خونه زندگ يتو گهيمامان د...كشم يمرده ها نفس م يخونه  يكردم تو ياحساس م. بود

سر كار  يبرا شهيچرا هم. دميبه موهام كش يدست نه،يآ يجلو. دميبرداشتم و پوش وريپل هيو  نيشلوار ج هي. سمت كمد لباسام رفتمبه  عيسر

 حاضر بشم؟ يشدم هول هولك يرفتن مجبور م

 يبه لباسم نم! نه...يشكم نيشلوار ج. در كمد و باز كردم. تونستم بپوشمش ينم! نه...زانو انداخته بود يكم هي. به شلوارم كردم ينگاه

 .زانو انداخته بود نميا...يآب نيشلوار ج...بود فيكث...يسرمه ا نيشلوار ج...اومد

 !بارمان يلباس ها...كمد انداختم ي گهيبه سمت د ينگاه

 نه؟ اي دمشيپوش يم ديبا...دو دل بودم...خوشرنگ برداشتم نيشلوار ج هيو دراز كردم و  دستم

 نيبدون ا. تخت انداختم يشلوار بارمان و رو...قلبم فشرده شد گهيبار د هي...داشت ديبودن ما تاك زيمرتب و تم يچه قدر رو...مامانم افتادم ادي

كدوم از  چيهتونستم  يبدون مامان نم! بهتر...دميكش ينفس راحت...نه بابا خونه بود و نه سامان. رفتم رونيبه لباسام فكر كنم، از اتاق ب گهيكه د

خوب بشه و  ديمامان بهتره و شا يبرا يطور نيدادم كه ا يم يبه خودم دلدار. رفتم رونيخم شده از خونه ب ييبا شونه ها. تحمل كنماونا رو 

 ...برگرده

من و  ياون طور ديشا...مامان برم دنيد يتونستم برا يآخر هفته م...اومدم يباهاش كنار م ديبا...ادامه داشت يزندگ...دميكش يقيعم نفس

 .اومد يم شادي

و  نيشدم، سامان ماش يبلند م ريهر وقت صبح د. كردم يپوف. مجبور بودم با آژانس برم. و برده بود نيسامان ماش! اَه...كردم اطيبه ح ينگاه

 .داشت يبرم

حبس  نهيس ينفسم تو .ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. افتاد هيسا نيدفعه چشمم به ماش هي. رميو باز كردم تا سر كوچه برم و آژانس بگ اطيح در

 يكار م يچ...شاگرد اشاره كرد يبه صندل. زد يپوزخند. سرش و به سمتم چرخوند هيسا. تونستم تكون بخورم ينم. خشك شده بودم...شد

 .فتهيدنبالم راه ب مارستانيخواستم تا ب ينم...دميشن يحرفاش و م ديباتونستم بكنم؟ 
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 نيا! دم ترالن گرم...تصادف كرده بود و كاپوتش جمع شده بود. كردم نيبه ماش ينگاه. زد يم نهيس يقلبم محكم تو. رفتم نشيسمت ماش به

 .كم دل گرم شدم هيدونم چرا با آوردن اسم ترالن،  ينم! رو سر جاش نشونده بود تهيعفر

 :ابرو باال انداخت و گفت هيسا. نشستم نيماش يتو

 ؟يشد يراض -

 :گفتم رك

 !نه -

 :زد و گفت يپوزخند

 !طور نيكه ا -

و  نيماش هيسا. افته ياتفاق بد م هي يداد كه به زود يم يدلم گواه. زد يم نهيس يقلبم محكم تو. تك زنگ زد هيكه  دميد. و در آورد لشيموبا

 :روشن كرد و گفت

 .رسونمت يم -

 :و باز كردم و گفتم نيماش در

 !برو بابا -

كه در و  نيقبل از ا. نشون بدم فيخواستم خودم و ضع يحال نم نيبا ا. شه ين مربوط مبه م هيدونستم كه تماس سا يم. دهنم بود يتو قلبم

 :گفت هيببندم، سا

 . يخودت خواست. كار باز كنم نيپات و به ا يطور نيخواستم ا ينم! رادمان -

 يصندل يرو. و شهرام سالم كردم انهحيوارد اتاق شدم و با اخم و تخم به ر. در انتظارمه يدونستم چ ينم. ديجوش يو سركه م ريمثل س دلم

 :با خنده گفت حانهير. نشستم

 د؟يداشت فيتشر ييشب جا ؟يكرد ريشد رادمان؟ چرا د يچ -

 :اعتراض كرد حانهيشهرام به ر. و ندادم جوابش

 ه؟يچه حرف نيا ؟يچ يعني -

 :گفت حانهير

 !نگفتم كه يزيچ -

به صفحه ش نگاه  ديلحظه با شك و ترد هي...گذاشتم زيم يو رو لميموبا. و روشن كردم ترويكامپ. اون دو تا شروع شده بود يبحث كردن ها باز

 ...يگفتم كه با باباش حرف بزنه، ول يبهش م ديبا...به ترالن خبر بدم ديگفت كه با يبهم م يحس هي...كردم

 هياز دكترها و انترن ها  يگذاشته بود تا به بعض يكالس. از جاش بلند شد تا سر كارش بره حانهير. گرفتم لميموبا يچشمم و از صفحه ...نتونستم

 :بذاره، شهرام گفت رونيكه پاش و از در ب نيقبل از ا. خاص رو آموزش بده ياز برنامه ها يسر

 .كم جلو بكش هيرو  ياون روسر -
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 :مبا اخم و تخم اتاق و ترك كرد، گفت حانهير يوقت! شد يم شيزيچ هيشهرام واقعا ...زدم يپوزخند

 ...نده بهش ريقدر گ نيا -

 :بهم رفت و گفت يچشم غره ا شهرام

 ؟يكار دار يتو چ -

 به من چه؟...گفت يراست م. باال انداختم شونه

 يبدبخت...زل بزنم توريمان يو به صفحه  نميبود كه همون جا بش نيكار ا نيبه نظرم احمقانه تر. كار كنم يچ ديدونستم با ينم...شوره داشتم دل

 .تونستم انجام بدم يهم نم يا گهيبود كه كار د نيا

دادم؟ خوش به  يترالن خبر م ايبه رضا  ديبا...برداشتم ديو با شك و ترد ميگوش...رفت رونياخم كرد و از اتاق ب...و جواب داد لشيموبا شهرام

 ...نه پدر و نه مادر...نه برادر...نداشتم ايدن يو تو چكسيمن بودم كه ه. دلش به باباش گرم بود...حال ترالن

گرگ زخم خورده به سمتم  هي نيموقع، در با شدت باز شد و شهرام ع نيدر هم...كار كنم يچ ديدونستم با ينم. دو به شك بودم...دميكش يآه

از خشم قرمز صورتش . كوبوند واريم و گرفت و من و محكم به د قهي. انداخت زيم يرو رو يپاكت. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو دنشيبا د. اومد

 :داد زد. شده بود

 .من خر و بگو كه به تو اعتماد كرده بودم...نتونهيب يزيچ هيدونستم  يم...دونستم يم...آشغال يعوض -

. رفت ياهيلحظه چشمم س هيخورد و  واريسرم به د. ديدور سرم چرخ ايدن. صورتم خورد يمشت محكم شهرام تو ام،يكه به خودم ب نياز ا قبل

 :از پرستارها وارد اتاق شد و گفت يكي. ران خودم و ازش دور كردمتلو تلو خو

 چه خبر شده؟ -

محكم به . صورتم خورد يمشت سوم تو ام،يكه به خودم ب نيقبل از ا. از درد خم شدم و چشمم و بستم. شكمم خورد يدوم شهرام تو مشت

و گرفت  وتريكامپ سيخورد و ك زيشهرام به م. ردم و محكم هلش دادمبه سمت شهرام حمله ك. شدم وونهيد تيلحظه از عصبان هي. خوردم واريد

 :لبم و پاك كردم و داد زدم يخون رو. خورد نيموفق نشد و زم...كنه ظتا تعادلش و حف

 ؟يشد وونهيچته؟ د -

 :وارد اتاق شد و گفت گهيپرستار د هي

 .مارستانهيب نجايا يناسالمت...ديتمومش كن -

. خورد زيم يبا شكم تو. هلش دادم زيبه سمت م. چوندميهوا گرفتم و دستش و پ يمشتش و تو. ه به سمتم حمله كردبلند شد و دوبار شهرام

 :داد زد. صورتم كوبوند يصورتش بزنم كه پاكت و برداشت و تو يآماده شدم كه با مشت تو. ديبالفاصله چرخ

 ه؟يچ نيهان؟ ا ه؟يچ نيا -

 :تو دلم گفتم. زد يم نهيس يقلبم محكم تو. لبم و پاك كردم يخون رو ن،يآست با

 ".نباشه هياز طرف سا...ايخدا...نباشه هياز طرف سا"

دهنم از . رفت جيپاكت، سرم گ يتو يعكس ها دنيبا د. دميكش رونيپاكت بود و ب يكه تو ييبا دست لرزون، كاغذها. دهنم و قورت داد آب
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 يكار بچگونه چ نيكار كرده بود؟ منظورش از ا يبا من چ هيسا...كار كنم يچ ديونستم باد ينم...شد شتريلرزش دستم ب...تعجب باز مونده بود

 بود؟

 :به شهرام كردم و تته پته كنان گفتم رو

 ...همه ش دروغه نايا...نايا -

 :شده بود داد زد وونهيد تيكه از عصبان شهرام

 ...حرفاتون بودار بود ي همه...شما دوتاست نيب يزيچ هيدونستم  يم شهيدروغه؟ هان؟ هم يچ -

 :به سمتم برداشت و گفت يگام د،يلرز يم تيكه از عصبان يحال در

 .يتو دوستم بود...يعوض...يخودت و بپوشون يها يكه كثافت كار نيا يآره؟ برا...يگرفت يطرفش و م نيهم يبرا -

 :گفتم تيعصبان با

 ،يشناس ياگه من و نم...شده تيعكس ها اد...همه ش فتوشاپه نايا. يوتريتو مهندس كامپ ؟يكش يتو خجالت نم...قدر چرت و پرت نگو نيا

 .يشناس يزنت و كه م

 :داد زد شهرام

 !گم يشناسم م يچون م -

دونست داره  يم هيانگار سا. رو باور كنه يزيچ نينبود كه همچ ديبع ضياز اون مرد مر. گه يداره م يداشتم اون قدر بزنمش تا بفهمه چ دوست

اون  يخواستم جلو ينم. پاكت چپوندم يكاغذها رو تو. شناختم وارد اتاق شدند يكه م ييموقع، دو تا از پزشك ها نيدر هم. ده يم يزرو با يك

بلندش و به وضوح  ينفس ها يدستاش و مشت كرده بود و صدا. قرمز شده بود تيچشماش از عصبان. رو به شهرام كردم. آبرو شم يآدم ب ههم

 :گفتمآهسته . دميشن يم

 .خر كنند يراحت نيرو به هم يوتريكه مهندس كامپ يينذار تو...به خدا همه ش فتوشاپه. نيعكس ها رو بب نيا گهيبار د هي...شهرام عاقل باش -

 :از پرستارها گفت يكي. و نذاشت كه دست شهرام بهم برسه ديپر نمونيب عياز پزشك ها سر يكي. دوباره بهم حمله كرد شهرام

 .هيماجرا چ دينيبب ديقشنگ با هم حرف بزن دينيبش. ديمملكت نيا يشما مهندس ها يناسالمت. ديخجالت بكش...ديرستصلوات بف -

بودم و پاكت و  ستادهيهمون جا ا. سكته كنه دميترس يم...لرزانش سرش و گرفت يشهرام با دست ها. نشوند  يصندل يشهرام رو رو پزشك،

تونه وادارم كنه  يآبرو كردن من م يكرد با ب يفكر م...بچه بود يليخ...ذاشتمش يزنده نم د،يرس يم هيسا اگه دستم به...دستم گرفته بودم يتو

 خواد و بكنم؟ يم هك يكار

 يچطور گهيد. زنه يم رونيكردم حرارت از صورتم ب ياحساس م. زد يم نهيس يقلبم محكم تو. ديلرز يمنم م يدست ها...نشستم يصندل يرو

 ...بودند كه ماجرا از چه قراره دهيبودند و فهم دهيباال نگه دارم؟ احتماال اون پرستارها حرفامون و شن مارستانيب يتو تونستم سرم و يم

 :تو دلم گفتم...گرفت يواقعا خنده م م يمحض بود، ول يوونگيد...خنده ريافتادم، دوست داشتم بزنم ز يپاكت كه م يتو يعكس ها ادي

 ".افتاد يبال من راه نماگه احمق نبود كه دن هيسا"

به صورتم  يكنه؟ دست يمثل اون باز يبيزن نج يچطور تونسته بود با آبرو هيسا...نگاه كنم حانهيصورت ر يتونم تو يدونستم تا عمر دارم نم يم
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 :شهرام انداختم و گفتم يپا يپاكت و رو. و برداشتم فميك. از جا بلند شدم. نداشت يا دهياونجا موندن فا...دميكش

 .زن شوهردار برم هيكه سراغ  ستميقدر احمق ن نيمن ا. نيحداقل اون چشمات و باز كن و درست بب...تو كه عقلت به چشمته -

 :نتونستم يو اون جمله رو نگم ول رميخودم و بگ يكردم جلو يسع

 تو برم؟ يمگه خرم كه سراغ زن تحفه ...دختر ادهيكه ز يزيچ -

. از خجالت، صورتم سرخ شد. گفتند يبه هم م يزيچ رلبيز. كردم ينگاه پرستارها رو احساس م. رفتم ونريو بهش كردم و از اتاق ب پشتم

 .رفتم رونيب مارستانياز ب عيانداختم و سر نييسرم و پا

 يرو خوب م يزيچ هيكردم؟  يم ديكار با يرفتم؟ چ يكجا م ديبا...كار كنم يچ ديدونستم با ينم. سرد كه به صورتم خورد، حالم بهتر شد يهوا

 .استفاده كنه و من و مجبور كنه به خواسته هاش تن بدم هيقض نيتونه از ا ينم هيكه سا نيا...دونستم

برگشتم و چشمم . دميرو شن ينيبوق ماش ينرفته بودم كه صدا شتريب يهنوز چند قدم...گرفتن آژانس به راه افتادم يو برا دميكش يقيعم نفس

با . كار رو بكنم نيخوام ا يهم حدس زده بود كه م هياحتماال سا...بهش بزنم يكتك حساب هيخواستم  يم...به سمتش رفتم اراده يب. افتاد هيبه سا

خواستم  ينم...شدم هيزدن سا اليخ يب. نشسته بود نهيزده بود و دست به س يدود نكيمرد، ع. اومده بود يعضالن يمرد چهارشونه با بازوها هي

 .كرد يشهرام درد م يوز به خاطر مشت هاصورتم هن...كتك بخورم

 :با لبخند گفت هيسا

 شد ؟ يچ! خوب -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 ؟يمجبورم كن يتون يم يطور نيا يفكر كرد! يبچه ا يليخ -

 :شونه باال انداخت و گفت هيسا

 ؟يادامه بد يخوا يهنوز م -

 :بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 شم؟ ميتسل يزود نيه اكه ب فميقدر ضع نيا يفكر كرد -

 :سر تكون داد و گفت هيسا

 !ادامه داره يباز...يهم احمق يكم هي...يلجباز...يستين فيضع -

 .كنه يباز ديدونه كه چطور با يخوب م هيگفت كه سا يبهم م يحس هي...زد يمسخره ا لبخند

ترالن و  ينشستم، شماره  نيماش يكه تو نيهم. آژانس گرفتم. رفتم يزودتر به خونه م ديبا. گاز داد و با سرعت دور شد. و بهش كردم پشتم

! سرش اومده باشه يينكنه بال...ختيفرو ر نهيس يقلبم تو...داشت يبرنم! نه...دوباره زنگ زدم...داشت يرو برنم ياز شانس من، گوش...گرفتم

 ...گفتم كه به باباش خبر بده يبهش م روزياش همون دك يداد؟ ا يچرا جواب نم...شدم ياز اضطراب سرجام بند نم...بار سوم زنگ زدم يبرا

و كار هر جفتمون  هيكه باباش قاض دنديفهم يم يطور نيا...افتاده باشه هيسا ريگ دميترس يم...نه ايبراش اس ام اس بزنم  ديدونستم با ينم

 دادم؟ يخبر م سيبه پل ديبا...كار كنم يچ ديدونستم با ينم. شد يتموم م
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 يتو...رميم يمنم م ره،يدونستم كه اگه اون بم يم...كردند ياگه اون و اعدام م...گهياز طرف د...بشم يكن بود خودمم زندانمم...داشتم شك

 :گفت يحرف رضا افتادم كه م ادي...كرده بود دواريام ايدن نيكه بهش داشتم، من و به ا يعالقه ا...بود دهيسال ها، قلبم به عشقش تپ نيتموم ا

 ...ت باشبه فكر خود -

 ...گذاشتم بميج يو تو يگوش...تونستم ينم...تونستم شاهد مرگش باشم ينم يول

لباسم و عوض . راست به سمت اتاقم رفتم هي. انداختم و در رو باز كردم ديكل. شدم ادهيپ نيرو حساب كردم و از ماش هيكرا. دميخونه رس به

چشمام و بستم و ...صورتم بود يبودم، جلو دهيكه د ييعكس ها ريتصو. شد يفجر مسرم از درد داشت من...تخت انداختم يكردم و خودم و رو

 كردم؟ يكار م يچ ديبا. ديچرخ يمغزم م يعكس ها تو. نداشت يا دهيفا...دادم شاربا دست ف

 .شدمخوشحالم  ييجورا هي...دميكش يترالن، نفس راحت يشماره  دنيبا د. دمياز جا پر. زنگ زد لميموقع، موبا نيهم در

 الو؟ ترالن؟ _

 :كامال ناآشنا، جواب داد ييبا صدا يمرد

 د؟يهست يالو؟ شما ك -

 :گفتم. رميبگ دهيكردم تپش قلبم و ناد يكردم و سع اخم

 م؟يك ديپرس ياز من م! آقا ديشما زنگ زد -

 :پسر

 .ديشماره زنگ زده بود نيشما چند بار به ا -

 :رو بكنم گفتم هيكه قال قض نيا يبرا

 .باه گرفته بودماشت -

 :پسر

 ترالن؟ يآره؟ پس چرا اولش گفت ؟ياشتباه گرفته بود -

 :من من كنان گفتم! اميسوت نيخاك بر سر من كنند با ا يا

 شما؟ -

 :پسر

 .من برادرشم -

 .وسط كم داشتم نيو ا نيهم

 :تو دلم گفتم. جر و بحث نداشتم يبرا يوقت

 ".شه يروشن م يچ كه ترالن ماجرا رو به باباش بگه، همه نيهم"

 :گفتم نيهم يبرا

 .زدم يخودت زنگ م يخواستم با تو حرف بزنم به گوش ياگه م. و بده به ترالن يگوش -
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 :صداش و باال برد و گفت پسر

 !يهم دار ييچه رو -

 .كارم واجبه! و بده بهش يگم گوش يبهت م -

 :پسر

 .مكن يو باهاش روشن م فميتكل...اديبذار از حموم ب...حمومه -

 ...بكن يبكن يخوا يم يهر كار -

تخت  يرو رو يكردم و گوش يشده بود؟ پوف داشيوسط از كجا پ نيپسره ا نيا. افتاده بودم يدور بدشانس يرو...و قطع كردم تماس

سراغ خانواده م  هيگفتم؟ خدا رو شكر كردم كه سا يبه رضا م ديزدم؟ با يرفتم با شهرام حرف م يم ديكردم؟ با يكار م يچ ديبا...انداختم

سوال  ريكارش ز نيرو با ا حانهيمشترك شهرام و ر يزندگ...واقعا شانس آورده بودم كه از مامانم به عنوان طعمه استفاده نكرده بود...نرفته بود

 .شد يم ريماجرا هم ختم به خ نيكرد و ا يخدا كمكم م ديشا...بودم نيحال خوش ب نيبا ا. برده بود

 :گفت رلبيو ز دميكش يقينفس عم. هرام بودش...زنگ زد لميموبا

 !بسم اهللا -

 ؟يشد ادهيپ طونيالو؟ از خر ش -

 :شهرام

 كنه؟ يما باز يطور با آبرو نيخواسته ا يم يك -

 !يشد ادهيپس پ -

 :شهرام

 !جواب من و بده -

 من از كجا بدونم؟ -

 :شهرام

 بود؟ دهيزن من رس يدستش به عكس خصوص يچه جور -

 !يعكس خصوص يگ يم يرهنوز كه دا -

 :شهرام

 !عكس يجا كات كرده بود كه تونسته بود بذارتش تو هيبه هر حال سرش و از  -

 .دونم يباور كن نم -

 :شهرام

 عكس تو رو از كجا آورده بود؟ -

 !كار رو كرده نيا يدونم ك يمن اصال نم -
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 :شهرام

 !برده مارستانيب يكارش تو نيمن و با ا يآبرو -

 .ميكار كن مارستانياون ب يتو ميتون يكدوممون نم چيه گهيد...شد ينم يزيآبرور ،يكرد ينم داديب اگه داد و -

 يتازه داشت سر عقل م...ارهيو كم داشتم كه شهرام دوباره جوش ب نيهم. زبونم و گرفتم يجلو يرو بپرسم، ول حانهيحال و احوال ر خواستم

 .اومد

 ؟يياالن كجا -

 :شهرام

 .تونم اونجا رو تحمل كنم ينم...نهرم خو يدارم م -

 زنگ زد و خبر داد؟ تيبه گوش يك -

 :شهرام

 !حراست -

 بسته رو آورده بود؟ يبودن ك دهيند ؟يجد -

 :شهرام

 .بود كيگفتن پ يم -

 .رياش و بگ يپ -

 :شهرام

 ...باشه -

 ؟يبا من ندار يمشكل گهيد -

 :شهرام

 .نمتيبب حانهيخوام دور و بر ر ينم گهيد...نمتيخوام بب ينم گهيد يول...نه -

 :ديلرز يشروع به صحبت كردم، صدام از خشم م يحال وقت نيبا ا. كردم لحن كالمم و كنترل كنم  يسع. بستم تيو از عصبان چشمام

 يتو رو برده، آبروزن  يكه آبرو ياون. امي يطرف شما دو تا نم گهيهم د ياگه بخوا ؟يديفهم! ندارم يكار چيمن با زن تو ه! يمرد حساب نيبب -

 .منم برده

 :شهرام

 .ديكرد يمشكوك رفتار م شهيشما دو تا هم -

 .كنند يمامان من بستر شيببرن پ ديتو رو هم با -

 :شهرام

 .حرف دهنت و بفهم -
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 ...ينيشكاك و بدب...گم يراست م...يدار يضيمر -

 :شهرام

 !رادمان احترام خودت و نگه دار -

 !يدار يكه تو احترام نگه م ستين -

 :شهرام

 !دوباره شروع نكن -

 ...چشمات و باز كن يكه مشت بزن نيبه بعد قبل از ا نياز ا...خوام صدات و بشنوم ينم! بسه -

 !يروان يپسره ! تخت كوبوندم يرو با حرص رو يو قطع كردم و گوش تماس

. رضا برم شيكه پ ديبه فكرم رس. تم كه بهش سر بزنمرو هم نداش يكس. شم يم وونهيخونه بمونم، د يتو نياز ا شتريكردم اگه ب يم حس

 نيبدتر قتيسكوت كردن و پنهان كردن حق ت،يموقع نيا يدونستم تو يم. هم نداشتم يا گهيد يچاره  يدوست نداشتم با آوا رو به رو شم، ول

 ...گرفت يقرار م انيه نفر در جري ديبا. كاره

 نيكردم و شلوار ج زونيكمد آو يشلوار بارمان و تو. دميكه دم دستم بود و برداشتم و پوش يباسل نيكمد و باز كردم و اول. جام بلند شدم از

گذاشتم و به سمت  بميج يو تو لميموبا. تا اومدن سامان و بابا وقت داشتم يخدا رو شكر دو سه ساعت...به ساعت كردم ينگاه. برداشتم يمشك

مثل  كمونيشلوغ و تار يخونه ...دميو ند يكس...سرم و چرخوندم...سر جام متوقف شدم ،يفيتق تق ظر يصدا دنيبا شن. رفتم نييپا ي قهطب

 .كامال ساكت بود د،يخواب يكه مامان م ييوقت ها

مردونه  يدست ها يفشار قو ريزدم كه ز ياديفر. دهنم و گرفت ياز پشت سرم، با دستمال جلو يدفعه دست هي. و به سمت در چرخوندم سرم

از  يمرد يول دم،يخودم و كنار كش...نفسم و حبس كردم...ديچيپ مينيدهن و ب يتو يسرد و فرار يماده ...كردم خودم و آزاد كنم يسع. خفه شد

خوردم و تقال  يتاب م چيپ. فشرد يدهنم م يش، دستمال و محكم رو گهيبا دست د...ديچيبازوش و دور گلوم پ. بود دهيو چسب منپشت محكم 

آخر و زدم و بعد همه جا  اديفر...مرد چنگ زدم يبه دست ها...رفت جيسرم گ. دميكش يقينفس عم ارياخت يب. زاد كنمكردم كه خودم و آ يم

 ...اهيس اهيس...اهيس...شد اهيس

 

 زيم ي هيپا. كم كم فضا برام روشن شد...چند بار پلك زدم...بود اهياول همه جا س...چشمام و باز كردم...بلند شده بود لميزنگ موبا يصدا

 جيسرم گ...شدم زيخ ميگذاشتم و ن نيزم يآرنجم و رو...قطع شد لميزنگ موبا...شد يسرم از درد داشت منفجر م...دادم صيو تشخ ونيزيتلو

شده بود  نيسرم سنگ...بدتر شد...آب دهنم و چند بار قورت دادم...سوخت يگلوم م...چرخه يداره دور سرم م ايكردم دن ياحساس م. رفت يم

 ميشونيبه پ يدست...دميكش قيچند بار نفس عم. دست راستم انداختم يوزنم و رو...با دست چپم سرم و گرفتم. تونستم باال نگهش دارم يو نم

 جيگ يهمون حال و هوا يتو...دوباره بلند شد لميزنگ موبا يصدا...دميهام كش قهيبه شق يدست. شد يسر درد تموم م نياكاش  يا...دميكش

 :گفتم يجيگ

 ...نباشه هيسا...نه...هيسا -
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 دهيبه قلبم تاب دياز ام ينور...رفت نيچشمم از ب يجلو يها ياهياحساس كردم س...اسم ترالن، جون گرفتم دنيبا د...رو برداشتم يگوش

 .جز اون نداشتم يديام...شد

 ...ترالن يبگو كه خودت...الو -

 :دميطلب كارش و شن يصدا

 باشه؟ يمگه قراره ك -

 ساعت چنده؟...كمتر ديشا...شيساعت پ هي ديشا...دونم ينم...شيت پچند ساع -

 :ترالن

 ؟يگ يم يچ -

 .و برداشت يقبل كه زنگ زدم، داداشت گوش يدفعه  -

 :گفت يبلند يبا صدا ترالن

 ؟يبهش گفت يچ! يگ يدروغ م -

 ...بگو كه...بابات بگورو به  يهمه چ...بهت گفتم و فراموش كن يهرچ...و بگو زيبه بابات همه چ...گوش كن -

 يسع. ببندم يهمه چ يكردم ذهن و قلبم و رو يسع...و كنار گذاشتم ديشك و ترد...كردم يهم فقط به اون فكر م جيو و جيهمون حالت گ يتو

 ...حرف بزنه اريكردم به زبونم اجازه بدم كه بدون اخت

 ينم...كرده بودن هوشميب...تازه به هوش اومدم...اومدم خونه...كرده بودمن پاپوش درست  يصبح برا...كرده دتيتهد هيبه بابات بگو كه سا -

 ؟يشنو يم...ترالن...شم يرو به رو م يپاشم با چ يدونم وقت

 كنند؟ هوشيكار كرده بودند كه مجبور بودند قبلش من و ب يچ...نداشتم بلند بشم جرئت

 :ترالن

 ؟يچه پاپوش -

 .ست وونهيو د يرتيهم غ يلياز همكارام كه خ يكيعكس من و زن ...كرده بودن تيعكس مستهجن و اد يسر هي -

 :ترالن

 داره؟ يچه ربط نيخوب ا -

 ...رو از من نپرس نايا -

 :ترالن

 كردن؟ هوشتيب يمطمئن -

 :شدم و داد زدم يعصبان

 ...مطمئنم! خواب كه نبودم...قدر خنگ نباش نيا -

 :آوردم و گفتم نييو پا صدام
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 ...گناهه يرضا ب...آوا نفهمه...ترالن...ادي يم شيبرام پ يچ ستميمن مطمئن ن...رو از رضا بپرسه يه چبه بابات بگو هم -

 :ترالن

 ...رادمان -

. زدم يكه داشتم با ترالن حرف م ديفهم يم دينبا ؟يبود چ هيكردم؟ اگه سا يكار م يچ ديبا. داشتم يپشت خط...يلعنت...بوق بلند شد يصدا

 :گفتم عيسر

 .ميزن يبار باشه كه حرف م نيآخر ديشا...نترال -

 :ترالن

 ...نگو يطور نيا -

 ...دونم زنده برگردم يكه ازشون م ييزهايذاره با اون چ ينم...كردم يكار م هيبا سا شيمن چند سال پ -

 :ترالن

 ؟ييزهايچه چ -

 .خداحافظ...من و ببخش...گه يرضا برات م -

 :ترالن

 ...رادمان -

 .پشت خط بود هيسا...حدسم درست بود...و قطع كردم تماس

 :هيسا

 !يپس به هوش اومد -

 ؟يعوض يكرد يچه غلط -

 :هيسا

 اتاقت؟ يتو يهنوز نرفت -

 ينم...رفت يم جيسرم گ. آوردم و به سمت پله ها رفتم نييرو پا يگوش...از جام بلند شدم...بزنم يحرف چينتونستم ه...ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 يم شتريرفتم، ضربان قلبم هم ب يهرچه قدر باالتر م...دميدستم و به نرده گرفتم و خودم و به زور باال كش...راه برم يسابتونستم درست و ح

 ...اومد يتر م نييدستم پا يدما...شد ينفس هام بلندتر م يصدا...شد

بودم  دهيكه صبح پوش يچشمم به لباس...جلوتر رفتمبعد  يول دم،يكش ينفس راحت. دميند يمشكوك زيچ چيتو نگاه اول، ه. اتاق و باز كردم در

لحظه حالت تهوع بهم  هي...لباس، غرق خون بود...لباس نگاه كردم يرو يبه خون خشك شده . ختيفرو ر نهيس يتو گهيبار د هيقلبم ...افتاد

ناخودآگاه دستم و به سمتش دراز ...دبود افتا وتريكامپ زيم يكه رو ييچشمم به چاقو...دميچرخ...دستام به لرزه در اومد...ددست دا

 ...موند ياثر انگشتم روش م دينبا...خودم و گرفتم يجلو عيسر...كردم

 كار كرده بود؟ يچ هيسا...اومد ينفسم باال نم...كردم يداشتم سكته م...دادم و سر خوردم هيتك واريبه د...رفتم وا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٤ 

 :گفت هيسا. دم گوشم آوردم لرزون يرو با دست يگوش. زد يكه صدام م دميشن يو م صداش

 ؟يديشد؟ د يچ -

 :پته كنان گفتم تته

 ...كشمت يم... يم...يم -

 :و گفت ديخند يخونسرد با

 .منتظرته اهيون س هي...سر كوچه ايب...سمت تنها مظنون پرونده اني يدارن م...راهه يتو سيپل...رادمان -

 :لرزان گفتم ييبا صدا...من و نابود كرده بود هيسا...و به شدت تكون دادم سرم

 !نه -

 :هيسا

 .كنند ياعدامت م...نكن تيخر -

 ؟يكار كرد يچ...تو...تو -

 :هيسا

 .يتو شهرام و كشت...نكردم يمن كار -

 :خودم و جمع كردم و داد زدم. كوبوندم واريسرم و از پشت محكم به د...ديكوب يم م نهيوار به س وانهيقلبم د...دميكش ياديفر ارياخت يب

 ...امكان نداره -

 :هيسا

 ياالنم شواهد...چهار نفر شاهد دارند...ديشد ريكه با هم درگ دنيد مارستانيب يتو...مطمئن باش من كارم و خوب بلدم...توئه هيعل يهمه چ -

 هب...به بابات فكر كن...كنند ياعدامت م...كنم يكار و م نيكه ا ستيبار اولم ن...رادمان...ينيخوابشم بب يتون يخونه تون گذاشتم كه نم يتو

 تونند رفتن تو رو هم تحمل كنند؟ يبعد آرمان و بارمان م...سامان

 .تونستم تحملش كنم يبود كه نم ادياون قدر روم ز يفشار عصب...كرد يمغزم كار نم...به بدنم افتاده بود يا رعشه

 :هيسا

مطمئن باش ...ميخوا يازت نم ياديز زيچ...رادمان...برسه گهيد ي قهيتا دو سه دق سيكنم پل يفكر م...سر كوچه منتظرته اه،يون س هي -

 .يزن يتوش دست و پا م يشه كه دار يم يجهنم نيبهتر از ا تيزندگ

 نيخواست كه ا يم يشهرام و كشته بود؟ مگه از من چ هيواقعا سا يعني...ديلرز يپاهام م...گرفتم و بلند شدم واريدستم و به د...سو قطع كرد تما

چشم چهار نفر  يجلو...شد من بودم يكه مظنون شناخته م يكس نياول...مهم بود كه به خاطرش حاضر بشه آدم بكشه؟ اگه شهرام مرده بودقدر 

 يچ ديبا...شده بود يخونه مخف ي گهيد يهم جاها يا گهيد ييزهايحتما چ...صورتم بود يهم جلو يچاقو و لباس خون...ميشده بود ريدرگ شاهد،

 م؟كرد يكار م

 يزياز رضا چ يخواستم كس ينه م. انداختم ييچاه دستشو يو برداشتم و تو لميموبا يگوش. رفتم ييفكر كردن، به سمت دستشو يلحظه ا بدون
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 ...ارنياز ارتباط من و ترالن سردر ب هيسا يخواستم آدما يبفهمه و نه م

 ...به دادم برس ايخدا...زد يم نهيس يقلبم محكم تو...فتهيوش بخواستم اثر انگشتم ر ينم...نه ايبه شك بودم كه چاقو رو بردارم  دو

تونستم ثابت كنم كه شهرام  يموندم و نم ياگه م...رفتم يم ديبا...به ترالن و باباش بود دميام...بودم دهيبه بن بست رس...دميو بر اتاق چرخ دور

 .رفتم يم ديبا...شدم يو نكشتم، اعدام م

به  ينگاه...شوكه شده بودم...شده بودم جيكامال گ...ديلرز يبدنم م. بجهه رونيم ب نهيكم مونده بود قلبم از س...مدوان از خونه خارج شد دوان

 .در پشت، از داخل باز شد. دميون دو نيبه سمت ماش. منتظرم بود اهيون س هي...سر كوچه كردم

 ييآشنا يصدا...سرم و چرخوندم...در پشت سرم بسته شد...آب دهنم و قورت دادم و سوار شدم. به سمت ون رفتم...دميكش يقيعم نفس

 :دميشن

 !يباالخره مغزت و به كار انداخت -

 :گفتم يبا ناباور...به سمت صدا برگشتم...حبس شد نهيس يتو نفسم

 ...!تو -

 پنجم فصل

 

چرا دوست داشتم فكر كنم كه همه  فه؟يكث يباز هي نايا يخودم فكر كنم كه همه  شيشده بود؟ چرا دوست داشتم پ يچ يعني...ديلرز يم دستام

 ه؟يشوخ هي نايا ي

 كرده بود؟ ريقدر د نيچرا بابا ا. زل زده بودم يواريتخت نشسته بودم و به ساعت د يرو. زد يم م نهيس يمحكم تو قلبم

انگار ...ديلرز يم...افتادم راشيم و گب يصدا ادي...ديچيپ يسرم م يرادمان تو يحرف ها...كار كنم يچ ديدونستم با ينم...زده بود خي دستام

 شد؟ يبار م نيبار، آخر نيا ديشده بود؟ چرا با يچ...بود دهيترس

دونستم اگه به بابا نگم، نه تنها خودم، بلكه  يم. رو كنار گذاشتم...ها ديترد...شك ها يهمه ...ترس ها  يهمه ...دادم هيتك واريو به د سرم

 .كنم يرادمان رو هم نابود م

 يم ييبايز نياون و به خاطر هم هيسا ديشا...افتادم باشيخوشرنگ و صورت ز يچشم ها ادي...بودمش دهيافتادم كه د يبار نياول ادي

 ...و رضا...كرده  يكار م هيحرفش افتادم كه گفته بود قبال با سا ادي...خواست

امروز كه  ايكرد؟  يم ريقدر د نيا شهيهم...منتظر اومدن بابا بودم فقط. از شدت اضطراب، مغزم از كار افتاده بود. زد يم نهيس يمحكم تو قلبم

 ...ادي يبه خونه م ريداشتم متوجه شده بودم كه چه قدر د اجياحت شهياز هم شتريبهش ب

 يخودم و دوباره رو. نميخواستم بب يم طياون شرا يبود كه تو يآدم نيآخر...وا رفتم ن،يمع دنيبا د...از جام بلند شدم جانيبا ه. اتاق باز شد در

 .دفعه از شدت شور و شوق باال رفته بود، دوباره به حالت نرمال برگشت هيضربان قلبم كه ...دميكش يآه. تخت انداختم

و برداشته  ميافتاد كه گوش ادمي...ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. ديرس يبه نظر م ياخم كرده بود و عصبان...در و بست و وارد اتاق شد نيمع

 :زد و گفت نهيدست به س نيمع. بود يپسر مودب و محترم. از بابت رادمان راحت بود الميخ...بود
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 بود كه زنگ زده بود؟ يادب ك يپررو و ب يپسره  نيا -

 :تمذاشتم؟ گف يدلم م يكجا ديو با نيحاال مع! ديبشه كه نبا تيترب يگرفته بود ب ميتصم يهمون روز قايانگار دق...كردم يرادمان؟ پوف جان؟

 .دوست رضاست -

 :و تعصب كرده بود، با اخم و تخم گفت رتياز غ ياديكه انگار بعد سال ها  نيمع

 كار داشت؟ يبا تو چ -

 :گفتم نيهم يبرا. انتخابه نيبدتر ت،يموقع نيا يدونستم دروغ تو يگفتم؟ راستش و ؟ دروغ؟ م يم ديبا يچ

 .پسره ست نيدر مورد هم. بت كنمبا بابا صح ديمن با...اتفاق بد افتاده هي...نيمع -

 :گفت عيسر نيمع

 كارت كرده؟ يچ -

 :گفتم تيعصبان با

از من خواسته بود با بابا در موردش ...دردسر يپسره افتاده تو نيا. با بابا صحبت كنم ديمن با! نييپا ايب دتيموضع شك و ترد نيكم از ا هي -

 ...حرف بزنم

 :انداخت و گفت شينيبه ب ينيچ نيمع

 !باشه ياومد كه آدم تو دردسر افتاده ا يبه صداش نم -

 :تعجب گفتم با

 اد؟ي يم يبابا ك...گفته؟ مگه به صدائه؟ يمگه چ ؟يگ يم يچ -

 :شونه باال انداخت و گفت نيمع

 ؟يدونست يمگه نم...عمه يرفته خونه  -

 :تمزل زدم و گف نيبا دهن باز به مع. ستاديلحظه از حركت وا هيكردم قلبم  احساس

 !نه -

 :نشست و گفت يصندل يرو نيمع

امروز ...رفت بهت بگه ادشيقدر سرش به دعوا كردنت گرم بود كه  نيمامانم ا. ينبود نجا،ياون روز كه عمه اومده بود ا! نبود ادميآهان  -

 .رفته اونجا ليبابا هم به عنوان بزرگ فام...اومده اليژ يخواستگار برا

عمه رو نزده  يدر خونه  يسال بود كه كس يقدر من بدشانسم؟ حاال س نيچرا ا! ايآخه امروز؟ امروز؟ خدا .زدم ميشونيپ يكف دست تو با

 !شه يبخت مردم چه بد موقع هم باز م! شد يبخت م يخونه  يداشت راه اليامشب كه من با بابا كار داشتم، ژ نيهم! بودها

 :بهم كرد و گفت يبا تعجب نگاه نيمع

 حالت خوبه؟ ده؟يرنگت چرا پر -

 :انداختم و گفتم نييدستم و پا. كردن نبود تيدور اذ يرو شكر اون روز رو خدا
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 .ولش كن...نه.. بهت بگم يزيچ هي ديبا! نيگوش كن مع!...نه -

 :از جا بلند شدم و گفتم د؟يفهم يم يچ زهايچ نياز ا نيمع آخه

 !دم در دايتونه ب يكه بابا م قهيپنج دق هي! عمه يرم دم خونه  يمن م -

 :گفت نيمع. سمت كمد رفتم به

 .ادي يبابا م گهيصبر كن تا سه چهار ساعت د! اليخ ياصال ب! ...قدر واجبه نيخوب بهش تلفن بزن اگه ا -

 ينم. تونستم صبر كنم يكردند؟ اصال نم يكار رو م نيمنم هم يبرا يعني...گفت براش پاپوش درست كرده بودند يحرف رادمان افتادم كه م ادي

 .گرفتار بشم شتريلفتش بدم، ب نياز ا شترياگه ب دميترس يم. جا بند بشم هيتونستم 

 :كردم و گفتم نيبه مع رو

 ...رهيد يليخ گهيسه چهار ساعت د -

 :حال و احوالم هول كرده بود گفت دنيكه با د نيمع

 ...خوب زنگ بزن بهش -

 :تكون دادم و گفتم سر

 .زنم يراه م يتو -

 :گفت. دوباره در و باز كرد و داخل شد قه،يدق هيبعد از . رفت تا شلوارم و عوض كنم رونيلند شد و از اتاق باز جاش ب نيمع

 هست؟ يحاال ماجرا در مورد چ -

 :و برداشتم و گفتم نيماش چيسوئ. سرم انداختم يو رو ميو شال آب دميرو پوش يمشك يپالتو همون

 ...دردسر يختنش توپسره پاپوش درست كردند و اندا نيا يبرا -

 :اخم كرد و گفت نيمع

 ؟يچه دردسر ؟يچه پاپوش -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .دونم يباور كن خودمم نم -

 :ابرو باال انداخت و گفت ديبا شك و ترد نيمع

 قدر برات مهم شده؟ نيهست كه ا يپسره ك نيحاال ا -

 :گفتم نيهم يبرا! خودم نگرانم يتونستم بگم برا ينم

 ...من غفلت كردم... يول...بهم گفته بود كه به بابا بگم -

 :راحت شده بود گفت يتا حدود الشيكه خ نيمع

 .اريدر ن يباز عيضا. هيمجلس رسم...نرو اونجا ستين يكارت ضرور يليحاال اگه خ...خوب يليخ -

 !گچ شده ها نيو رنگم ع ستيكه حالم خوب ن ديد يم...بهش رفتم يغره ا چشم
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قدم جلوتر از  هي ديبا...بستم يدرها رو پشت سرم م يهمه  دينبا...ديبه فكرم رس يزيبذارم كه چ رونيرو باز كردم و خواستم پام و بخونه  در

 :و گفتم دميچرخ نيبه سمت مع. كردم يحركت م هيسا

باشه؟ ...يميرادمان رح...خبر داره...بود پسره كه زنگ زده نيهم...اون از رادمان...دم يشماره ش و بهت م! گهيد يشناس يرضا رو م...نيمع -

 ره؟ ينم ادتي

 :اخم كرد و گفت نيمع

 ؟يد يچرا شماره ش و بهم م -

از آوا  يخواستم كس ينم...آوا شماره ش و بهم داده بود يخونه  يخوب شد اون روز تو...رضا كردم يبه شماره  يو در آوردم و نگاه لميموبا

من،  ،يقرارداد نامرئ هيطبق . بشه دهيوسط كش نيآوا هم ا ياصال دوست نداشتم پا. ماجرا مشكوك كنه و اون و به رهيرضا رو بگ يشماره 

و پوك رضا و رادمان  كيبه خودم قول دادم به محض تموم شدن ماجرا، ج...ميدور نگه دار هيقض نيكه آوا رو از ا ميرضا عهد كرده بود ورادمان 

 .و كف دست آوا بذارم ارميو در ب

 :كاغذ نوشتم و گفتم يرو رو هشمار

 .ستيباشه بد ن انيجر يهم به جز من تو گهينفر د هي...يجور نيهم...يچيه -

 :در خونه رو بست و گفت. اخم كرد نيمع

 .جا زنگ بزن نياصال از هم...اديصبر كن بابا ب. يزن يمشكوك م يليخ...يخواد بر ينم -

 :كردم و گفتم ينچ نچ

 .مبر ديبا! نينده مع ريگ -

 :صداش و بلند كرد و گفت نيمع

دردسر  يفهمم خودتم تو ينم يفكر كرد...هيماجرا چ ميبفهم ميسرت اومد بتون ييوقت بال هيكه اگه  يد يرضا رو بهم م يشماره  يدار -

 ؟يبود كهيمرت نيا شيآوا پ شيپ ير يم يگفت يهمه مدت كه م نيدوست پسرته؟ ا ه؟يپسره ك نيا ؟يافتاد

 :زدم و گفتمچشماش زل  تو

و  يهمون بهتر كه به حرف بابا گوش نداد...يدار يفيتو واقعا حس ششم ضع...يسراغ حسابدار يخوب شد كه رفت يليخ ن؟يمع هيچ يدون يم -

 .يحقوق نخوند

 :گفت تيبا عصبان نيمع

 ؟يباز پررو شد -

 :در خونه رو باز كردم و گفتم! ميكرد يدعوا م ميوسط داشت نيا حاال

 .امي يمن زود م! ز آدم باشامرو هي -

كه  يكردم اضطراب يو سع دميكش يقينفس عم. نشستم و كمربندم و بستم نيماش يتو. رفتم نميبا سرعت به سمت ماش. و پشت سرم بستم در

! داشت يبر نم...بوق سه...دو بوق...بوق هي...به بابا زنگ زدم لميكردم، با موبا يهمون طور كه داشتم قفل فرمون و باز م. داشتم و كنار بزنم
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 :زدم و داد زدم نيفرمون ماش هب يمشت

 !كار واجب داشته باشه يكي ديگه شا ينم! اَه -

 :براش اس ام اس زدم...تاسف تكون دادم يبه نشونه  يسر...داد يجواب نم...دوباره زنگ زدم. لنتهيسا يبابا اكثرا رو ليدونستم موبا يم

 "...ق واجب دارمكار فو هي...بهم زنگ بزن...ييبابا"

همون طور ...ديشن يو اكثرا صداش و نم فشيك يذاشت تو يو م لشيموبا شهيمامان هم...نداره يا دهيدونستم فا يم...مامان و گرفتم ي شماره

 .و روشن كردم نيكردم و ماش يپوف. رو جواب نداد يكه انتظار داشتم، گوش

ذاشتم بابا سر فرصت درست  يم ديبا ايزدم؟  يبهش زنگ م ديبا...كردم يه رضا فكر مرفتم، ب يعمه م يطور كه با سرعت به سمت خونه  همون

بار،  هي هيهر چند ثان...كار كرده بودند يمعلوم نبود چ. به حرف زدن ندارند يليم چيازش حرف بكشه؟ مشخص بود كه اون و رادمان ه يو حساب

 !افتاده بودم ييچه كسا ريگ! من يخدا...همكار بود هيبا سا...ومدي يذهنم م يرادمان تو يهاجمله 

نكنه ...ختيفرو ر نهيس يقلبم تو...افتاد ديسف يايزانت هيچشمم به ...از سمت راست به سمت چپ اتوبان رفتم يچيحركت مارپ هيبا  ناخودآگاه

 :گفتم رلبيز. زد يم نهيس يقلبم محكم تو. كم سرعتم و كم كردم هينامحسوس باشه؟  سيپل

 ...دمخدا غلط كر -

 ينفسم تو...با كاپوت جمع شده پشتم بود ديسف يمزدا هي...افتاد نهيچشمم به آ. بود يمعمول نيماش...دميكش ينفس راحت...از كنارم رد شد ايزانت

 !دنبالم بود هيسا...حبس شد نهيس

 يرو جا بذارم، ول هيكردم جلو بزنم و سا يم و سعچند بار پشت سر هم سبقت گرفت. اراده انجام دادم يكار و كامال ب نيا...گاز گذاشتم يو رو پام

 ...گفت دوباره باعث بشم تصادف كنه يم طونهيش...كرد يگمم نم

 :سرم گفت يتو ييصدا هي

 "نه؟يبابات و بب يخوا يم ره؟يبگ اديعمه رو  يخونه  يخوا يم ؟ير يقدر تند م نيحاال چرا ا"

 ينم يجور چيه. زد يم نهيس يقلبم محكم تو. بودم دهياز قبل ازش ترس شتريكرده بود، ب كه با رادمان يكردم؟ بعد از كار يم ديكار با يچ

 كار داشت؟ يباهام چ يعني...بدم ديو ام يتونستم به خودم دلدار

 يگاهش نمن. متوقف شد نميكنار ماش. ديبهم رس هيكردم؟ سا يكار م يچ ديحاال با! يلعنت. با مشت به فرمون زدم. و كم داشتم نيهم! كيتراف

كار كنه؟  يخواست چ يم. بهش نكردم يتوجه...دميرو كه كنارم بود شن هيسا نيبوق ماش يصدا. دميشن يتاالپ و تلوپ قلبم و م يصدا. كردم

 يم. نميتونستم بابا رو بب يبه هر حال تا شب م...كردم يبهتر بود كه راهم و به سمت خونه كج م ديكه باهاش حرف بزنم؟ شا كنهمجبورم 

كرد كه  يكرد و من و مجبور م يجا كا رو تموم م نيهم هياگه سا...بذارم ونيوقت نتونم ماجرا رو با بابا در م چيبرم، ه شيطور پ نياگه ا دميرست

 دردسر بندازه؟ يبود كه رادمان و تو دهيمگه چه قدر طول كش ؟يچ رمباهاش ب

 :داد زد. ديرس يبه نظر م يعصبان. ديسرم به سمتش چرخ ارياخت يب. بوق ممتد زد هي هيسا

 ؟يهنوز سر حرفت هست -

 :رو نشونش دادم و گفتم يگوش. دادم نييرو پا شهيش. و در آوردم لميكردم و موبا فميك يو تو دستم
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 .زنم يزنگ م سيبه پل ايراهت و بكش و برو  اي -

 :زد و گفت يپوزخند هيسا

 !يخودت خواست...باشه! ينشد يپس راض -

رو باال  شهيش. نگران شدم يحرفش بدجور نيبا ا يگرفتم، ول ينم يو جد دشيتهد نيرادمان نبود ا ياگه ماجرا. ختيرو رف نهيس يتو قلبم

 يكنم تصادف كنه و تو يكار هيكه  ديلحظه به فكرم رس هي...كرد ينگاهم نم گهيد...نگاهش و به جلو دوخت. كار و كرد نيهم هم هيسا. دادم

 شيپ ديتصادف شد هيتونستم  ياگه م يول ه،يو محكم منيا نيدونستم سوار ماش يهرچند كه م! ديتصادف شد هي...بشه يزخم فتصاد نيهم

 نيتونستم همچ يم يچطور يول د،يرس يبه نظر نم يبد فكر...كردم يم مارستانيب يچند روز راه يرو برا هيكرد و سا يخدا كمك م ديشا ارميب

 ...دميكش ميشونيبه پ يدست يبا كالفگ. افتاد يعمرا دنبالم راه نم...ودكه احمق نب هيسا ارم؟يب شيرو پ يتيموقع

. دمياز جا پر جانياز شدت ه. رو برداشت يموقع، بابا گوش نيدر هم. كردم يپوف يبا كالفگ...دو بوق...بوق هي...بابا رو گرفتم يشماره  دوباره

 :گفتم عيسر

 الو؟! بابا -

 :آورده بود گفت نييكه صداش و پا بابا

 جانم بابا؟ -

 .كرد ينگاهم م يكردم كه با حالت مشكوك هيبه سا ينگاه مين

 .رسم يم گهيد قهيدق ستيتا ب...عمه يدم خونه  امي ياالن م. باهاتون حرف بزنم ديبا! بابا -

 :بابا

 واجبه؟ يليشده؟ خ يزيچ -

 .واجبه يليآره خ -

 :بابا

 ه؟يدر مورد چ -

 .رفتم ديخر يهمون روز كه با آوا برا...فتاد كه من بهتون خبر ندادما ياتفاق هي شيراستش چند روز پ _

 :بابا

 !يكن ينگرانم م يدار ؟يچه اتفاق -

 .ميعمه كه با هم حرف بزن يدم خونه  امي يم يول...دينگران نباش -

 :بابا

 ؟يزد يبه كس نيبا ماش -

 .به كشتن بدم ميرانندگ نيرو با ا يكيكه من  ديترس يم شهيهم...دميبه صورتم كش يو بستم و دست چشمام

 !نه -
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 :بابا

 ؟يپس چ -

 !گهيگم د يم امي يم -

 :بابا

 ه؟يحداقل بگو در مورد چ. خوب االن دل شوره گرفتم...منتظرتم...خوب يليخ -

 .نگرانم يو رد كردم، ول شنهادشيپ. اومد يداده بود كه به نظرم خالف م شنهاديبهم پ يكار هي يكي -

 :ل كرد و گفتهو يكم هي بابا

 ؟يچه كار -

 .خواستم بهتون بگم يفقط م...رد كردم بابا. ستين يكار درست دميفهم يول! يشغل رانندگ -

 :بابا

 .تند نرو...مراقب باش! ها يباش نجايا گهيد ي قهيدق ستيتا ب -

 !چشم -

 :بابا

 !يكار دست خودت داد تيرانندگ نيآخر سر با ا يديد -

 .دميترس يحرفاتون م نيكه از هم نيا يهتون نگفتم؟ براچرا از اول ب ديدون يم -

 :بابا

 ؟يچ يعني -

 .خداحافظ...اونجام گهيد ي قهيدق ستيتا ب...يچيه -

 :بابا

 ...كن يآروم رانندگ...ريسبقتم نگ...تند نرو...زنم يمرتب بهت زنگ م...مراقب باش بابا يليخ -

 !چشم -

 :دادم يبه خودم دلدار. زد يم نهيهنوزم قلبم محكم تو س يكردم، ول يم يشتريب تيامن احساس. دميكش ينفس راحت. و قطع كردم تماس

 ".مونده قهيدق ستيفقط ب...قهيدق ستيفقط ب"

 ...كياون تراف يتو يول چونم،يرو بپ هيسا ديدونستم كه قبلش با يم

كردم، سرم  يم ريگ كيتراف يكه تو يا گهيمثل هر وقت د. مبه نسبت شلوغ شد ابونيخ هيوارد . از اتوبان خارج شدم قهيبعد از ده دق باالخره

 هيسا نميكردم تا بب ينگاه م نهيمرتب به آ. نبود مياصال حواسم به رانندگ. بود ختهيشده بود و به هم ر كياعصابم تحر. درد گرفته بود

دست از  يچ يبرا هيدونستم سا ينم...ناراحت ايم خوشحال باش ديدونستم با ينم...دمياون و پشت سرم ند گهيد قه،يبعد از چند دق...كجاست

 كنه؟ يبود رو عمل دهيكه برام كش ينكنه رفته بود تا نقشه ا...به دلم بد اومده بود. كردنم برداشته بيتعق
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 يحواسم به كل...بود بهش بزنم كينزد. رفتم گهيد نيال يتو عيسر. بوقش بلند شد يصدا. اومد يافتاد كه داشت از رو به رو م ينيبه ماش چشمم

 .بود ختهيمن و به هم ر يتلفن رادمان بدجور يكنكور هم اضطراب نداشتم، ول يبرا يحت...نبودم ياصوال آدم مضطرب. پرت شده بود

 :تو دلم گفتم...دميكش قيچند بار نفس عم...كردم خونسرد باشم يسع

چه  ستين ادتي. عرضه بود يرادمان از اولش هم ب...يم كه سرنخ داده نيبه مع...بابا االن منتظره...رسه يدستشون بهت نم...شه يدرست م"

 ".شه يم ميزود تسل! هيطور نيهم اتشيو بزنند؟ روح فشيو اجازه داد ك ستاديشل وا

 !يستيگفتم تو مثل اون ن يمدام به خودم م...شدم يزدم، سرحال تر م يسر رادمان م يخودم تو شيانگار هرچه قدر پ...حالم بهتر شد يكم هي

 يم نهياراده به سمت آ يزده بود و چشمام ب خيهرچند كه كف دستام ...برگشت يضربان قلبم به حالت عاد. رفت نيكم سردردم از ب كم

 .ديچرخ

شد و به  كينزد نيدفعه به ماش هي. بهش نكردم يتوجه. اومد يم نميداشت كنار ماش...دميرو از كنارم شن يبلند موتور يموقع، صدا نيهم در

مرد دوم بهم . نه يدوم يكاله كاسكت سرش بود، ول ياول. موتور نشسته بودند يدو نفر رو...با وحشت نگاهش كردم. دمياز جا پر. زد شهيش

 :تو دلم گفتم...و كنار بزنم نيكه ماش داشاره كر

 "!حتما"

به  يدفعه موتور هي...ختيفرو ر نهيس يقلبم تو...رو از دست چپ به دست راست داد يمرد دوم باتوم ؟يكار دار يدست اشاره كردم كه چ با

 .زد شهيش يمرد دوم با باتوم محكم تو...ديچيپ نميسمت ماش

به  يموتور. دستام گرفتم يتو گهيبار د هيو  نيفرمون و چرخوندم و كنترل ماش عيسر...و از دست دادم نيلحظه كنترل ماش هيزدم و  يغيج

 يو پام و رو دميچيموتور پ يجلو...سرعتش و كم كرد...دميچيبه سمت موتور پ. دوم و بزنه يبه بهش فرصت ندادم كه ضر. شد كينزد نيماش

 دم،يكه د يفرع يكوچه  نياول يتو عيسر. متوقف شده بودند ابونيخ يراه بندون انتها يافتاد كه تو ييها نيچشمم به ماش...كهگاز گذاشتم 

 :گفتم لبريز. ضربان قلبم دوباره اوج گرفته بود...دميچيپ

 .بن بست نباشه ايخدا...بن بست نباشه -

 دميشن يموتور و م يصدا. زد يكوچه پرنده پر نم ياز شانس من، تو...دميچيپ عيگفتم و سر ينيه. ختيم فرو ر نهيس يقلبم دوباره تو...بود يول

 ينه اون از سر راه كنار م...ه سمت موتور رفتمبا سرعت ب. گاز گذاشتم يو صاف كردم و پام و رو نيماش. شد يتر م كيكه هر لحظه بهم نزد

فرمون  يكف دستام عرق كرده بود و رو. دهنم بود يقلبم تو. و رد شدم دميچيلحظه، از كنارش پ نيآخر...نور باال زدم...بوق زدم...و نه من ترف

 نيچشمم به ماش. رفتم ياصل ابونيود؟ به سمت خشده ب داشياز كجا پ وونهيد نيا...لرزه يكردم تمام بدنم از ترس م ياحساس م. خورد يسر م

 ياصل ابونيخ يتو يبا سرعت از فرع...نفر مخصوصا راه و بند آورده هيگفت كه  يبهم م يحس هي...شدند يافتاد كه پشت سر هم متوقف م ييها

بود  كيزدند و نزد ينور باال م...گوشم بود يتو...راننده ها يناسزا...ها نيبوق ماش يصدا. كردم يمخالف شروع به رانندگ نيال يتو. انداختم

 :گفتم رلبيز. قلبم دوباره به تپش در اومد...دميموتور رو شن يصدا. تونستم با سرعت برونم يبود و نم اديها ز نيتعداد ماش...بكنندكورم 

 خواد؟ ياز جونم م يچ وونهيد نيا...كمكم كن! ايخدا -

 !رهيتصادف بم يتو دميترس يم! موتور بود...شد ينم يول ارم،يآوردم سرش ب هيرو كه سر سا ييبال اي...بهش بزنم نيداشتم با ماش دوست



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٣ 

 كينزد نيماش ي شهيدوباره موتور به ش. دستام به لرزه در اومده بود. م كرده بود وونهيزد كه د يقلبم اون قدر محكم م. ديدوباره بهم رس موتور

 يغبه اون شلو ابونيخ يتو چكسيچرا ه...زدم غيج...زد شهيبه ش گهيبار د هياال برد و باتوم و كه ترك موتور نشسته بود، دستش و ب يكس. شد

 د؟يرس يبه دادم نم

 ابونياون خ يبود كه بتونم با وجود مهارتم، تو ياز اون شتريسرعتم ب...كردم يم يداشتم خطرناك رانندگ يليخ...كردم شتريو ب نيماش سرعت

 .رسوند يشد و دوباره خودش و بهم م يها رد م نيماش نياز ب يموتور به راحت يگرفتم، ول يبقت ممرتب س...كنم يشلوغ رانندگ

فرمون و به سمت چپ كج  عيسر...ديچيها جلوم پ وونهيد نيدفعه ع هي...طور نيموتور هم هم...گاز دادم. ميبود دهيرس ابونيبه سر خ بايتقر

تعادل ...شد دهيلحظه بهش مال نيآخر نميماش...كج كردم تا شاخ به شاخ نشم شتريفرمون و ب. اومد ياز رو به رو داشت م مايماكس هي. كردم

گاز  يپام و از رو...چوندميبه راست پ...چوندميفرمون و به چپ پ...و از دست دادم نيكنترل ماش ه،ياز ثان يكثر يهم خورد و برا به نيماش

 .بود نيماش يافتاد كه جلو يبا چادر مشك يچشمم به زن...برداشتم

 ...و...فرمون و به سمت راست كج كردم. ترمز زدم يرو محكم

كاپوت، به  يدور غلت خوردن رو هيخورد و بعد از  شهيش يسر زن، محكم تو...دميو شن نيماش ي شهيبا ش يبلند برخورد كردن جسم يصدا

 ...موند نيماش ي شهيش يرد خون رو...افتاد نيزم

دست چپم از درد داشت ...دميها رو شن نيبلند بوق ماش يصدا. شاگرد پرت شدم يصندل يو رو ديكوب نميبه ماشمحكم  ينيبعد، ماش يا هيثان

 ...محكمش طرف چپ بدنم و سر كرده بود يبه در زده بود و ضربه  نيماش هي...شد يمنفجر م

دور شدن  يصدا...رفت يم جيسرم گ...ديلرز يم متمام بدن...دميشن يزن و م هي غيمردم و ج اديبلند فر يصدا. رفت ياهيلحظه چشمم س هي

 ...ش و انجام داده بود فهيوظ...دميموتور و شن

 يصدا. نگاه نكنم يخون ي شهيكردم به ش يم يسع...حالت تهوع داشتم...بكشم رونيخوشبختانه تونستم پاهام و ب يمچاله شده بود، ول در

زده  خي...ديلرز يتمام بدنم م...دهنم گذاشتم يدستم و رو. شد شتريحالت تهوعم ب...گوشم بود يهنوز تو ن،يماش ي شهيبرخورد سر زن با ش

 كار كرده بودم؟ يچ...اومد ينفسم باال نم...تونستم بهشون نگاه كنم يكه نم ديلرز ياون قدر م مدستا...بودم

و با دست گرفته  شيشده بود و سر خون ادهيد هم پكه بهم زده بو يكانيپ يراننده .. جمع شده بودند نيبه چند نفر افتاد كه دور ماش چشمم

دهنشون  يها مثل من دستشون و جلو يبعض...چشماشون چهار تا شده بود...به مردم كردم ينگاه...انگار سرش به فرمون خورده بود...بود

 يم...زد يحرف م لشيبا موبا جانيهبود كه داشت با  ياز همه بدتر كس...چند نفر روشون و از اون منظره برگردونده بودند. گرفته بودند

 ...ده يخبر م سيدونستم داره به پل

 :سرم گفت يتو ييصدا هي

 "!يندار قميتصد! دختر يگند زد"

 هيچشمم به ...انداختم نييبذارم، سرم و پا نيزم يكه پام و رو نيقبل از ا. در و باز كردم...همون حال خراب، خودم و به در شاگرد رسوندم با

 ...افتاده بود نيماش ريز قايدق يزن چادر...خودم و به عقب پرت كردم...بلند زدم يغيج...و له شده افتاد يصورت خون هيباز و  اهيجفت چشم س

 يو نم ديلرز يم يعصب يمارهايب نيدستام ع...راننده خوردم ياز پشت به در مچاله شده ...كرد ادهيام ادامه پ ياپيو پ كيستريه يها غيج
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پاره  يلب ها...شكسته ينيب...شكافته يشونيپ...يباز مشك يصورت زن با چشم ها...زدم غيچشمام و بستم و از ته دل ج...شون كنمتونستم كنترل

 :زدم غيوحشت زده چشمام و با دست گرفتم و ج...چشمم جون گرفت شيغرق خون، پ يو صورت...شده

 !نه...نه...نه -

تونستم نفس  ينم...بسته بمونم ياون فضا يتونستم تو ينم...رفتم يم رونيب ديبا يول...رميم بگتونستم آرو يدادم و نم يو تاب م چيو پ خودم

 ...بكشم

تونستند وزنم و تحمل كنند،  يكه از شدت لرزش نم ييدر پشت و باز كردم و با زانوها. رفتم نيگرفتم و پشت ماش يو به صندل دستم

 ...افتاده بود نگاه نكنم نيماش ريكه ز ينكردم به ز يسع...دادم هيتك نيبه ماش...ستادميا

 كرده بودم؟ نكنه اون زن مرده باشه؟ يچه غلط...شده بود سيتمام صورتم از اشك خ. بخورم نيبود زم كيكه نزد ديلرز ياون قدر م زانوهام

لب  كان،يپ يراننده ...امال بند اومده بودك ابون،يخ نيال هي...شدند يتر م كينزد نيمردم هر لحظه به ماش.. دور شدم نياز ماش...عقب رفتم عقب

 :از مردها به سمتم اومد و گفت يكي. بود دهيآب نشسته بود و سرش و با دستمال چسب يجو

 ؟يكرد يچه غلط ينيب يم ؟يشد وونهيدختر؟ مگه د يكار كرد يچ -

 :اون مرد و گرفت و گفت يپسر بازو هي

 ...و از دست داد نيو كنترل ماش ديترس...زد نشيماش ي شهيش يا باتوم توب...دميمن د...كرد يم تشيداشت اذ يموتور هي -

 ...اگه اون زن مرده باشه...خورد يم چيمعده م پ...كردم يگلوم حس م يقلبم و كامال تو...اومد ينفسم باال نم...نشستم نيزم يرو

 ياون قدر حالم خراب بود كه جرئت نم...شدند يتر م كيزدمردم هر لحظه بهم ن...اومد يبند نم ميعصب يها هيگر...هق هق افتاده بودم به

 :دميشن يهام م هيهق هق گر نيصداهاشون و از ب...گفتند يم ييزهايچ هيدر گوش هم ...بشن كيكردند بهم كامال نزد

 ...كرد رشيز...خدا يوا...زن رو كشت -

 .گرفته قيحتما تازه تصد...كم سن و سالم هست -

 ...اومد يهت مداشت خالف ج! وونهيد -

 ...شه يم يچ مينيبب ان،يب سيآمبوالنس و پل ديبذار -

باز بود و سرش  نيدستاش به طرف...زن افتاد يچشمم كنار رفتند و چشمم به جنازه  يلحظه مردم از جلو هي...بدبخت شدم! هم تو راه بود سيپل

شب تا  يتو! من...من كشته بودمش...نميو له شده ش و بب يت خونتونستم صور يباز بود و از همون فاصله م مهيدهنش ن...به سمت باال بود

 ...بدم صيتشخ ينتونسته بودم اون و با چادر مشك لحظه نيآخر

 :داد يزد و ناسزا م يداد م كانيپ ي راننده

زن  نيا...مردم و به كشتن دادمن و داغون كرد، هم زن  نيهم ماش! كار كرد يدختر چ نينگاه كن ا...ننديپشت رل بش ديزنا نبا نيگم ا يم يه -

 يخوا يم يزن و چ نيا ميتي يجواب بچه ها ؟يكن يرانندگ يتون ينم يوقت نيپشت ماش يآخه دختر، چرا نشست...شوهر داره...حتما بچه داره

 ؟يبد

آب ولو  يلب جو...ندممعده مو برگردو اتيمحتو يهمه . آب رفتم يدفعه از جام بلند شدم و به سمت جو هي...هام شدت گرفت هيهق گر هق
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 رونيم ب نهياز س دميترس يزد كه م يقلبم اون قدر محكم م...تمام بدنم عرق كرده بود...رعشه به بدنم افتاده بود...رفت يم ياهيچشمم س...شدم

 .بجهه

 

 :ديچيپ يگوشم م يمردم تو يصدا

 .رفت يداشت از دست اون در م...كرد يم تشيداشت اذ يموتور هي -

 ...جامعه م پر از گرگ نيا! گهيشه د يم نيهم نهيش يپشت رل م يجوون نيدختر به ا -

 ...زن صبر بده نيا يخدا به خانواده  -

 رسه؟ ينم سيچرا پل -

 ...سه بار...دو بار...بار هي...زدم غيگوشام گذاشتم و از ته دل ج يو رو دستام

اضطراب و وحشت ...داشتم از ترس...تونستم خودم و جمع و جور كنم ينم...هيگر ريجدول گذاشتم و زدم ز يسرم و رو...آوردم نييو پا دستام

 .مردم يم

 !ديسف يمزدا...ديچرخ نيسرم به سمت ماش ارياخت يب...دميو شن نيماش هيترمز بلند  يدفعه صدا هي

 :گرفت و در گوشم گفت بازوم و. تصادف ننداخت يهم به صحنه  ينگاه مين يحت...در و باز كرد و دوان دوان به سمتم اومد هيسا

 .زود باش...بلند شو -

دستش  يبازوم و از تو. ديرس يزده به نظر م جانيه...مش كرده اش دور و برش رها شده بود يرنگ از سرش افتاده بود و موها يصورت شال

 :كنارم نشست و آهسته گفت هيسا. داد كه صحبت كنم يبهم اجازه نم هيهق هق گر...در آوردم

 ؟يچ يعني يدون يم...يندار قيتو كه تصد ؟يفهم يم...يشتآدم ك يزد -

 :كنم يفراموش نم ميروز زندگ نيرو گفت كه تا آخر يجمله ا.. گذاشته بود ياون شب لنز آب...چشماش زل زدم يتو

 !قتل عمد يعني -

 يخالف جهت رانندگ...م باطل شده بود مهنايگواه...گفت يراست م...بود غش كنم كيلحظه نزد هيرفت و  جيسرم گ...ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 !و آدم كشته بودم...كرده بودم

 :و گفت ديدستم و كش هيسا...رفت يم ياهيس چشمام

 ؟يفهم يم! يآدم كشت...ميبر ايب رنيكه شانس فرار و ازت بگ نيقبل از ا...سيزنند به پل يمردم زنگ م! بجنب -

 :گفت رلبيز. بلندم كرد نيو از زم ديو كش دستم

 ...زود باش...بدو -

 نيبا سرعت به سمت ماش. ختميلرزانم ر يپاها يو تو مياز جا كنده شدم و تمام انرژ...ديدو نشيو به سمت ماش ديدستم و كش دوباره

 :مردم از پشت سرمون بلند شد يصدا...ميديدو

 كجا؟ -
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 ...ره يداره در م -

 !بدو آقا -

 .ره يداره در م...رشيبگ -

 ي شهيبا دست به ش. دنديچند نفر از مردها بهمون رس. رو زد يسوار شد و قفل مركز هيسا. انداختم نيماش يدم و خودم و تودر و باز كر عيسر

 .زدند نيماش

 ...باز كن درو -

 .نميبب ستايوا -

 آدم كش؟ ير يم يكجا دار -

 يحس...رفت يم ياهيچشمام س...ديته كش ميبعد، انرژدادم و  هيتك يسرم و به پشت...از جاش كنده شد نيگاز گذاشت و ماش يپا شو رو هيسا

 .من آدم كشته بودم...كه من كشته بودمش ميرو پشت سر گذاشته بود يزن...داشتم ياريو هوش يهوشيب نيب

 :تمكردم و گف يناله ا...بدنم در اثر تصادف كوفته شده بود...تونستم سر دردناكم و تكون بدم ينم...كرد شتريو ب نيسرعت ماش هيسا

 .بابام شيخوام برم پ يم -

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ هيسا

 ...يتونه برات بكنه؟ آدم كشت يكار م يبابات؟ بابات چ -

 :بغضم و فرو دادم و گفتم. ختيگونه هام ر يدوباره رو اشكام

 .دنديمردم د...شاهدم دارم...زدم يوقت به زنه نم چياگه اون نبود، من ه...يرو فرستاده بود هيتو اون موتور -

 :سر تكون داد و گفت هيسا

و باطل شدن  تيخراب رانندگ يكه با سابقه  نيكه با توجه به ا نهيا ه؟يپرسن چ يدادگاه ازت م يكه تو يزيچ نياول يدون يم يول...خوب -

 ؟ياول پشت فرمون نشسته بود يوهله  يتو يچ يت، برا نامهيگواه

 :آهسته گفتم...نشستم يپشت فرمون م ديمن اصال نبا...فتگ يراست م...و به سمت پنجره چرخوندم سرم

 .يكه تو من و ترسونده بود نيا يبرا -

 :و گفت ديخند هيسا

 يم يتيقانون به احساس ترس تو اهم يكن يشه؟ فكر م يدادگاه ارزش قائل م يحرفات تو نيا يبرا يكس يچند سالته دختر؟ واقعا فكر كرد -

 ده؟

 :اومد گفتم يكه به زور در م ييصدا و با دست گرفتم و با سرم

 .ده يبه خالف كار بودن تو كه م -

 :ابرو باال انداخت و گفت هيسا

 ده؟ هان؟ يبهش دست م ياون وقت بابا جونت چه احساس...ره يدار م يسر جفتمون با هم باال يده، ول يم تياهم -
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فكر  يبابات چ...كنه يم دايپ يگه كه مامانت چه احساس يدونستم م يم...نهك يكنه كه با احساساتم باز يم فيجمله رد يسر هيدونستم االن  يم

 ...و...نكن تيخانواده ت و اذ...كنه يم

 يبابام م ديشا...افتم يچاه م يو تو امي يدونستم اگه باهاش برم، از چاله در م يم...شدم ينم ميتسل يول ختم،ير يصورتم اشك م يبه پهنا داشتم

چند سال ...كردم يم يشدم و رانندگ يم نيسوار ماش دياول اصال نبا يمن در وهله ...بود هيهرچند كه حق با سا...ابت كنهو ث ميگناه يتونست ب

دونستم اگه شروع به فكر كردن در  يم...خواستم به خانواده م فكر كنم يده سال؟ نم...پنج سال؟...دو سال؟...سال؟ هيخورد؟  يحبس بهم م

من احمق، همون بار اول نقطه ...نده هيگفت نقطه ضعف دست سا يحرف رادمان افتادم كه م ادي...كنم يم هيسا ميتسلمورد اونا كنم، خودم و 

 دينبا...دونستم يو خوب م زيچ هيكردم؟ فقط  يكار م يچ ديبا...چشمام و بستم...م باطل شده نامهيگفته بودم كه گواه...و رو كرده بودم فمضع

 ...ه بشمهمرا هيبا سا دينبا...برم

 :و باال آوردم و گفتم سرم

 .كن ادهيكنار پ نيمن و هم -

 :و گفت ديبلند خند يبا صدا هيسا

 .يكن يباهام همكار يكه قبول كرد نيا يعنيمن راننده تم؟ سوار شدنت  يفكر كرد -

 :گفتم تيعصبان با

 .خواستم از اونجا دور بشم يكه فقط م نيا يعنيسوار شدنم  -

 :گفت. حرف بزنه يمنطق يلحنكرد با  يسع هيسا

 .يتو آدم كشت...عاقل باش -

 :كوبوندم و داد زدم نيو به كف ماش پام

 يكه تمركزم و تو يموتور و فرستاده بود هي...كنم يكار خالف باهات همكار هي يكه تو يازم دعوت كرده بود...يكرده بود دميتو تهد -

 ...به هم بزنه يرانندگ

 :زد و گفت يپوزخند هيسا

 !مدركش و رو كن -

 :سر تكون دادم و گفتم. زدم يبار من بودم كه داشتم پوزخند م نيا

 !نگران نباش...مدركم دارم -

 :ابرو باال انداخت و گفت هيسا

 جدا؟ -

و رادمان در مورد رضا  امياون قدرها هم كم عقل نبودم كه صاف ب. دميلرز يم تيهم از ترس و هم از عصبان...ديتپ يم نهيس يمحكم تو قلبم

 .گرفتم و روم و برگردوندم گريزبون به ج نيهم يبرا. كاره ست يبفهمه بابام چ ديدونستم نبا يم...حرف بزنم هيسا يجلو

 :به صورتم نگاه كرد و گفت يركيبا ز هيسا
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 ؟يمن روش كن يبرا يخوا ينم اي يبلوف زد ه؟يپس مدركت چ! خوب -

 :تو دلم گفتم...بهش گفتم ييناسزا رلبيز

 "كار كنم؟ يچ! كمكم كن ايداخ"

كردم مغزم و به كار  يسع...هم قطع نشده بود هيثان هي يبرا يبودم، حت دهيرادمان رو شن يكه ماجرا يلرزش دستام از وقت...دهنم بود يتو قلبم

 يصحنه  يو تو لميو موبا فيو ك نيماش. كه كرده بودم فكر كردم ييچند لحظه به كارها. كردم يخودم بررس شياحتماالت و پ يهمه . رميبگ

كه تماس با بابا ...تماسم نياصال دوست نداشتم آخر. ديرس ينم لميبه موبا هيبود كه دست سا نيبه ا شيحداقل خوب! جرم جا گذاشته بودم

 !كارم تموم بود ه،يبابام ك ديفهم ياگه م. رو چك كنه...بود

گشتم،  يم شتريذهنم ب يتو يهرچ يول...ارميب اديف و خالفكارها بهم زده بود به مختل يرو كه بابا در مورد باندها ييحرفا يكردم همه  يسع

 !يبه نافرمان...داد يفرمان م زيچ هيمغزم فقط به ...بود دهياطالعات از ذهنم پر كش نيا يانگار همه . شدم يكمتر موفق م

 :كردم و گفتم هيبه سا رو

 .يش يم مونياز بردنم پش ايبرم  يذار يم اي -

 :با تعجب گفت هيسا

 ،ياريشانس ب يليخ! يتو آدم كشت ؟يفهم يم. ميازت محافظت كن ميتون يكه م مييفقط ما! نيبب ؟ياريدر ب يسمج باز يخوا يجدا؟ هنوزم م -

در . بهت برسه سيدست پل ميذار ينم....ميكن يدرست م يجعل تيبرات هو. ميازت محافظت كن ميتون يما م...زندان يافت يده سال م يبرا

 .يكن يهمكار هامونبا ديازاش با

 :گفتم...افتادم يم هيدوباره داشتم به گر...كرد يتكرارش نم گهيكاش د يا...ديجوش ياشكم از نو م يچشمه  ،يگفت تو آدم كشت يبار كه م هر

 د؟يكاره ا يآخه شماها چ -

 :شد گفت يكه كم كم داشت بداخالق م هيسا

 !گهيد يفهم يخودت م اونجا مير يم! يزن يچه قدر حرف م -

. و كنار مرد نگه داشت نيماش هيسا. بود ستادهيمرد چهارشونه و قدبلند افتاد كه وسط كوچه ا هيچشمم به . خلوت كرد يكوچه  هيو وارد  نيماش

 :ديمرد پرس. دوباره به راه افتاد هيسا. مرد سوار شد و پشتم نشست

 كنه؟ يشد كه همكار يراض -

 :گفت يبه بداخالق هيسا

 !كار كرده يچ ستين شيهنوز حال! نه -

 :خشن و بمش گفت يبا همون صدا مرد

 ؟يبهش فرصت بد يخوا يم -

 :بهم كرد و گفت ينگاه خصمانه ا هيسا. نشم، من و بكشن؟ قلبم به تپش در اومد ينكنه اگه راض ؟يچه فرصت...ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 !نه -
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 :و گفتم دميجا پر از

 د؟ينز يحرف م ياز چ -

 جيسرم گ...ديچيپ مينيدهن و ب يفرار تو يماده ا. مرد چنگ زدم يزدم و به دست ها يغيج...دهنم فشرد يرو رو يدفعه مرد از پشت دستمال هي

 ...شد كيرفت و بعد همه جا تار ياهيچشمام س...با ناخون هام دست مرد رو چنگ زدم...دست و پا زدم...رفت

 

****** 

بدنم هنوز كوفته ...ام دهيتشك نازك دراز كش هي يمتوجه شدم كه رو...دميكش ميشونيبه پ يدست. مردم يسردرد داشتم ماز . و باز كردم چشمام

زن  هي يدفعه صورت خون هي...كردم يچشمام و بستم و آهسته ناله ا. تشك افتادم يرفت و دوباره رو جيخواستم از جام بلند شم كه سرم گ. بود

تونستم  يم يچطور...كرده بودم يعجب كار...ختيصورتم ر ياشكام رو. دميبه خودم لرز...چشمام جون گرفت يباز، جلو اهيس يبا چشما

گفت  يمرتب بهم م...داد يم ديمرتب بهم ام...خواست قبول كنه اون زن مرده يوجودم بود كه نم يتو يزيچ هيخودم و تا آخر عمر ببخشم؟ 

مرده ...كرد يو روشن م زيبازش، همه چ يحركت و چشما يبدن ب...كه كار تموم شده بوددونستم  يم...يول...شهاون زن زنده با ديشا

 ...رهيممكنه بم يراحت نيآدم به هم هيتونستم قبول كنم كه  يهرچند كه نم...بود

دستم و به . رفت جيرم گس. دستام انداختم و از جا بلند شدم يوزنم و رو...كردم بلند شم يمن كجا بودم؟ دوباره سع يراست...خودم اومدم به

 ينيچشماش درشت و ب...داشت يعسل يو چشم ها يپوست كارامل. نشسته بود نيزم يافتاد كه رو به روم رو يچشمم به زن جوون...گرفتم واريد

 يوئكاله س. بود دهيپوش يمشك نيو شلوار ج يشرت مشك يسوئ. به سرش زده بود يهد بند مشك هيداشت و  يبلند يشونيپ. بودش پهن 

 .هدبندش انداخته بود يشرتش و رو

از ترس و  نيا...و خودم و چك كردم دميبه لباسام كش يمن و كجا آورده بودند؟ دست...ختيفرو ر نهيس يقلبم تو...دفعه متوجه اطرافم شدم هي

 ...خواستند ينم زهايچ نيا يانگار من و برا! نه يول...نكنند يكه بهش دست دراز نيا...داشت يشد كه هر دختر يم يناش يدلهره ا

بود  فيكث وارهايد. نوشته شده بود واريد يمختلف رو يشكل و جمله ها ،يجاها با اسپر يبعض. افتاد كه توش بودم يخونه ا واريبه در و د چشمم

ا سقف به نسبت كوتاه، رو سالن ب هي...دميبه سرم كش يدست. شده بود زونيلوستر، از سقف المپ آو يبه جا. جاها تار عنكبوت بسته بود يو بعض

اون  يجا چيداشت و ه يرنگ يموكت سرمه ا ن،يزم. رفتند يطرف و اون طرف م نيكه بدون توجه به من، ا دميد يرو م ييكسا. به روم بود

 .رفتند يموكت راه م يهمه با كفش رو. شد ينم دهيفرش د

 .طرف و اون طرف نگاه كردم نيوحشت زده به ا...آب دهنم و قورت دادم .دردسر افتاده بودم يتو يراست يراست...زد يم نهيس يمحكم تو قلبم

 :داد زد يتو دماغ ييبعد سرش و به سمت سالن چرخوند و با صدا...چشمام زل زد يتو هيچند ثان. و به سمت زن جوون چرخوندم سرم

 .دختره به هوش اومد! ايب -

 هيداشت با . بود و پشتش به ما بود ستادهيكرد كه وسط سالن ا ينگاه م يشت به مرددا...رد نگاه زن و گرفتم...دندينفر به سمتمون چرخ چند

كوتاهش و از پشت  يمشك يموها. آشنا بود تينها يب ميهم برا هياز همون زاو...به مرد نگاه كردم يبا كنجكاو. كرد يدختر آهسته صحبت م

 پيت يبودم، ول دهيوقت اون و ند چيمطمئن بودم كه ه...لند و الغر اندام بودقدب. داشت يا رهيپوست ت. بود دهيدو طرف سرش و تراش. دميد يم
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 !ستين بهيهم با من غر يليگفت كه اون مرد، خ يبهم م يحس هي...زد يم نهيس يقلبم محكم تو...انداخت يم يكس اديمن و  كلشيه

 يقلبم تو...فسم بند اومد... ديمرد به سمتم چرخ...ور شدتكون داد و به سرعت د دنيفهم يزد، سرش و به نشونه  يكه با مرد حرف م يدختر

 ...لرزش دستام برگشت. ختيفرو ر نهيس

شده  اهيچشماش س ريز...چه قدر عوض شده بود...يول...خوش فرمش يو لب ها ينيب...خوشرنگش نگاه كردم يآب يبه چشم ها...شد ينم باورم

وحشتناك  ريساعد دست راستش، تصو يرو...چسبونشو باال زده بود يشرت مشك يت يها نيآست. انداخته بود غيسمت چپش و ت يابرو...بود

 .شده بود يبلند خال كوب شين يبا دندون ها يمرد

 :تته پته كنان گفتم...زد يم نهيس يقلبم محكم تو...به سمتش رفتم آهسته

 سرت آوردن؟ ييچه بال...چه ...چه...رادمان -

كه به  يآدم...شده ليتبد گهيآدم د هيكردم به  يحس م...بودم دهيداشت كه قبال ند يچشماش برق...شتدا يخاص طنتيلبخندش ش...زد لبخند

 .تر از قبل شده بود رهيصورتش الغرتر و ت...شد يم دهيد ييباياز ز يش، آثار رهيهرچند كه از پشت صورت ت...باستيشد گفت كه ز يم يسخت

انگار اصال نگران ...شكه نشده بود دنميانگار اصال از د...كردم يباور نم!...نه...جوه ياره آدامس مد يمتوجه شدم كه با خونسرد...ستادميوا جلوش

 .سر خودش بود ريز زيانگار همه چ...نبود

 :گفتم يناباور با

 تو بود؟ يهمه ش نقشه  -

 ...داد يكم باال م هيستش و را يكرد و ابرو يموقع لبخند زدن، لبش و به طرف چپ كج م...داد لميو تحو طونشيلبخند ش همون

 :و داد زدم دميش و چسب قهي. دفعه به سمتش حمله كردم هي. خون تو رگام به جوش اومد...زد يكرد و لبخند م يصورتم نگاه م يتو داشت

 ...يليخ...يپست يليخ! يبهم دروغ گفت! سر خودت بود ريهمه ش ز...كردم يمن داشتم بهت اعتماد م! يآشغال عوض! يعوض -

دستام و به دو . بلندش فشار داد يانگشت ها يساعد هر دو دستم و محكم تو. ش جدا كرد قهيو با قدرت، دستام و از  ديو از ساعد چسب دستام

 :صورتش و جلو آورد و گفت. ش خوردم نهيبه س. ديطرف باز كرد و من و به سمت خودش كش

 ...ستميمن رادمان ن -

رادمان  يرايبم و گ يبه صدا يشباهت چيه ش،يكشدار و زخم يصدا...اون رادمان نبود...نه...گاهش شدمن يمحو آب...قلبم اوج گرفت ضربان

 :داد و گفت لميو تحو طونشيلبخند ش...چشمام زل زد يتو. نداشت

 !اسم من بارمانه -

 ششم فصل

 

با  نه،يشوم يباال ييطال يمجسمه ها. نشسته بود نهيكنار شوم يرنگ ييطال يمبل شاهانه  يافتاد كه رو يچشمم به مرد جوون. و بلند كردم سرم

از  يمرد، فرش يپا نييپا. شده بود دهيپوش يكيكرم ش يوارياتاق، با كاغذ د واريد. داشت يهماهنگ نهيشوم يسنگ ها يرنگ مبل و رنگ قهوه ا

 نهيبا نور شوم ك،يتار كياتاق كوچ. كرد ياه منگ شيآت يدستش بود و به شعله ها يسكيو وانيل هي. زبون بسته پهن شده بود وونيح هي ستپو
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كوتاه گذاشته شده  يزيم يگرامافون بود كه رو هي واريكنج د. قرار داشت ييبايز يو با صندل يگرد و چوب زيم هيپشت سرم . روشن شده بود

 .بود

 يمشك يچشم ها. كردم شيوش حالت مشكخ يبه موها ينگاه. به رنگ بنفش بود  زشيكراوات و بول. به تن داشت يكت شلوار سرمه ا مرد،

داشت و به نسبت  ياومد كه صورت مردونه ا يم ادميخوب . ارمشيشد كه به خاطر ن ينم ليدل ينبود، ول دميد ي هيزاو يخوش حالتش تو

 .نشسته بود ياون صندل يشد اون بود كه حاال رو ينمباورم . بود افهيخوش ق

حركت  هيبا . چشمام ثابت موند ينگاهش رو. كرد يصورتم و بررس يبا دقت، تك تك اجزا...كرد گرفت و به صورتم نگاه شيو از آت نگاهش

 .طرف و اون طرف چرخوند نيسرم و به ا...دستش و جلو آورد و چونه م و گرفت. مبل بلند شد و به سمتم اومد ينرم از رو

به . بودند دهيرنگشون و اتو كش ييطال يموها. بودند دهيتاپ قرمز پوشبا  يكوتاه مشك يدامن ها. اتاق باز شد و دو دختر جوون وارد شدند در

 .وقت شام شده بود...كردند زيم دنيشروع به چ. رفتند كه پشت سرم قرار داشت يشكل يا رهيو دا يچوب زيسمت م

 :و گفت ديخند مرد

 يول...اون موقع ها صورتت بچگونه بود...يشده باشچهار سال عوض  نيا يقدر تو نيشه ا يباورم نم...ميديرو ند گهيچهار ساله كه همد -

 .يتر از سابق شد افهيخوش ق يليخ...يواقعا جذاب شد...االن

 يكه دارم نگاهشون م دنديتا د...دنديچ يو م زيداشتند م. به سمتشون برگشتم. پشت سرم كرد يبه دخترها يفيظر يحركت چشم، اشاره  با

 .شون و ازم گرفتندانداختند و نگاه نييكنم، سرشون و پا

. با موهاش داشت يتضاد جالب دشيپوست سف. شد يو نقص م بيع يتر بود، صورتش ب كيكوچ يكم شينياگر ب. به صورت مرد كردم ينگاه

 :بهش گفتم

 .تر بهت بدن يكار درست و حساب هيكه  يكرد يو التماس م يديدو يو اون م نيدنبال ا ادي يم ادمي...يكرد شرفتيخوب پ -

 :زد و گفت يندپوزخ

 ؟يشل و ول يهنوزم همون جور...راستش و بگو...رو نداشتند يكار چيه يها بودم كه جربزه  يبهتر از بعض -

 :زد و گفت يلبخند...و ندادم جوابش

 .ادي يخوشم نم شيو خونسرد ياليخ يب نياز ا چيه...داداشت كجا مونده؟ چه قدر لفتش داده -

 يبا دست محكم تو. موند به سمتم اومد يم زيجست و خ هيشب شتريكه ب يبلند يبا گام ها. مان وارد اتاق شدموقع، در باز شد و بار نيهم در

 :كمرم زد و گفت

 ؟يچطور -

 :شونه م انداخت و گفت يبارمان دستش و رو...بهم زد يدار يمرد، لبخند معن...خورده سر جام جا به جا شدم هيضربه اش  با

 ه؟يموضوع چ...خوب -

 :روشن كرد و گفت يگاريس مرد

و به  ميريگ يو ازش م تمونيحما يكه اگه باهامون كار نكنه همه  يداد حيبراش توض...كنه يهمكار ستيكه داداشت حاضر ن نهيموضوع ا -
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 شه؟ يجرم قتل عمد اعدام م

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

 .ندادم حيتوض...نه -

 :و گفت اخم كرد...به بارمان كرد ينگاه مين مرد

 .يبد حيبهتره براش توض...خوب -

 يگشتم كه م يم يدنبال بارمان...تونستم نگاهم و از صورتش بكنم ينم...لبخند زد و شونه م و فشرد. نگفت يزيچ يبهم كرد، ول ينگاه بارمان

 ...گود رفته گم شده بود يو چشم ها رهيانگار پشت اون صورت ت...كردم ينم داشيپ...شناختم

 تيبهم اهم ايدن يكه تو يآدم نيكردم آخر يحس م...ادي يسرم م ييچه بال...خوان يازم م يچ...برام مهم نبود كه كجام گهيد...ه بودگرفت دلم

 يمرزها يهمه  دنش،يبا د...طور گم بشه نيا...طور غرق بشه نيشد كه بارمان ا يباورم نم...انداختم نييسرم و پا...رفته نيداد هم از ب يم

مثل  يكيشد كه خودش هم  يباورم نم...كنه يكشه و مقاومت م يم يكردم اون داره سخت يسال ها فكر م نيا يهمه ...كسته شده بودش قاومتمم

 .اونا شده باشه

 :سرش و به سمت مرد چرخوند و گفت بارمان

 م؟يكار كن يچ ديحاال با...خوب -

 :شونه باال انداخت و گفت مرد

 حواست با منه بارمان؟....كنم شيبه من تا حال شيسپر يكه م نيا ايكنه و جات و پر كنه،  يكه همكار ينك يم يخودت به داداشت حال اي -

 :زد، سرش و به سمت مرد برگردوند و گفت يم ديكه داشت دو تا دختر پشت سرمون و د بارمان

 .كنم يم شيخودم حال...باشه...آهان...هان؟ -

 :رو به مرد كردم و گفتم. ادي يخوشش نم ييمو طال يدونستم از دخترها يم...انداخت و لباش و جمع كرد شينيبه ب ينيچ

 .كنم يهمكار يكن ميو راض ياريسرم ب يكه بتون ستين ييبال چيه...من آب از سرم گذشته -

بود كه  يتياهم ير فرد بكردم اون قد يم يكه با گروه همكار يزمان يبود، ول يكه اسمش چ اديب ادميكردم  يدعا م. مبل نشست يدوباره رو مرد

 .بودم دهياسمش و نپرس يحت

 :و گفت ستاديراست ا. مرد و پر كرد وانياز دخترها ل يكي

 ...اومده دنتونيد يبرا هيسا -

 :زد و گفت يلبخند مرد

 ...نمشيدوست داشتم بب يليخ...خودش اومد يچه خوب شد كه خودش با پا -

اونم ...برام پاپوش درست كرده بود! تهيعفر يدختره ...دوست داشتم گردنش و بشكنم...نميبب رو هيمنم دوست داشتم سا. سر تكون داد دختر

انگار . داشت يكار مهارت خاص نيا يتو شهيداشتم كه هم اديخوب به  يليخ...خروار مدرك و شاهدم بود هيكه پشتش  يقتل...قتل عمد! قتل

 .از خودش نذاره ييتا آدم بكشه و ردپا بودساخته شده 
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با نفرت، چشمم و ازش ...هم فشار دادم يفكم منقبض شد و دندونام و رو. دستام و مشت كردم ارياخت يب. شد كيوارد اتاق تار هيباز شد و سا در

كه  دميد ينگاهش م يرو تو يهمون برق. بود و چشماش و تنگ كرده بود ستادهيا نهيسرم و به سمت بارمان چرخوندم كه دست به س. گرفتم

نفرت تا سر حد ...ميحس مشترك داشت هي. دميشن ينفساش و م يداد و به وضوح، بلند شدن صدا يهم فشار م يلباش و رو. دميترس يازش م

 !مرگ

 :و گفت ستاديمرد ا يسرش و باال گرفت و جلو. من و بارمان داد ليتحو يپوزخند هيسا

 .هر دو تا كار و تموم كردم -

 :سر تكون داد و گفت مرد

 ...دونم يم -

 :هم گره كرد و گفت يو تو انگشتاش

 ه؟يچ شيكه آورد ياسم دختر...خوب -

 :شونه باال انداخت و گفت هيسا

 .دميازش نپرس -

 :بهش رفت و گفت يچشم غره ا هيسا. پوزخند زد بارمان

 ؟يهم جز مسخره كردن بلد يا گهيتو كار د -

 :گفت يبا لحن كوبنده ا بارمان

 ؟يگند زدن بلدجز  يا گهيتو كار د ؟يتو چ -

 :با خشونت داد زد مرد

 !بسه -

 :كرد و گفت هيبه سا رو

 !كيترالن تاج...اسمش ترالنه...آمارش و در آورده ايرو -

كار كرده بودند؟ تونسته بود به باباش خبر بده؟  يبود؟ باهاش چ دهيبه اونم رس هيكجا آورده بودنش؟ دست سا...ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 .كردم يدهنم احساس م يقلبم و تو. صورتم نذاره يتو يو بهتم، نشونه ا يكردم شگفت يسع. ديتپ يم نهيس يقلبم محكم تو

 :گفت مرد

 ...هيباباش قاض -

 !ارنيدختره ن يسر بابا ييوقت بال هي...درات و روم نبند يهمه ! ايخدا

 :ادامه داد مرد

 تونه دخترش و تبرئه كنه؟ ينم كيارسالن تاج يكن يفكر م -

 :قدم به سمت عقب برداشت و تته پته كنان گفت هي. ديپر هياز صورت سا گرن
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 ...دونستم ينم...من...من...من -

 :داد زد مرد

 ؟ياريآمارش و در ب يقبلش نرفت! احمق! يدونست يمعلومه كه نم -

 :لرزون گفت ييبا صدا هيسا

 .باشه يكردم كه باباش آدم خاص يفكرشم نم ديباور كن -

 :گفت يبلند يبا صدا مرد

مواد مغزت و از  ه؟يسا هيچ يدون يم...دردسر يتو يكه همه مون و بنداز نينه ا...يو جبران كن يكه زد ييمن بهت مهلت داده بودم كه گندها -

 ...برده نيب

 :و گفت ختيصورتش ر ياشكاش رو...به التماس افتاد هيسا

 داينفر كه به درد بخوره رو پ هيهفته چطور ممكن بود  هي يآخه تو...كم بود ديبود كه بهم داده يمهلت...خورم يمن به درد م ديباور كن...نه -

 يكار رو م نيخودم ا...ميكن يصحنه ساز ميتون يم... ميكش يدختره رو م! نداره كه يكار...خورم كه جبران كنم يقسم م...كنم يجبران م...كنم؟

 ...چند نفر بهش تجاوز كردند و كشتنش...پناه بردش ابونيكه از ترس به ب ميد ينشون م...كنم

 يا دهيفا يدست راستم كوبوندم تا لرزشش و متوقف كنم، ول يدست چپم و محكم رو...ختيفرو ر نهيس يقلبم تو...از تعجب گشاد شد چشمام

 .دو تا دستم با هم به لرزه افتاد...نداشت

 :سر تكون داد و محكم گفت مرد

 .هذارم دستت به ترالن بخور يمن نم -

عجب ! بدبخت يدختره ...رهيكم آروم بگ هيكه بود، باعث شد دلم  يهرچ ؟يچ يعنيحرفش  نيا...ميدار بهم كرد يمعن يو بارمان نگاه من

 .من، اون و هم گرفتار كرده بود ينحس. من بود ريهمه ش تقص. داشت يشانس بد

 :مرد انداخت و گفت يخودش و به پا هيسا

 .ديبهم فرصت بد گهيبار د هي...كنم يمخواهش ...كنم يمن درستش م -

 :اون و كنار زد و گفت يمرد با لگد. با نفرت نگاهم و ازش گرفتم. دلم خنك شد...حقش بود...لرزه يكه از ترس م دميد يزد و م يم زار

 ...يمعتاد شد يبدجور...كنه يكار نم گهيمغزت د. يخور يبه درد نم گهيد! دست بهم نزن آشغال -

 :زد غيج هيسا

 .دم ترك كنم يقول م...كنم يترك م -

 :رو به بارمان كرد و گفت. برن رونيبا سر به دو دختر اشاره كرد كه از اتاق ب مرد

 .خودت حسابش و برس...رو سپردم دست تو هيسا -

 يرو زيآم طنتيش يخندلب...شوم از جنس جنون يبرق...نبود بيكه برام غر دميد يچشماش م يرو تو يبرق. وحشت به بارمان نگاه كردم با

 :گفتم رلبيز. ديكش رونيب يدستش و پشت شلوارش برد و اسلحه ا. لبش نشست
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 ...كنم يخواهش م...بارمان -

 :زد و گفت يپوزخند بارمان

 آره؟ ست؟يانتقام ن يبخششه، تو يكه تو يلذت -

 :زد و گفت ميشونيپ يدست تو با

 .ستيقصه ن گهيد...يواقع يايدن...استيند نجايا. شب بچه هاست يمال قصه ها نايا! احمق -

 :زد غيج هيسا. كوبوند وارياون و با موهاش بلند كرد و به د. زد هيسا يبه موها يبارمان چنگ. دياز وحشت كش يغيج هيسا. رفت هيسمت سا به

 ...تو رو جون مادرت...دم يقسمت م...كنم يخواهش م...بارمان -

 :زد اديفر بارمان

 !ارياسم مامان منو ن -

 :گفت يغيج غيج ييشده بود، با صدا سيو صورتش از اشك خ ديلرز يم ديب نيكه ع هيسا. شده بود شهيتر از هم رهيت صورتش

 !تو رو خدا...تو رو جون رادمان...خواستم اون كار و بكنم ينم...مجبورم كرده بودن -

گوش خراش  غيج...ديچيفضا پ يگلوله تو كيشل يصدا. وندمسرم و چرخ. ديكش يگوش خراش غيج هيسا. دست راستش و باال آورد بارمان

 :گفت يبا خونسرد...زانوش زده بود يو تو ريبارمان ت. به سمتش چرخوندم ارياخت يسرم و ب. باعث شد گوشم سوت بكشه هيسا

 ...به خاطر رادمان نيا -

 :گفتم يبلند يبا صدا...باال آورد يرو كم اسلحه

 ...بارمان تمومش كن -

حالت تهوع بهم ...چند قدم به سمت عقب برداشتم...زد يحالم و به هم م هيسا غيج...كرد كيرو نشونه گرفت و شل هيشكم سا. گاهم نكردن يحت

 :بارمان گفت. دست داده بود

 ...به خاطر مادرم نيا -

 :به بارمان كردم و داد زدم ينگاه...از درد ضعف كرده بود هيسا...رو نشونه گرفت هيسا سر

 ...ش كنول -

 :زل زد و گفت هيسا يچشما يتو بارمان

 .به خاطر آرمان نميا -

 .افتاد نيزم يرو هيجسد سا...حبس شد نهيس ينفسم تو...كرد كيشل

****** 

اش باه يوقت يول نم،يرو به چشم بب هيكردم مرگ سا يسال ها بود كه آرزو م... حالم بد بود...مردم ياز سردرد داشتم م. مينشست يون مشك يتو

 ...گذشت و نداشتم ياز كنارشون م يراحت و خونسرد اليكه بارمان با خ ييزهايچ نيتحمل ا...كه تحملش و ندارم دميرو به رو شدم فهم

 :شونه م گذاشت و گفت يبارمان دستش و رو. دستام گرفتم يو تو سرم
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 ؟يفيلط يتو هنوز هم همون طور -

 :و بلند كردم و گفتم سرم

 .اميكه نتونم باهاش كنار ب يكه اون قدر عوض شده باش نيترسم؟ از ا يم ياز چ يدون يم -

 :انداخت و گفت نييسرش و پا بارمان

 ...راه و برم نيمجبور شدم ا يچ يكه من برا يدون يتو م -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .دونم ينم گهيد...دونستم يم -

 :شونه م و فشرد و گفت بارمان

نگام ! رادمان...به خاطر تو...كار و كردم نيمن به خاطر شماها ا. نداشتم يكه چاره ا يدون يخودت م...فهمم يم...يزن يحرف م يدونم از چ يم -

 ...راه و اومدم نيمن به خاطر تو ا...كن

 :چشماش نگاه كردم و گفتم به

 .بحث انتخاب بوده...بحث اجبار نبوده گهيد نيا...مثل خودشون يتو شد -

 :انداختم و گفتم نييشونه م پا يدستش و از رو .روش و برگردوند بارمان

 ...كوك؟...ش؟يحش...شه؟يش ؟يكش يم يحاال چ -

 :آهسته گفت بارمان

 ...نيهروئ -

كار كرده بود؟ اون  يبا خودش چ...شد يباورم نم...كرد يمصرف م نيهروئ...زده خيكردم دستام  ياحساس م...دستم گرفتم يو دوباره تو سرم

كردم  يحس م...انفجار مانندش بود يها تيتر از عصبان بيهاش عج يكه خونسرد يو شر و با انرژ طوني؟ همون بارمان شواقعا برادرم بود

كجا ...او بود يها دنيكش گارينگران س شهيمامانم افتادم كه هم ادي...بودم چيبدون اون، منم ه...كردم گم شدم يحس م...به نشستميغر هيكنار 

 .بود دهيرس نيبه هروئ گاريس بارمان از نهيبود كه بب

 يفكرشم نم يحت...كنه يمطمئن بودم داره مبارزه م...كشه يم يكردم داره سخت يفكر م...كرده بودم يزندگ دنشيد ديسال ها به ام نيا ي همه

 ...بشه ميقدر راحت تسل نيكردم ا

 :گفت بارمان

 ...و بدون يزيچ هي يول...ضاوت نكنزود ق...ياتفاق افتاده كه ازش خبر ندار زهايچ يليخ...رادمان -

 :چشمام زل زد و گفت يتو

 .شه يم هيآخر و عاقبتت مثل سا ،يكه بهت بگن و نكن ياگه كار -

 :بهش نگاه كردم و گفتم يناباور با

 .يماجرا دور نگه دار نيتو قرار بود من و از ا -
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 :آهسته گفت...انداخت نييسرش و پا بارمان

 ...نتونستم -

 :گاهم كرد و گفتن يچشم ريز

 ...سر و وضع نيبا ا! كه ينيب يم...تونم كار سابقم و ادامه بدم ينم گهيد...يول...باور كن. تالشم و كردم -

 يآب يچشم ها ريشكسته بود؟ ز ايزده بود  غيت...سر ابروش اومده بود ييدونم چه بال ينم...به صورتش كردم ينگاه. و نصفه رها كرد حرفش

خوش حالتش و كوتاه كوتاه كرده بود و دو طرف سرش و  يمشك يموها. شده بود رهيصورتش الغر و پوستش ت...ودشده ب اهيرنگش س

 قيصورتش دق يتو...داد يم تيها بهش جذاب طنتيش نيهم...حركات و حاالت صورتش بود يتو يخاص طنتيشهنوزم ...بود دهيتراش

من به  يپا نيهم يپس برا...كرده بود بيصورتش و تخر ييبايانگار مواد، ز...امه بدهتونست كار سابقش و اد ينم گهيد...گفت يراست م...شدم

داد كه  صيشد با نگاه كردن به صورتش تشخ يم يبه راحت...سابقش و نداشت يها ييتوانا ارمانب گهيد نكهيبه خاطر ا...ماجرا باز شده بود

بار  نيكرده بود؟ خوشحال بود؟ اول يشرمنده بود؟ باهاشون همكار...ديد يفتار مطور گر نيداشت كه من و ا يدونم بارمان چه حس ينم...معتاده

 چيكردم ه ياون قدر ازم دور شده بود كه احساس م م،يروح در دو بدن هيمطمئن بودم  هك يپسر...دونم يازش نم يچيكردم ه يبود كه حس م

 ...شناختمش يوقت نم

االن ...شد دهيكردم، فكرم به سمت ترالن كش يم يهمون طور كه باهاشون باز...ام نگاه كردمانداختم و به انگشت نييسرم و پا...دميكش يآه

 :تو دلم گفتم...؟يكرد چ يم ينقشه ش و عمل هيكرد و سا يكرد؟ اگه اون مرد ازش دفاع نم يكار م يداشت چ

اگه ...خدا كنه به باباش خبر داده باشه. گرفتار كردم خدا رو هم ياون بنده ...شد يطور نم نيكردم ا يحفظ م انمياگه فاصله م و با اطراف"

 "...ستيبه نجاتمون ن يديام گهيد...نه

 يو باال م شينيمرتب ب...ديرس يبه نظر م يعصب...كرده دايكه لرزش دست پ دميد يم...كه كنارم نشسته بود كردم يا بهيبه غر ينگاه مين

 .ف كنهانگار وقتش شده بود كه مصر...زدم يپوزخند...ديكش

 ينيب زشيآب ر...داد يسمت و اون سمت تاب م نيخودش و به ا...داد يتكون م يعصب يپاش و با حالت...شد يتر م يلحظه به لحظه عصب بارمان

 سكوت كرده. شه يبشه مثل بابا منفجر م يعصب يوقت يشه، ول ينم يعصبان يدونستم به راحت يم...دميترس يهاش م تياز عصبان. كرده بود دايپ

 .دميترس يكردم كه ازش م ياعتراف م ديخواستم با خودم روراست باشم، با ياگه م...بودم

ساختمون  هيبه سمت . شد ادهيپ نيبارمان در ون و باز كرد و از ماش. دميكه توقع داشتم به مقر گروه رس يزيزودتر از اون چ يليخ خوشبختانه

زن . رددر و باز ك يعقاب ينيو ب ييحنا يبا موها دهيخم رزنيپ هي قه،ين در زد و بعد از چند دقبارما. داشت يزنگار گرفته ا ديدر سف. ميرفت يميقد

 :گفت يصبر يبارمان با ب. مشكوك به ما كرد ينگاه

 من و؟ يشناس ينم! گهيبرو كنار د -

 دهيچروك يو صورت يمشك يچشم ها. صورتش كردم يرو يو خال گوشت يبه چادر گل گل ينگاه. به عصاش زد و كنار رفت يچنگ رزنيپ

 كرد؟ يم يها همكار نيسن و سال با ا نيبا ا يچ ياو برا...داشت

 نيرزميتر به ز عيانگار عجله داشت كه سر...بارمان پرده رو با خشونت كنار زد. موند يسفره م هيشب شتريبود كه ب زونيآو يدر، پرده ا يجلو
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ساختمون، دو تا تخت كنار هم گذاشته شده بودند و  كينزد. بود ميبزرگ رو به رو يحوضو بلند و  يميقد يبزرگ با درخت ها اطيح هي. برسه

 يگوشه  هيكنار حوض، چند گلدون گذاشته شده بود و . ديرس يخونه م وونيبه ا ديسف يپلكان با نرده ها هي. شده بود دهيفرش كش نروشو

 .داشتند يجه نگه مبود كه احتماال قبال توش مرغ و جو يقفس خال هي اط،يح ي گهيد

كنار  يبرم، چشمم به دو مرد افتاد كه پرده ها رو كم نييپا نيرزميز يكه از پله ها نيقبل از ا. دنبالش راه افتادم. رفت نيرزميبه سمت ز بارمان

 ...تا دونستم چند ينم يول م،يدونستم اونجا نگهبان دار يم...كردند يخونه نگاهم م يپنجره  ي شهيزده بودند و از پشت ش

 .شدم نيرزميپشت سرش وارد ز. رو باز كرد يانداخت و قفل در فلز ديبارمان كل. ميرفت نييپا يكم عرض سنگ يپله ها از

موكت كف . بودند دهيكش ينقاش يبا اسپر ف،يو كث يخاكستر يوارهايد يرو. شده بود زونينسبتا كوتاه بود و از اون المپ آو نيرزميز سقف

 گهيطرف د هيچهار تا اتاق بود و  ن،يرزميطرف ز هي. جا تار عنكبوت بسته بود يگرد و خاك همه جا نشسته بود و بعض. ودرنگ ب ياتاق، سرمه ا

 يبيو غر بيعج ياونجا طراح. كه اونجا رو ترك كرده بودم، خلوت بود شيبرخالف چند ساعت پ. قرار داشت ييو دستشو مش حمو

طرف و اون طرف سالن  نيچند تا تشك ا. به وجود اومده بود ياتاق مانند يرفته بودند و فضاها حساب و كتاب جلو عقب يب وارهايد...داشت

و  چيكاغذ ساندو پس،يهمه جا پر از آشغال چ. شده بود، وسط سالن افتاده بود ختهير رونيكه دل و روده ش ب وتريكامپ سيك هي. پهن شده بود

 .مچاله شده بود يكاغذ ها

 :گفترو بهم كرد و  بارمان

 .رم لباسم و عوض كنم يمنم م...ارهي يبرات غذا م ادي يزنه م نياالن ا -

 !!!!خواست بره لباس عوض كنه يم...تكون دادم سر

 ادياعت...خانواده م تيوضع...خودم ي ندهيآ...مختلف شده بود يچند مسئله  ريذهنم درگ...نشستم نيزم يگوشه رو هيكردم و  يپوف

 ...و ترالن...هيمرگ سا...اومد ينم ادميبودم و اسمش و  دهيد كه ييمرد آشنا...بارمان

 او كجا بود؟ يراست

اتاق، دو پسر جوون  هي يتو! كرد يبود كه بارمان داشت لباس عوض م ييكه درش بسته بود، جا ياتاق. جا بلند شدم و به سمت اتاق ها رفتم از

طرف و اون طرف قرار داشت و  نيا وتريشده بود و چند كامپ دهيچ يو چند صندل زيم هي گهياتاق د يتو...بودند دهيخواب يچوب يتخت ها يرو

شرت  يزن جوون با هدبند و سوئ هي. بعد در باز شد هيچند ثان. به در زدم يتق. باز بود مهيدر اتاق آخر ن...كردند يداشتند با اونها كار م فرچند ن

 :گفت شيتو دماغ يزن با صدا. كردم شيعسل يو چشم ها يبه پوست صاف كارامل ينگاه. در و باز كرده بود يمشك

 .برو تو اتاق بارمان ؟يخوا يم يچ -

كه دهنم و باز  نيقدم به سمت عقب برداشتم و قبل از ا هي. از ترالن حرف بزنم مايخواستم مستق ينم يول ومد،يلحن طلب كارانه ش خوشم ن از

 .من سر جاش جا به جا شد دنيبا د. بود ستادهيب تر از زن امتر عق هي. كنم و حرف بزنم، چشمم به ترالن افتاد

به ...دوست داشتم با او. تخت شد الميظاهرا سالمه، خ دميكه د نيهم يول...ميبفهمه با هم در ارتباط يخواستم كس ينم. بهش بزنم يشد حرف ينم

از  يبهتر بود كه كس...موندم يفرصت مناسب م هيمنتظر  ديبا. صحبت كنم...گناهه يخودم پاك و ب يدونستم به اندازه  يكه م يعنوان تنها كس

 .ما خبردار نشه ارتباط
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 :انداختم و به زن گفتم نييو پا سرم

 .چه خبره نميخواستم بب يفقط م -

 نييدستم و پا...نميبب يخواستم بارمان و اون طور ينم...هوا موند يدستم تو...دراز كردم رهيدستم و به سمت دستگ...سمت اتاق بارمان رفتم به

چشمم  عيسر...چشمم جون گرفت يجلو هيسا ريكه چشمم و بستم، تصو نيهم. زانوم گذاشتم يسالن نشستم و سرم و رو يگوشه  هي. انداختم

 كشته بودند؟ يشهرام و چه جور...دميبه صورتم كش يدست...ديچيگوشم پ يبارمان تو ياسلحه  كيشل يلحظه صدا هي...ردمو باز ك

برم؟ دوست نداشتم  شيتونستم پ يخواستند؟ تا كجا م يازم م يشد؟ چ يتموم م يك يباز نيكردم؟ ا يرو تحمل م نايا يهمه  ديبا چطور

 هيطور بود، بق نياگه بارمان ا...بودم دهيرو به چشم د هيمرگ سا...دميترس ياز مرگ م يا گهيمثل هر آدم د يخواسته هاشون بشم، ول ميتسل

از ...داشتم بارمان و از اول بشناسم ميتصم...ذاره من و بكشند يكنه و نم يستم دلم و خوش كنم كه بارمان ازم دفاع متون يچطور بودند؟ نم

 ...مونده بود يكسم بود، فقط لبخند معروفش و برق چشماش باق نيتر كيروز نزد هيكه  يبرادر

چه  دميغذا كه به مشامم خورد، تازه فهم يبو. سفره پهن كردند عيسر .شدند نيرزميحدودا چهل ساله وارد ز يبه همراه زن رزنيربع بعد، پ هي

آدمه و ...خوب يول...بالها به خواب پناه ببرم نيبذارم و از شر ا نيدوست داشتم سرم و رو زم...اصال دوست نداشتم غذا بخورم. قدر گرسنه ام

 كردند؟ يآدما ولم م نياون وقت ا...رهيكر خنده م بگف نيكم مونده بود از ا...كه اعتصاب غذا بكنم ديبه فكرم رس...ازاشين

اون ...يول...داشتند ياون وقت دست از سرم برم ديشا ؟يدادم چ يو از دست م ميظاهر تياگه منم جذاب...ذهنم زده شد يتو يدفعه جرقه ا هي

شم و  يم يدونستند اگه آزاد بشم، دادگاه يم .شناختم يبود كه چند نفرشون و به چهره م نيكردند؟ مشكل ا يولم م ايكشتند  يوقت من و م

 ...خروج نداشتم يبرا يراه گهيبار د نيا! نه...دم يو گروه لو م هيرو در مورد سا ياون وقت همه چ

 رونيبداشت  يو صندل زيكه م يبود، از اتاق بايز يزيانگ رتيسبز كه به طرز ح يو چشم ها ييطال يبا موها يدختر. باز شد يكي يكياتاق ها  در

ارتباط با  ياون جمع، ب يدونستم حضورش تو يم...كرده بود و جذاب بود شيقشنگ آرا يليخ. به موهاش داد و به سمت سفره رفت يتاب. اومد

پسر  هي...بودمش دهيد هيبود كه با سا يهمون...شناختمش عيسر...مرد چهارشونه و قدبلند از اتاق خارج شد هيپشت سرش . ستين شييبايز

 .اومد رونيبود كه از اتاق ب يكس نيهم آخر يقرمز و صورت كك مك يبا موها زهيم زهير

 .كردند، مشغول غذا خوردن شدند يبه من م يمشكوك يكه نگاه ها يشون سر سفره نشستند و در حال همه

 :ن كه دوباره سرحال شده بود گفترو به بارما. اومد رونيكه هدبند سرش بود، از اتاق ب يدختر. اتاق بارمان و ترالن هم زمان باز شد در

 .خوره يغذا نم -

 :شونه باال انداخت و گفت ياليخ يبا ب بارمان

 ...ادي ياز فردا حساب كار دستش م! كه رهيم ينم يشب غذا نخوره از گرسنگ هي! خوب نخوره -

آورد و از  يبهم فشار م يطرف گرسنگ هياز . دآدم كشته بو شيخوشحال بود كه كمتر از دو ساعت پ يليانگار خ. زد يبهم كرد و چشمك ينگاه

 .مردم ياز سردرد داشتم م. خودش نگه داره يرو تو يزيبودم كه مطمئن نبودم معده م بتونه چ يطرف اون قدر عصب هي

 :كرد و گفت ييرو به دختر مو طال بارمان

 .اتاق من يتو اريدو تا بشقاب غذا بكش ب -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٠ 

 :دفعه بارمان داد زد هي. بش انداختبشقا يقاشقش و تو يليم يبا ب دختر

 .زود باش -

بلند شدم و به . دادم از اونجا دور بشم يم حيترج. بارمان با دست بهم اشاره كرد كه به اتاقش برم. دو تا بشقاب برداشت عيسر. دياز جا پر دختر

 .سمت اتاق رفتم

بود  ياتاق سه در چهار. اتاق بودند ليدراور، از وسا هيو  وتريكامپ زيم هي. دبو واريگلوله شده كنار د يمچاله شده و پتو يبا مالفه  يتخت چوب هي

 !انبارم يمحل فرمان ده نميا...پوزخند زدم. شده بود ينقاش يبارمان با اسپر يمشابه خال كوب يريتصو وار،يد يكه سقفش كوتاه بود و رو

 :گفتم ارياخت يتخت نشستم و ب يرو

 ؟يريگ يم يتخواب با بالش كش يهنوزم تو -

 :بارمان بهش گفت. گذاشت نيزم يغذا رو رو ينيوارد شد و س ييدختر مو طال. نشست نيزم يو رو ديخند بارمان

 .در و پشت سرت ببند -

 :كه در بسته شد گفتم نيهم. اطاعت كرد دختر

 .ييتو نجايا سيكه رئ نيمثل ا -

 :و گفتبشقاب بود، خورد  يكه تو يچند قاشق از خورشت كرفس بارمان

 يسنگ جلو يتو فعال دار يكنه، ول يو كار م رهيگ يفقط اون پول م. دختره كارش مثل توئه نيا...ردستمنيمشت خل و چل هم ز هي...آره -

تو ...دهياون پسر كوچولوئه وح...كاره ست يمعلومه چ كلشياز قد و ه...مهيگندهه اسمش رح اروياون ...ست هياسمش راض...يانداز يپامون م

 يتو دميكه د هيتنها كس...برات جالب باشه ديبا ايرو! ايرو! آهان ؟يك گهيد...به درد بخوره يليخ...ناستيباال رفتن و ا واريو از د يدزد كار

 .زنه يكه هدبند م هيهمون....ادي يازش برم يهر كار...مخه يطور نيا وتريكامپ

 :دلم گفتم تو

 ".كه آمار ترالن و در آورد يهمون"

 :باشه گفتم يكردم عاد يم يسع كه يلحن با

 ه؟يخوره ك يكه غذا نم ياون -

 :و گفت ختيخودش ماست ر يبرا بارمان

 ...همون ترالنه -

 :دميپرس

 كاره ست؟ يچ -

 :و گفت ديخند بارمان

 .شه يل نمح يچيدادن به خودت ه يبا گرسنگ...غذات و بخور ايب...كنه ياالن مثل تو داره ناز م...خوبه يليخ شيرانندگ دميشن -

 :آهسته گفتم. بلند شدم و كنار بارمان نشستم. كرد كه شروع به خوردن بكنم يخوب غذا وسوسه م م يبو
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 د؟يخوا يم يچ يراننده برا -

 :دستم گذاشت و گفت يبشقاب غذا رو تو بارمان

 ده،يكار كش نيا يو تو ستين يه خودشم راضك يكرده و دختر يرو ادهيز هيسا ميدياالن كه فهم...خواستند يم سيرئ يبرا...ميخوا يما نم -

 .ستيمشخص ن يچيه گهيد

 :پشت دستش زدم و گفتم. به غذام زد يناخونك

 ؟يعادتات و ترك نكرد نيهنوزم ا -

 :راستش و باال داد و گفت يابرو. بشقابم برداشت و خورد يگوشت از تو كهيت هيتعارف  يب

 ؟ييهنوزم جنتلمن و آقا -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .يالت و الوات يليتو خ -

 :و گفت ديبه موهاش كش يدست يژست خاص با

 داد؟ يدرستش كنم و مامان اجازه نم يطور نيدوست داشتم ا شهيهم ادتهيبه خاطر موهامه؟  -

 :و گفتم دميخند

 .يبكن يموهات و سبز فسفر يخواست يكه م ادمهيرو  ياون قسمت شتريب -

 :خنده و گفت ريپخ زد ز بارمان

 كرد؟ يم رونيكال بابا چه قدر من و از خونه ب ادتهي...كنه رونميخواست از خونه ب يم! گرفته بود يبابا چه جد...كرده بودم يبه جون تو شوخ -

 :گفتم

 ...خورد يمامان چه قدر حرص م...ونيشب در م هي -

 نييسرمون و هم زمان پا...موند يند كمرنگ باقلبخ هيازش ...صورتمون كم كم محو شد يرو يخنده ...ميهم زل زد يلحظه به چشما هي

چه قدر ...كردم يم احساس سرما م نهيس يتو...رفت نيگشت، از ب يبرنم گهيكه د ييلبخندمون هم مثل روزها...ميو با غذامون ور رفت ميانداخت

 ...من...من خرابش كرده بودم...بشقاب انداختم يقاشق و تو...ميخوشبخت بود

 :آهسته گفت بارمان

 مامان چطوره؟ -

دونستم اگه  يم يبودم، ول يكه از دستش شاك نيبا ا...اومد يگفتم كه كامال روانش و از دست داده؟ دلم نم يبهش م ديبا...خودم كلنجار رفتم با

 :ديبارمان پرس...شه يبگم، از درون خرد م

 خوره؟ يهنوزم قرص م -

 :و گفتم دميكش يآه

 ...آره -
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 :بارمان گفت...دهيدارو گذشته و به شوك دادن رسكه كار از قرص و  نگفتم

 سامان هنوزم نچسبه؟ -

 :لبخند زدم و گفتم ارياخت يب

 ...آره -

 :بهم كرد و گفت ينگاه مين بارمان

 انداختنه؟ رونيكار از خونه ب يهنوزم تو ؟يبابا چ -

 :آهسته گفت...رفت يبارمان كه مشخص بود اشتهاش كور شده، با غذاش ور م...سر جواب مثبت دادم با

 ...دوستتون داشتم كه رفتم -

 :شونه ش گذاشتم و گفتم يدستم و رو...چشمام جمع شده ياحساس كردم اشك تو...بشقاب انداخت يو تو قاشق

 ...دونم يم -

 :گفت ديلرز يكه از بغض م ييخم كرد و با صدا شتريسرش و ب بارمان

 ...يول...باز شه نجايم پات به اخواست ينم...ارنديسرتون ب ييدوست نداشتم بال -

 :شونه ش و فشار دادم و گفتم...و فوت كرد و ساكت شد نفسش

 ...نمتيبب تيموقع نيا يكردم تو يفكر نم...ارميبود شاخ در ب كينزد دمت،يون د يتو يوقت -

 :و بلند كرد و گفت سرش

 نينمونه ش هم...يشناخت يكه پست گرفتن و م يياز كسا يليخ...دمنتظر فرصت بودن شهيهم...ارنيسرت ب ييبال ياگه قبول نكن دميترس يم -

 .اليدان

 .صداش كنند اليبودم كه دان دهيانگار قبال شن. اومد ياسمش به نظرم آشنا م...بود الياسم اون مرد دان پس

 :ادامه داد بارمان

كنه و بعد ول كنه  يباهاشون همكار يه كه كسر يكتشون نم يتو...راستش. يكن يفرصت بودند كه دوباره مجبورت كنند همكار دنبال

بهم اعتماد  يطور نيا ستيحاضر ن يدختر چيمن و بهونه كردند و گفتند ه ادياعت نيهم يبرا...ميكار بمون نيا يمرگ تو يتا پا ديبا...بره

تابلو  يليسال خ هي نيا يمن تو...ميم بودمه يپروژه  هيراستش وسط ...فرستادند دنبال تو نيهم يبرا...دونم ينم گهيو د غشراست و درو...كنه

به  يكه كس نيهم به خاطر ا...يمن هيكه شب نيهم به خاطر ا. يمن و پر كن يجا ديبا...كار نيا يگفت كه تو رو بكشونه تو هيبه سا اليدان. شدم

 .رسه يمن تتيجذاب يپا

 :گفتم

 .كنه يبا هم فرق م يليصدامون خ...ميستيبرابر اصل ن يكنه؟ من و تو كپ يدختره شك نم -

 :گفت بارمان

 .بود ينترنتيرابطه مون ا...دهيفقط عكسم و د -
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 :تعجب گفتم با

 مگه چند سالشه؟ ؟ينترنتيا -

 :و گفت دينگاهش و ازم دزد بارمان

 .چهارده سال -

 :گفتم تيبا عصبان...ديكش ريمعده م ت. ختياعصابم به هم ر...دميبه صورتم كش يدست

 ؟يدختر چهارده ساله رو بكش يخوا يتو جدا م -

 :گفت عيسر بارمان

 .بكنه يكار هي ميكه باباش و مجبور كن نيا يبرا مشيريگروگان بگ ميخوا يفقط م مش؟يبكش ميخوا يگفتم م يك من

 :گفتم يو ناراحت تيهمون عصبان با

 ه؟يدختر ك -

 . بارمان خواست دهنش و باز كنه و حرف بزنه، در باز شد تا

 :اق شد و گفتوارد ات ايرو

 ؟يدختره حرف بزن نيبا ا يخوا ينم -

 :كرد و گفت ينچ نچ بارمان

 ينم سينشه كه به درد رئ ياگه راض...كار دارند يدونم باهاش چ يمن هنوز نم! يچه قدر نگرانش! من و كشته تتياحساس مسئول نيا -

 .كنم يبراش م يكار هيفردا . ستيكردنش هم كار من ن يراض...خوره

 :ونه باال انداخت و گفتش ايرو

 .يكن شيراض يتون يفكر كنم تو بهتر م -

 :رو بهم كرد و گفت. بره رونياشاره كرد كه از اتاق ب ايبا سر به رو. به من كرد ينگاه مين بارمان

 ...ميبر ايب -

 :كردم و گفتم اخم

 ام؟يب يچ يمن برا -

 :از جاش بلند شد و گفت بارمان

 .يفهم يخودت م -

دوست نداشتم بفهمه كه . تونه احساسات و فكرم و بخونه يراحت م يليدونستم بارمان خ يم. اون، با ترالن رو به رو شم يتم جلونداش دوست

 .شه بهش اعتماد كرد يدونستم تا چه حد م ينم. شناسم يترالن و م

چشمم و دورتا دور . داده بود هيتك وارينشسته بود و به د نيزم يگوشه رو هيترالن . ميوارد اتاق ترالن شد. جام بلند شدم و دنبال بارمان رفتم از

 زيتم مالتفاوت كه كا نياتاق بود، با ا يتخت مشابه تخت بارمان تو هي. بود زتريتم گهيد ينسبت به اتاق ها نشيو زم وارهاشيد. اتاق چرخوندم
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اتاق  يبه نسبت بزرگ تو وتريكامپ زيم هي! مثل بارمان يا كنه، نه پسر شلخته يم يدختر زندگ هياون اتاق،  يمشخص بود كه تو. و مرتب بود

 وشخام تورهاياز شانس بد من، مان. بود ايرو ياحتماال مربوط به كارها...نميبب توريو سه تا مان سيتونستم دو تا ك ياون م يبود كه رو

 .ده يرو انجام م يكار پيچه ت ايرو نميدوست داشتم بب...بودند

كردم اصال ترالن و نگاه  يم يسع. زدم نهيو دست به س ستادميا واريمن كنار د. ترالن نشست يپا يو جلو نيزم يرو. در اتاق و بست بارمان

 :زل زده بود گفت نيبارمان همون طور كه به زم. نكنم

 .البته با مرگشون...كنند يد مكه به درد نخورن و آزا ييآدما نجايا. يكن يكنم باهاشون همكار يم شنهاديبهت پ...ننتيكه بب اني يفردا شب م -

 :او زد و گفت يبه گونه  يبارمان با انگشت ضربه ا. نشون نداد يعكس العمل چيه ترالن

 !زنم ها يدارم با تو حرف م ؟يكر -

 :گرفته گفت ييبا صدا. كم باال آورد هيسرش و  ترالن

 !ديكن يهورمون كار م رانيا يفقط لطفا نگو كه برا...د؟يكن يكار م يچه باند يبرا ه؟يشما شغلتون چ -

 :و گفت ديآهسته خند بارمان

 گه؟يد هيهورمون چ رانيا -

 :بارمان گفت. چپ چپ بهش نگاه كرد ترالن

 .مواد مخدر -

 :گفت يبا لحن كوبنده ا ترالن

مثل تو رو  ييخوان كسا يكه م ييخوان ملت و معتاد و بدبخت كنند؟ آدم ها يكنم كه م يهمكار ييشم با كسا يمن حاضر م يكن يفكر م تو

 جامعه بدن؟ ليتحو

همون طور كه انتظار داشتم، لحن حرف زدنش . بهش برخورده دميفهم...جلو داد يو كم نشييفك پا... راستش و باال انداخت يابرو بارمان

 :عوض شد و گفت

به جرم قتل تحت ! كه نرفته ادتي! دمت يم سيپل ليبرم تحو يكنم و م يم نتيسوار ماش ،يحرف اضافه بزن! دختر ير يتند م يدار يليخ -

 نيكه ا ياون وقت كس. ميكن يخودمون و مخف يچطور ميبلد يتصورش و بكن يكه بتون يزيبهتر از اون چ! يبچه زرنگ يليفكرم نكن خ! يبيتعق

 .يخالق ندو درس ا ينكن يبلبل زبون يريگ يم ادي ،يزندون آب خنك بخور يفتيچند سال كه ب! ييتو نهك يوسط ضرر م

اونم درست  يبرا هيبود كه سا يهمون پاپوش نيبه جرم قتل؟ پس ا. حبس شد نهيس يلحظه نفسم تو هي. ترالن از وحشت چهار تا شد يها چشم

بد كنه تا ا يم يكه آدم سع يزيچ...مجازات و داره نيكه بدتر يتنها مورد...ذاره يآدم نم يبرا يبرگشت يجا چيكه ه يتنها مورد...كرده بود

 يخوب م هيكه سا يتنها كار...تبرئه شدن امتحان كنه يكنه شانسش و برا ينه جرئت م رتش،يتونه بپذ يكه نه خودش م يجرم...كنه رازش فرا

 ...تونست انجام بده

 :گفت بارمان

 ؟يندار يدر مورد مسائل اخالق يشيخرده فرما...خوب -
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 :گفت يا روزمندانهيحن پبارمان با ل. نگفت يزيانداخت و چ نييسرش و پا ترالن

 تيازت حما يكيكه  يدار اجياحت. يبگرد ابونيخ يو راست راست تو يبنداز نييسرت و پا يتون يكه نم يديرس جهينت نيپس خودتم به ا -

راه  نيبهتر. ميارد يجعل تيهمه مون هو...ميموند يمخف نجايسال هاست كه ا. كار رو بكنه نيتونه ا يكس بهتر از ما نم چيبدون كه ه نويا. كنه

 .ميدار اجيما هم بهت احت ،يدار اجيكه تو به ما احت ياالن همون طور...يغذات و بخور يو بر يبردار يكه دست از بچه باز نهيا وت يبرا

 :كرد و گفت كيو به گوش ترالن نزد سرش

 .كنند يم يمغزت خال يگلوله تو هي ،يبزن يكلمه حرف اضاف هي...ستنديمثل من مهربون ن ننت،يبب اني يكه فردا م يينايا -

 :و آهسته گفت ديسرش و عقب كش ترالن

 .خطر نندازم يرو تو گهيد يجون آدما يول رميدم بم يم حيمن ترج -

 :خنده و گفت ريزد ز. ديكش يمسخره ش كرد و سوت بارمان

آدم  يمثل همه ...ره يم ادتيعالم و آدم  اد،يوسط ب كه جون خودت نيدونم به محض ا يم...نده لميتحو يا شهيو كل يآرمان يشعارها نياز ا -

 ...ثارنيشه فداكار و اهل ا يكه ادعاشون م گهيد يها

 :جاش بلند شد و گفت از

 .ادي يفردا حساب كار دستت م...بخواب ريبگ يقشنگ و شكم خال ياهايرو نيبا ا -

 :به من كرد و گفت رو

 ...به تو ميرس يحاال م...خوب -

 :به ترالن انداخت و گفت ينگاه مين. و در مورد اون دختر چهارده ساله اجرا كنم دشيپل يكنه كه نقشه  ميواد دوباره راضخ يكردم م فكر

 د؟يشناس يرو از كجا م گهيشما دو تا همد -

سرش و باال  عيرالن سرت. مشهود چشم هام، پوزخند زد ياندازه  رييتغ دنيبود؟ بارمان با د دهياون از كجا فهم...ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 :به چشم هام زل زد و گفت...شد ينگاه بارمان لحظه به لحظه سردتر م. ميوحشت زده به هم نگاه كرد. آورد

 ؟يشناس يدختره رو م نياز كجا ا...زنم يدارم با تو حرف م -

 يصورت، بارمان ممكن بود جلو نيدر ا. باش گفته باشهممكن بود ترالن به با...ميبست يم يبراش خال ديبا...ميو ترالن دوباره به هم نگاه كرد من

 .رهيترالن و بگ يبابا

از همون  يكيبارمان . ميو سكوت كرد ميدهنمون و بست...ميبه هم نگاه كرد...ميبگ يزيكه چ ميو ترالن همزمان دهنمون و باز كرد من

 :داد و گفت لمونيو تحو طونشيش يلبخندها

 .آگاهتونمناخود يها يهماهنگ نيعاشق هم -

بود و گزارش  دهيمن و ترالن و با هم د ه،يسا يعني...ارتباط شده نداشتم نيكه بارمان چطور متوجه ا نيدر مورد ا ينظر چيه...مينگفت يزيچ بازم

 .شد يبد م يليمن خ يبرا يطور نيداده بود؟ ا

دونستم  يچون م. نگم ايكردم كه راستش و بگم  يفكر م داشتم با خودم عيسر. دميترس يدونست م يكه م يزياز چ...دميترس يبارمان نم از
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 :و حذف كردم و گفتم تياز واقع يينه، قسمت ها ايگم  يده دارم دروغ م يم صيراحت تشخ يليبارمان خ

 ...نيهم...كارش داره يچ هيكنجكاو شدم كه بدونم سا...دنبالشه هيسا دميبعد د...ميآشنا شد يمهمون هي يبا هم تو -

 :كم چشمش و تنگ كرد و گفت هي. بارمان زل زدم يچشم ها به

 ؟يك يمهمون يتو -

 :گفتم يبا خونسرد. ماجرا باز نكنم نيرضا رو به ا يدادم پا حيترج

 ...دانشگاه ياز بچه ها يكي -

 :جفت ابروهاش و باال داد و گفت بارمان

 تو؟ ايمن  ؟يدانشگاه ك -

گفت كه  يبهم م يحس هي. بود، تعجب كردم دهيكه پرس ياز سوال...اب و از توشون بخونهتونست جو يچشمام زل زده بود انگار م يتو يطور

و از دست  ميداشتم خونسرد...آوردم يداشتم كم م...رفت يكم كم ضربان قلبم داشت باال م. ارهيخواد اسم رضا رو ن يدونه، فقط م يماجرا رو م

 :گفتم. ببرم شيو با همون لحن آروم پ زيكردم همه چ يسع...دادم يم

 ...من -

 :به جلو خم كرد و گفت يسرش و كم بارمان

 تا حاال رضا دوست دانشگاه تو شده؟ ياز ك -

 :گفت يبارمان به سرد. دونست يو م زيهمه چ...يا دهيفا يچه تالش ب...بند اومد زبونم

 ...يكرد دميناام -

 :به ترالن كرد و گفت رو

 ؟يش يِ رضا م يك -

 :در آورد و گفت يدهنش و باز كنه و حرف بزنه، بارمان شكلك كه ترالن نياز ا قبل

 .كنم يم مونياتاق بشنوم، جفتتون و پش نيا يتو گهيدروغ د هي. عجله؟ راستش و بگو نيكجا با ا...صبر كن صبر كن -

 ه؟يتونست بدونه كه آوا ك يبارمان از كجا م...دادم يبا سر عالمت نف. به من كرد ينگاه ترالن

 :سته گفتآه ترالن

 .دوست داداشمه -

 :زد و گفت يپوزخند بارمان

 د؟يگشت يرضا و با هم برم يدم خونه  ديرفت يداداشت كدوم بود؟ همون دختره بود كه با هم م -

 :دفعه بارمان داد زد هيبندازه كه  نييخواست سرش و پا. نگفت يزيچ ترالن

 !سرت و باال كن -

 .شه يم وونهيشه، د يم يعصبان يدونستم كه وقت يم. ارهيم كه بارمان جوش نكرد يتو دلم دعا م. دياز جا پر ترالن
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 :كرد و گفت يپوف بارمان

 خواهرته؟ ايدوستته  -

 :آهسته گفت ترالن

 .دوستم -

 :گفت يبا لحن كوبنده ا بارمان

 !پس حتما خواهرته -

 :مظلومانه گفت ترالن

 !گم يراستش و م -

 :ون داد و گفتتك دييتا يسرش و به نشانه  بارمان

 !بار نياول يبرا -

 :گفتم. انداختم نييطرف و اون طرف كردم و بعد پا نيو با تاسف ا سرم

 مگه نه؟...يزد يم ديما رو د هيتمام مدت با سا -

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

 .يم كه سراغش برانتظار داشت...شوكه نشدم اديرضا رو كه خوندم، ز يآدرس خونه . خوندم يفقط گزارشا رو م -

 :و ادامه داد ديكش يآه

كه متوجه  يطور...نجايكشنتون ا ياول با پاپوش م...كنند يكار م يدونم كه باهاتون چ يم...شما دو تا روشن كنم يرو برا يزيچ هي ديبذار -

 يايبا دن...بوده رونيب يايدن يمرگ شما توامروز در واقع روز . ديخودتون هم خالف كار ديكه متوجه بش يطور...پناهگاهه هيبراتون  نجايا ديبش

 ...ديبكن يخداحافظ رونيب

هم ناراحت بودم و هم دلم ...شهرام افتادم ادي...گفت يراست م. ميسكوت كرده بود...ميخودمون بود يمن و ترالن متاثر از زندگ. كرد يمكث

 :بارمان ادامه داد... سوخت يخود بدبختم م يبرا

 ...ه ُخردتون بكنندكنن ك يم يكار هيبعد  -

 :به ترالن انداخت و گفت ينگاه

كه  ييكسا يبعد از اون، پا...خورن يضربه م هيقض نيا يتو ونياز آقا شتريخانوما ب. ينسبت به رادمان دار يبدتر تيمورد، تو موقع نيتو ا -

رن سراغ خانواده  يبعد م...تونند بزنند ينشون م دو ريت هيچون با ...كنند ياز رضا شروع م اديبه احتمال ز...ادي يوسط م ديدوستشون دار

 ...دينشد يو بعد اگه راض...تونها

 يش گذاشت و با دهنش صدا قهياون و كنار شق. اسلحه رو درست كرد هياشاره و انگشت وسطش و به هم چسبوند و با دستش شكل  انگشت

 :انداخت و ادامه داد نييدستش و پا... گلوله رو در آورد كيشل

 !از من گفتن...سهم شما مردنه يول...مير يم شيپ...ميد يادامه م ما -
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 :كه در و باز كنه گفت نيقبل از ا. به سمت در رفت. باال انداخت شونه

به نفع همه مون بود ...رسه يها م ييبه گوش باال ديمطمئن باش. در آورد و اسم رادمان و آورد يباز عيآدم، ضا نيدوج يترالن لطف كرد و جلو -

 .كرد ينم دايموضوع درز پ نيكه ا

مقاومت  ميداشت ميهر دو تصم...ميهر دو ناراحت و مضطرب بود...به ترالن كردم ينگاه. بهم اشاره كرد كه از اتاق خارج بشم. و باز كرد در

 ...ميديترس ياز شكسته شدن اون مرز م...داره يحد هي...داره يمرز هيكه مقاومتون  ميدونست يو هر دو م...ميكن

و  ديتخت دراز كش يبارمان رو. بالش گذاشتم يسرم و رو. بندازم و استراحت كنم نيزم يبارمان بالشش و داد كه رو. بارمان رفتم دنبال

 :آهسته گفت

 ...نبند يبراشون خال يخود يب. رو در آوردن هيقض يته و تو بايخودشون تقر...اومدن، در مورد رضا راستش و بگو نايا يفردا وقت -

 :آوردم و گفتم نيياز اون، صدام و پا ديبه تقل نمم

 اد؟ي ينم شيرضا پ يبرا يمشكل -

 :گذاشت و گفت شيشونيپ يساعد دستش و رو بارمان

 ...فعال نه -

 :بارمان آهسته گفت...حداقل اون در امان بود...دميكش يراحت نفس

 .يشد يبگو كه راض نايفردا به ا -

 :گفتم آهسته

 رم؟يه ساله رو گروگان بگدختر چهارد هيكه  -

 :و گفت ديبه سمتم چرخ بارمان

 .كنند يبعد چند روز، دختره رو آزاد م. كه مد نظرمونه ييبه سمت اون جا شيبكشون ديتو فقط با -

 :زدم و گفتم يپوزخند

مگه فقط ...كه بازگشت نداره هيشروع هي نيا. شم تا ابد براشون كار كنم يمجبور م...منه ي افهيق ادي يم ادشيكه دختره  يزياون وقت تنها چ -

 مورده؟ نيهم

 :گفت بارمان

 .آسمون به حالت زار بزنند يكه مرغ ها ارني يسرت م ييباور كن بال -

 :بالش فرو كردم و گفتم يو تو سرم

 .كار كنند يچ دين بافكرم كه بابا و ساما نيا يهمه ش تو...گردن من ديانداخت...ديدوستم و كشت...زنند ياالنشم دارن زار م نيهم -

 :اصالحش كردم و گفتم عيسر...افتادم ميپنهون كار ادي

 ...از همه بدتر مامان -

 :بارمان ول كن نبود...هم به فكرش بودم تياون موقع يتو يحت



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٩ 

 روز افتادم؟ نيچرا به ا...من از كجا شروع كردم يدياز خودت پرس -

 :هم گذاشتم و گفتم يو رو چشمام

 ...بارمان هيجواب من منف -

 ايها دن يطرف نگران هياز ...شدم يداريخواب و ب نيبرزخ ب يزود، راه يليخ...هم فشار دادم يچشمام و رو. بهم داد ييكرد و ناسزا يپوف بارمان

كه با لباس  يمادر...كابوس هام گهيو از طرف د...مبهم يا ندهيآ...الوقوع بيقر يديتهد...هيمرگ سا...مرگ شهرام...ترالن...بارمان...رو داشتم

 .زد يسرش م يكه با دو دست تو يقرمز و آب يبا رگه ها اه،يس ييايدر دن يپسر...كرد يو ناله م ديلرز يدستگاه شوك م ريز د،يسف

 هفتم فصل

 

قار و  يصدا...آهسته خودم و تكون دادم. همون طور نشسته خوابم برده بود. گردنم خشك شده بود و كمرم درد گرفته بود. و باز كردم چشمام

 بودم؟ فيضع يقدر در مقابل گرسنگ نيقور شكمم بلند شده بود؟ آخه چرا ا

كرده بودم  هيكه كشته بودم گر يزن ياون قدر برا شبياز د...دادم واريم و به د هيوا رفتم و دوباره تك...افتاد ادمي زيهمه چ هوي...دميو مال چشمام

 يمحساب ن ادياز خودش ز. بودم دهيترس شبشيد ياز حرف ها...صد در صد برادر رادمان بود...بارمان افتادم ادي...شد يكه چشمام باز نم

 .زد ياومد كه بهم دست م يخوشم نم...شد يم يميافتاد كه چه قدر باهام صم ادمي...دميترس ياز حرفاش م...بردم

 ه؟يدونستند كه بابام قاض يا ماون يعني...بابام بود دميبابا به رضا زنگ زده بود؟ تنها ام يعني...كردم يپوف

دوست ...كرد يسرم درد م...دميدراز كش نيزم يرو اد؟يهم بود كه از دستم بر ب يكردم؟ اصال كار يكار م يچ ديبا...دميبه صورتم كش يدست

 يسوئ بيج يدستش و تو. شدكرده بود، وارد اتاق  يمعرف ايكه خودش و بهم رو يدر باز شد و اون زن. رميهمون جا بم ،يداشتم از درد و بدبخت

 :و گفت كردشرتش 

 .ننتياومدن كه بب يسر هي...يخوب شد اومد -

من كه از تعجب گشاد شده  يبه چشم ها ايرو. باشند كه بارمان حرفشون و زده بود؟ راست سر جام نشستم يينكنه همونا...دميدفعه از جا پر هي

 :بود زل زد و گفت

 !ستناين اليخ يثل بارمان بهمه م...يشد يبهشون بگو كه راض -

مبارزه كرده  زهايچ نيكرده بودم كه با تمام قدرتش با ا يزندگ يپدر يخونه  يعمر تو هي...كنم يدوست نداشتم باهاشون همكار واقعا

 يعنيبودم؟  دهيعمر بدشون و شن هيكنم كه  يهمكار ييتونستم با كسا يحاال چطور م...مبارزه گذاشته بود نيا يكه عمرش و برا يكس...بود

 ي هيتونستم بق يكردم، م يم يبودم كه حاضر بشم به معتاد كردن مردم كمك كنم؟ اگه به خاطر جون خودم باهاشون همكار يواقعا من آدم

ادمان روز مثل ر هياونم  ديدونست؟ شا يم يك...و خونسرد اليخ يهمون طور ب...مثل بارمان؟ يكيشدم  يم ايعمرم و با عذاب وجدان بگذرونم؟ 

 ...بود

بار  ريساده ز يليبودم كه خ ومدهيطور بار ن نيا...تر زهيانگ يخالف ب يبرا يبودم، ول زهيهدف و انگ يب...نداشتم خودم و گم كنم دوست

داشتم  دوست...شن يم دهيطرف و اون طرف كش نيباد به ا هيباشم كه با  ييدوست نداشتم از اون دخترها...گرفته بودم مقاومت كنم ادي...برم
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افتاد كه چه  ادمي...گوشم بود يحرف بارمان تو يول...نكنم يهمكار يول رميباشم و حاضر بشم بم يبه بارمان زده بودم، قو شبيكه د يفمثل حر

كمر و از درد ...دميچيپ يبه خودم م ياون گوشه افتاده بودم و داشتم از گرسنگ...حرفام شعار بود...گفت يراست م...مسخره م كرده بود يجور

دوست  ؟يرفتند چ ينكنم؟ اگه واقعا سراغ خانواده م م يهمكار يول رميكردم كه حاضرم مرگ و بپذ يچطور ادعا م...شده بودم الفهگردنم ك

 :گه يدلش م يتونستم تصور بكنم كه بابا تو يم...ستيدلشون ن يدونستم دل تو يم...نگرانشون بودم...دردسر بندازمشون ينداشتم تو

 "...زد و كشتش يكيبه  نيآخرشم با ماش...دردسر انداخت يآخرشم خودش و تو...گفتم چشم و گوشش و باز كنه يش مبه شهيهم"

 ياز اشكش، جلو سياز صورت خ يريمرتب تصاو...تونستم بهش فكر بكنم ياصال نم...هيچه حال يخواستم تصور بكنم كه مامان تو ينم اصال

حتما عذاب وجدان گرفته بود كه روز آخر جلوم و نگرفته بود و ...افتادم نيمع ادي. گرفت يم م هيركردم گ يبهش فكر كه م...اومد يچشمم م

 ...و به كشتن داده بودم يكي ميرانندگ نيمن آخرشم با ا...گفت يبابا راست م...بود دهنكر ميهمراه

 :با تعجب گفت ايرو

 چته؟ -

 :پام نشست و گفت يجلو ايرو. انداختم نييو پا سرم

طرف و اون طرف  نيو ا سيدو بار، رئ يكي يخوان ماه يفقط م...با خودت؟ بابا برو بهشون بگو قبوله و تمومش كن يكن يم يطور نيرا اچ -

 ...نيهم...يببر

 :لحظه خونم به جوش اومد و گفتم هي

 د؟يپاپوش قتل برام درست كرد نيهم يبرا ن؟يهم -

 :آهسته گفت ايرو

برات نقطه ضعف ...اهرم فشار استفاده كنند هيكار به عنوان  نيخواستن از ا يم...يكن يباهاشون همكارخواستن مجبورت كنند كه  يم -

 ...ساختن

 :زدم و گفتم يپوزخند

 دونم؟ يضعفمم م يو نقطه  نيقبول كنم كه بفهمن خودمم ا ديو با -

 :تكون داد و گفت يسر ايرو

 .كنند يم دايرو پ گهيد يكي نايو ا ير يم نيتو از ب...ادي يتو نم ريگ يزيوسط چ نيا -

 :گفتم آهسته

 ...كه جزو خودشونه يزنه؟ كس يحرفا رو م نيداره ا يك نيتو رو خدا بب -

بلند شد و  ايرو. كارم دارند يكه چ دميد يم ديبا...برم رونياز اتاق ب ديبا گهيكه د دميبارمان وارد شد، فهم دميد يوقت...موقع در باز شد نيهم در

 :گفت ايبارمان به رو...و موهام و تو دادم دميمن شالم و جلو كش .ستاديا

 !رونيب -

 يقلبم محكم تو...رفتم يشالم ور م يها شهيداشتم با ر...بود نييسرم پا...كرد بشيج يبارمان دستش و تو...رفت رونيب يحرف چيبدون ه ايرو
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 كردم؟ يبودن تالش نم يقو يكم برا هيب بودم؟ چرا قدر مضطر نيچرا ا...بودم؟ دهيقدر ترس نيا يچ يبرا...زد يم نهيس

 واريكه از پشت به د دميسرم و عقب كش عيجا خوردم و سر...دميصورتم د يمتر يسانت هي يصورت بارمان و تو...و بلند كردم سرم

 .گفتم و خودم و جمع و جور كردم يآهسته آخ...خورد

 :ممكن گفت يصدا نيبا آهسته تر بارمان

 ...يگفت كه داشت يم ؟يدمان و داشترا يشماره  -

 !شكسته ش يبا اون ابرو! مردك خالف كار...كلمه باهاش حرف بزنم هي يدوست نداشتم حت...نگفتم يزيچ

 :آهسته گفت يبا همون صدا بارمان

كه سوار  نيا ليدل. يبه بابات خبر بد يبر يو خواست يديترس...به همه بگو كه رادمان بهت خبر داد كه براش پاپوش قتل درست كردند -

! به همه...و به همه بگو نيهم ؟يديفهم...كنند هوشيكه تو رو هم ب يديترس يم. دونست يآدرس خونه ت و م ه،يبود كه سا نيا يشد نيماش

 ...ايبه رو يحت

 :گفتم آهسته

 چرا؟ -

 :كرد و گفت يپوف بارمان

 ...خودت نبند يدرها رو رو يهمه ...از من دوست داشت شتريخدا تو رو ب ديشا -

 :به سالن كرد و گفت يبا سر اشاره ا...ستاديا راست

 ...كارت دارن ايب -

انداختم و  نييسرم و پا...دنبال بارمان از اتاق خارج شدم. دستام و مشت كردم...ناخودآگاه دستم به شالم رفت و مرتبش كردم. جام بلند شدم از

 نمم ستاد،يبارمان كه ا. رفت يضربان قلبم هر لحظه باالتر م. و حفظ كنم ميكردم خونسرد يسع...نفسم و آهسته فوت كردم. دنبالش راه افتادم

 :سرم گفت يتو ييصدا هي...رمشيتونستم باال بگ ينم...شده بود نيانگار سرم سنگ...ستادميا

 ".ضعف نشون نده...ييدارن تو اجيكه بهش احت ياون...باش يقو"

 يكت شلوار نوك مداد. نشسته بود كليه يدو تا آدم چهار شونه و قو نيافتاد كه ب يچشمم به مرد...دمو سرم و بلند كر دميكش يقيعم نفس

 ...چه قدر آشنا بود...شدم قيصورتش دق يتو...نشسته يتخت پادشاه ينشسته بود انگار رو يكيپالست يصندل يرو يبا چنان ژست...بود دهيپوش

 :دميآشناش و شن يصدا...م حبس شد نهيس يونفسم ت...ختيفرو ر نهيس يدفعه قلبم تو هي

 ...ترالن -

 :گفتم يگرفته ا يصدا با

 ...اليدان -

زل زده  اليبارمان با دقت به دان...نگاه به دور و برم كردم هي. دهنم بود يكرد؟ قلبم تو يكار م يچ نجايا...مشت كردم شتريو ب دستم

 ...انداخته بود نييتونست پا يكه م يياخم كرده بود و سرش و تا جا...زد يم اديفر و يصورتش خستگ...بود ستادهيگوشه ا هيرادمان ...بود
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 :دنبالم كرد و گفت زشيبا همون نگاه ت اليدان. شدم كيكم به سمت رادمان رفتم و بهش نزد هي ارياخت يب

 .بكنه يتونه برات كار يفكر نكن م...اون پسره خودش االن آخر آدم بدبخته -

هرچند كه برخالف ...مونه ياون جمع مثل خودم م يكه تو هيدونستم تنها كس يحداقل م...كردم يم يشتريب تيدمان احساس امنمن كنار را يول

 ...به هرحال مرد بود يبرادرش اصال جذبه نداشت، ول

 :هم گره كرد و گفت يانگشت هاش و تو اليدان

از سر راه برت  ميش يمجبور م ،يخور ياگه بهمون ثابت بشه كه به دردمون نم...يايكه با ما راه ب نهيا نشيبهتر...يچند تا راه دار...ترالن -

 يزيچ نچو. واقعا ارزشش و نداره...نايو ا ميريكه خانواده ت و گروگان بگ نيمثال ا...بهت فشار وارد كنم نياز ا شتريدوستم ندارم كه ب...ميدار

چه  نهيبابات جنازه ت و دم خونه ش بب يموضوع فكر كن وقت نيكم به ا هيفقط ...كنند يمكه با جون و دل كار  ييآدما...مثل تو يآدما ادهيكه ز

 ...شه يم يحال

رادمان و من  يراحت برا يليكه خ يينايگفتم باشه؟ ا يم ؟يچ يول...گفتم يم يزيچ هي ديبا. لبام و به هم فشردم. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 يم شتريلرزش دستام هر لحظه ب...بودم دهيترس...من و هم بكشند يراحت نيتونستند به هم يند، مپاپوش درست كرده بودند و آدم كشته بود

 :شد؟ تو دلم گفتم يزده بودم چ روزيكه د ييحرف ها اونپس . شد

 د؟يبكن ديدوست دار يو بگم هر كار ستميچرا من جرئتش و ندارم كه صاف وا! ايخدا -

 :گفتكرد  يم يكه با انگشت هاش باز اليدان

 ييبابات از دخترها ره؟يپذ بيچه قدر آس هيمثل تو كه فرار يدختر يدون يم ؟يشناس يجامعه مون و م م؟يكن يم يكجا زندگ ميدار يدون يم -

 ...خوره ياون طرفا به درد م شهيهم يرونيدختر ا هي يول ،يبه درد ما نخور ديبرات گفته؟ شا يفرستنشون دوب يكه م

دونستم رنگم  يم...ذهنم پسشون زدم يتو عيسر. چندش آور به ذهنم هجوم آورد ريتصو يسر هي...دميلرز يود مداشتم با تموم وج گهيد

به  گهيكم د هي...سالن بودند يو آدماش، فقط بارمان و رادمان تو اليبه جز دان...به اطرافم كردم ينگاه...دميو كامال تابلوئه كه چه قدر ترس دهيپر

 ...ه سرش و باال آوردآهست...رادمان رفتم متس

 :ادامه داد اليدان

 بارمان؟ هينظر تو چ...بهتره يهمون دوب...با قتل و كشت و كشتار ندارم يرابطه ا اديمن ز...آره -

 :و زد و گفت طونشيش ياز همون لبخندها يكي بارمان

دختره سوء  نيكه مثل ا نينه ا...مشگل باشن خوان كه خوشگل يرو م يياونا دخترها...فرستن يكه دو روزه پسش م يو بفرستن دوب نيا -

 .داشته باشن هيتغذ

 :گفت رلبيرادمان ز. زد و روش و از بارمان برگردوند يپوزخند اليدان

 ...ارزش نداره...بگو آره و تمومش كن -

 :تو دلم گفتم...كم دلم آروم گرفت هي...بودم دييتا هيانگار منتظر ...حرف بودم نيمنتظر هم انگار

 ".رو تموم كنم يونم بگم آره و همه چت يم"
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روزه  هيقدر پپه بودم كه  نيا يعني...روزم از اومدنم به اونجا نگذشته بود هي يبودم؟ حت فيقدر ضع نيا يعني...لحظه از خودم بدم اومد هي يول

مهارت داشته  يرانندگ يند كه توهست ياديز يآدم ها...گفت يراست م اليتونستم مقاومت كنم؟ دان يتا كجا م يكنم؟ ول ميخودم و تسل

صادقانه از خودم . كه داشت، من و انتخاب كرده بود يبه خاطر وقت كم هيسا...بكنند يكه به خاطر پول و مقام حاضرند هر كار ييآدم ها...باشند

 :دميپرس

 "ارزش داره؟"

 :بودم كه رك و راست به خودم گفتم دهيقدر ترس اون

 "!نه"

اگه ...اون طرف مرز قبول داشتم يرونيا يو در مورد دخترها اليدان يحرف ها ينه، ول ايد جدا در مورد مواد مخدره بان نيدونستم كار ا ينم

شد با باند مواد مخدر كار كنه و در  يكاش دخترش حاضر نم يكرد كه ا يخودش فكر م شيوقت پ چيگفت؟ واقعا ه يم يبود چ نجايبابام ا

 ...كرد يفكر نم يطور نيبابا هم ا يدونستم كه حت يم! نه...اون طرف مرز كنه؟ يهرزه  يمردها يدست ها رياس وعوض خودش 

كه بهشون تجاوز شده  يدر مورد دخترها ييداستان ها...بودم دهيافتادم كه شن ييداستان ها ادي...افتادم كه خونده بودم ييروزنامه ها ادي

اون دخترها دل سوزونده  يچه قدر برا...چه قدر زار زده بودم...كرده بودم هيگر داستان ها نيدونست كه چه قدر با خوندن ا يخدا م...بود

 يهمه ...موضوع فكر كنم نيبه ا هيثان هي يبرا يتونستم حت يدست به اون دست بشم؟ نم نيواقعا تحملش و داشتم كه هر روز از ا...بودم

 ...تصورات گذاشته بودم نيپس زدن ا يتمركزم و رو

 يم رانيا ياگه تو...بردم يم نيراه بازگشتم و از ب دينبا...ارزشش و نداشت قتايحق...گفت يرادمان راست م...تونستم ينم...نه...مو فرو داد بغضم

 .كردن داشتم داينجات پ يبرا يشتريموندم، شانس ب

 :تو دلم گفتم...دميكش يآه

 "...ضعف ببخش نيمن و به خاطر ا...ايخدا"

 :گفتم آهسته

 ...باشه -

 :به سمت جلو خم شد و گفت يكم...زد يلبخند اليدان

 باشه؟ يچ ؟يچ -

 :كم باال بردم و گفتم هيو  صدام

 .كنم يم يباهاتون همكار...باشه -

 :به خودم گفتم...و بدبخت بودم فيچه قدر ضع...از خودم بدم اومده بود...انداختم نييسرم و پا. ديلرز يگلوم م يبه خاطر بغض تو صدام

 "...نكن هيجلوشون گر گهيحداقل د"

قدر پست شده بود؟  نيبود؟ چطور ا دهيرس نجايبه ا اليچطور دان. زنديصورتم نر ياشكام و گرفتم كه رو يو به زور جلو دميكش يقيعم نفس

جواب رد بهش  پول نداشتنش و بهونه كرد و نيهم يبرا ه؟يطور نيبود كه اون ا دهيها عوض شده بود؟ بابا فهم يتازگ ايبود  يشكل نيا شهيهم
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 ...شد يباورم نم...حرف ها رو زده باشه نيشد اون باشه كه ا ينم ورمداد؟ با

 :به بارمان زد و گفت يلبخند اليدان

ترسم،  يو بگن من از مرگ نم ستنيو داشته باشن كه وا نيا ياز دخترها جربزه  يليخ ديكنند ؟ شا يم يدختر و راض هي يچطور يديحاال فهم -

 .ترسه يمورد نم هي نيكه بگه از ا ستين يدختر چيه يول

چشماش و . هم گره خورد ينگاهمون تو...به رادمان كردم ينگاه مين. كرد يرو منعكس نم ياحساس خاص چيصورتش ه. نگفت يزيچ بارمان

 دييمهر تا مميداشتم كه به تصم اجياحت يواقعا به كس...مقدار آروم تر شدم هيمنم ...كردم يخواست بهم عالمت بده كه كار درست يم...به هم زد

 .بزنه

 :رو به رادمان كرد و گفت اليدان

 ؟يتو هنوز سر حرفت هست -

موقع پوزخند  شهيانگار هم...موضوع فكر كردم كه چه قدر پوزخندهاش برام آشناست نيزد و من به ا يپوزخند اليدان. نگفت يزيچ رادمان

دونستم  ينم...شناختمش ينم اديز...داد يبا صورتش انجام م يعصب كيبه ت هيشب يبرد و حركت يخورده سرش و به سمت عقب م هيزدن، 

 ...نه ايبوده  رطور مغرو نيا شهيهم

 :گفت اليدان

از اون دوستت  ياديچطوره ...ادي يكردنت بر نم يمطمئن بودم داداشت از پس راض...كنم تيكه چطور راض رميگ يم ميدارم تصم -

 ضا؟ر...بود؟ ياسمش چ...ميبكن

 شتريگشت كه ب يم يزيانگار دنبال چ. ديبه چونه ش كش يدست اليدان...نگرفت الينگاهش و از دان يداد، ول رونينفسش و با صدا ب رادمان

 :كم تنگ كرد و گفت هيچشماش و ...رادمان و تحت فشار بذاره

 ...مثال مامانت اي -

شد  يبارمان عصبان. انداخت نييرادمان سرش و پا...كارساز به رادمان رفت يسر جاش جابه جا شد و چشم غره ا. خورد يتكون محسوس بارمان

 :و گفت

 ؟يشد يكه راض يبهم نگفت شبيمگه د ؟ينداز يم نييچته؟ چرا سرت و پا -

. ديكش يرادمان خط و نشون م يگشاد شده بود، داشت با چشم و ابرو برا تيبارمان كه چشماش از عصبان. با تعجب سرش و بلند كرد رادمان

 :گفت يبلند يبا صدا اليدان...بگه يزيرادمان دهنش و باز كرد كه چ

 ياون وقت خودش و م. تا ترك كنه شيزنم يبه تخت و اون قدر م ميبند يبرادرت هم م...متيد يم سيپل ليتحو ايآره،  يگ ياالن م نيهم اي -

 .حاال بگو نيزود باش هم ه؟يجوابت چ. تيمامور نيا يپ ميفرست

 :از مردها كرد و گفت يكيرو به  تيبا عصبان اليدان. كرد يمكث نرادما

 ...رونيپرتش كن ب نياز ماش يكالنتر يببرش و جلو...كنه يداره ناز م...ببرش -

 :بارمان داد زد. خم كرد و به سمت رادمان اومد اليدان يسرش و برا مرد
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 اعدامت كنند؟ يخوا يم! گهيبگو د يزيچ هي -

متر از دور كمر من  يفقط چند سانت ش،يعضالن يدور بازو ديدو متر بود و شا كيقدش نزد. من و با خشونت كنار زد. ديبه رادمان رس مرد

 :رادمان باالخره گفت. دشيرادمان و گرفت و به سمت عقب كش يبازو! بود كتريكوچ

 .كنم يم يهمكار...باشه...خوب يليخ -

 :گفت تيبا عصبان اليدان

 .يخورد يتو از اولشم به درد نم. همون بارمان بمونه بهتره...يكن يارخوام همك ينم گهيد -

 ژنيصورتش به خاطر كمبود اكس. رادمان تقال كرد كه خودش و آزاد كنه. دستش و دور گردن رادمان انداخت و به سمت در كشوندش مرد

 :د انداخت و داد زدمر يبه بازو يرادمان چنگ. پشت شلوارش رفت يدست بارمان به سمت اسلحه . قرمز شد

 .غلط كردم...كنم يم يهمكار...خوب يليخ...خوب يليخ -

گلوش  يخم شد و دستش و رو. رادمان ازش دور شد د،يكه مرد بازوش و كنار كش نيهم. به مرد اشاره كرد كه رادمان و ول كنه اليدان

 .انداخت نييبارمان دستش و پا...ديكش قيچند بار نفس عم...گذاشت

 :جاش بلند شد و به بارمان گفت از اليدان

 .ياصل تيفرستمشون سر مامور يبعد م. چه قدر سر حرفشون هستند نميدم كه بب يبهشون م يساده و آبك تيدو سه تا مامور هي -

 :شد و گفت كياومد و بهم نزد جلو

 .كارت دارم...ايتو با من ب -

دستش هنوز به گلوش  يبود، ول ستادهيصاف ا. به رادمان نگاه كردم ينگرانلحظه برگشتم و با  هي. ميسالن رفت يگوشه  هيهم به سمت  با

انداختم و منتظر موندم  نييسرم و پا. چپم آوردم يپا يراستم و جلو يدستام و پشتم گذاشتم و پا. ستادميا واريسرم و چرخوندم و كنج د...بود

 ...شد هرچه زودتر به اتاقم برگردم يكاش م يا...كردم كه زودتر بره يخدا خدا م...رو بشنوم اليدان يها فكه حر

 :آمرانه گفت اليدان

 .سرت و بلند كن -

كه  يافتاد شب ادمي...دميد يفقط تا گره كراواتش و م. نبود دميد دونيم يصورتش تو. قدش نسبتا بلند بود...سرم و بلند كردم يكم هي

 يول...گلدون گذاشته بود يو تو متشيگل ارزون ق يرغبت يمامانم با ب...بود دهيشپو نينخ نما با شلوار ج يميكت قد هياومده بود،  ميخواستگار

خرج  يخواستگار نيا يهم برا يليكه خ مينيب يم م،يپسر نگاه كن نيا بيگفت اگه به ج يم...دهيبود كه اون در حد خودش زحمت كش معتقدبابا 

 ...بخرند يدست گل درست و حساب هينداره كه  يكارخوبه و براشون  شونيكه وضع مال يياز كسا شتريب يليخ...كرده

كردم اون  يكه فكر م نيا يبرا...كرده يازم خواستگار اليكه دان نيا ينه برا...زده بودم جانيه. ديرقص يچشمام م ياون شب جلو خاطرات

 يايمشت رو هياون شب فكرم پر از ...كشند يخواستگارها در خونه مون صف م گه،يد يشه كه برخالف دخترها يم يدوران يبرا يشب شروع

 ...دهينرس ايرو نيبه ا چكسيه ننديب يسن خاص برسند، م هيبه  يدخترها دارند و وقت يكه همه  ييايور...دخترونه بود

 :گفت اليدان
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 ؟يكن يفكر م يبه چ -

اتاق نشسته  يبا ترانه تو يشب خواستگار هادمي...بود افهيخوش ق. ش دوختم رهيت ينگاهم و از گره كراواتش گرفتم و به چشم ها ارياخت يب

دانشگاه گفته بود كه اگه جواب مثبت بدم، ژن بچه  يآوا تو!...خوب ي افهيق هينداره به جز  يچيپسره ه نيو ترانه اعتراف كرده بود كه ا ميبود

 ...كرد ياومد، آوا فقط به ژن بچه هاش فكر م يم ادمي ياز وقت...شه يخوب م هامون

 يهنوزم ازش م يول...حرصم گرفته بود...شد ينم يخواستم بهش بگم، ول يم يه...تونستم بگم ينم يزبونم بود، ول سر يحرف هي

 :زدم و گفتم ايحال دلم و به در نيبا ا. دميترس يدور و برش م يكليه ياز اون مردها يكنم، ول يتالف يجور هيدوست داشتم ...دميترس

 .يكه چه قدر عوض شد نيبه ا -

 :گفت. پوزخند زد اليطور كه انتظار داشتم، دان همون

 آدم شدم؟ ه،يچ -

 :اون گفت. نكردم دايپ يزيچ. بدم لشيبه شدت كوبنده گشتم كه تحو يجمله  هي دنبال

 كه يچون همون روز...نايو ا تيكه من اومدم خواستگار نيهم...گذشته مون بوده رو فراموش كن يكه تو يهرچ...خواستم بهت بگم كه يم -

 ...باز نكن يحساب چيمن و احساسم ه يرو...رفت نيكرد، احساسم هم از ب رونميب ميخال بيبابات به خاطر ج

 :گفتم. زدم يبار من بودم كه داشتم پوزخند م نيا

 .تيخال بينه به خاطر ج...يديشن يجواب منف يكار خالف داشت يكه تو يو به خاطر پشتكار تياحساس سطح نيبه خاطر هم -

 :بهم كرد و گفت ينگاه بد اليدان

 يها از بدو تولدشون براشون مقدر م يسر هي يكن يتو فكر م ان؟ي يم ايآدما خالف كار دن يكن يتو فكر م...پشتكار...كار خالف يپشتكار تو -

 هيسرما چيه. رهيستم و بگنبود كه د چكسيدور و بر من ه ان؟ي يم ايمثل تو فرشته و پاك و منزه به دن گهيد يسر هيشه كه خالف كار باشن و 

 دنميكه شرط رس يخواستم دختر يم...احمق بودم...منم عجله داشتم. بود نييحقوقشون پا ايخواستن  يرفتم سابقه كار م يهر جا م...نداشتم يا

 !اونم كار خالفه...شه زود پولدار شد يكار م هيفقط از . بهش فقط پول بود و از دست ندم

 :مباال انداختم و گفت ابرو

 .رفت نياحساست از ب ،يرفت رونيكه از خونه مون ب يكردم همون شب يفكر م! آهان -

 :پشت سرم زد و گفت واريبه د يمشت تيبا عصبان اليدان

با حرفات خُردم  گهيبار د هيدم كه  يبهت اجازه نم...شدم ريتحق يكاف يكه به خاطر تو اومدم خونه تون، به اندازه  يهمون روز -

 .يهنوزم مثل اون وقتات خودخواه ؟يديفهم...يكن

 :گفتم تيعصبان با

 .يفقط لباس عوض كرد ،يتوام هنوز آشغال -

 :دستش و مشت كرد و گفت تيبا عصبان اليدان

 .كنم يآدمت م...ارمي يحرفا رو سرت در م نيا يمطمئن باش تالف -
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من  ياون خالف كار شده بود اون وقت بابا...نش تشنه شده بودمبه خو. در حد مرگ ازش بدم اومده بود. و بهم كرد و به سمت در رفت پشتش

كرد و بعد از  يم يآلونك زندگ يكه تو يداد دست آدم يو م شيكرد؟ ته تغار يكار م يچ ديبابام با...دونست يو به خاطر كارش مقصر م

 گرفت؟ يم ريحقوق بخور و نم هيكرد و  يكار م شگاهياآزم يظهرها تو

 :سرم گفت يتو ييصدا. از جام تكون خوردم. بودم و ماتم برده بود دهيچسب واريمن به د. فته بودندر...خودم اومدم به

 ".كنه ينم دتيتهد يكس گهيكه د نهيحداقلش ا"

 يصورت اون زن مرتب جلو...نميذهنم مونده بود، بازم بتونم مثل قبل پشت فرمون بش يكه از اون تصادف تو ينبودم كه با خاطره ا مطمئن

 اليخ هيدردناك به  يها تيواقع نيشد از شر ا يكاش م يا...بود ستادهيرفتم كه رادمان ا ييو به سمت جا دميكش يآه...اومد يمم مچش

 ...كه اصال امكانش نبود فيح...قشنگ پناه برد يايرو هيبه ...خوش

 :و گفت ديبه داخل سالن كش يسرك ايرو

 رفتند؟ -

 :روشن كرد و گفت يگاريس بارمان

 !وهوما -

 :رو به من و رادمان كرد و گفت ايرو

 د؟يشد يراض -

 :باز گفت بارمان

 !اوهوم -

داد كه  يبود و مهلت نم دهيكنه بهش چسب نيمتاسفانه برادرش ع. سوال داشتم كه ازش بپرسم يكل. هم بود ياخماش تو. ستادميرادمان ا كنار

 :ان اومد و گفتبارمان به سمت رادم. باهاش تنها بشم قهيچند دق يبرا يحت

 .شه ينم يزيچ. دن يكار آسون بهت م هي...نگران نباش -

 :شد و گفت يبارمان عصبان. روش و از بارمان برگردوند رادمان

 منه؟ ريمگه تقص ه؟يچ -

 يفكر م. ديرس يتاب به نظر م يب...ديكش يدست به صورتش م..كرد يم نيف نيمرتب ف...شده بود بيكم عج هيبارمان . نگفت يزيچ رادمان

 .آخرش هم به سمت اتاقش رفت و در و محكم پشت سرش بست. ديرس يبه نظر م يعصب يباشه، ول ياليخ يكردم آدم خونسرد و ب

 .خواستم و به دست آورده بودم يكه م يانگار فرصت...ميفقط من و رادمان بود. سالن نبود يتو يكس...و دور تا دور سالن چرخوندم نگاهم

 :آهسته گفتم. اتاق بارمان بود ير بسته رادمان به د نگاه

 .بابام بگم يمن وقت نكردم ماجرا رو برا -

 يليداد كه خ ينشون م...اخمش...رفتاراش...نگاهش. ديبا دست چشماش و مال. دياز ته دلش آه كش...نگاهم كرد يديبرگشت و با ناام رادمان

 يحال تو نيبا ا. نبود يكه ازش انتظار داشتم قو يبود و اون طور فيساله، ضع شيش و پنج ستيپسر ب هيبا  سهيبه نظرم در مقا. آشفته و نگرانه
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كنم  يكه قبول كرده بودم همكار نيو از ا...زده بود خيدستام ...دهنم بود يقلبم تو. خودمم احساس اون و داشتم. كردم يلحظه دركش م ناو

 :انداخت و آهسته گفت نييرادمان سرش و پا. بودم مونيپش

 ...يچيه گهيس دپ -

 .بود ياخم كرده بود و چشماش پر از درد و نگران. بدم صيصداش تشخ يتونستم از تو يرو م يديو ناام اسي اوج

 :تر از قبل گفتم آهسته

كه تصادف كنم  نيقبل از ا. شماره رو به بابام بده نيافتاد، ا يرضا رو بهش دادم و گفتم كه اگه اتفاق يشماره . گفتم ييزهايچ هيبه برادرم  يول -

 .نمشيرم تا بب يافتاده و دارم م ياتفاق هيطور گرفتار بشم به بابام زنگ زدم و بهش گفتم كه  نيو ا

 :خوش حالت و خوشرنگش نگاه كردم و گفتم يبه چشم ها. نگاهش بخونم يتونستم از تو يو م ديبرق ام. آهسته سرش و بلند كرد رادمان

 .كنه يكه بتونه م ينجات دادنمون هركار يدونم كه برا يم. زنه يمطمئنم بابام با رضا حرف م -

 دياز ام يچشماش برق يول د،يرس يهنوزم آشفته و ناراحت به نظر م. نگفت يزيداد و چ رونيرادمان نفسش و با صدا ب. بهش زدم يكمرنگ لبخند

من و  طيشرا...مثل خودم بود...تونستم بهش اعتماد كنم ياون جمع م يبود كه تو ياون تنها كس. باهاش حرف بزنم شتريدوست داشتم ب. داشت

تونستم همه  يبودم و نم يمن آدم پرحرف گهياز طرف د. اومد يادب و احترام بود، خوشم م تيدر نها شهيلحن صحبت كردنش كه هم از. داشت

به  يليرو كه رادمان م يكه مكالمه ا نيا يبرا. رسوندم يبه گوش آوا م عاياومد و سر يم شيكه پ يمسائل شهيهم. خودم نگه دارم يو تو يچ

 :و ادامه بدم، گفتم شتادامه دادنش ندا

 بارمان برادر بزرگترته؟ -

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ رادمان

 .بزرگ تره قهيده دق...آره -

اصال . بودند يريكم حرف و گوشه گ يرهادخت. بودم يبا دو تا دختر دوقلو همكالس رستان،يدوران دب يتو. برام جالب بود...لبخند زدم ارياخت يب

 يبه شوخ. هاشون بود يكردم، رنگ متفاوت جامداد دايدادنشون پ صيتشخ يكه برا يتنها راه. بدم صيتونستم اون دو تا رو از هم تشخ ينم

كه با هم  يشباهت نيدر ع...مانرادمان و بار يول...بدم صشونيهاشون و با خودشون همه جا ببرن تا من بتونم تشخ يگفتم كه جامداد يم نبهشو

 يداد برق چشما يم تيكه به صورت بارمان جذاب يزيتنها چ يكننده بود، ول رهيرادمان خ تيو جذاب ييبايز...كردند يبا هم فرق م يليداشتند، خ

 يوسوسه م هي نيع...وجود داشت طنتياز ش يبرق شهيبارمان هم يچشما يتو يول...كرد يآروم م ارياخت ينگاه رادمان، آدم و ب يآب...بود شيآب

 .كرد يم يضربان قلب آدم و دستكار ارياخت يب...موند

ذهنم  يكه گفته بود تو ييتك تك جمله ها. ديكش يم ريافتادم، پشتم ت يم اليدان يحرف ها ادي يوقت...كردم ينگاه م نيرزميسكوت به ز يتو

كه با وجود  يدوست داشتم اون ترس و وحشت...فكر كنم يا گهيد زيست داشتم به چدو...كرده بود رميتحق تميچه قدر راحت به خاطر جنس...بود

اونم كه ساكت ...اون لحظه فقط رادمان و داشتم كه باهاش حرف بزنم ياز شانس بدم، تو...زميوجودم بود و دور بر يهنوز تو اليانرفتن د

 .فكر بود يانگار تو...بود

 :دميپرس. فرصت به دست اومده استفاده نكنم نيو از ا رميو بگ ميكنجكاو يجلو نتونستم
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 مواد مخدر؟ ه؟يكارشون چ -

 :آهسته گفت...كم فكر كرد هي رادمان

 .گن يطور م نيا -

 :زدم و گفتم يپوزخند. ستيكه مطمئن ن دميفهم

 .وارد باندشون شده يطور نياحتماال هم...خونده يميش يمهندس اليدان -

 :ونه باال انداختم و گفتمش. نگاهم كرد يبا كنجكاو رادمان

 .ميبود يهم دانشگاه -

 :زد و گفت يپوزخند رادمان

 .البراتور كار كنه يو بردنش كه تو ستيخوب ن اديكه كارش ز دنديبعد د...كرد يقبال با ما كار م. وارد باند نشد يطور نيا -

 :دميباال انداختم و پرس ابرو

 د؟يكرد يكار م يشما چ -

 :سرش و بلند كرد و گفت. زد نهيدست به س رادمان

 .بكنم ديكه االن با يكار نيهم -

 :رادمان ادامه داد. كرده يكار م يبودم باالخره بهم بگه كه قبال چ دواريام...نگاهش كردم منتظر

 يتون يدو تا رو م نياز ا يكيفقط . يبه فكر فرار باش ديبا اي ياريدر ب يباز سيو پل يبمون ديبا اي. هدف خودت و مشخص كن! ترالن نيبب -

 !نه جفتش رو. يانتخاب كن

 :اخم كردم و گفتم. شدم يعصبان

 .گرفتار بشم نجايباعث شد من ا ميمستق ريكه غ هيزيهمون چ يكن يم شيكه مخف يزياون چ -

 :چپ چپ نگاهم كرد و گفت رادمان

 .اديكه اعصابت سر جاش ب يعده غذا بخورو هيكردن بهتره  يفضول يتو هم به جا...نداره يربط چيدم كه ه يم نانيبهت اطم -

 ...مودب بود شهياون كه هم...صحبت كنه يطور نيبودم كه ا دهيتا حاال ند. بهم برخورد يليخ

 :بهش كردم و گفتم زيرآميتحق ينگاه

 .يافت يزود به غلط كردن م يليخ...يكم سفت و سخت باش هي ديبا ،يتوام اگه فكر نجات دادن خودت -

چشم تو چشم . دراز كردم در اتاق بارمان باز شد رهيكه دستم و به سمت دستگ نيهم. رفتم ايردم و به سمت اتاق روو بهش ك پشتم

 :سر تا پام و از نظر گذروند و گفت طونش،يبا همون نگاه ش. ديرس يبه نظر م يكردم و نه عصب يم نيف نينه ف گهيد...ميشد

 .ميفكر كنم از امروز رسما همكار شد -

 :دم و گفتمكر اخم

 ...رسه يطور به نظر م نيمتاسفانه ا -
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در اتاق . تحملش كنم نياز ا شتريپروا بود كه نتونستم ب ياون قدر نگاهش ب. لبش نشست يلبخند كمرنگ رو هيكم تنگ كرد و  هيو  چشماش

. كرد يم پيرو تا يزيچ بورديد و تند تند با كسرش انداخته بو يشرتش و از رو يكاله سوئ ايرو. اتاق انداختم يرو باز كردم و خودم و تو ايرو

 .تخت انداختم يبدون توجه به اون، خودم و رو. داره يمعلوم بود كه كار مهم. اصال نگاهم نكرد

ردم خ اليدان...از بارمان و اون نگاه پر از وسوسه اش وحشت داشتم...كرده بود ياحترام يرادمان بهم ب...كنم هيدوست داشتم گر...بودم يعصبان

 :تمتو دلم گف...چشمام و از دردش بستم...كرد يچه قدر معده م درد م! خدا يوا.. شده بودم زهايهمه چ يب نيبا ا يمجبور به همكار...كرده بود

 ".شه يبلند نم يبخار چياز رادمان ه...تونستم روش حساب كنم ياون وقت م...بهتر بود يليخ يطور نيا...رادمان بود يكاش بارمان جا يا"

خواستم كه بتونم دو كلمه باهاش حرف بزنم و درد دل كنم و  يو م يحداقل كس...كنم هيگشتم كه بهش تك يم يدنبال كس طياون شرا يتو

 ...به جز طفره رفتن بشنوم يباشم كه جواب دواريو ام...ميكار كن يچ ديبپرسم حاال با

 :سرم گفت يتو ييصدا هي

 "؟يدار يا گهيبه كس د يازيچه ن"

گن  يخوره كه بهمون م يچرا بهمون برم م؟يگاه هيتك هيدنبال  شهيهم يرانيا يواقعا چرا ما دخترها دمياز خودم پرس...و باز كردم امچشم

كنه  يم يسع شهيهم يآدم قو...ميفيچرا؟ خوب پس راسته كه ضع...ره؟يو دستمون و بگ اديب يكي ميمنتظر ميافت يدردسر م يتا تو يول ف،يضع

با من  يهم مرد بود و هم مشكل مشترك...شدم يم دهيناخودآگاه به سمت رادمان كش طياون شرا يمنم تو...و جمع و جور كنه دشخودش، خو

 :تو دلم گفتم...ستميخودم با يپا يتونستم رو يكم داشتم؟ م يمگه من چ...كردم يكار و م نيا دينبا...يداشت، ول

قرص و محكم تر از  يليمن كه سنم كمتره و دخترم، خ...امي يخودم از پس خودم بر م...ندارم يمرد چيبه ه اجياحت...ندارم چكسيبه ه اجياحت"

 "...اون بچه سوسولم

 ...چكسيبه ه...نداشتم يبه كس ياجيمن احت...نه...توش ادعا داشتند يليكه مردها خ يا نهيزم...افتادم يرانندگ يمهارت خودم تو ادي

بشم؟  ميباشم؟ چرا مجبور شدم تسل فيقدر ضع نيا ديچرا با...بغض كردم...افتادم اليدان يحرف ها داي...هم گذاشتم يو دوباره رو چشمام

 ،يو آشپز ييسفره آرا يكاش مادرهامون به جا يفقط ا...ميشد دهيآفر فيكردم؟ اصال اعتقاد نداشتم كه ما زن ها ضع يكار م يچ ديبا...يول

 ...درس زن بودن...دادند يبودن م يقو سبهمون در

 

 ****** 

 :روشن كرد و گفت يگاريس بارمان

 .ستين يكار سخت ؟يديفهم. فتين ريتموم شد، گ تتيكه مامور يفقط وقت. يفتيب نيو دنبال اون ماش يو سوار كن ميرح ديتو فقط با -

 :كردم و گفتم اخم

 ؟يچ يعني -

 :و گفتبهم كرد  ينگاه مين. داد رونيزد و دودش و ب گارشيبه س قيعم يپك بارمان

 .يو برسون ميرح ديتو فقط با ؟يچ يعني يچ -
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 هيمشخصات ...چند بار خونده بودمش. كار كنم يچ ديبود و نوشته بود كه با ليميا هي نتيپوشه بهم داده بود كه توش پر هيبارمان . كردم يپوف

. شده بودم جيمن گ يول...گونه قرار داشتجدا يورقه ها يرفت و برگشت هم تو ريمس يكروك. رنگ و توش نوشته بود ديسف يايپژو پرش

اضطراب داشتم و . ديكش يم گاريس ،ياعصاب خردكن يتخت شلوغ پلوغش لم داده بود و با خونسرد يبه بارمان كردم كه رو ياهنگ يرچشميز

 :و گفتم دميكش ميشونيه پب يدست. بارمان حك شده بود يدادم كه روش عكس خال كوب يواريم و به د هيتك. چند تا مسئله بود ريذهنم درگ

 و برسونم؟ ميكه رح نيا يبرا ن؟يخواست يم نيهم يمن و برا ن؟يهم -

 :زد و گفت يپوزخند. گاه سرش كرد هيدست چپش و تك. زد يتخت غلت يرو بارمان

عتماد كنند؟ من كه چند ا ديعضو جد هيكشه كه به  يچه قدر طول م يدون يم ؟يو جا به جا كن سياول كار بفرستنت كه رئ نيهم يخوا يم -

 .دونم يو هم نم سياسم رئ يكارم هنوز حت نيا يساله تو

 :نگاهش كردم و گفتم يناباور با

 گشتن؟ يبراش دنبال راننده م يچ ياون وقت برا! آهان -

و  گارشيبارمان س. ن خم كردبارما يرو جلو ينيس ايرو. لبم نشوند يرو يلبخند ،يدنيخوب نوش يبو. شكالت داغ وارد اتاق شد ينيس هيبا  ايرو

داد  يسكوت بارمان نشون م يول...زدم يپلك هم نم يبهش زل زده بودم و حت. منتظر جوابم بودم. ها رو برداشت وانياز ل يكيخاموش كرد و 

 يكه اون طرف اتاق روبه رادمان كرد  ينگاه ايرو. برداشتم وانيل هي يحرف چيبدون ه. رو جلوم گرفت ينيس ايرو. جواب دادن نداره اليكه خ

هر . خوند يكند، نوشته ها رو م يكه پوست لبش و با دندون م يپهن كرده بود و در حال نيزم يورق رو يسر هي. بود دهيدمر دراز كش نيزم

باالخره . هاضطراب دار دميداد فهم يكه به پاش م يعصب ياز تكون ها. ديكش يخط م زهايچ يسر هيه بار، با خودكار قرمز دور ي قهيچند دق

 .خوره ينم يزيبا سر اشاره كرد كه چ. شد ايرو ي رهيمتوجه نگاه خ

 :شد و گفت زيخ ميتخت ن يرو بارمان

 سيكرد كه با رئ ينفر و متقاعد م هيسابقه دار و  يرفت سراغ آدم ها يم ديقاعدتا با. يبپرس امرزيخدا ب ي هياز اون سا ديسوال و با نيا -

 نميا...گند زد يليبا ما، خ شيمدت همكار نيا يتو هيكال سا...ساله و به زور مجبورش كنه فدهيدختر ه هيسراغ  اديبكه  نينه ا...كنه يهمكار

 .روش

 :با تعجب گفت ايرو. ثابت موند نيزم يپخش شده رو يورق ها ينگاه رادمان هم رو يحت. ميبا تعجب به بارمان زل زد ايو رو من

 مرده؟ هيسا -

 :ديپرس ايرو. سمت دهنش برد و با سر جواب مثبت دادو به  وانيل بارمان

 ؟يچطور -

 :و مزه مزه كرد و گفت شيدنينوش يبارمان با خونسرد. سرش و بلند كرد و به برادرش نگاه كرد رادمان

 .هم كشتش اليدان. كشوند و گند زد يباز نيدختر و به ا نيا...مجازات شد شيبه خاطر خراب كار -

كه  نيدونستم ا ينم. دميكش يآه. مشخص بود كه فكرش مشغول شده. ثابت مونده بود ينقطه  هي ينگاهش رو. انداخت نييسرش و پا رادمان

نبودم  يياز اون آدم ها. آدم خوشحالم كنه هيبرسم كه مرگ  ييكردم به جا يوقت فكر نم چيه. نه ايداره  يبيخوشحال باشم ع هيبابت مرگ سا
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 هي ه،يخبر مرگ سا دنيحال از شن نيبا ا. سر مجازات اعدام با بابام بحث داشتم شهيهم! ردند، بگم خدا رو شكرمجرم و اعدام ك فالنكه تا بگن 

مش  يبا اون موها...چشمم جون گرفت يجلو هيسا ريتصو. و به سمت دهنم بردم ميدنينوش وانيزدم و ل يلبخند. بهم دست داد يحس سبك

 :ديچيذهنم پ يصداش تو...هيه رنگچ دميوقت نفهم چيه هك ييو چشم ها...كرده

 !قتل عمد يعني...؟يچ يعني يدون يم...يندار قيتو كه تصد ؟يفهم يم...يآدم كشت يزد -

جون  نميماش يچرخ ها ريفكر كردم كه ز يببره؟ به زن شيداده بود تا كارش و پ يچند نفر و باز...ازش متنفر بودم. دميچيلحظه به خودم پ هي

سرم و ...چشمام ظاهر شد يزن با اون صورت له شده، جلو اهيس يچشم ها ريتصو گهيبار د هي. گذاشتم نيزم يو رو وانيل. اشتهام كور شد...داد

 :گفتم رلبيز. داد نيروحم و تسك يكم هي ه،يخبر مرگ سا...زميبر رونيافكار و از ذهنم ب نيكردم ا يسع...دادم هيتك واريبه د

 !حقش بود -

 :كرد و گفت رو به به برادرش بارمان

 ؟يمتوجه ماجرا شد -

 :كه سرش و باال كنه گفت نيبدون ا. پلك زد رادمان

 !يتا حدود -

 :به بدنش داد و گفت يكش و قوس. تخت بلند شد ياز رو بارمان

 .ميندار ياديوقت ز...گهيبلند شو د -

 :گفت يحتبا نارا. رنگ گذاشت يآب يپوشه  هي يجمع كرد و تو نيزم يورق ها رو از رو رادمان

 .هيكم يليروز زمان خ هي -

 :زد و گفت يپوزخند بارمان

مقاومت  يو دست و بالت بسته ست، چرا الك يمتهم به قتل يدونست يتو كه م. ديرس ينم نجاهايكار به ا ،يكرد يناز نم يالك اليدان ياگه جلو -

و در  يداد يبود كه زودتر جواب مثبت م نيكار درست ا. يندار استيكم س هي...يهنوزم پپه ا...يبدتر جلوشون خرد شد يطور نيا ؟يكرد

 .يافتاد يكردن نم غلطعوض به 

 :بلند شد و گفت نيزم ياز رو رادمان

 .سيپل شيراست برم پ هيدنبالم اومد،  هيسا يبود كه وقت نيبود؟ ا يكار درست چ يدون يم!...يمن نشست يهم كه فعال جلو استيبا س يتو -

بود كه دندون  ادميخوب  يليالبته خ! با برادرش گهيتفاوت د هي...زد يم يكم به زرد هيدندون هاش افتاد كه  فيم به ردو چشم ديخند بارمان

 ...رادمان هم روكش بود يها

 :گفت بارمان

 .انداختنت زندان يبا گروه م تيهمكار ياون وقت به خاطر سابقه ! آهان -

 :نداخت و گفتشونه باال ا. تخت انداخت يپوشه رو رو رادمان

 .رونيب اميبذارم و ب قهيتونستم وث يم. دنديبر يچند سال حبس م هيفوقش برام . كنم يكار م يدونستم دارم بار ك يمن كه نم -
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 :گفت. شد دتريبارمان شد ي خنده

 !ذاشت يم قهيبابا حتما برات وث! آره -

 :شد و داد زد يدفعه عصبان هي رادمان

 .تو رو اعدام كنند دميترس يبود كه م نيردم، اكار و نك نيكه ا نيا ليدل -

به  يرادمان دست. به رادمان زل زد...نگفت يچيه. چشماش خاموش شد طونيبرق ش. بارمان محو شد طونيو ش رهيخنده از صورت ت آثار

با سر بهم . اتاقش رفتآروم به سمت در  يليخ. انداخت نييبارمان سرش و پا. تا به خودش مسلط بشه ديكش قيعم يو نفس ديصورتش كش

 ليسطل، دال يتو. تخت بود افتاد نييكه پا يكه به سمت در رفتم، چشمم به سطل آشغال نيهم. جام بلند شدم از. اشاره كرد كه خارج بشم

 :تو دلم گفتم. سطل پر از سرنگ بود...زد يگاه به گاهش، چشمك م يها ينيب زشيبارمان و آبر يپرخاش ها

 "كنه؟ يمصرف م يچ"

 ديتهد الياومد كه روز قبل دان ادمي. كنه يمصرف م يزيچ هيبا همون نگاه اول مطمئن شده بودم كه  ييجورا هي. زدم كه معتاد باشه يم دسح

 .كنه كه ترك كنه يبنده و مجبورش م يكرده بود كه اون و به تخت م

صبح تا  وتر،يداشت و چند مدل كامپ يو صندل زيبود كه م يهمون اتاق. از اتاق ها بشم يكيبارمان بهم اشاره كرد كه وارد . اومدم رونياتاق ب از

 زيم هيگرد،  زيپشت م. وسط اتاق بود يگرد بزرگ با هشت تا صندل زيم هي. به اطراف كردم ينگاه. وارد اتاق شدم. كردند يشب توش كار م

 تورهايمان يرو. نصب شده بود واريهم به د يد يال س ونيزيتلو هيبود و  زيم يرو توريچهار تا مان. سوخته قرار داشت يقهوه ا ضيعر وتريامپك

 .پنهان كردند قيطر نيمتوجه شدم كه موقتا كارشون و به ا. دميشن يها رو م سياز ك يكيفن  فيضع يصدا يبودند، ول دهيروكش كش

 هي. شده بود يواريكاغذ د گهيد ي، برخالف اتاق هااتاق نيا واريد. هم كرده بودند يرو تو يكيپالست ديسف ياتاق، سه چهار تا صندل يگوشه  هي

 .بودند و كنار هم چسبونده بودند دهيروزنامه رو بر ي كهيچند تا ت واريد يگوشه 

 يمنتظر به بارمان نگاه م ييپهن كرده بود و با چشم ها زيم يكاور لباس رو يسر هي. اتاق بود يتو يمشك يفرفر يدختر قد كوتاه با موها هي

رو كنار من  يصندل. باالخره موفق شد. رو جدا كنه يكيپالست يها ياز صندل يكيخواست  يرفت و م يها كلنجار م يداشت با صندلكرد كه 

از همون  يكيبرگشت و  د،يمن و د ي رهينگاه خ يوقت. پاهاش گذاشت يدستش و رو يپا انداخت و با ژست خاص يپا رو. نشستگذاشت و 

بود كه با  يتنها پسر...شده بود طونيدوباره چشماش ش. داد لميكم باال بره، تحو هيسمت راستش  يشد ابرو يمعروفش كه باعث م يلبخند ها

جدا ...خودم وسوسه گذاشته بودم شياسمش و پ...دونم يبود و نم يبه خاطر چ نيحاال ا...تونست ضربان قلبم و باال ببره يلبخند، م هينگاه و با  هي

 ...بشيعج يشكسته و مدل موها يبا اون ابرو...موند يوسوسه م هي هيهم شب

 .شد ليلبخندش به پوزخند تبد. نگاهش كردم يرچشميز. كم ازش فاصله گرفتم هي ارياخت يب

بهش محل  اديمنم ز. بودم كرد ستادهيا فيو بالتكل نهيبه من كه دست به س يتفاوت يب ينگاه. به دور و بر اتاق كرد ينگاه. وارد اتاق شد رادمان

 .هنوز به خاطر حرف هاش دلخور بودم. دادم يمن

 :رادمان دستاش و به هم زد و گفت دنيبا د دختر

 .لباس كار امشبت و انتخاب كن -
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 ديصورت پرس يانگار رادمان هم تعجب كرده بود، چون رو به بارمان كرد و با اشاره . ذهنم اومد ياز لباس قصاب ها تو يريكار؟ تصو لباس

 گه؟ يم يچ نيا

 :شونه باال انداخت و گفت رمانبا

 نيتونه از ا يبار هم م نيكنه ا يفكر م. يعمل كن ديبا شهيمعتقده مثل هم اليدان. ميدار قهيروش كارمون اختالف سل يتو شهيهم اليمن و دان -

 .رهيجواب بگ قيطر

 :كه آهسته گفت دميرادمان و شن يصدا

 .دونم يم ديبع -

 :تكون داد و با خنده گفت دييتا يسرش و به نشونه  بارمان

 !كرد ينم دايشد كه با دوست دخترش مشكل پ يم شيحال يزياگه مسائل زنونه چ اليدان -

هرچند كه احتماال قسمت مربوط به . بودند دهيرس جهينت نيبه ا اليرفتار مشكوك دان دنيمطمئنا با د. اخم كردم. كرد يبا سر به من اشاره ا و

 !!!بودند دهيعرب ها رو نشن

 :گفت بارمان

 .گم يكه من م ميكن يو م يرسه، كار يكه دستش بهمون نم ميو مطمئن شد ميراه افتاد يوقت...ميكن يعمل م اليدان يفعال طبق خواسته  -

 :طلب كارانه گفت يرو به دختر كرد و با لحن بعد

 !يبهش بزن يزنگ هيو  يبر يتند يتون يم يمگه نه؟ اگه بخوا...يبد اليدان ليحرف ها رو تحو نيكه ا ستيدل تو دلت ن ه؟يچ -

اون همه لباس، بارمان به كت شلوار اشاره كرد و  نياز ب. ديكش نييكاورها رو پا پيز. نگفت و در عوض به لباس ها اشاره كرد يزيچ دختر

 :گفت

دختر  هينه  اد،ي يخوششون م يكت شلوار يو سه چهار سال به باال هستن كه از مردها ستيب ياون دخترها! يكن يم يكت شلوار؟ شوخ -

 .پونزده شونزده ساله

 :زد و با ناز و ادا گفت يلبخند. بدون توجه به بارمان، رو به رادمان كرد دختر

 .يدوست دار شتريكدومش و ب نيبب...زميخوب عز -

به  يقر يدر عوض بارمان با حالت مسخره ا. صورتش بود، به لباس ها نگاه كرد يكه تو يبا همون اخم. كه اصال دختره رو نگاه هم نكرد رادمان

 :گردنش داد و گفت

 !شششيا -

. كرد يگرفت و اظهار نظر م يرادمان م يمختلف و جلو يلباس ها. نكرد يدختر به ما توجه. دميو آهسته خند رميخنده م و بگ يجلو نتونستم

گفت و  يزد و م يرادمان م يبازو يدختر با دست تو. كشت يكرد جز صورت دختره كه داشت خودش و م ينگاه م ييرادمان هم كه به هر جا

نگاهش خودشون و  هي ياز دخترها برا يليبودم كه خ دهيد. نبود زيكه بود، ه يزيرادمان هر چ. كردم يبا لبخند نگاهشون م. ديخند يخودشم م

 ...خورد يكه با نگاهش آدم و م زشيدر هبرخالف برا...داد يكس هم محل نم چيكرد و به ه ينم يوقت چشم چرون چيه يكشتند، ول يم
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 :برداشت كه بارمان گفت يمشك نيشلوار ج هي دختر

 .ادي يمن ازش خوشم نم -

 :كرد و گفت ياخم دختر

 ...كه اديتو خوشت ب ستيقرار ن -

 :گفت يبا بداخالق بارمان

 !كنم يم يطقا يبشم چطور يكه عصبان يدون يم...ايداداشم ن يبرا شيقدرم قر و قم نيا! ساكت -

 هيكرد و هر چند لحظه  ينگاهش م اقيهنوزم با اشت يخوشبختانه دست از سر رادمان برداشت، ول. نگفت يزينازك كرد و چ يپشت چشم دختر

 .انداخت ينگاه پر از نفرت هم به صورت بارمان م هيبار، 

 :رو به بارمان كرد و گفت رادمان

 .ستيمن ن زيلباس ها سا نيا شتريب -

 :هوا تكون داد و گفت يتو يدست ياليخ يبا ب بارمان

 .بسته شه اليو بردار كه دهن دان شيكيفقط ...ستيمهم ن -

. اسپرت كرد يمشك يبه كت ها ينگاه يتيبا نارضا. برداشت يبلند سرمه ا نيشرت آست يت هيو  نيشلوار ج هي ،يطوالن يبعد از مكث رادمان

 :بارمان گفت

 ه؟ينظر تو چ -

انداخته  نيچ شينيبه ب نيهمچ. انگار رادمان مشكل پسند بود ياكثرا مارك دار و خوش دوخت بودند، ول. كردم يكاور نگاه م يتو يلباس ها به

 :بلند گفت يدفعه بارمان با صدا هي. كرد يبود انگار داشت به لباس بچه گداها نگاه م

 !ياو -

 :و به سمتش چرخوندم و با تعجب گفتم سرم

 ؟يبا من -

 :ابرو باال انداخت و گفت بارمان

 ت؟ دهيدوست پسر خالف كار و تازه به دوران رس شيپ ؟ييكجا -

 :بارمان ادامه داد. آورد يداشت حرصم و در م گهيد

از  شتريهم سن و سال تو ب يخوبه؟ به نظر من كه دخترها يشكل نيبه نظرت ا. هم سن و ساله توئه نتشيكه رادمان قراره بب يدختر نيا -

 جذاب هست؟ يكاف ياالن به نظرت رادمان به اندازه . ادي يفشن خوششون م يپسرها

و  ديدفعه از دهنم پر هيبهش رفتم و  يچشم غره ا "!شه نباشم؟ يمگه م"داد كه  يرو م يمعن نينگاهش ا...نگاه پر از غرور بهم كرد هي رادمان

 :گفتم

 .ادي يخوشم نم يپيت نيا يمن اصال از پسرها -
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 يطور بر و بر نگاهم م نيبود كه زدم؟ رادمان هم يچه حرف نيآخه ا...رنگ به رنگ شدم. خنده زد ريبارمان بلند ز. جب نگاهم كردبا تع رادمان

رو جمع و جور  هيخوشبختانه بارمان قض. زده بودم يا دهيحرف نسنج. دميكم خجالت كش هي. گرفت يش و ازم م رهينگاه خ نيكاش ا يا. كرد

 :كرد و گفت

 !گهيباش نظر بده دزود  -

 :بارمان خنده كنان به برادرش گفت. كردم يخودم احساس م ينگاه رادمان و رو. سمت لباس ها رفتم به

 !خوب زد تو برجكت ها -

 يكت مشك هي. لباس ها جدا كردم نياون و از ب. خوشرنگ افتاد يشال گردن آب هيچشمم به ! كردند؟ يحاال مگه ول م...هام داغ شد گونه

 :ت هم كه جلوش چرم كار شده بود برداشتم و دست رادمان دادم و گفتماسپر

 !نظر من نميا -

تا . خوش حالتش شدم يلحظه محو چشم ها هي. منتظره تعجب كردم و سرم و بلند كردم ريغ رشيپذ نياز ا. لباس ها رو از دستم گرفت رادمان

 :ختركش زد و آهسته گفتلبخند جذاب و د هي. بودم دهيحاال صورتش و از اون فاصله ند

 اد؟ي يخوشت م يپسر پياون وقت تو از چه ت -

 يخوشم م يو مو مشك يچشم رنگ يمن از پسرها! بارمان بود يانگار واقعا برادر دوقلو! نه...چشماش خوندم يو از تو طنتيلحظه ش هي

 :و گفتم ديذهنم رسكه به  يزيچ نياول نيهم يبرا! شد كه بگم ينم...يمثل رادمان ول يكي يعني...اومد

 !يپسر چشم ابرو مشك -

 :ابرو باال انداخت و گفت رادمان

 !مثل همون دوست پسر سابقت يكي! آهان -

جذاب تر  طنتياز ش يازش فاصله گرفتم و چشمم و از صورت خوشگلش كه با هاله ا. زد يحرف ها نم نيوقت از ا چيه. تعجب نگاهش كردم با

 .هم شده بود، گرفتم

 :وقع بارمان گفتم نيهم در

 .دوست دارند شتريها رو ب پيطور ت نيپونزده شونزده ساله ا يبه نظرم دخترها. من با ترالن موافقم -

قدر  نيجدا فكر كرده بود كه من ا نيا...ساله فدهياتاقش هم بهم گفته بود دختر ه يافتاد كه تو ادمي...پونزده شونزده ساله؟. خوردم جا

 كم؟يكوچ

 واريبه د. اومد تا رادمان لباسش و عوض كنه رونيبارمان هم ب. از اتاق خارج شدم يپشت سر دختر مو مشك. سرم و برگردوندمزدم و  يپوزخند

صورتم  يداد و صورتش و جلو هيتك واريدست راستش و به د. شد كيكردم سرم و كجا گرم كنم كه بارمان بهم نزد يدادم و داشتم فكر م هيتك

 :گفتگرفت و 

 !هم كه خوبه كوچولو ت قهيسل -

 :كردم و گفتم ياخم. شد يم طونيداشت ش دوباره



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٧ 

 ؟يبزرگ يليحاال مثال تو خ -

 :با صورتش در آورد و گفت يشكلك بارمان

 !حداقل نه سال -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .و دو سالمه ستيمن ب!...يچه قدر از مرحله پرت -

دوباره ضربان قلبم داشت . نهيبب كيسرش و جلوتر آورد تا صورتم و از نزد. باال انداختم يفاوتت يشونه هام و با ب. نگاهم كرد يبا ناباور بارمان

ه يصداش و . بارمان جا خوش كرد يلب ها يرو طونيدوباره همون لبخند ش. خورد واريخواستم سرم و عقب تر ببرم كه سرم به د. رفت يباال م

 :كم آهسته كرد و گفت

 !يترس يچه زود م -

 :سرم گفت يتو ييصدا هي. كرد يصورتم و با دقت بررس ياجزا يهمه . صورتم انداخته بود يرو كسيا يا چشماش اشعه ب انگار

 "خوشت اومده؟ ؟يخور يو از جات جم نم يستاديوا نجايحاال تو چرا ا"

 :دلم گفتمتو  يخواستم خودم و كنار بكشم، ول...چشماش شده بودم يتو يمسخ وسوسه ...خشك شده بودم ييجورا هي

 ".قدر زود پسرخاله نشه نيكه ا رميحالش و بگ ديبا! نه"

 :بهش گفتم يلحن بد با

 تموم شد؟ تيبازرس ه؟يچ -

 :آهسته گفت يهمون صدا با

 .هول نشو...ميرس يهم م يبدن يبه بازرس...كردم يداشتم از دور نظاره م -

بلند  يكه انگشت ها يياز همون جا...احساس كردم مچ دستم. ديهوا چسب يودستم و ت. صورتش بزنم يدستم و باال آوردم كه تو. شدم يعصبان

 :و گفت ديخند. بارمان دورش حلقه شده بود، گر گرفت و داغ شد

 .نشو يعصبان...كنم باهات يم يدارم شوخ -

 :زد و گفت يچشمك. ده يم تيجذاب شيزخم يطور حرف زدن، به صدا نيدونست ا يانگار م. صداش و همون طور آهسته كرده بود دوباره

 .كوچولو دوست دارند يها طنتيش نياز ا...يشناس يمردها رو كه م -

 :ازش فاصله گرفتم و گفتم. دميكش رونيدستش ب يو از تو دستم

 .از سه نفر، پنج نفرشون مثل تو هرزه ند. شناسم يآره اتفاقا مردها رو خوب م -

 :گفت ديخند يهمون طور كه م! اومده بودچه خوشش هم ...خنده زد كه تعجب كردم ريز نيهمچ

 !يشناس يكه مردها رو م يكن يپس ادعا م -

 :نازك كردم و گفتم يچشم پشت

 !كنه يدونم چرا در مورد تو صدق نم ينم! كنند يبهتر از خود خانوما عمل م يليحدس زدن سن خانوما خ يالبته اصوال مردها تو -
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 :ابرو باال انداخت و گفت بارمان

 دن؟ يرو مردها بهتر از خانوما انجام نم يگو چه كارتو ب -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .دم ياز مردها انجام م يليمن بهتر از خ يكه مردها توش ادعا دارن، ول يكار...كردن يمثال رانندگ -

 !مردها از زن ها كجا زده شد يدونم استارت برتر يمن نم. بحث ها متنفر بودم نيا از

 :زد و گفت يسوت

 .يستيكردم هم بچه ن يكه فكر م ياون طور...يزبون درازم كه هست...ادي يكم كم داره ازت خوشم م -

 :شد و گفت طنتيچشماش پر از ش دوباره

 .در انتظارمون باشه نيرزميز نيا يتو يجالب يفكر كنم روزها -

 :بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 .يخور يم شيهوا گرفت يكه تو ينيمحكم تر از ا يليس هيروز  هيباالخره  -

خودم قضاوت نادرست  شيدونستم كه پ يم گهيد...رفتم ايپشتم و بهش كردم و به سمت اتاق رو. ديو كج كرد و در جوابم فقط خند سرش

خوب  يلياون و خ...سر جام خشكم بزنه...ضربان قلبم باال بره...راحت باعث بشه كه صورتم سرخ بشه يليتونست خ ياون واقعا م...نكردم

 :اسمش و تكرار كردم گهيبار د هيتو دلم ...شيزخم يو صدا طنتينگاه پر از ش ونبا ا...شناخته بودم

 "!وسوسه"

 هشتم فصل

 

 .مدل خوب به گردنم ببندمش هيتا تونستم با  ديربع طول كش هي. بودم ريكه ترالن انتخاب كرده بود، درگ يبا شال هنوز

 يها يكاش. بود فيضع يلينمور و گرفته داشت و نور المپش هم خ ييفضا. اومد يبدم نم شييدستشو يبه اندازه  ن،يرزمياون ز يجا چيه از

 يهر كدوم برا ايو رو هيراض. بود ييدستشو ي نهيوجود داشت هم آ نيرزمياون ز يكه تو يا نهيمتاسفانه تنها آ. شده بود اهيس نيكف زم ديسف

بزرگتر، اصالح  يبدبخت. خورد يخواستم صورتم و بعد چند روز اصالح كنم نم يمن كه م به درد يداشتند، ول كيكوچ ي نهيآ هيخودشون 

 !بارمان بود غيصورت با ت

بار با خودم فكر كردم كه ممكنه بارمان  نياول يكردم و برا يپوف. از نظر گذروندم كيبارمان و از نزد غيانداخته بودم، ت نيو چ مينيكه ب يحال در

 اي تهداش يسرنگ ها دسترس نيبه ا شهيهم ايو مطمئن نبودم كه آ نيا يكنه، ول ينو استفاده م يدونستم كه از سرنگ ها يداشته باشه؟ م دزيا

 ...از سرنگ مشترك استفاده كرده باشه يچارگيو ب يهم از سر بدبخت ييوقت ها هيممكنه 

 :دلم گفتم تو

درست  ايبود  عهيمونه؟ شا يبدن زنده نم رونيب قهيدق ستياز ب شتريگفت ب يد مبو يمونه؟ ك يم...مونه يزنده نم رونيب اديكه ز دزيا روسيو"

 "بود؟
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در  هيبذارم، راض ييدستشو يكه پام و تو نيقبل از ا. دميبه صورتم كش يدست. كردم زيآب تم ريش ريبار ز نيدهم يو برا غيكردم و ت ينچ نچ

و  ادي يبهم م يليخ شيكنه، گفته بود كه ته ر يبلندش برام دلبر ين مژه هاداشت با به هم زدن او يكرد و سع يكه خودش و لوس م يحال

 ايهم به حالت قهر به اتاق رو هيراض. اون و سرجاش نشونده بود يتوپ و تشر حساب هيبارمان هم با . بذارم شيته ر شهيبهتر باشه كه هم ديشا

 .هيردم كه عجب دختر كنه و جلفكردم، با خودم فكر ك يهمون طور كه داشتم صورتم و اصالح م. رفت

 :گفتم تيو پرت كردم و با عصبان غيت. دميكوچولو صورتم و بر هيو  ديدفعه دستم لغز هي

 !گرفتن از بارمان دزيا! و كم داشتم نيهم! اَه -

ظاهرا اون ...دادم رونيا صدا بنفسم و ب. زخم صورتم گذاشتم يكوچولو از دستمال توالت و كندم و رو هيزدم و  يچنگ. به دور و برم كردم ينگاه

 .بهم رو كرده بود يشب بد شانس

داده بود  هيتك واريچشمم به بارمان افتاد كه به د. اومدم رونيب ييموهام و مرتب كردم و از دستشو. ربع بعد، كار اصالح صورتم و تموم كردم هي

 :گفتم يبه سمتش رفتم و با بداخالق. كرد يمن و نگاه م يو داشت پوشه 

 !يجور حرفا ندار نيو از ا دزيتو كه ا -

 :بهم كرد و گفت زيتمسخرآم ينگاه بارمان

 .دميتا حاال صورتم و باهاش نبر. اميكه از پس اصالح صورتمم برن ستمين يمن مثل تو دست و پاچلفت. ينگران باش ستيالزم ن...ندارم -

 :به پوشه كردم و گفتم ينگاه. نكردم يبهش توجه يتاسف تكون داد ول يبارمان سرش و به نشونه . دميكش يراحت نفس

 ؟يكن يو دوره م تميمامور يگند بزنم كه دار يترس يم ه؟يچ -

 :سرش و بلند كرد و گفت بارمان

 شه؟ يم يچ يفتيب ريو گ ياگه گند بزن يدون يم...كم هي...ترسم؟ يم -

 :بارمان پوشه رو بست و گفت. نگفتم يزيچ

 باحاله نه؟ ه؟ينظرت چ...ميش يار هم اعدام مكه كن نهيحالتش ا نيبهتر -

 :و گفتم دميكش يآه. ديخند و

خودم و  گهيبار د هيدوست ندارم . ستين يكار راض نيدلم به ا...فقط...شك دارم تمونيموفق يترسم و نه مثل تو تو يم تيمامور نيمن نه از ا -

 ينم گهيكه د يشروع راه...شروعه هيامشب  تيمامور. كنم يكار م ييچه كسا يدونم دارم برا يبار م نيكه ا نيخصوصا ا. راه بندازم نيا يتو

بارمان گوشت با ...دختر شونزده ساله هي...كنم يدنبالش فكر م ميبر ديكه امشب با يدارم به اون دختر بدبخت...بكشم رونيخودم و ازش ب ونمت

 منه؟

نشسته بود و داشت شامش و  نيزم يرو ايكنه كه كنار رو ياره ترالن و نگاه مد دميفهم. دميچرخ. پشت سر من دوخته بود ييجا هيو به  چشمش

 :رو به بارمان كردم و گفتم. زد يم ديكه بارمان داشت اون و د ومديخوشم ن چيه. اخم كردم. خورد يم

 تو حالت خلسه؟ ير يم يزن يم ديدخترها رو د يتو هنوزم وقت -

 :فترو به من كرد و گ. به خودش اومد بارمان
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 هان؟ -

 :گفتم تيعصبان با

 .زنم يدو ساعته كه دارم باهات حرف م! زهرمار -

 :آهسته گفت. نهيكم به طرف راست خم شد تا ترالن و بهتر بب هي بارمان

م آورد يكردم و سنش و م يم تشياذ يه نيهم يبرا. ساله ش باشه ستيكردم نوزده ب يو دو ساله ش باشه؟ من فكر م ستيشه ب يباورت م -

 !خوبه ها...و دو ستيب يول...نييپا

 :و گفتم دميبه صورتم كش يدست خته،يبه هم ر ياعصاب با

 ؟يابيو من و در يش اليخ يشه اون و ب يم -

 :خنده ادامه دادم با

 !گهيد يش يمن حساب م پيتوام ت! ادي يخوشش نم يپيت نيا يكه از پسرها يدون يم -

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

 !مثل تو بوده يشل و ول يمنظورش پسرها ديشا -

 :به نوشته ها كرد و گفت يسرسر ينگاه. شد يبحث منتف...كه جوابش و بدم، پوشه رو باز كرد نياز ا قبل

 كن و نيتو فقط دختره رو سوار ماش. منم از پشت سر هوات و دارم...كردند گهيد يها ميت يو بچه ها قاتشيتحق يهمه . هيكار آسون! خوب -

 .ساده ست يليخ. برسونش به انبار

 :گفتم

 گم؟ يدرست م...هيدختر بازپرس راشد -

 :گفت يتفاوت يبا ب بارمان

 .طور نوشته نيكه ا نجايا -

 :دميپرس

 كار دارند؟ يبا اون چ -

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

 .نكنه يفضول سيكار رئ يخوان با استفاده از دختره، باباهه رو مجبور كنند كه تو يحتما م -

 :زدم و گفتم يپوزخند

پسر سوار  هي يمطمئن باش كه به خاطر چشم و ابرو. دهيشن حتيجامعه نص ياز باباش در مورد مسائل تو يمسلما كل سيمامور پل هيدختر  -

 .شه ينم نشيماش

 :و گفت ديخند بارمان

 .نتيماش يبزنه تو رجهيكنم كه با كله ش يم يكار هي! بسپرش به من -
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 :گفتم. شد يم شتريشدم و اضطرابم ب يبه لحظه نگران تر م حظهل

 !نه تو...منه تيمامور نيكردم ا يفكر م -

 :شونه م گذاشت و گفت يدستش و رو بارمان

كه  فقط براشون مهمه...انجام بشه يكار چه جور نيكه ا ستيبراشون مهم ن! نيهم...تونند بهت اعتماد كنند يخوان مطمئن بشن كه م يفقط م -

 .انجام بشه

برادرم  ادياونم فقط به خاطر اعت...آدم ها كنم نيا ريدختر شونزده ساله رو اس هينبود كه  ياصال دلم راض. رفت يكم ضربان قلبم داشت باال م كم

 شيمن فراركه نفهمند  يجور هي. فتمين ريكه خودمم گ يجور هي...نجات بدم ينحو هيدوست داشتم دختره رو به ...خودم يو مسائل شخص

سقوط كنم كه سال ها  يانيخواستم به سر وسط جر ينم...يخطر بندازم، ول يدوست نداشتم جون خودم و تو. دميترس يم اليدان دياز تهد...دادم

 .تونه خطرناك باشه يبهم ثابت شده بود چه قدر م شيپ

 :سر تكون داد و گفت. به ساعتش انداخت ينگاه بارمان

 !ميبر -

 :ادم و به خودم گفتمد رونيو ب نفسم

 ".بكنم يفكر هي ديبا...بكنم يكار هيشروع بشه  تيكه مامور نيقبل از ا ديبا"

 نيفقط داشتم به ا...و درست انجام بدم تيكردم كه چطور مامور يفكر م نيسرش داشت و نه به ا يبودم كه بارمان تو يبه فكر نقشه ا نه

 .دمب يكردم كه چطور دختره رو فرار يموضوع فكر م

ظاهرا شامش و تموم كرده . دميد يترالن و اون دور و برها نم. به اطراف كردم ينگاه. بده ايتا چند تا تذكر به رو ستاديا. بارمان راه افتادم دنبال

 :تو دلم گفتم. بود و رفته بود

باباش بتونه ثابت كنه  ديشا. به بازگشتمون باشه يديام ديشا. كرده باشه يترالن كار يبابا ديشا...دادند يو االن بهم نم تيمامور نيكاش ا يا"

 يم ياون وقت بارمان چ ؟ياگه دست گروه رو بشه چ...يول...پشت سرم و خراب كنم يپل ها يدوست ندارم همه  "...كه من شهرام و نكشتم

 .دستشون بهش برسه دينبا...شه؟

بار  هيدر آوردم و  بميج يدستمال و از تو. بارمان قفل در و باز كرد. ميترف نيرزميبه سمت در ز. ميبا سر بهم اشاره كرد كه حركت كن بارمان

 .اومد يخون نم گهيد. ظاهرا كه زخمش بسته شده بود. دميزخم كش يجا يرو گهيد

نها راه چاره ت...يبود، ول يوونگيكار د نيا. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو...ديبه ذهنم رس يخنك به صورتم خورد، فكر ميكه در باز شد و نس نيهم

 :به خودم گفتم. كردم ريخواستن و نخواستن گ نيلحظه ب هي. بود

 "خوام؟ يكه م هيزيچ نيواقعا ا"

آدم ها  نيا نيطور سقوط كرده و ب نيا يچ يافتاد كه برا يم ادمي يوقت...برادرم...شد شك به دلم راه بدم، بارمان بود يكه باعث م يزيچ تنها

 .ساله هو اون دختر شونزد...ترالن...خودم...انداختم يرو به خطر م گهيد يبه خاطر اون، آدم ها دينبا يبود ول زيم عزبرادرم برا...يول...گم شده

 :بارمان زدم و گفتم يشونه  يرو. و گرفتم مميدفعه تصم هي
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 !ييرم دستشو يمن م -

 :داد زد بارمان

 !صبر كن -

 ييوارهاياز د يكيپشت  ييدستشو. شام بودند يهنوز سر سفره  گهيد يبچه ها. رفتم ييبلند به سمت دستشو ييبا گام ها. بهش نكردم يتوجه

ترالن بود كه داشت از . دراز كردم، در خود به خود باز شد رهيكه دستم و به سمت دستگ نيهم. كرد يجدا م يرو از سالن اصل يبخش هيبود كه 

 .در و از پشت بستم هلش دادم و ييدستشو يبالفاصله تو. اومد يم رونيب ييدستشو

به دستم زد و خواست  يچنگ. چشماش از تعجب چهار تا شد. دهنش گذاشتم يدستم و رو عيسر. بگه راهيترالن دهنش و باز كرد كه بد و ب 

 :و آهسته گفتم دميمچ دستش و چسب. چسبوندمش واريهلش دادم و به د گهيكم د هي. خودش و جدا كنه

 .كارت دارم! سيه -

 :آهسته گفتم. دهنش بود و چنگ زد يدستم كه جلو يدستش، رو يكياون  يبا ناخون ها. و آزاد كنهدستش  خواست

 .نقشه دارم هي -

همون طور كه داشتم چند تا . كرده بودم نياخم كرده بود انگار بهش توه نيهمچ. دهنش برداشتم يمنم دستم و از رو. انداخت نييو پا دستش

 :كردم گفتم يدستمال توالت جدا م

 !باشه كه چه بهتر سياگه روان نو...اريخودكار ب هيبرم برام  رونيب نيرزميكه از در ز نيقبل از ا -

 :گفت زيتمسخرآم يبا لحن يآهسته ول يليخ ترالن

 !؟يالزم ندار يا گهيد زيچ -

 :گفتم يبه آهستگ يول ت،يصبانكردم و با ع كيصورتم و به صورتش نزد. دستم گرفتم يبازوش و محكم تو. دميبه سمتش چرخ تيعصبان با

 يحداقل بذار من نقشه ا ستيسرت ن يتو يآره؟ اگه خودت فكر...يو شعار بد يمسخره كن ينه؟ فقط بلد اي ميبر رونيجا ب نياز ا يخوا يم -

 .كه دارم و اجرا كنم

 :بازوش و ول كردم و گفتم. نگفت يزيچ

 .ايب رونيب ييرفتم هم از دستشو رونيكه من ب نيبعد از ا. خودكار برسون هيبهم  يواشكي رون،يبرم ب نيرزميكه از ز نيقبل از ا -

گذاشته بود و داشت از در  ينيس يبساط شام و تو هيراض. شدم يوارد سالن اصل. رفتم رونيب ييچپوندم و از دستشو بميج يدستمال و تو عيسر

 سيسالن بود كه داشت ك يتو ايفقط رو. اومد ياز اتاق ها م يكي ياز تو و كاوه هم ميرح يخنده ها يصدا. داد يم رزنياون و دست پ ن،يرزميز

رو بهم كرد و با لبخند . هم تموم شد هيكار راض. به سمت بارمان رفتم. بهش نكردم يتوجه. بود نييسرش پا. كرد يم يو دستكار وتريكامپ

 :گفت

 .يموفق باش دوارميام -

 :گفت رلبيبارمان ز. دماغ اون بشه يرفت تا مو ايبلندش و تاب داد و به سمت رو يا دست موهاب. بارمان نكرد يبه صورت عصبان ينگاه اصال

 .رميمشت و لگد بگ ريدختره رو ز نيشم ا يآخرش مجبور م -
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 :بهم كرد و گفت ينگاه بعد

 !يارياز شدت اضطراب باال ب ينگو كه رفته بود -

 :گفتم

 .كردم يچونه م و نگاه م يداشتم زخم رو...چرت نگو -

 :تو دلم گفتم. ديبه سمت در چرخ بارمان

 "!ترالن گهيبجنب د"

عمر  هي يبرام به اندازه  نيرزميرفتن بارمان از ز رونيب. رفت يگذشت، ضربان قلبم باالتر م يكه م يا هيهر ثان. دميكش يقيعم نفس

و صدا  ديموقع، ترالن به سمتموم دو نيدر هم. شد ينقشه م داشت نقش بر آب م. شد يوقتم داشت تموم م. آهسته پشت سرش رفتم...گذشت

 :زد

 !رادمان -

مشت دستش  يهاش و تو نياز آست يكي. جفت دستاش و و مشت كرده بود. به دستاش نگاه كردم ارياخت يب.دميبه سمتش چرخ يدواريام با

 :سمت شالم دراز كرد و گفت دستش و به. به سمتم اومد. كرده ميموفق شده و خودكار و اونجا قا دميفهم. گرفته بودم

 .بذار درست ببندمش -

 :گفت يقرار يبارمان با ب. دار بهم كرد يمعن ينگاه. به چشماش نگاه كردم. فاصله ش و باهام كم كرد. دميبه سمتش چرخ كامل

 تموم نشد؟ تونينظر باز! گهيخوب د -

. دوباره شال و بست. كرد زونيم آو قهياز درش به  يواشكيد و خودكار و ترالن شالم و باز كر. مينگاهمون و از هم گرفت يول م،يو نداد جوابش

 :گفتم رلبيز. كردم كشيكتم و گرفتم و به هم نزد يدو تا لبه 

 !ممنون -

 :ازم فاصله گرفت و گفت ترالن

 .باشه اريامشب شانس باهات  دوارميام -

نگاهم  دياز اون طرف بارمان هم با شك و ترد. كردند ينگاهمون م يرچشميزافتاد كه داشتند  ايو رو هيچشمم به راض. و بهم كرد و رفت پشتش

 :تو دلم گفتم. بودند كيرمانت يصحنه  هيبه ما زل زده بودند انگار شاهد  يجور هي...كرد يم

 ".خودشون فكر كنند شيخوان پ يم يبذار هرچ! به درك"

دونستم نقشه  ينم...خواستن و نخواستن بودم نيهنوز ب يكم راحت شده بود، ول هي ماليخ. شدم اطيسر بارمان از پله ها باال رفتم و وارد ح پشت

 .كه داشتم يبه خاطر نقشه ا...تمينه به خاطر مامور...اضطراب داشتم...نه اي دميكش يخوب ي

زود  يليهوا سرد بود و خ. دميكش هام هيبه ر قيعم يتازه رو با نفس يهوا ،ييكذا نيرزمياون ز يروز حبس شدن تو هيو بعد  ستادميا اطيح وسط

 ...ودجهنم ب نياونجا برام ع...بود نيرزميز يدم كرده و خفه  يتر از فضا نيدلنش يليتازه برام خ يسرما و هوا نيحال ا نيبا ا. زد خي مينينوك ب

 :دستش و پشتم گذاشت و گفت. از هوا لذت ببرم نياز ا شتريبهم فرصت نداد كه ب بارمان
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 .ادي يكردن بدشون م ريو د ياز بدقول ،يزياز هر چ شتريآدما ب نيا! گهيزود باش د -

 ايخواستن  ريبازم اس...بود فكر كردم زونيم آو قهيكه از  يبه دستمال توالت و خودكار. دنبال بارمان رفتم. تكون دادم دميفهم يبه نشونه  يسر

 خواستم؟ يبود كه م يزيچ نيواقعا ا...نخواستن شدم

 :كرد گفت يكه دستاش و با نفسش گرم م يدر حال. ميبارمان پرده رو كنار زد و از خونه خارج شد. ميتگذش اطيح از

 يجور هي...كنند يت م هيتنب يبدجور ياگه خراب كن ؟يديفهم. شمرند يتعداد نفسامون هم م يمامور برامون گذاشتند و حت! ها يحماقت نكن -

 .يمرگ كن يصد بار آرزو يكه روز

 بميج يزد، در ارتباط با دستمال تو يم م نهيس ياگه قلبم محكم تو...خودم بودم ينخ نقشه  يتو. دميشن ياصال حرفاش و نم. منگفت يزيچ

 .ارتباط بود، به خاطر نقشه م بود يهوا ب يدستام كامال با سرما ياگه سرما...بود

. ميبودند كه ما توش ساكن بود يكوچه به سبك خونه ا يتو يخونه ها يهمه . چراغ برق داشت هيسر كوچه . نگاه كردم كيتار يكوچه  به

 دهيكش نييمغازه بود كه كركره ش و پا هياون طرف تر از خونه،  يكم. شد يآب رد م يجو هيداشت و از وسطش  بيش نييكوچه به سمت پا

 .بودند

شد  يكه از دهنم خارج م يبه بخار. كردند دنيبه باردرشت برف شروع  يكم كم دونه ها. شد يم كيهوا داشت تار. ميكوچه رفت يسمت باال به

 سكيتونستم ر ينم يداشتم، ول اجيواقعا بهش احت...رميدهنم بگ يدوست داشتم شال گردن و جلو. حس شده بود يم كامال ب ينيب. نگاه كردم

 ...به بارمان هم اعتماد نداشتم ياون لحظه حت يتو. خودكار و لو بدم يكنم و جا

داشت،  يكه دو سه تا مشتر يينونوا هيمغازه ها بسته بودند و فقط  شتريب. برف خلوت بود دنيهوا و بار يكه به خاطر سرد ميشد يابونيخ وارد

 كانيپ هيبا  يقهوه ا يميقد يوتايتو هيفقط  ابونيخ يتو. دنديكش يم گاريداده بودند و س هيتك واريسه چهار تا پسر نوجوون هم به د. باز بود

 .ديرس يبه نظر م يو خلوت يميقد يمحله . پارك بودرنگ  ديسف

 :آهسته گفت بارمان

حواست باشه  يشم، ول يشم و سوار موتور م يم ادهيپ نياز ماش ميديمورد نظر رس ابونيبه خ يوقت. گذاشتند نيماش هيبرات  ابونيخ نيآخر ا -

 .مراقبتن يكه برات مامور گذاشتند و چهار چشم

 :تعجب گفتم با

 ؟يش ي؟ تو سوار موتور مموتور -

 :حرفم و اصالح كرد و گفت بارمان

 .نميش يترك موتور م -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 شد؟ يپس كالس مالست چ -

 :داد گفت يو نشون م شيو دلشكستگ اسيكه اوج  ييبا صدا بارمان

مگه كالس مالس  شيقياونم ازنوع تزر...ينينوع هروئ اونم از...آدم معتاد هي...رفت نيهمه ش از ب رونيهمون موقع كه از خونه زدم ب! كالس -
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 كيچروك كوچ هيكه  يياون روزها...از اون روزها نمونده يچيه...بابا يا!...يزيچ هيكردم  يكوك مصرف م اي سيحداقل اگه آ...شه؟ يسرش م

 ...ذاشتم يسرم م يافتاد كل خونه رو رو يشرتم م يت يرو

 يبود كه راض بيعج...بود بيعج يول...گذشته برگردم يبا تموم وجودم دوست داشتم به روزها...د اومدقلبم به در...و سكوت كرد ديكش يآه

 يحرفام و م گه،يد يآدم ها يرفتم كه برخالف همه  يراه م يكنار كس گهيبار د هي...رفتم يداشتم كنار بارمان راه م گهيبار د هيكه  نياز ا...بودم

تا ابد ادامه  ابونيدوست داشتم اون خ...ميبا هم پشت سرش گذاشت م،يديكش ياگه سخت...ميديباهم كش م،يديكه اگه درد كش يكس...ديفهم

 .اون سوز و سرما باشه ياون برف و تو رياگه ز يحت...داشته باشه و بتونم كنار بارمان راه برم و باهاش صحبت كنم

هرچند ...نكنه تياومد، صورتم و اذ يكه م يانداخته بودم تا سوز نييسرم و پا .دميكردم و از سرما به خودم لرز كيكتم و به هم نزد يتا لبه  دو

 .شد يحس م يزد و ب يم خيكه كم كم صورتم هم داشت از شدت سرما 

حداقلش ...كنند يم ياون خونه ها زندگ يخوشبخت تو ييكردم خانواده ها يحس م.كردم كه سر نبش بودند ييبه چراغ روشن خونه ها ينگاه

افتاده بود، برادر دوقلوم  شگاهيآسا ينبودند كه مادرم گوشه  يمثل من...نداشتند دهياز هم پاش يمثل من خانواده ا...هم بودند شيود كه پب نيا

 :درب و داغون نگاه كردم و گفتم يكلنگ يبا حسرت به اون خونه ها...بودم بيبود و خودم به جرم قتل دوستم تحت تعق ينيهروئ دمعتا

به  يو از اوج خوشبخت ديپول حروم وارد مالمون شد كه خانواده مون اون طور از هم پاش ديشا. كنم حق با مامان بود يها فكر م وقت يبعض -

 .ميديرس يبدبخت

 :و گفت ديخند بارمان

 تنگ شده؟ ميخورد ياز بابا م يكه تو بچگ ييها يپس سر ينكنه دلت برا! هم نداشت ها ياوج نيهمچ -

 :ردم و گفتمنگاهش ك يرچشميز

 و خون اومد؟ نيماش ي شهيخورد به ش ميشونيزد پس سرم كه پ نيبار همچ هي ادتهي -

 :گفت ظيصورتش و جمع كرد و با غ. روشن كرد يگاريس بارمان

 بعد از رفتن منم دست بزن داشت؟...از همون روز ازش متنفر شدم -

 :تكون دادم و گفتم ينف يو به نشونه  سرم

 ياز دوره  ادي ينم ادمي...ميما هم بزرگ شد گهيد يده، ول يم ريكنه و گ يم داديهنوزم داد ب...ستين يخبر گهيكبكبه د از اون دبدبه و -

 .ميبه بعد ازش كتك خورده باش رستانيدب

 :كه چند متر جلوتر پارك بود اشاره كرد و گفت ينيبه ماش بارمان

 !سوار شو -

 رهيگرفتن دستگ يدستم و برا. رفتم نيبه سمت ماش. بود يفكر هوشمندانه ا...بود اديز يليكه خ ينيماش...صندوق دار بود ديسف 206پژو  هي

دونه  نياز ب. و زده بود ريگشتم كه دزدگ يدنبال كس يكيتار يسرم و چرخوندم و تو. بلند شد رشيكردن دزدگ رفعاليغ يدراز كردم كه صدا

به . و ازش گرفت چيبارمان به طرفش رفت و سوئ. كرد يور نشسته بود و به ما نگاه مموت هي يافتاد كه رو يدرشت برف، چشمم به مرد يها

 :و برام انداخت و گفت چيبرگشت و سوئ نيسمت ماش
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 !ميبر

 :دميو روشن كردم، پرس نيكه ماش نيهم

 م؟يكجا بر ديبا -

 :با سر به موتور اشاره كرد و گفت بارمان

 .دنبالش برو -

 :دميپرس يكنجكاو با

 ؟هيك -

 :گفت بارمان

حواسش  يحواست بهش باشه، چون بدجور...سهيچاكر و مخلص رئ يعني ؟يچ يعني يدون يم...باالتره يها ميت ياز بچه ها. دهياسمش مج -

 .بهمونه

 :دلم گفتم تو

 ".فعال كه پشتش بهمونه"

 :دميپرس. كردم به اطرافم نگاه كردم يم يطور كه رانندگ همون

 تهرانه؟ يكجا -

 :بخند زد و گفتل بارمان

 گفته كه تهرانه؟ يك -

 يبا لحن نيهم يبرا...يچ يدوست نداشتم متوجه بشه برا...رمياز بارمان بگ يشتريخواستم اطالعات ب. ميزدم از شهر خارج شده باش يم حدس

 :گفتم يمعمول

 م؟يتا به تهران برس ميبر يليخ دياالن با يعني -

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

 ...داره كيبه تراف يبستگ...دونم ينم -

هنوز هم . شدم مونيپش...بعد يول...ميياز بارمان بپرسم كجا مايلحظه به سرم زد كه مستق هي. ميكردم كه توش وارد شده بود يبه جاده ا ينگاه

 :تو دلم گفتم...كنم ريخودم بارمان و اس يخواستم با دست ها ينم...خواستن و نخواستن بودم نيب

 "!وسط جهنم يمن و انداخت مايمستق. دستت درد نكنه! ايخدا"

 :بپرسم، گفت يزيتا خواستم از بارمان چ. شدم رياس ايدن يدادم و گفتم كه بهتره بدونم كجا يحال به خودم دلدار نيا با

 !كه نرفته ادتي -

 شينيب يسكوت دستش و رو يه نشونه فقط ب ؟يگ يم يبا سر اشاره كردم كه چ. هيدونستم منظورش چ ينم. دار بهم كرد يمعن ينگاه

 .روش عوض شده باشه نيبودم كه ا دواريفقط ام. بود ادمي...چرا...دميكش يآه...كجاست
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 :گفتم يليم يبا ب نيهم يبرا. مورد بپرسم نيدر ا يجرئت نداشتم از بارمان سوال گهيد. كار گذاشته ند كروفونيم نيماش يدونستم تو يم

 ه؟ينقشه ت چ -

 :از عوض كردن موضوع خوشش اومده بود گفت كه بارمان

 شتريكه ب هيابونيخ هي يتو. ره يم ادهيرو پ يخلوت ريمس هي. گرده ياالن داره از كالس زبان برم. دختره بوده نيچند روز دنبال ا نيا ديمج -

براش  ابون،يهمون خ يتو قايدق ديو مجكه من  نهيمن ا ينقشه . كنه ينم ياون دور و بر زندگ ياديساختموناش در حال ساخت هستن و كس ز

 هيخوام  يم...بكنش نيدختره رو نجات بده و سوار ماش...ياريدر ب يقهرمان باز پيريو ت يسر بزنگاه برس يتون يتو م. ميكن جاديا متمزاح

به  تياون موقع يكه تو يزيهرچ اي...درمانگاه اي ابونيخ يبعدم به اسم شلوغ. تو بشه نيباشه كه به خاطر در رفتن از دست ما سوار ماش يجور

. هيآسون يليكار خ! نيهم. ميريگ يم ليو دختره رو تحو ميرس ياونجا ما سر م. ببرش شيپوشه خوند يكه تو يخوبه، سمت آدرس تنظر خود

 ينشدن خوبه، ول ميمقاومت كردن و تسل. موضوع رو بهشون ثابت كن نيلطف كن و ا. يهست يخوان مطمئن بشن كه آدم قابل اعتماد يفقط م

 .يمهارت ندار توشتو اصال ...گم يرك بهت م

كه پام  ديلحظه به فكرم رس هي. كرد لشيشروع به صحبت كردن با موبا ديمج. دميو كنار جاده كش نيمنم ماش. متوقف شد ديموقع، مج نيهم در

 :و دست بارمان داد و گفت ليموبا يگوش. به سمتمون اومد ديموقع مج نيدر هم. گاز و همراه بارمان فرار كنم يو بذارم رو

 ...يبچه نش. شه يم يابيهم رد هيدر عرض چند ثان. شه يخطش كنترل م! بارمان...خودت نگه دار شيو پ يگوش...بعدش -

 :گفت يو با بداخالق ديوسط حرفش پر بارمان

 .دونم يرو م نايا يخودم همه ! كارت يخوب برو پ يليخ -

 .ميدوباره سوار موتور شد و به راه افتاد ديمج. گوشش گذاشت يو رو يرو باال داد و گوش شهيش

 ژيق ژيق يصدا. چشم به جاده دوخته بودم. كرد يزد و فقط گوش م ينم يبارمان حرف يكرده بودم، ول زيت يتلفن يمكالمه  دنيشن يو برا گوشم

 يسع. شد ينشست و بعد با حركت برف پاك كن محو م يم نيماش ي شهيش يدرشت برف، رو يدونه ها. ديچيپ يگوشم م يبرف پاك كن تو

رو  يكرد، جعبه ا شيصندل ريدست ز. انداخت بشيج يو تو ليموبا. تلفن بارمان تموم شد. دنبالش برم مينكنم و مستق گمكردم موتور و  يم

 :كردم و گفتم يپوف. بود ابيرد...شناختمش يم...در آورد يفلز يش هيرنگ  ديسف يجعبه  هي ياز تو. آورد رونيب

 ترسند در برم؟ يم ه؟يچ -

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

 .شتريب نانياطم يبرا -

ساعت و . ساعت جاساز كرد، بهم پسش داشت يو كنار صفحه  ابيكه رد نيبعد از ا. ساعتم و باز كردم و به بارمان دادم ،يحرف چيه بدون

 :بارمان تذكر داد. دوباره بستم

 !منتظر بهونه ن ها نايا ؟يديفهم. بودند برو دهيكه برات كش يطبق همون كروك. ستيبرنامه ن يكه تو ينر ييجا نيبا ماشحواست باشه  -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .كارها بكنم نيانگار بار اولمه كه قراره از ا يگ يم يجور هي -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٨ 

 :شونه باال انداخت و آهسته گفت بارمان

 !برادر بزرگ تر هي يها ينگران -

 دميرو د يمرد...چشماش گود افتاده بود ينه پا...بود رهيكه نه صورتش ت دميرو كنار د يلحظه مرد هي يفقط برا. و به سمتش چرخوندم سرم

غم و غصه هامون ...هامون با هم بود هيكه خنده ها و گر يكس...روز خوش بهمون نشون نداده بود هيكه  ميگذاشته بود ايدن نيكه با هم پا به ا

 يا گهيد يدلخوش چيسال، ه شيو ش ستياون ب يتو...وقت نبودش و احساس نكرده بودم چيه ميزندگ يتو...بود يكيهدفامون ...بود ركتمش

م  مهين نياز وجود منه كه كمتر از ا يكردم قسمت يحس م...منه گهيد ي مهيكردم ن يهنوز هم حس م يول...عوض شده بود...ميجز هم نداشت

 ...ستين زيبرام عز

 

 :پر مهر بهش زدم و گفتم يلبخند

 ...كارم و بلدم...نگران نباش -

خواستن و نخواستن دست  نيهنوز هم ب...مچاله شده بود بميج يكه تو يدستمال...شده بود زونيلباسم آو ي قهيفكر كردم كه از  يبه خودكار و

 ...زدم يو پا م

چند بار اونجا  شيهرچند از كرج، به جز مهرشهر كه چند سال پ. ميهست كرج يها كيمخصوص رو كه شناختم، متوجه شدم كه نزد ي جاده

 اطرافش؟ اي ميكرج بود يجدا تو...شناختم ياون جاده رو خوب م يرو بلد نبودم ول يا گهيد يجا م،يرفت يپارت

 :به ساعتم كردم و گفتم ينگاه. ميشد كيتراف رياس م،يديتهران كه رس به

 .از دخترش مطمئنه يلياز خونه بذاره و بهش اجازه بده تنها برگرده، حتما خ رونيت بوق نيكه دخترش و تا ا يپدر -

 :سر تكون داد و گفت بارمان

 اليدان ي هيبه نظر يكار...باشه ادتي يزيچ هيفقط . نگران نباش...ارهي يپناه م نتيمن به ماش يساله هم با نقشه  شيو پنج ش ستيدختر ب -

 ؟يش يمنظورم و متوجه م. كن يو باز يرتيمرد غ هيفقط نقش . نزن كيدختره ت نياصال با ا...نداشته باش

 :اعتماد بود؟ با سر جواب مثبت دادم و گفتم يقدر بهم ب نيچرا ا. كرد يم ميهاش كم كم داشت عصب ينگران

 ؟يقدر بهم شك دار نيچته؟ چرا ا -

 :گفت. اومد ينم طونشيش ي افهيمظلومانه نگاهم كرد كه اصال به ق يطور بارمان

 .كارت و درست انجام بده. چشمم پرپرت كنند يدوست ندارم جلو -

جواب  اليدان يبارمان به سوال ها. پشت خطه اليبارمان متوجه شدم كه دان رلبيز ياز غرغرها و ناسزاها. زنگ زد لشيموقع، موبا نيهم در

كردم؟ متوجه شدم  يكار م يچ ديبا...به بارمان نگاه كردم يرچشميز. ه م بودنقش شيفكرم پ. شمار چراغ قرمز بود هينگاهم به ثان. داد يكوتاه م

 ر،يچشم گ يها شيو آرا رهيت يبا موها پيچهار تا دختر جوون و خوش ت. دميچرخ نيبه سمت ماش. سمت چپمونه نيچشم بارمان به ماش هك

و از اون  اليدان يالو الو گفتن ها يصدا. از دخترها چشمك زد يكيبا خنده به . دميدوباره به سمت بارمان چرخ. كنارمون پارك كرده بودند

بالفاصله به خودش اومد و همون طور كه ...ديجنب يهم سر و گوشش م تياون موقع يتو يحت...به بارمان زدم يسقلمه ا. دميشن يطرف خط م
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 :انتظار داشتم گفت

 هان؟ -

 ود؟بار اومده ب يطور نيپسر چرا ا نيآخه ا...دميخند آهسته

پسرونه اون طرف  ييراهنما يمدرسه  هي. كردم ابونيبه خ ينگاه. حبس شده بود نهيس ينفسم تو. ميديخلوت رس ابونيبعد، به خ ي قهيدق چند

هم بودند كه  ييخونه ها نيب نيدر ا. در حال ساخت قرار داشتند يساختمون ها ابون،يخ يچند جا. بود ليبود كه اون وقت شب تعط ابونيخ

شدت بارش . زد يپر نم ابونيخ يكه پرنده تو يدختر بازپرس راشد يبدشانس ايبرف بود  دنيدونم از بار ينم. روشن بود هاشون يعضچراغ ب

آب،  يجو يآب تو انيجر يصدا...نشسته ابونيكنار خ ييجاها هيكه  دميد يم ابونيروشن خ ينور چراغ ها يتو يبرف از كرج كمتر بود، ول

 .شكست يو م كوتون سبود كه ا ييتنها صدا

شد و  ادهيپ نياز ماش ،يا هيچند ثان يمكالمه  هيبعد از . بارمان زنگ زد ليموبا. شد نگه داشتم يختم م ابونيكه به اون خ يفرع ابونيخ هي سر

 :گفت

 .ياي ياز پسش بر م...دونم يم...يش يتو موفق م...حواست و جمع كن -

 :هم فشردم و گفتم يبدم، پلكام و رو نانيكه بهش اطم نيا يبرا. نگرانش نگاه كردم يچشم ها به

 .نباش نگران

 .و بست نيتكون داد و در ماش يسر. ساعتم موند ينگاهش رو. ضربان قلبم اوج گرفت...به شالم كرد ينگاه ينيبدب با

با . شده باشند قيشده بود هم دق نفس هام كه تند يبه صدا دميترس يم. كار گذاشتند كروفونيدونستم م يم. كردم نيبه اطراف ماش ينگاه

كه چند  يابونيخ...به جز...ديبه نظرم نرس يامن و شلوغ يجا چيه. خودم مرور كردم شيو پ ابونيخ ينقشه . دست چپم محكم فرمون و گرفتم

 يم...كردم يكار و تموم م م،يبرسكه به اونجا  نيقبل از ا ديبا...ساعت ها شلوغ و پر رفت و آمد بود نيا يازمون فاصله داشت و معموال تو قهيدق

 .به نفعم بود نيشه و ا يها شلوغ تر م ابونيخ ،يبرف يهوا يدونستم تو

 ياومد و ذهنم كمتر از قبل كار م يتر م نييدستام پا يدما. رفت يضربان قلبم باالتر م...شد يم شتريگذشت، اضطراب منم ب يكه م يا هيثان هر

صدا رو بشنود و  نيكردند ا يكه به صدام گوش م ييدوست نداشتم كسا يبكشم و خودم و آروم كنم، ول قيدوست داشتم چند بار نفس عم. كرد

بودم هنوز كامل نشده  دهيخودم كش شيكه پ يگذشت و نقشه ا يزمان به سرعت م. شم يقبضه روح م تيمامور نيكه دارم به خاطر ا نندفكر ك

كنه  يبنده و مجبورش م يافتادم كه گفته بود بارمان و به تخت م اليدان يجمله  نيا اديبه  يوارديبا ام...نگرفته بودم يقطع ميهنوز تصم...بود

كلكم و  ايخوان  يباند من و بعد از نقشه شون در مورد اون دختر چهارده ساله، بازم م نيكه ا نيا...داد يبه شدت آزارم م يفكر هي. ترك كنه

 .كردم يكار و م نيا ديمن با...رو گرفتم يينها ميكنند؟ تصم يم

كاله . شد دايپ گهيموتور د هي يموقع، سر و كله  نيدر هم. بارمان ترك موتور نشست. دنديسرشون كش يرو رو يكاله مشك ديو مج بارمان

در  يها از ساختمون يكياومد و پشت داربست  ابونيبعد به سمت خ. كرد ياشاره ا ديبا سر به بارمان و مج. سر مرد بود يكاسكت قرمزرنگ

 .شد فحال ساخت متوق

 .شروع شده بود تيمامور...بهم كرد يبا سر اشاره ا بارمان
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 .نگذشت كه ازم دور شدند و به اون سمت كوچه رفتند يزيچ. ديچيپ يفرع يكوچه  يگوشخراش موتور تو يصدا

 :و تو دلم گفتم دميكش يقينفس عم. كردم يم فيداشتم و رد اجيكه بهش احت ييذهنم جمله ها يداشتم تو. فرمون ضرب گرفته بودم يرو

 "!شم يدونم كه م يم...شم يمن موفق م"

موتور بلند شده بود و لحظه به لحظه بهم  يدوباره صدا. به خودم اومدم يدختر غيج يصدا دنيلحظه با شن هي. زمان چطور گذشت دمينفهم

چشمام و تنگ كردم و به كوچه چشم . و روشن كردم نيماش. شده كيمورد نظرمون نزد يمطمئن شدم كه سوژه . شد يتر م كينزد

 .هم بزنه رونينكنم ممكنه از دهنم ب يدهنمه و اگه كار يكردم قلبم تو ياحساس م...دوختم

 يبارمان كه ترك موتور نشسته بود، چنگ. داشت يمشك يو مقنعه  ديكاپشن سف. نگاهم قرار گرفت ررسيت يتو يدختر بازپرس راشد باالخره

دختره رو به . شد ادهيبارمان پ. موتور متوقف شد. ديزد و خودش و كنار كش يبلند غيدختر ج. ديدختر زد و اون و سمت خودش كش يوبه باز

داشتند . شه يتونستم حس كنم كه دختره داره قبض روح م ياز اون فاصله م يحت. دهن دختره گذاشت يدستش و رو ديمج. ديسمت موتور كش

 .كردند يم به زور دختره رو سوار

 :و داد زدم دميبا سرعت به سمتشون دو. گذاشتم سيآسفالت خ يشدم و پام و رو ادهيپ نياز ماش عيسر

 !ديولش كن -

 :رو به بارمان كرد و گفت ديمج

 .سمتمون ادي يداره م يكي! زود باش -

. دمشيبه كاپشن دختره زدم و كنار كش ينگاز پشت چ. شكمش خورد يكه برگشت، مشت من تو نيهم. موتور انداخت يدختره رو رو بارمان

 :داد زدم

 .نميبرو تو ماش! برو -

 يچاقو بشيج ياز تو. بلند شد نيزم يبارمان از رو. زد و پشتم پناه گرفت ديصورت مج يتو فيدختر با ك. مچ دست دختره رو گرفت ديمج

 :در آورد و گفت يضامن دار

 !برو كنار -

 :به دختر گفتم رلبيز. ب برداشتمگام به سمت عق هيچاقو،  دنيد با

 .توش و درش هم قفل كن نيبش...دهيسف 206به سمتش حمله كردم بدو سمت اون  يوقت -

 يدستش و تو. بارمان به سمتم حمله كرد. اديكار بر ب نيدونستم از پس ا يم ديبع. ديلرز يم ديب نيبه بازوم چنگ زده بود، ع ارياخت يكه ب دختر

زد و  يغيدختر ج. از پشت دستش و دور گردنم حلقه كرد ديمج. چوندميشكمش زدم و دستش و پ يتو يبا زانو لگد .دميهوا گرفتم و كش

دوباره ...و به درخت پشت سرمون كوبوندم ديعقب عقب رفتم و مج...باالخره از شوك در اومده بود...دميآسفالت و شن يرو دنشيدو يصدا

دلم ...بلند شد ادشيفر يصدا. صورتش زدم يمحكم تو يو مشت دميخودم و كنار كش. شل كرددستش و ...عقب رفتم و محكم تر كوبوندمش

 !بخورند بهتره شتريهرچه قدر ب اليدان يآدم ها! خنك شد

بارمان و  يآهسته  يصدا. م گلوش و گرفتم گهيبا دست د. هوا گرفتم يبه شكمم بزنه كه دستش و تو يخواست مشت. دوباره سر پا شد بارمان
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 :دميشن

 !يخفه م كرد! وونهيدستت و شل كن د -

 :آهسته گفت ديمج. عقب هلش دادم به

 !نيبرو تو ماش -

بارمان هم داشت . خورد نيزم ديموتور كج شد و مج. عقب عقب رفت و به موتور خورد...زدم ديشكم مج يتو گهيمشت د هيو با حرص  برگشتم

 .بودم دهيساعت گلوش و چسب ميبه گلوش چنگ زده بود انگار ن نيهمچ. ردك يو سرفه م نيزم يافتاده بود رو...اومد يم لميف

 :به پنجره زدم و گفتم يمشت. شد يباز نم...رو گرفتم رهيدستگ. دميدو نيسمت ماش به

 !بازش كن -

. ذهنم دوره كردم يتو عيو سرانبار  يبار كروك هي. و به راه افتادم دميپر نيماش يتو عيسر. دختر قفل و زد. دميموتور و از پشت سرم شن يصدا

 .گذشته بود ريبه خ نجاشيتا ا. دميكش ينفس راحت

 :روندم و گفتم ابونيخ نييبه سمت پا. و پر كرده بود نيماش يدختره فضا يها هيهق هق گر يصدا

 شما حالتون خوبه؟ -

 .شه يگم، ثبت و ضبط م يكه م ييكلمه ها شده و تك تك زيكردم گوش چند نفر ت يحس م...انجام بدم يخوب يمكالمه  ديدونستم با يم

 يابر بهار نيع. شده بود سيمقنعه ش خ يجلو. نگاهش كردم يرچشميز. ده يمجال صحبت كردن به دختره نم هيشدم كه هق هق گر متوجه

 .و خفه كنهش  هيگر يكرد صدا يم يدهنش گرفته بود و سع يدستش و جلو. فقط شونزده سالش بود...دلم براش سوخت. ختير ياشك م

 :آرامش بخش گفتم يلحن با

 .تموم شد...ديآروم باش -

 ديبود با جيو و جيتا دختره گ...فرصت بود نيبهتر. ضربان قلبم دوباره باال رفته بود. اومدند يدو تا موتور با فاصله ازمون م. كردم نهيبه آ ينگاه

 دستمال. م آزاد كردم قهيخودكار و از . كردم يدهن كج كروفونيهنم به متو ذ. دميكش رونيب بميدستمال و از ج عيسر. كردم يكارم و شروع م

 :و مشكوك نكنم يحال شروع به صحبت كردن كردم تا كس نيدر ع...پام پهن كردم و شروع به نوشتن كردم يو با دست راستم رو

سرتون  يينكرده بال ييممكن بود خدا...رف برهطرف و اون ط نيوقت شب تنها ا نينداره كه ا تيشما خوب يدختر خانوم به جوون هي يبرا -

 .ارنيب

 :نوشتم

خوان گروگان  يم. بابات نقشه دارند يبرا. كنند يكار گذاشتند و به صدامون گوش م كروفونيم نيماش يتو! نزن يحرف مشكوك چيه"

 ".باش يگ يكه م ييمواظب تك تك كلمه ها. كنم يمن كمكت م. نترس. رنتيبگ

موتورها  يفاصله . كردم نهيبه آ ينگاه. كرد به خودش مسلط بشه يم يداشت سع. ديكش قيت داد و چند بار نفس عمآب دهنش و قور دختر

به  ينوك خودكار ه. كه به شدت بدخط شده بودم ديلرز يدستم اون قدر م. نندينوشتن بب نيذاشتم من و ح يم دينبا. داشت باهام كم شدم

 .راخش كرده بودجاها سو يسر هيو  دكر يم ريدستمال گ
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شدن  كيهرچند كه از نزد. كنم يو هم رانندگ سميتونستم حرف بزنم، هم بنو يبهم داده بود كه هم م يدونم اون شب خدا چه قدرت ينم

 .پدال گاز گذاشتم يرو شتريپام و ب. اومده نييپا ياديز نيكه سرعت ماش دميموتورها فهم

 .گرفت يزد و آروم نم يم م نهيس يقلبم محكم به قفسه . خورد يم زيدست راستم عرق كرده بود و خودكار توش ل كف

 :لرزون گفت ييبا صدا دختر

 !آقا ديببخش -

 :كردم دوختم و گفتم يم يكه داشتم توش رانندگ يريو به مس چشمم

 بله؟ -

 يدوباره دستم و رو. دميچيپ عيو سر دستمال بلند كردم يدستم و از رو. كردم داشيپ...شدم گشتم يواردش م ديكه با يابونيچشم دنبال خ با

 :دستمال گذاشتم و نوشتم

 ".ها باش يمراقب موتور. فرار كن. شو ادهيدفعه در و باز كن و پ هي م،يديكه رس...ابونيبه خ. دعوا كن. رم يو اشتباه م ريبگو كه دارم مس"

 :گفت دختر

 .واقعا ازتون ممنونم -

 :نوشتم گفتم يكه م همونطور

 .ديخواهر من يشما هم جا. نمك يخواهش م -

 :نوشتم

 هي يبگو ما رو تو. دخترش بوده يكه هم دانشگاه الهيبه اسم دان يبگو دخترش دست مرد. رهيتماس بگ كيبه بابات بگو با ارسالن تاج"

 ".دارند يكرج نگه م يتو يميقد يمحله  هي يتو نيرزميز

 :ه دست از نوشتن برداشتم و گفتملحظ هي نيهم يبرا. خطرناك بود. كردم يم يكم حرف داشتم

 د؟يشد يشما زخم -

 :گفت دختر

 ...نه -

 :و گفت ديترك بغضش

 .خوام برم خونه مون يم -

. موتورها ازم فاصله گرفته بودند. نگاه كردم نهيآ يتو. خودكار و سر جاش گذاشتم. سميبنو يزيتونستم چ ينم گهيد. تموم شده بود دستمال

 :مگفت. كردم شتريسرعتم و ب

 .ارنديخواستند سرتون ب يم ييچه بال ستيمعلوم ن. ديشانس آورد يليخانوم خ. ديبر ادهيپ ستيدرست ن گهيد. رسونمتون يخوب من م -

سكوت  يدستم و به نشونه  عيسر. دختره انداختم يپا يدستمال و رو. دميد يموتورها رو نم گهيد. جلوش در اومدم. سبقت گرفتم 405 هي از

 .اشتمگذ مينيب يرو
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دهنش ...كنه يحس كردم االن جلو چشمم سكته م...دستاش به لرزه در اومد...چشماش گرد شد. نظر داشتم ريدختر رو ز. دهنم بود يتو قلبم

 .شد ياز دهنش خارج نم ييصدا يشد، ول يباز و بسته م

 :تو دلم گفتم. دميرس يم ابونيبه خ ميداشت. دادم ريو به مس حواسم

 ".دت مسلط شوبه خو! گهيبجنب د"

 .مردم يو استرس داشتم م جانياز شدت ه. زده بود خي دستام

. ديكش قينفس عم هي...دهنش گذاشت يدستش و جلو. ختيصورتش ر ياشكاش دوباره رو. گذاشت شيجب يدستمال و مچاله كرد و تو دختر

 :انداخت و گفت نييدستش و پا

 د؟ير يكجا م ديشما دار! آقا -

 !ها يباز هم موتور...نگاه كردم نهيبه آ. لبش و به دندون گرفت. شده بود ديگش مثل گچ سفرن. دميكش يراحت نفس

 :گفتم

 .دور شم هيخواستم از موتور يآخه م...كه شلوغه ستين. سمت نياومدم ا ارياخت يب! جا چيه -

كه صداش در  ديلرز يچونه ش اون قدر م. شد يداشت زهره ترك م. دستاش و دوباره مشت كرد. دست به دختر اشاره كردم كه ادامه بده با

 :و گفت ديكش يقينفس عم. اومد ينم

 .دياز خونه مون دور شد يليخ...ديلطفا دور بزن -

 :گفتم. افتاده بود هيگر به

 .رسونمتون يها و م يفرع ياندازم تو يم ميكم جلوتر بر هي. تونم دور بزنم يكه نم نجايا -

 :گفت عيسر

 .شم يم ادهيجا پ نيمن هم! ممنون آقا -

 :براش تكون دادم و گفتم دييتا يسرم و به نشونه . شانس فرار كردن داشت. شلوغ بود. ميبود دهيمورد نظر رس ابونيخ به

 .رسونمتون يخوب من م اد؟يب شيكه دوباره براتون مشكل پ ديخوا يم -

 :زد و گفت هيگر ريز دختر

 !ديآقا نگه دار -

 :گفتم

 .برسونمت يتاكس ستگاهيبذار تا ا...آروم باش ؟يكن يم يطور نيچرا ا -

بلند  يپشت سر نيبوق ماش. ترمز زدم  يناخودآگاه رو. دفعه دختر در و باز كرد هي. بود كيبهمون نزد يليخ ديموتور مج. افتاد نهيبه آ چشمم

 .شد داير سوار پدو تا موتو يدفعه سر و كله  هي. ديمخالف دو نيو به سمت ال ديپر رونيب نيدختر از ماش. شد

چند نفر از  اديفر يصدا. به سمت دختر روند ديمج. بلند شده بود ميپشت سر يها نيبوق ماش يصدا. دميپر رونيب نياز ماش جانيشدت ه از

و  چنگ زد و كاپشن دختره ديمج. كنه رشيخواد ز يلحظه فكر كردم م هي. گام به سمتش برداشتم هي ارياخت يب. دميرو شن ادهيپ يعابرها
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كاپشنش در  نيآست يدستش و از تو يدختر با زرنگ. موتور و نگه داشت ديمج. شد دهيكش نيزم يو دنبال موتور رو ديكش يغيدختر ج. ديچسب

 يصدا. مخالف انداخت نيال يها نياز ماش يكي يدختر خودش و جلو. ديكه كاله كاسكت قرمز داشت، به سمتش دو يمرد موتور. ديآورد و دو

 .خورد نيبه كاپوت زد و زم يدختر چنگ. دختر خورد يبه پا نيكاپوت ماش. ختيفرو ر نهيس يتو بمقل...شد دهيضا شنف يترمز تو

. شدند يم ادهيكم كم راننده ها داشتند پ. ها بلند شده بود نيبوق ماش يصدا. دنديبه سمت دختر دو ادهيپ يچند نفر از عابرها. شد ادهيپ راننده

 :داد زد ديمج. احساس خطر كردم

 .كنسل شد...ميبر...ميبر -

 ...دنديدو ديدو نفر به سمت موتور مج...شدند ادهيپ نيعده از ماش هي...چند نفر به سمت دختر رفتند.شدم نيسوار ماش عيسر

چشمم ...كج كردم و به سمت چپ نيكم ماش هي. اومد يموتور دوم بود كه پشت سرم م دميد نهيآ يكه تو يزيچ نياول. به راه افتادم ديمج دنبال

دوست . دفعه اون فشار از روم برداشته شد هي. دميكش ينفس راحت...كه مردم دور دختر و گرفتند و كمكش كردند كه بلند شه دميد. بود نهيبه آ

راه فرار  هيره باالخ. موفق شده بودم...به زور لب و لوچه م و كنترل كردم و احساساتم و سركوب كردم. خنده بزنم ريبلند ز يبا صدا اشتمد

 !شكاف هي...كيدرز كوچ هي...درست كرده بودم

 .احسنت گفتم يتو دلم به دختر زرنگ بازپرس راشد. كردم يم ياحساس سبك. دادم رونيو با صدا ب نفسم

 :به خودم گفتم! ياز شدت خوشحال يول...زد يم م نهيهنوز محكم به س قلبم

 هيبا سا يجور چيرضا شاهده كه من حاضر نشدم ه. شهرام زنده باشه ديشا. بلوف زده باشه هياس دياصال شا. گناهم يتونم ثابت كنم كه ب يم"

 دينبا. كنم يبچگ ديامروز نبا...گوش دادم هياون روز هول شدم و به حرف سا. و ثابت كنم ميگناه يبتونم ب ديباند و لو بدم، شا نياگه ا. اميكنار ب

 ".شم يغرق م...كنم ينم دايوقت نجات پ چيصورت ه نيدر ا...باند بشم نيا يها تيجرم و جنا يقاط

كه پر  عيوس ينيزم...ميخارج از شهر رفت يو خاك يخال يها نياز زم يكيدر عوض به سمت . خوره يكرج نم يبه جاده  رمونيشدم كه مس متوجه

سرم و . شدم ادهيپ. اشاره كرد يخاك نيبه زم ديمج. پارك كردم ديو پشت موتور مج نيبود؟ ماش يماجرا چ...اخم كردم. كاج بود ياز درخت ها

 مينيب يخواستم شالم و جلو. خورد يو موهام م يشونيبرف به پ يدونه ها. دنبال بارمان رفتم. انداختم نيياومد، پا يكه م يسوز سرد بلدر مقا

رو به بارمان . ستاديا ديالهش و در آورد و كنار مجكه كاله كاسكت قرمز داشت هم ك يمرد. ستاديا ديباالخره مج. خودكار افتادم اديبكشم كه 

 :كردم و گفتم

 .شه ادهيخواد پ يكه نفسش جا اومد، گفت كه م نيهم. دختره خل و چل بود. نكردم يمن خراب كار -

 :گفت يبا نگران بارمان

 .فكر كنند يطور نيهم هم هيبق دوارميام -

فرصت مناسب به بارمان هشدار  هي يتو ديبا. كارم و درست انجام داده بودم. من آروم بودم برخالف بارمان كه مضطرب بود،. باال انداختم شونه

 :شونه م گذاشت و گفت يبارمان دستش و رو. بهش برسه سيذاشتم دست پل يم دينبا. گروه دور كنه نيدادم كه خودش و از ا يم

 نياز ا. ستيبه تو مربوط ن گهيش د هيبق. يكه كرد يماد اونا رو جلب كنبود كه اعت نيتو فقط مهم ا يبرا...يكرد يتونست يكه م يتو هركار -

 .كه به خون تو تشنه باشه ستين نجايا يكس گهيد. ينفس بكش يراحت تر اليبا خ يتون يبه بعد م
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 :گفت يزيبا لحن تمسخرآم ديموقع، مج نيهم در

 ...پرم يكه وسط حرفتون م ديببخش -

فرو  نهيس يقلبم تو. دستش مچاله شده بود يكياون  يافتاد كه تو ييچشمم به دستمال ها. دستش بود ديهنوز كاپشن سف. دميسمتش چرخ به

 :قلبم و نشونه گرفت و گفت...اسلحه ش و در آورد ديمج...الل شدم...رفت ياهياحساس كردم چشمم س. ختير

 ...بده لياسلحه ت و تحو! بارمان -

 :داد زد ديمج. نگاه كرد ديدست مج يتو يبه اسلحه  يباوربا نا. كردم بارمان سرجاش خشك شد احساس

 !زود باش -

دونستم كه  يم شهيهم...دونستم يم...لو رفته بودم...زد يم نهيس يقلبم محكم تو. ديكش رونيدستش و پشت شلوارش برد و اسلحه رو ب بارمان

 :قرار گرفت و گفت دين و مجم نيمرد دوم ب...من كار و خراب كرده بود يدفعه هم نحس نيا...دارم ينحس

 !ديتمومش كن -

 :گفت يبا بداخالق ديمج

 !برو كنار -

 :كرد آروم باشه گفت يم يكه سع يبا لحن مرد

 ...رهيبگ ميتصم نهيزم نيدر مورد ا ديبا اليدان -

 :به بارمان كرد و گفت يدار يمعن نگاه

 !كه يدون يم -

 :و نشونه گرفت و گفت ديبا اسلحه ش مج بارمان

 .ريخودم و نشونه بگ ياگه مرد! كنار رشيبگ -

 :گفت يزيزد و با لحن تمسخرآم يپوزخند ديمج

 .گن يم يگه مرد به ك يداره به من م يمعتاد عوض هيحاال ! مرد -

 :مرد گفت. و نشونه گرفته بود ديهنوز مج...ستاديجلوم ا بارمان

 .بده ليبارمان اسلحه ت و تحو...ديتمومش كن -

 :و جلو برد و گفتدستش  بارمان

 .دم يم لشيبعدش تحو...هياون دستمال چ نميبب ديبا -

 :با سر به من اشاره كرد و گفت ديمج

 ؟يپرس يچرا از خودش نم -

 .كردند يو بارمان با نفرت به هم نگاه م ديمج. ديو از دستشون كش ديبارمان و مج يمرد دوم، اسلحه . سكوت كرد بارمان

 :در آورد و گفت بشيج ياز تو يدستبند مرد
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 .كار كنه يكه باهات چ رهيگ يم ميتصم اليدان -

 يتو ديهنوزم كاپشن سف. و همون جا ولشون كرد ديكش يخاك نيزم يموتورها رو تو ديمج. ديكش نيو به دستم زد و من و سمت ماش دستبند

مرد دوم هم كنار من . خودش جلو نشست. نهيبه بارمان اشاره كرد كه پشت فرمون بش. كاپشن گذاشت بيج يدستمال و تو. دستش بود

 ...نشست

با  ،يو خال يخاك نيزم هي يبه نظرم اصال عاقالنه نبود كه تو. تو دلم خدا رو شكر كردم كه بارمان شر به پا نكرده بود...دادم هيتك شهيو به ش سرم

 .ميبش ريدو تا مرد گردن كلفت درگ

 :دلم گفتم تو

 "كار كنم؟ يحاال چ...يكرد يبدشانسم؟ حداقل به خاطر ترالنم كه شده بهم رحم م قدر نيچرا من ا...چرا؟! ايخدا"

 :تو دلم گفتم...دادم رونيو با صدا ب نفسم

خواست كه  عيباالش و خوند، هول شد و سر يوقت اينوشته رو خونده  يها نييمونه؟ اصال پا يم ادشيدختره چند درصد اون نوشته ها رو  يعني"

 "...مونه ينم ادشي يچيكه من نحس و بدشانسم، حتما ه ييشه؟ از جا ادهيپ

زد  ينه داد م...كردم يخودم احساس م يرو نهيآ ينگاه نگران بارمان و از تو. تونستم چشمم و باز نگه دارم يكرد كه نم ياون قدر درد م سرم

 نيدونستم ا يم...اديكشه كه به حرف ب يطول نم يليدونستم خ يم...شناختمش يم...دميترس ياز سكوتش م...سكوت كرده بود...بود يو نه عصب

 .شن يبارمان م يخيتار يانفجارها يسكوت ها معموال مقدمه 

منتظر  ديبا...ديلرز يم يلحظه هم آروم نگرفته بود و دستام هم بدجور هيدونستم كه قلبم  يفقط م...ميديرس نيرزميچطور به ز دمينفهم

رو نجات داده ...دختر شونزده ساله هي...آدم هيجون ...بودم يبود كه من راض بيعج يول...دادم يم ديكه با بود يتاوان نيا...موندم يمجازاتم م

 .داشتم ديهنوزم ته دلم ام...مبود

 

****** 

 :گذاشت و گفت اليكاپشن و كنار دست دان ديمج

 .بود بشيج يهم تو لشيدستمال ها، موبا نيبه جز ا -

 :گفت يبا بداخالق اليدان

 خوره؟ يبه چه دردم م لشيون خودش موبابد -

 :گفت ديمج

 راديا يلينقشه خ نيمن كه از اولم گفتم ا. ميچشم اون همه آدم سوار موتورش كن يشد جلو ينم...شد يداشت جلب توجه م يليخ! آقا يول -

 .ميكه نقشه رو عوض كن ديدستور داد روزيدفعه د هيشما . ميكرد يكار خودمون و م ديبا. داره

 :پاش پهن كرد و گفت يدستمال و رو د،يلرز يم تيكه از عصبان ييبا دست ها اليندا

 گه؟يد زيچ اي نهياالن مشكل ما ا -
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 ياز رو قهيسرش و بعد چند دق. كردم نتونه نوشته ها رو بخونه يدعا م. شد رهيو پاره بود، خ سيبه دستمال كه خ اليدان. نگفت يزيچ ديمج

 :نوشته ها بلند كرد و گفت

 !فرامرز ميت يرو هم بفرست برا يراشد يپرونده ...دختره رو منهدم كن ليموبا! ديمج -

 :گفت...زد ينفس نفس م تياز عصبان. رو بهم كرد اليدان

 جدا؟...ال؟يكرج؟ دان...كه نشه خوندش ستين يجور يجوهرش پخش شده، ول -

 :و گفت ديكش قيچند تا نفس عم...پرت كرد يو به گوشه ا دستمال

 الياسم دان...مونه يم ادشي اديهم به احتمال ز يميقد يمحله ...كه اسمش از ذهن آدم بپره ستين ييمونه؟ شهر كرج جا يم ادشيچه قدرش  -

 ...به همه مون يرادمان؟ گند زد هيچ يدون يم...ستين يهم كه اسم سخت

 يدست. نتونست به خودش مسلط بشه. كنه دايدوباره پ و شيشگيكرد ژست خونسرد هم يهم گره كرد و سع يدستاش و تو. ديكش يقيعم نفس

 :گفت يطوالن يو بعد از مكث ديكش شيشونيبه پ

بار بارمان و  نياول ياون روزها كه برا ادي يم ادمي...ادي يم ادميخوب ...يقلت باش يكيتكرار اون  يخوا يانگار م...تكرار شه خيانگار قراره تار -

 شتنگاه به دادا هي! ...موفق...و...جذاب...خوش فكر...سركش...زبون باز...طونيش... شر بود...شدم يمصورتش  تيمحو جذاب شهيهم دم،يد

كه اون آدم مقاوم و  يديتا حاال ازش پرس...ستيو بهش برسونم، ن يآدم بدبخت كه محتاج دست منه تا اون زهرمار هيجز  يچ چيه...بكن

 داد؟ عيمط يبره  نيخودش و به ا يشد كه جا يشد؟ چه جور يسركش چ

 يتونستم حس و حالش و از تو يم يول...داد و چشماش و بست هيتك واريسرش و به د...به بارمان كردم ينگاه يرچشميز...بودم دهينپرس

 :گفت اليدان...انداختم نييسرم و پا...تونستم درد و از چشماش بخونم يدونستم اگه چشماش باز بود، م يم...صورتش بخونم

حاال نگاهش ...انداخت يكه عرب ن ييفرستادمش اون جا...يكرد يبزرگ و عمد يخراب كار هيهاش مثل تو  تياز مامور يكي يتو -

 يم يروز مرد بزرگ هيكه عالم و آدم اعتقاد داشتند  ياز كس يا هيسا...ازش مونده يچ نيبب...شيشناخت يبگرد كه م يدنبال مرد...كن

به سمتم  اليدان...شده خيتنم س ياحساس كردم مو رو...دستم گرفتم يسرم و تو...رانيا يسراسرن دانشگاه يبهتر يپزشك يدانشجو...شه

 :شونه م گذاشت و گفت يدستش و رو...اومد

خودت ...يبد كرد...م حساب باز كرده بودم يميتو به عنوان هم ت يمن رو...اميخواستم باهات راه ب يم...كار و باهات بكنم نيخواستم ا ينم -

خودت هم خودت و  گهيكنم كه د يباهات م يچنان كار يول...ميبش التيخ يب ميتون ينم تمونيمامور نيكه وسط بزرگتر يدون يب مهم خو

 .ينشناس

 :ادامه داد يپوزخند با

انگار مرد نه، ...يفيبدبخت و ضع يليكردم خ يفكر م ؟ياريب نييكه سطح توقع من و پا نيا يبود؟ برا نيهم يبه غلط كردن افتادنت برا -

 ... مرد و بشكنم و خردش كنم نيخوام ا يكه چه طور م نيبب...يشد

 :بود كرد و داد زد ستادهيگوشه وا هي دهيرو به ترالن كه با رنگ پر. فاصله گرفت ازم

 ؟يديفهم...شه يم نيهم يجفتك بنداز يتو هم بخوا -
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 يبه دلم م يبد يدلهره  اليدان يهرچند كه حرف ها...آروم تر بودمانگار من از همه ...شده بود ديرنگش مثل گچ سف. نگفت يزيچ ترالن

همون بهتر كه ...دميكش يعذاب م شتريب ديبودم، با شياومد و من باعث و بان يگناه م يآدم ب هيبال سر  نيبه خودم گفتم كه اگه ا يانداخت، ول

 .خودم بودم يشوك بدشانس يفقط تو!...ابدا...نبودم مونياز كارم پش...داده بودم يدختره رو فرار

 :گرفته گفت ييبارمان با صدا. پشتش و بهم كرد و به سمت در رفت اليدان

 .دينداشته باش يكه به خانواده م كار ديها قول داده بود يشما لعنت -

 :به بارمان كرد و گفت ينگاه مين. ستاديا اليدان

رفتن  نياز ب...جا كشوند نياشتباه تو رادمان و به ا. يكن يانه همكارو خالص يبذار ارمونيتو قرار بود كه خودت و دربست در اخت -

 ...ادتياعت...تييبايز...صورتت

تو، شكنجه شدن  ينافرمان ي جهينت...تو ياز نافرمان...شروع شد يها از ك يباز نيا يهمه  نيذهنت برگرد عقب و بب يكم تو هي

 ...يبودنش نجايا ليدل قايتو دق...يول...و بكنه شياشت زندگبهت قول داده بودند كه بذارند داد...آره...برادرته

 :گرفته گفت ييبا صدا. ديبه سمت من چرخ بارمان

 ...نه؟ ،يكن يطور فكر م نيتوام هم -

نفجر دونستم االن م يم...و تار كرده بود رهيچشماش و ت يكه آب دميد يخشم و م يشعله ها. به چشماش نگاه كردم...ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 ...شه يم

 :گفتم آهسته

 ...بارمان -

 :كم صداش و باال برد و گفت هي بارمان

 ...من مقصرم؟...جوابم و بده -

 :گفتم عيسر

 ...من -

 :داد زد بارمان

 !...جواب بده -

 ...نه ديشا...آره ديشا...كردم سكوت

 :داد زد بارمان

 ياگه م...رادمان ه؟يچ يدون يم...يكنار من بودن ندار يبرا يذوق و شوق چيه گهيد...انگلم هيانگار كه  يكن ينگام م يجور هي ياومد ياز وقت -

 ...اون بارمان مرد...يسر به قبرستون بزن هي ديبا...يكن دايبرادرت و پ يخوا

اومده  سرمون ميديترس يكه ازش م يزيباالخره اون چ. احساس خطر كرده بود...دشيكم عقب كش هيترالن گرفت و  يدستش و جلو ايرو

 واريبه د يزد و مشت اديفر. ديكوب واريروش نشسته بود و برداشت و به د اليقبل دان ي قهيكه تا چند دق يا يصندل...كرده بود يبارمان قاط...بود
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 :زدداد . زد

افتم  يم حتما م گهيدو روز د...ميقيمعتاد تزر...كنم يمصرف م نيهروئ...من معتادم...آره...آره بابا...آشغاله هي ستادهيكه جلوت وا ينيا...مرد -

وقت از خودتون  چيكه ه يپاك و منزه يشما آدم ها...باشه مال شما آدم خوبا ايدن...قبرستون ي نهيراست وسط س هيرم  يدنبال كرك و م

 يدانشجو...ديدكردنم به خودتون ندا يزحمت كنجكاو يول د،يديخرد شدن و له شدنش و د...كشه يم يچ يبرا فيمردك كث نيا ديدينپرس

دونه داره با  يكه بهتر از همه م يكشه؟ اون يم يچ يبرا...دونه يرگش و م يتو زهير يكه م ييتك تك مولكول ها سميكه مكان يكس...يپزشك

 چرا؟ يديتا حاال از خودت پرس...كنه؟ يمصرف م يچ يكنه برا يكار م يخودش چ

 :داد زد يبلند يزد و با صدا بود نيزم يكه رو ايرو وتريكامپ سيبه ك يلگد بارمان

 يكه واكنشش به زندگ يمادر...كرد يم رمونيتحق شهيكه هم يپدر...چشمم يجلو ادي يلجنم م يذارم، اون گذشته  يهم م يچشمم و كه رو -

صد  يروز يداشت، ول هيكه به من تك ييبرادر دو قلو...تر بود كيكه انگار از همه مون كوچ يبرادر بزرگتر...لجنمون خوردن قرص اعصاب بود

 يهاش مقصر نم يبدبخت يو جز خودم تو چكسيكنم، ه يبهش فكر م يكه وقت كتريبرادر كوچ هي...خوردم يكردنش شكست م تيماح يبار برا

 ...من يحال زندگ...و حاال...دونم

 :گرفته ادامه داد ييصدا با

 ينم يديام چيچرخونم، ه يكه هر چقدر سر م ييتا جا...گم شدن شترياز هر روز ب يتكرار...تكرار غرق شدنه...كه تكرار سقوطه ييروزها -

خودم  يكردم با گذشتن از زندگ يم يسع شهيكه هم يبرادر نميب يم...بكنم يتونم براشون كار يكه نم نميب يو م ييرفتن آدم ها نييپا...نميب

چه قدر  ديبفهم ديتون يو نم...من اديبه خاطر اعت...اشتباه منبه خاطر ...شه يم دهيبهتر رو بدم، داره به سرنوشت من كش يزندگ صتبهش فر

م برام وجود نداره كه بهش فكر كنم و حدس بزنم چقدر قراره هر  ندهيبه اسم آ يزيچ...بكشمش رونيندارم گرو بذارم و ب زيچ چيسخته كه ه

كه كشتم و  ييچند بار صورت آدم ها يكه روز دينيب يو نم نيا...دينيب يو م ادميفقط اعت ديكن ينگام م يوقت. تر بشه اهيس روزشيروزش از د

 يدون يم...متنفرم نميب يباز غزل و م يذارم و چشم ها يهم م يكه چشم رو يياز شب ها...ارميب اديبه  ديچه قدر با...خودم تصور كنم شيپ

 ...آروم توئه يمن، فكر كردن به زندگ يتنها دلخوش ه؟يچ

 :و داد زد ديم چسب قهيبارمان ...كرد يم كهيداشت قلبم و هزار ت...كرد يكاش تمومش م يا...چشمام پر اشك شد ارياخت يب

لجن دست  يكه تو يلحظه به لحظه ا...خانواده م...به عشق تو...دادن به تو باختم يو به خاطر زندگ ميمن زندگ...بغض نكن...يبغض نكن عوض -

 ينفس م...يكرد يم يخاك زندگ نيهم ي گهيد يجا هي يچون تو داشت...ارزش داره كردم يفكر م...ارزه يكردم م يزدم فكر م يو پا م

فكر ...يش يروز به روز خوشبخت تر م يشم، تو دار ياگه من له م...ارزه يتو م يشم، به خوشحال يكردم اگه من دارم غرق م يمفكر ...يديكش

 ايكه دن يآدم يمونه؟ تو بهم بگو برا يمن م يبرا يچ يمن بگو اگه تو غرق بش تو به...بشه مهياون ن يفدا مهين هيداره كه  يتيكردم چه اهم يم

 مونه؟ يم يا گهيد يحال، چه دلخوش يجا داره نه تو گذشته يبراش نه تو

وم و گل يبغض بد...اومد ينفس منم باال نم...اومد يدر نم گهيصداش د...ديلرز يتمام بدنش م...عقب عقب رفت...م جدا كرد قهيو از  دستش

 ...زد يچشماش از اشك برق م...ينه بدجنس... يدينه پل...چشماش بود يتو يطنتينه ش گهيد...چشم هام زل زد يبارمان تو...بسته بود

 :اومد گفت يكه به زور در م ييصدا با
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دانشگاه  يبره كه چقدر تو ادميخوام  يم...ببرم نيخوام خودم و از ب يم...محو كنم نيزم يخوام خودم و از رو يكه م نهيا يبرا...كشم ياگه م -

 ...كنم يكار چيبغل خودم جون داد نتونستم براش ه يبرادرم تو يوقت يول...پزشك خوب بشم هيچقدر برام مهم بود كه ...كتاب بود يسرم تو

 :آهسته گفت...بارمان باز عقب عقب رفت...هم در اومده بود ايترالن و رو اشك

 ...بغل من جون داد يبره كه آرمان تو ادمي يعالم نئشگ يتو...هيط چند ثانفق...قهيدق هيخوام فقط  يم -

 :تموم وجودش داد زد با

 ...بره ادمي ديبذار...بره ادميخوام  يم...براش بكنم يكار چيبره كه نتونستم ه ادميخوام  يم...دميبره كه نفس آخرش و شن ادميخوام  يم -

 :داد زد. بارمان تقال كرد كه خودش و آزاد كنه. اون و به سمت اتاقش كشوند. رفتجلو اومد و بارمان و گ اليدان گارديباد

 د؟يكار و بكن نيبا برادرم هم هم ديخوا يبس نبود كه حاال م ديكه باهام كرد ييبس نبود؟ كارها...ولم كن -

 :محكم گفتم. دميكش يقينفس عم...دميكش رونيدستش ب يدستم و از تو...بازوم و گرفت ال،يدان ي گهيد گارديباد

 .امي يخودم م -

 :براش نمونده بود دوختم و گفتم ينفس گهيتو چشم بارمان كه د چشم

 .خردم كنه يدم نذارم كس يقول م...دم كه نشكنم يقول م...گردم يمن برم -

. رفتم اليرم و چرخوندم و دنبال دانس...خواستم كار و سخت تر كنم ينم...برم ششيپ يخداحافظ يخواستم برا ينم...اومد يبارمان باال نم نفس

 :اشك آلودش نگاه كردم و گفتم يبه چشم ها...لحظه سرم و به سمت ترالن چرخوندم نيآخر

 ...متاسفم -

نبود كه باهاش بتونم حرف دلم و  يجمله ا چيه...كنه انينبود كه بتونه احساسم و ب يحرف چيه...بارمان نگاه كردم يو به چشم ها دميچرخ

 ...مانيپر از عهد و پ...پر از قول و قرار ينگاه...فقط با نگاه بود مونيخداحافظ...بزنم

شوك  يهنوز تو...اومد يم يسوز بد...چك چك آب از ناودون، گوشم و پر كرد يصدا...چشمم به در بسته موند...بسته شد نيرزميز در

 :من و به خودم آورد ال،يدان يصدا...بودم

از توام انتظار ندارم قدر اون داداش ...كه دوستش دارند و بدونه ييكه قدر كسا دميو ند يكس م،يسال زندگ شيشو  ستيب نيا يتا حاال تو -

 .يآشغال تر از خودت و بدون

پشت  واريمحكم به د اليدان. صورتش زدم يتو يو مشت محكم دميدفعه به سمتش چرخ هي. چشمام و گرفت يخون جلو تيلحظه از عصبان هي

 نشيآخ و واخش بلند شده بود كردم و به سمت ماش يكه صدا اليمن پشتم و به دان يول...ديبالفاصله به سمتم دو گاردشيدبا. سرش خورد

كه  ييدردها يبه جرم همه ...به جرم خرد كردن بارمان...خودم بكشم يمرد و با دست ها نيروز ا هيباالخره ...روز هيقسم خوردم ...رفتم

دونستم باالخره  يم...دستام و مشت كردم...شكل توش باخت نيكه به بدتر يا يبه جرم زندگ...كه از دست داد ييروزها يبه جرم همه ...ديكش

 ...رسم يروز به اونجا م هي

 نهم فصل
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 آهسته به. زل زده بود نيزم يرو يبه نقطه ا. گاه سرش كرده بود هينشسته بود و كف دست راستش و تك نيزم يرو. به بارمان كردم ينگاه

 هيبار چنان مظلوم شده بود كه  نيكرد، ا يآزاردهنده نگاهم م يطنتيبرخالف دفعات قبل كه با ش. به خودش اومد. سمتش رفتم و صداش زدم

 .لحظه دلم به حالش سوخت

اون  يدونست تو يا مخد...افتادم كه بهم گفته بود متاسفم يآخر يلحظه  ادي...رادمان افتادم يماجرا ادياون چند روز،  يبار تو نيدهم يبرا

 :آورد يبا صداش من و به خودم م ديبارمان بود كه با نيحاال ا...بهم دست داده بود يلحظه چه حال

 .مردك و منتظر نذار نيا...برو تو اتاق من -

 :اراده گفتم يب يول...دونم چرا ينم

 .به رادمان كمك كرده بودم...من...متاسفم...من...راستش -

 :و گفت زد يپوزخند بارمان

 .يكار رو كرد نيچشم خودم ا يجلو...دونم يم -

كه  اوردميتاب ن يچ يدونم برا ينم. انداختم نييبود؟ سرم و پا اوردهيخودش ن يچرا به رو! پس متوجه شده بود...ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 .ستميكنارش وا نياز ا شتريب

 .بلند به سمت اتاقش رفتم ييگام ها با

. نبود يخبر نيرزميبار از ز نيخوشبختانه ا. ميدونستم به كدوم شهر منتقل شده ا ياومده بودم و نم اهيبا ون س. ميبودو عوض كرده  جامون

 .دونستم يهاش نم هياز در و همسا يزيچ م،يشب به اونجا منتقل شده بود يكه چون تو ميبود كيكوچ ياليو هيساكن 

 يتو ييقرار داشت كه برخالف دستشو ييراهرو دستشو يتو. خورد يبه سمت سالن م ضيعر يراهرو هيقفل بود،  شهيكه هم اليو يدر ورود از

 .بود كيش يليخ ن،يرزميز

 گهيداد د يهم اونجا بود كه نشون م لهياپن پر از وس يآشپزخونه  هي. نبود زياز مبل و م يفرش انداخته شده بود و خبر پيبه ك پيسالن ك كف

سوخته نوش  يمروين هيدور هم  يهمگ د،يكه نوبت به من رس يشب. شده بود ينوبت يآشپز. ستين رزنيپدست پخت  يخونگ ياز غذاها يخبر

 يبارمان هم آشپز جهيدر نت. هم نبود كه جرئت كنه به بارمان بگه غذا بپزه يكس...حذف شدم يآشپز ستيشد كه من از ل نيا و ميجان كرد

 .كه اون هرشب غذا بپزه ميكرد يشد اصرار م يو اگه رومون م ميخورد يباب حسابچلوك هيبود،  ميكه نوبت رح يدر عوض شب. كرد ينم

 .موند ينم اطيح يهوا خوردن و قدم زدن تو يبرا يدر قفل بود و راه يخورد، ول يم يپشت اطيدر به ح هيآشپزخونه  از

 ميديرس يدوم م يبا باال رفتن از چند پله به طبقه . ار داشتاتاق خواب، كه در واقع همون اتاق كار شده بود، قر هيها  نياول به جز ا يطبقه  يتو

فقط  خونه،اون  يتو. شده بود دهيپوش يبا فرش كهنه ا نشيبود و زم ياتاق ها هم خال نيهال ب. داشت يخال يانبار هيكه فقط سه تا اتاق خواب و 

اتاق  يهم اتاق بشه، تو يهم چون دوست نداشت با كس هيم و راضبخواب نيزم يو رو اياتاق رو يمن مجبور بودم تو. ميتخت نداشت هيمن و راض

 .ديخواب يكار م

همون مدت كم، اتاق و تا  يتونسته بود تو يزيانگ رتيبارمان به طرز ح يگذشت، ول ياز اومدنمون نم شتريچند روز ب. اتاق بارمان شدم وارد

تخت شلوغ پلوغ بود و چند دست از . شده بود ختهيمچاله شده ر يهاگرفته تا ورق  پسياز آشغال چ نيزم يرو. زهيممكن به هم بر يجا
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كه موقع اسباب  يجعبه ا يو هنوز از تو وترشيكامپ. سطل آشغال از آشغال سرنگ و دستمال پر شده بود. مچاله شده بود ونا يلباساش رو

 .بود اوردهيبهش داده بودند، در ن يكش

ساعتش و با . بسته بود ييبود و دستمال گردن طال دهيپوش يمشك وريشلوار و پل. سرتاپاش كردم به ينگاه. داده بود هيتك واريبه د اليدان

و تحول هنوز  رييهمه تغ نيانگار ا. گرد كه دورش طال كار شده بود، به دستش بسته بود يمشك يساعت با صفحه  هي. لباساش ست كرده بود

 نميشم و بب داريهنوزم منتظر بودم كه از خواب ب...دور و برم و درك كنم يكدوم از اتفاق ها چيدر كل هنوز نتونسته بودم ه...بود فتادهيبرام جا ن

 .نگرفته ام رگاهيو هنوز از تعم نميكه ماش نهيكه كنار خانواده مم و مشكلم ا

 :ديپرس

 ؟يآماده ا تيمامور يبرا -

كه بهش داشتم  يشد كه از نفرت يباعث نم نيا يول دم،يد يم مونيقبل ينسبت به برخوردها ينگاهش غرور كمتر يتو. م و باال انداختم شونه

 .كم بشه

 :زد و گفت نهيدست به س. ستاديبه روم وا رو

 ؟يفرار دار يتوام مثل رادمان نقشه  -

 :دلم گفتم تو

 ".آرزوش و دارم يول...نقشه ش و نه"

 :شد و گفت كيبهم نزد گهيكم د هي اليدان

 اسمش رضا بود، درسته؟...تيميدوست قد دنيعده رفته بودند د هي روزيد -

 ياز پوزخندها يكي اليدان. زل زدم اليكه از وحشت گشاد شده بود، به دان ييسرم و باال آوردم و با چشم ها عيسر. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 :و زد و گفت شيشگيهم

 كرد؟ يم يمكارقبال با گروهمون ه يدونست يم...در موردش خونده بودم هيسا يگزارش ها يتو -

 ...مثل رادمان...دونستم يم

 :ادامه داد اليدان

 ه؟يچ شيمعن يدون يم. رنديبگ يا گهيد يجا چينتونستند ردش و ه...ستياونجا ساكن ن گهيكه د هيرسه مدت يبه نظر م...خونه ش نبود يكس -

 :پوزخندش و جمع و جور كرد و گفت اليدونستم؟ دان يم ديكجا با از

 .كه دستمون بهش نرسه ييفرستادش جا سيكه پل نهيا شيمعن -

 :كه با دقت به صورتم زل زده بود گفت اليدان. از دوشم برداشته شد ياحساس كردم بار. دميكش يراحت نفس

 نيا از شتريب هيظاهرا سا...ستين يتو لو بده؟ حدسش كار مشكل يخواست من و به بابا يم يچ يرادمان برا...ه؟يخبر خوب نيا يكن يفكر م -

كارش داره  يكه تو يتبحر خاص يول اد،ي يو مغرورت خوشم نم ياز خود راض يكه اصال از بابا نيبا ا...بابات دنبال كارات بوده...حرفا گند زده

 .كرده بود شرفتيپ قاتشيتحق يخوبم تو اد،ي يكه بوش م يجور نيا. كنم يانكار نم ور
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 :دادادامه  اليدان. شد دهيبه دلم تاب دياز ام ينور

 ه؟ياتفاقا معموال چ نيواكنش ما به ا يدون يم م؟يكاره ا يفهمند ما چ يعده دارند م هي يشنو يم يخوبه كه دار يليخ يكن يفكر م -

 :دست بهم اشاره كرد و گفت با

 ...ميكه باعث به وجود اومدن دردسر شده رو حذف كن يكه عامل نهيا -

 :گفت اليدان. اومد دستام به لرزه در. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 يمن فكر م...خوب يول!...كيبه دختر تاج...كنه ياعتماد نم يكي نيبه تو ا سيرئ است،يدن ايتا دن. يخور يمعتقده به درد كارمون نم سيرئ -

با  يه ثابت كنوساطت كردم كه فعال دست نگه دارند و بهت فرصت بدن ك نيهم يبرا. يبه دردمون بخور گهيد يها نهيزم يتو يبتون ديكنم شا

هم  يدياگه ام...بابات به بن بست خورده قاتيتحق...بوده تيش خوش شانس گهيد ليالبته دل...يگرد يو دنبال دردسر نم يفرق دار نرادما

ه بذاره به ك يكن يو راض سيرئ يبتون ديشا يعني نيا...تونه ادامه بده ينم گهيكه د دهيرس ييبه جا...ره يم نيادامه ش داشته باشه، از ب يبرا

 .يواقعا شانس آورد...مينگهت دار...مثل االنت...نييعضو سطح پا هيعنوان 

 :گفتم تيعصبان با

 ؟يدون يمن از كجا م يرو از بابا زهايچ نيتو ا -

 :بهم كرد و گفت يهينگاه عاقل اندر سف اليدان

 هياگه دختر ...كنند يكار م يدونند دارند چ يهستند، م يكه كاره ا ييكسا يعنيده،  يباند وجود داره و به كارش ادامه م نياگه چند ساله كه ا -

 .رهيگ يدخترش و م ينگاه كنه و دنبال كارها نهيش يدونند كه باباش نم يكنند م يو وارد باند م يقاض

 :و گفت ديخودش كش به سمت شترياون من و ب يبه عقب هلش دادم، ول تيبا عصبان. كرد كيبازوهام و گرفت و من و به خودش نزد اليدان

 يخودت و تو ياگه بخوا. يبر يسوال م ريكه وساطت كردم و ز يمن ،يارز يم يكه برامون درست كرد يهمه دردسر نيبه ا ياگه ثابت نكن -

دردسر ...يباه بكنبار اشت هيفقط ...بار هياگه ...دم يوجه اجازه ش و نم چيكه به ه هيزيچ نيا...شم يم دهيكش نييمنم باهات پا ،يبكش نييگروه پا

 يمغرورت كه فكر م ياون بابا...كشم يچشمت م يخانوادت و جلو يكه دستور كشتنت و بدن خودم تك تك اعضا نيقبل از ا... يكن رستد

گوش تو  يكه تمام مدت اون شب سرش تو تياون خواهر عوض...اومد نگام كنه يكه عارش م تياون برادر از خود راض...كرد من گدا گشنه م

هات  يدور و بر ياز همه ...كرد يپر از ترحمش حالم و بد م يو مامانت كه با اون نگاه ها...كرد يدونم كه داشت مسخره م م يد و خوب مبو

 دنيمگه نه بعد از د...خوام برات بكنم و بدون يكه م يقدر كار...نفرت كار دستم بده نينذار كه ا...كردند متنفرم رميكه تا تونستند تحق

 .كه قولش و داده بودم ييفرستمت همون جا يم مرگشون،

با ...از حقارت؟ از ترس؟...لرزم يم يطور نيا يچ يدونستم برا ينم...بغضم و فرو دادم. كه بهم تنه زد، به سمت در رفت نيداد و بعد از ا هلم

 :گفتم ديلرز يكه از بغض م ييصدا

روز چشمم  هي ادي يخوشم نم. يكن رميبا حرفات تحق يطور نيكه ا نيتا ا رميبم يردم بذا يم حيترج...يبرام بكن يكار چيخوام تو ه يمن نم -

 ...ينيتوش بب تيذره انسان هيتا  يزور بزن ديكه با يكس...مثل تو يكيكار فرو رفتم كه شدم  نيا يقدر تو نيا نميو باز كنم و بب

 :گفت...كم كالفه هي ديو شا...بود يعصبان...سمتم برگشت به
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 يم فرو م نهيس يكردم، قلبم تو يچشمات نگاه م يكار و كردم كه هر وقت تو نيا ييبه حرمت اون روزها. كار و به خاطر تو نكردم نيمن ا -

بار  هيكه فقط  يبه احترام همون احساس...گذروندم يبه عشق تو م...به تو دنيرس يايش و با رو هيبه ثان هيكه ثان ييبه حرمت اون روزها...ختير

رفته باشه  ادتي ديتو شا...كار و به خاطر خودم كردم نيمن ا...دركش كرد چكسينه ه...باورش كرد چكسينه ه يكردم، ول دايپ ميزندگ يتو

رو  ينه اون احساس...كنم يمن تا عمر دارم فراموش نم يول...رو گذروندم ييرفته باشه كه چه روزها ادتي ديتو شا...بهت داشتم يكه من چه حس

خانواده ت و با نگاهاشون  يره كه با كارها يم ادميرو  ينه اون حس حقارت...يديتو به گندش كش يدونم پاك بود ول يكه م كنم يم شفرامو

كه  ريزبونت و بگ شين يتو فقط جلو...يو بهت دادم ازم تشكر كن دنشيكش يكه من اجازه  يينفس ها نيخوام بابت ا ينم...بهم دست داد

 ...خونت تشنه بشهشه آدم به  يباعث م يبدجور

 :بره گفت رونيكه از اتاق ب نيو باز كرد و قبل از ا در

 .يكنه كه حاضر بش يكمكت م...ايرو شيبرو پ -

 :تو دلم گفتم. دميكش يرفت، نفس راحت رونياز اتاق ب اليكه دان نيهم

كرد كه پسره  يم زيو زياشت در گوش من وقدر براش عقده شده باشه؟ ترانه د نيكه ا ميزد يآدم حرف نيبه ا يما اصال شب خواستگار"

 "...خودش برداشت بد كرده! خوشگله

رنگش و سرش  يشرت سرمه ا يزده بود و كاله سوئ يهدبند سرمه ا هياون روز . افتاد اياومدم كه چشمم به رو رونياز اتاق بارمان ب يناراحت با

 :من گفت دنيبا د. انداخته بود

 .ميانجام بد ديكار هست كه با يسر هي...ايب -

 :گفت ايرو. اتاق بود يتو يوتريكامل كامپ زاتيبزرگ و تجه وتريكامپ زيم هي د،يسف يتخت مرتب با روتخت هي. اتاقمون شدم وارد

 .يبد افهيق رييتغ ديبا -

 :دميتعجب پرس با

 ؟يچ يبرا -

 :بهم كرد و گفت يهينگاه عاقل اندر سف ايرو

 ؟يخودت بگرد يبرا ابونيخ يراست راست تو يتون يم ينك يفكر م...يهست يمجرم فرار هيتو  -

 :گفتم...من پاك بشه ياز سابقه  اهيس يلكه  نيشد ا يكاش م يا...حرفش ناراحت شدم نيا با

 نداد؟ افهيق رييپس رادمان چرا تغ -

 :و گفت ديتخت چ يرو لهيوس يسر هيپشتش و بهم كرد و  ايرو

 .مال تو وسط اتوبانه...خلوت بود يكوچه  هي يرادمان تو تيرمامو...كنه يبا هم فرق م تتونيمامور -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 حرفا رو داره؟ نيا ميمگه رسوندن رح -

 :برام انداخت و گفت سيكاله گ هي يبا كالفگ ايرو
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 .و سرت كن نيا ايب! يزن يچقدر حرف م -

دستش و كنار زدم  قهيبعد از چند دق. رو سرم كنم سيكرد كه كاله گ يبه ظاهر داشت كمكم م ايرو. بود يفر مشك يبه صورت موها سيگ كاله

 :و گفتم

 !بهتره يتو كمك نكن -

. بذارم سيگرفته بودم چطور كاله گ اديكرد و منم با نگاه كردن بهش  يها سرش م يمهمون يخوشگل داشت كه تو يشراب سيكاله گ هي ترانه

 يلنز مشك هي ايرو. سرم محكمش كردم يو سر كردم و با چند تا سنجاق، رو سيكاله گ .جمع كردم ژيمخصوص پست يكاله تور يموهام و تو

 يهم رو نكيع هي. تا آخر سر تونستم لنز و بذارم ختمياشك ر نهيآ ياون قدر جلو. آوردم يمورد سر در نم هي نياز ا...ذارمهم بهم داد كه ب

 .چشمم گذاشتم

 :دمياز پشت سرم شن ييموقع، صدا نيهم در

 !يچه زشت شد! اَه -

 :گفت ايرو. من گرفت ي افهيچشم از ق يتيبا نارضا. هم بود ياخماش تو. داده بود هيزده بود و به چهارچوب در تك نهيدست به س. بود بارمان

 .هييهنوز قابل شناسا -

 :چشمم برداشت و گفت يو از رو نكيع. جلو اومد بارمان

 و نقص انجام بشه؟ بيع يب اليكار دان يخوا يداره؟ تو م يبيچه ع -

 :شونه باال انداخت و گفت ايرو. كرد ايبه رو يدار ينگاه معن و

 يكنترل سرعت اون حوال نيبا دورب فته،يوسط اتوبان ب ياگه اتفاق! راستش و بگو! بارمان...اديبه وجود ب يدختره مشكل نيا يخوام برا يفقط نم -

كدوم اتوبان مد  فته؟يب يوسط اتوبان قراره چه اتفاق. كنند و روش زوم كنند دايدختره رو پ نيكه ممكنه عكس ا يدون يم...كنند يم يرو بررس

 نظرتونه؟

 :زد و گفت يپوزخند بارمان

 ...يزد يكه به من داده بود يقول ريتو ز...كه داداشم و بردن به هم خورد يمن و تو، همون زمان يقرار مدارها! ايرو نيبب -

 :و گفت ديوسط حرف بارمان پر ايرو

 ...كردم يبرادرت م يبرا يكه اگه كار يدون يم! يدون يبارمان تو ماجرا رو م -

 :داد زد تيبا عصبان بارمان

 !خواستم زيچ هيكه كردم فقط ازت  ييكارها يمن در عوض همه  -

 :گذاشت و گفت شينيب يدستش و رو ايرو

 صدامون و بشنوند؟ يخوا يچته؟ م! سيه -

 :گوشم آورد و گفت كيبارمان سرش و نزد. در رفت و اون و بست به سمت تيبا عصبان و

كم  هيكن و  يچيسرپ ميانجام شد، تو از دستور رح تيكه مامور نيبالفاصله بعد از ا. ده يو انجام م تشيمامور ميرح د،يديوسط اتوبان كه رس -
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 !ينه اون قدر كه سرت و به باد بد...كن يسركش! حواست باشه...دردسر درست كن

 :تعجب گفتم با

 ؟يچ -

 :بود، وحشت زده گفت دهيبارمان و شن يكه حرف ها ايرو

 ...بحث جون ترالنه...ستيبحث انتقام گرفتن ن...ستين اليبا دان يبحث لج و لجباز نجايا ؟يگ يم يچ يدار يفهم يم! بارمان -

 :گفتم عيسر من

 .كشه يمن و م سيبشه رئ طياگه خ...ه و نذاشته من و بكشندوساطت كرد سيرئ شياون پ...الميمورد طرف دان هي نيا يمن تو -

 :آورد و گفت نييصداش و پا بارمان

 هي. به هم وصل اند رواريها زنج تيمامور نيا. دن يدوم رو بهت م تيمامور ،يو انجام بد تيمامور نياگه ا فته؟يجونت به خطر ن يخوا يم -

 ينم چكسيه گهيد ياگه غرق بش. يندار يراه چاره ا چيكه ه ينيب يم...يلجن فرو رفت يكه تا خرخره تو ينيب يو م ياي يلحظه به خودت م

 .بده تتتونه نجا

 :تعجب گفتم با

 ؟يهست يتو باالخره كدوم طرف -

 :زد و گفت يپوزخند بارمان

 .نميب يكه تو رفتار تو و رادمان نم يزيچ...رفتنم شيپ استيمن فقط اهل با س -

 :گفت يبا بداخالق ايرو

 .كنند يبسه، االن بهمون شك م -

 :تاسف تكون داد و گفت يبه نشونه  يبارمان سر. نگاه كردم ايشده بودم، به رو جيكه كامال گ من

رو فراموش  هيجون خودت وسط اومد بق يشد؟ تا پا يچ ؟يزد يحرف م گرونيكه از جون د يمگه تو نبود! يد يگفتم فقط شعار م يديد -

 ؟يكرد

 :ممن كنان گفت من

 !نه خوب...ام...خوب -

 :كنه گفت يدلش داره مسخره م م يداد تو يكه نشون م يشونه م زد و با لبخند يرو بارمان

 !يخواد جمعش كن ينم -

 يضربان قلبم داشت باال م. دميكش يقينفس عم. با دست بهم اشاره كرد كه از اتاق خارج بشم. آب بده يدر اتاق رو باز كرد تا سر و گوش ايرو

نشون بدم، در گوشم  يكه عكس العمل تند نيقبل از ا. ديدفعه بارمان بازوم و گرفت و من و به سمت خودش كش هي. به سمت در رفتم. ترف

 :گفت

 ...شده ميسرعت مجاز اتوبان داخل شهر تنظ يشهرك آپاداناست، رو كيكه نزد ينيحواست باشه كه دورب ،يش ياز اتوبان كرج خارج م يوقت -
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 .ميدستم و گرفت و وارد سالن شد ايرو...هينكردم كه بپرسم منظورش چ دايپ يفرصت. دار بهم كرد يمعن ينگاه. گاهش كردمتعجب ن با

 :به صورتم كرد و گفت ينگاه اليدان

 يم. تو بذار شهيبپوش و موهات و مثل هم يمشك يساده  يمانتو هي! در ضمن...ميالزم دار يطب نكيع هيماسك و  هي...هييهنوز قابل شناسا! نچ -

و  نيچند تا ماش. انجام نده يحركت مشكوك چيه. كن يآدم رانندگ نيهم ع يرو برسون ميكه رح نيقبل از ا...يداشته باش يخوام ظاهر موجه

 .مراقبته يهم چهار چشم ميرح. مراقبت ازت گذاشتم يبرا

 .ديكش يم خيكه داشت كباب ها رو به س يون موقعهم يدرست به خونسرد...ديرس يخونسرد به نظر م يليخ. كردم ميبه رح ينگاه

 :و گفتم رميزبونم و بگ يجلو نتونستم

 قدر عوض بشم؟ نيا ديموجهه اون وقت من با شيبا قد دو متر اروي نيا -

 :زد و گفت يشخندين يبا بدجنس اليدان

 !شاهد آدم نكشته نيدوج يمثل تو جلو اروي نيا -

 .انداختم نييسرم و پا يبا ناراحت...انداخته بود ادميرو  يزيعجب چ...ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

. نبودم ييقابل شناسا گهيحال د نيبا ا. هم عادت نداشتم نكيبه ع. كرد يم تميبود اذ مينيب يكه رو يماسك. ربع بعد، كامال حاضر شده بودم هي

 در ديدونستم با يبشه؟ نم سيپل ي شرفتهيپ قاتيكه منجر به تحق كنم يقرار بود كار يعني...و زوم كردن افتادم نيدر مورد دورب ايحرف رو ادي

رو به رو شدن با  يبرا ياديز ليشده، م دهيآدم دزد هيبودم و به عنوان  يفرار سيمجرم، از پل هيبه عنوان ...داشته باشم يمورد چه احساس نيا

 .گروه، من و محكوم به احساسات متضاد كرده بود نيا...اونا داشتم

تازه ...نرفتن شيپ اديز...كردن يسركش...شهرك آپادانا بود كيكه نزد ينيدورب...ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. حرف بارمان افتادم اديه دفع هي

 ؟يچ يبرا...يول...رد بشم؟ نيدورب يمجاز از جلو ريخواست كه با سرعت غ ياون ازم م. شدم يداشتم متوجه حرفاش م

 :گفت ميبه رح اليدان

 !يكار كن يچ ديبا كه يدون يم -

 :كلفت و خشنش گفت يبا صدا ميرح

 !بله آقا -

 :كشوند گفت يم اليبازوم و گرفت و همون طور كه من و به سمت در و اليدان

تو ...شم يمن خراب نم يكار و خراب بكن نياگه ا. يبش مونينكن كه بعدا پش يكار...خودت دوره كن شيكه بهت زدم و پ ييحرفا يهمه  -

 ؟يديفهم! يش يخراب م

 :آهسته گفت. بازوم و گرفت و من و به سمت خودش چرخوند يكياون  بعد

 هيقض نيبا حماقتش تو رو وارد ا هيسا...يماجرا بش نيا ريخواستم درگ ينم...يخانواده ت باش شيخونه و پ يمن دوست داشتم كه تو االن تو -

 ؟يديفهم. ميما با هم همكار...ميستيدشمن ن نجايمن و تو ا...يايباهاش كنار ب يكن يو سع يو قبول كن راتييتغ ديبا يينجايحاال كه ا يكرد، ول

 سياگه حرفاش در مورد رئ يول...صورتش بزنم يمحكم تو يليس هيدوست داشتم . حرفهاش در مورد عرب ها افتادم ادي م؟يستين دشمن
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 .اومد يبه حساب نم يمنطق يليعكس العمل خ نيدرست بود، ا

 يانداخت و رو نييدست راستش و پا. در عوض با بارمان چشم تو چشم شدم. گشتم ايبرگشتم و با چشم دنبال رو. رو باز كرد اليدر و اليدان

 ...رو نوشت ستيرون پاش، با انگشت عدد صد و ب

داشت  يبرق شيآب يچشم ها...بهم چشمك زد شيشگيهم طنتيبا همون ش...دميرو د يميلحظه همون بارمان قد هي...چشم هاش نگاه كردم به

 .نبود ستيارتباط با عدد صد و ب يكه ب يطنتيش...كرد يوسوسه م طنتيش يآدم و برا ارياخت يكه ب

****** 

باهاش راحت  نيهم يبرا. بود 3بابام هم مزدا نيماش. و بهم داد ديسف ي 3مزدا هي چيسوئ ميرح. ميشد ادهيپ اهياز ون س م،يديبه كرج رس يوقت

 :گفت ميرح قه،يبعد از دو دق. ميبه سمت اتوبان كرج رفت م،يو طبق دستور رح ميسوار شد. بودم

 ؟يعوض نشد يتو با كس يمطمئن -

 :دهنم و قورت دادم و گفتم آب

 چطور؟ -

ه فرمون هر بار ك. به فرمون چنگ زده بودم و دستام به لرزه در اومده بود. كنم يرانندگ يتونستم درست و حساب ينم. به جواب اون نبود يازين

 گهيد. چشمام جمع شده بود يبغض كرده بودم و اشك تو. گرفت يچشمم جون م يكه كشته بودم جلو يدادم، صورت زن يكم تكون م هيو 

دستم  يو محكم تر تو نيفرمون ماش. لبم و به دندون گرفتم. داد يبهم آرامش نم نيموتور ماش يصدا گهيد. كردن نداشتم يرانندگبه  يعالقه ا

 .ظاهر بشه نيماش يجلو اهيبا چادر س يكردم هر لحظه ممكنه زن يشد و فكر م يمرتب دچار توهم م. تا لرزش دستم كمتر بشهگرفتم 

 يم يناخودآگاهم سپرده بودم و سع ريفرمون رو دست ضم چوندنيگاز دادن و پ. كردم يعادت م يكم كم داشتم به رانندگ...مياتوبان بود يتو

كردم؟  يم يسركش ديبا يچ يبرا. كار رو بكنم نيا ديبا يچ يبودم برا دهيهنوز نفهم...بارمان فكر كنم يه حرف هاكردم با خودآگاهم فقط ب

 گرفت؟ يعكس م نياز ماش ديبا نيبچرا دور

 :آمرانه گفت يوسط مكالمه ش با لحن. زد يحرف م لشيآروم با موبا يليخ ميرح

 .ميزن يجلو م ميدار...سرعتت و كم كن -

 :دميپرس

 ؟ياز چ -

. وسط شدم نيوارد ال. بشم قيدق ميرح يمكالمه  يذاشت كه رو ينم يتوهم هام برام فرصت. ادامه داد شيتلفن يجوابم و نداد و به مكالمه  ميرح

 ما،ياكسم...سه تا دختر دانشجو...تيپر جمع يخانواده ها...تنها يمردها...اطرافم كردم يها نيبه ماش ينگاه. آوردم نييكم پا هيسرعتم و 

كه  يانگار همون زمان. بودند گهيد يايدن هيها و آدم هاشون از  نيماش نيانگار ا. برام گنگ بود زيچقدر همه چ... اتوبوس شركت واحد د،يراپ

 :ديچيگوشم پ يبارمان تو يصدا. طرد شدم ايدن نياون زن رو كشتم، از ا

 .بود اياون دن يامروز روز مرگ شما تو -

 يليخ...شده بود، ترالن نبود ميقا نكيماسك و ع نيكه پشت ا يدختر...بود مرده بود ابوناشيو خ ايدن نيكه متعلق به ا يرالنت. با اون بود حق
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 همدرس...كه خانواده م يترالن...كه توش تصادف كردم جا گذاشته بودم يابونيدور و بر همون خ ييجا هيخودم و ...وقت بود كه خودم و گم كردم

 ...ديتلنگر از هم پاش هيبود كه با  يو تو خال فيساخته بودند، اون قدر ضع...دانشگاهم...م

 ايدادم،  يدادم و خودم و نجات م يبارمان گوش م ي هيبه توص ديبا اي...فرصتم بود نيآخر نيا...به اتوبان نگاه كردم گهيد ديد هيزدم و با  پلك

 :تو دلم گفتم. دميكش يقينفس عم. شدم يغرق م شهيهم يبرا

 ".تونم يمن م"

 !...اضطراب نه يداشتم، ول جانيه. چشمام محو شد يزن از جلو اهيس يچشم ها ريتصو

 :گفت ميرح

 .آروم برو يلياتوبان بكش و خ يو گوشه  نيماش -

 :گفتم

 چرا؟ -

 :گفت يبا بداخالق ميرح. شده بود شيپ يتر از چند لحظه  يقو صدام

 !كه بهت گفتم و بكن يكار -

كه  نيا...داشت راديكار ا يجا هي. شم يدونستم كه موفق نم يم يخودم نقشه بكشم، ول شيخواستم پ يم...ام دادم كه بهم گفته بودرو انج يكار

 فكه حر نيكه هنوز نشسته و بدون ا دميد يوقت يبشه، ول ادهيپ نياز ماش ميانتظار داشتم رح. رو به رو بشم يقراره با چ قايدونستم دق يمن نم

مثل ...بود كه خوب عكس العمل نشون بدم نياونم ا...راه داشتم هيفقط . هيا گهيد زيكه ماجرا چ دميرو به گوشش چسبونده، فهم يبزنه گوش

 !شهيهم

. صورتم جا به جا كردم يماسك و رو. زدم كه مراقبمون باشه يحدس م. اومد يكه با فاصله ازمون م دميرنگ رو د ديسف ديپرا هي نهيآ يتو از

 يها نيبه ماش ينگاه. ظاهر مبدل ناراحت بودم نيبا ا يليخ. كم باالتر دادم هيرو  نكيع. كرد يم تميرد انداخته بود و اذ مينيب يرو كش ماسك،

 ليدونم چرا م ينم...ذهنم بشه يكردم تا ملكه  يبارمان و مرتب تكرار م يحرف ها. شش دونگ حواسم و جمع كرده بودم. اطرافم كردم

بار بعد از  نياول يكه برا يلبخند...آخرش خوشم اومده بود يلحظه  يطانياز اون لبخند ش ييجورا هي...وسوسه تن بدم نيبه اداشتم كه  يبيعج

 .صورتش نشسته بود يرو رشرفتن براد

 .شلوغ تر شد يشد و اتوبان كم كيكم هوا تار كم

 :گفت ميرح باالخره

 .كن شتريسرعتت و ب -

 :رو به رومون كرد و گفت ديسف يايبه پرش يره ااشا ميرح. وسط برگشتم نيال به

 .دنبالش برو -

 .فاصله بندازه نمونيب نيماش هيبعد اجازه دادم كه . ذهنم ثبتش كردم يكردم و تو نيبه پالك ماش ينگاه

 :بهم هشدار داد ميرح
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 .فاصله ت و باهاش كم كن! گمش نكن -

 :گفتم يسرد به

 .ت باشهتو حواست به كار خود...كارم و بلدم -

 .هيخاكستر يبا موها يفقط متوجه شدم كه مرد...دميد يازش نم ياديز زيچ. بود رفتم ايپرش يكه راننده  ينخ مرد ياون فاصله، تو از

 م؟يكار داشت يمرد چ نيما با ا م؟يكرد يم رشيغافل گ ديبا م؟يكرد يم بشيتعق ديبا...كردم يمرد رو با كارمون درك نم نيا ارتباط

 :ه گفتآهست ميرح

 .سرعت برو نيبهت گفتم، گاز بده و با آخر يبعد وقت...و كنارش حركت كن ريسبقت بگ ايبهت گفتم، از سمت چپ پرش يوقت -

 ميرح. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. آورد رونيب يآهسته اسلحه ا ميكه رح دميچشمم د ياز گوشه . شده بودم، فقط سر تكون دادم جيكه گ من

 :گرفت و گفت اسلحه رو به سمت من

 !حاال -

تازه . افتاد ميدوزار. داد نييرو پا شهيش ميرح. روندم ايسپر به سپر پرش. سوم شدم نيسبقت گرفتم و وارد ال مييجلو نيسمت چپ ماش از

 :د زدمدا. نگاه كردم د،يكش يم گاريداده بود و س نييرو پا شهيكه ش يبا وحشت به مرد مو خاكستر. كار كنه يخواد چ يكه م دميفهم

 ؟يكن يكار م يچ -

. وانت از پشت بهش زد هيكج شد و  نيماش. فرمون افتاد يرو. مرد فواره زد ي قهيخون از شق. زدم يغيج. ديچيفضا پ يگلوله تو كيشل يصدا

عرض اتوبان و . ادو از دست د نيكج شد و كنترل ماش نشيماش...نخوره ايتا به كاپوت پرش ديرو كش ياول بود، ترمز دست نيال يكه تو يسمند

 .اتوبان بسته شد...دميها رو به هم شن نيماش ياپيبرخورد پ يصدا. خورد ميپشت سر نيبه ماش وكرد  يط

رفته بود نفس  ادميزد؟ دستام چرا سر شده بود؟ چرا  يقدر محكم م نيقلبم چرا ا. كردم يداشتم پرواز م...پام رو گاز بود. خودم اومدم به

 بكشم؟

 ،يچيحركت مارپ هيبا . از پشت سرم بلند شد نيبوق چند تا ماش يصدا. سبقت گرفتم يتاكس هياز  ارياخت يب. پشت سرم نبود ينيماش چيه گهيد

 يچطور. تمام بدنم سر شده بود...الل شده بودم...نميتصادف و بب يصحنه  نهيآ يتونستم از تو ينم گهيد. و پست سر گذاشتم نيچند تا ماش

 كردم؟ يم يرانندگ هنوزداشتم 

 يچشمم به ساختمون ها...دستام گرم شد...انگار تازه خون به دستام پمپ شده بود...پاش و به خاطر آوردم يدفعه حركت دست بارمان رو هي

 وآب دهنم . گاز گذاشتم يپام و رو...صد و ده تا ديشا...از صد تا بود شتريكم ب هي...به عقربه ها كردم ينگاه...ستيصد و ب...شهرك اكباتان افتاد

 :دستش و به داشبورد گرفت و داد زد ميرح...دميكش ييال...تا ستيصد و ب...عقربه ها...عيسبقت سر هي. قورت دادم

 .مواظب باش -

 :تو دلم گفتم...تا يصد و س...عقربه ها...از سمت راست سبقت

 "...شتريب...شتريب"

 :ديچيگوشم پ يبارمان تو يصدا
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 ...يسرت و به باد بدنه اون قدر كه ...كن يسركش -

 :داد زد ميرح

 .نييپا اريسرعتت و ب ؟يكن يم يچه غلط -

 :تو دلم گفتم...حرفش گوش ندادم به

 "كجاست؟ يلعنت نيدورب نيپس ا"

 :بلندتر داد زد ميرح. شد يم شتريها ب نيتعداد ماش م،يرفت يچه قدر كه جلوتر م هر

 .گم كمش كن يبهت م -

 :گوشم بود يبارمان تو يصدا...سرعت شدم نيوارد ال. گذشتم يدو تا تاكس نيكم ب ياصله از ف. سبقت گرفتم 206 هي از

 .كم دردسر درست كن هي -

 ...صد و چهل تا...به عقربه ها كردم ينگاه

صد ...عقربه ها...وردمبارمان و به خاطر آ يچشم ها طنتيش گهيبار د هي...ازش جلو زدم...ديرو به روم كنار كش يوندايه...نور باال زدم...زدم بوق

 ...بودم ستياز صد و ب شتريب...ديكش يتا رو م ستيذهنم عدد صد و ب يدست بارمان و تو...و شصت تا

 شتريب...نذاشتم سرعتم كم شه. دادم يفقط داشتم گاز م...تهرانم يدونستم كجا ينم گهيد...شد يم شتريو ب شتريجلوم هر لحظه ب يها نيماش

اسلحه  ميرح...صد و هشتاد تا...عقربه ها...بهم داد يشتريب يرويو جذابش ن يزخم يصدا...چشمم اومد يبارمان جلو يبآ يچشم ها...گاز دادم

 :و گفت ديكش رونيش و ب

 .كنم يم كيشل ياگه سرعتت و كم نكن -

 :دلم گفتم تو

 "كجاست؟ نيدورب نيپس ا"

به سمت راست  نيماش...از دستم خارج شد نيكنترل ماش...بورد بلند شداز داش يدود...زدم يغيج...دميگلوله رو شن كيشل يدفعه صدا هي

گاز فشار  يرو شتريپام و ب. فرمون و گرفتم و چرخوندم يدو دست. ديبه سمت فرمون حمله كرد و اون و به سمت چپ كش ميرح. شد ليمتما

 :داد زد وشمدر گ ميرح...دادم

 ...پات نزدم يرو تو يبعد رينگهش دار تا ت -

گاز  يپام و از رو. دميكش ينفس راحت...صد و چهل تا...عقربه ها سر خورد يچشمم رو...ديچيفضا پ يتو يموقع، نور فلش مانند نيهم در

نشسته  ميشونيپ يعرق سرد رو. صاف شد نيماش...سوناتا رد شدم يمتر يچند سانت ياز فاصله . فرمون و چرخوندم. و كنار زدم ميرح. برداشتم

 :داد زد...صاف نشست ميرح...زدم يم فسنفس ن. بود

 ؟يكرد يچه غلط -

 :آهسته گفتم...افتاد نهيآ يتو يبگم كه چشمم به نور قرمز و آب يزيچ هيتته پته كنان  اومدم

 ...دنبالمون بود سيپل -
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 :با تعجب داد زد ميرح

 ؟يچ -

 :خودم اومدم و داد زدم به

 .دنبالمونه سيپل -

با  عيسر. به سمت پشت برگشت ميآخه با مزدا چطور از دست بنز در برم؟ رح...دميشن يو م سيپل ريژآ يصدا. گاز گذاشتم يو رو پام

 :داد زد. گرفت يشماره ا لشيموبا

 ته؟يحال...دستشون بهمون برسه دينبا...شد؟ داشونياز كجا پ نايا -

 ريخواست گ ياصال دلم نم...ترور ديشا...كرده بودم يهم همكار هگينفر د هيقتل  يتو...نفر و كشته بودم هيمن ...اون نبود اديبه داد و فر يازين

 ...آخه يول...فتميب سيپل

 ياز اتوبان خارج م ديبا...گرفتم يطور سبقت م نيگاز بود و هم يپام رو...شد شتريب سيفاصله مون با پل. تلفن حرف زد يچند كلمه پا ميرح

 رفتم؟ يكجا م ديبا يول...نبش دايپ يشتريب يها نيهر لحظه ممكن بود ماش...شدم

 :و گفت ديبه دادم رس ميرح

 .شايبرو سمت گ -

 :تعجب گفتم با

 !شلوغه يلياونجا االن خ -

 :كرد و گفت يعصب يخنده ا ميرح

 .برو يگم اون طرف يم نيهم يبرا...يريبگ اديمونده كه  زهايچ يليهنوز خ -

 نيا...بشه كيبهمون نزد ييخواست تنها ينم ديشا. بود اديفاصله ش ازمون ز. مديشن يو م سيپل نيماش ريآژ يصدا...دهنم و قورت دادم آب

 .راه بودند يهم تو گهيد يها نيماش يعني

 :داد و گفت نييرو پا شهيش. گفت يزيچ رلبيز ميرح

 .خلوت يجا هيبكشونش ...شه ينم يطور نيا -

 :زدم غيببره كه ج رونيباال تنه ش و از پنجره ب خواست

 .نكن كشونيتحر! ينكن يراندازيقت تو هي! نه -

 :داد زد ميرح

 .سرت به كار خودت باشه -

 :داد زدم. به طرفم پرت شد ميرح. دميچيبه سمت چپ پ عيسر

 .يكن يم كشونيتو بدتر تحر...كشن يما رو نم نايا...به حرفم گوش كن -

گاز  يپام و رو. شد يتر م كيكه هر لحظه بهمون نزد دميشن يو م سيپل ريآژ يصدا. كردم يبه عقربه ها نگاه نم گهيد...و رو گاز گذاشتم پام
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 ...اونا كجا نيما كجا و ماش نيماش...يگذاشتم، ول

همون ...آورد ياز شتاب و سرعت كم م نميبود كه ماش يبه نفع من نيراه به نسبت شلوغ بود و ا...كنم يصاف رانندگ ريمس هي يتونستم تو ينم

 ...رميو مرتب مجبور بودم سبقت بگ ميتار شده بودها گرف نيماش نيبهتر كه ب

 دهيرس نيفاصله مون به سه تا ماش...همه ش اضطراب بود...نبود جانياز ه يخبر گهيد...دهنم بود يقلبم تو. مخم بود يتو ريآژ يصدا

 :دلم گفتم يتو...بود

 "...نذار دستشون بهم برسه...گناهم يمن ب يدون يتو م...ايخدا"

 ...كرده بود ميعصب رشيآژ يصدا. دميترس يم سياز پل نيهم يبرا...دونستم يدلم خودم و مقصر م يانگار خودمم تو...رت دادمدهنم و قو آب

 :گفت ميرح. كشه يانتظارمون و م نيسنگ كيتراف هيدونستم كه  يم. ميشد يم كينزد شايگ ابونيبه خ ميداشت

. زنمت يم رياز پشت با ت يقدم اشتباه بردار هي...من پشتتم...كن و بدو سمت پاساژ نصر و ول نيبعد ماش نايبرو وسط ماش...نايبرو وسط ماش -

 .زود باش

 يم يبه زود...شده بود نيدو تا ماش ريبه آژ ليبه نظرم اومد تبد...گوش دادم ريآژ يبه صدا...ها گذشتم نيماش نياز ب...آوردم نييو پا سرعتم

 ...بعد چهار تا...شد سه تا

با تمام سرعت به اون سمت . شدم ادهيپ نياز ماش عيسر. پشت سرم بلند شد يها نيبوق ماش يصدا. ترمز زدم يرو م،يديپاساژ رس يورو به ر تا

. گذشت ميمتر ياز چند سانت نيكردم و ماش شتريسرعتم و ب. ديبلند ترمز به گوشم رس يو به دنبالش صدا نيبوق ماش يصدا. دميدو ابونيخ

از پشت  يكيدفعه  هي. دنديرس يداشتند بهمون م...بلندتر شد سيپل ريآژ يصدا. دميكش ينفس راحت. پاساژ انداختم يوخودم و ت ندوان دوا

 ...راحت شد الميخ. دميو د ميبرگشتم و رح...دميكش يغيج. ديدستم و چسب

و  ديدستم و كش. ديدو يخروج نيسمت اول تنگ پاساژ به يزد، از راهرو يگنده ش به مردم تنه م كليكه با اون ه يو در حال ديو كش دستم

 يمشك يمورانو هيدوان دوان به سمت . پله ها بودند، تنه زد و پرتشون كرد نييمشت پسر نوجون كه پا هيبه . ميرفت نيياز پله ها پا عيسر

بلند شد و با سرعت به راه  نيآف ماش كيت يكه در بسته بشه، صدا نيقبل از ا. سوار كرد و خودش كنارم نشست نيو پشت ماش نم. ميديدو

 :دمياز سمت راستم شن ييصدا...افتاد

 .يكارت و خوب انجام داد -

 :با تعجب گفت. ش زدم نهيس يكه سمت راستم نشسته بود برگشتم و با مشت تو اليبه سمت دان تيدفعه با عصبان هي

 ؟يشد يچرا وحش -

 :زدم غيج

 .ميآدم بكش ديكه با يآشغال بهم نگفته بود يتو -

 :كه گفت دميو شن الينحس دان گارديباد يصدا. با دست صورتم و پوشوندم. ختيصورتم ر يرو ياشكام ك دمينفهم

 !هم هست يچه نازك نارنج -

با خشونت  يشونه م گذاشت، ول يدستش و رو اليدان. كار كردم يكه چ دميفهم يتازه داشتم م...اومد ينفسم باال نم هياز شدت گر. ديخند و
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 :پس زدم و گفتمدستش و 

 !يدست بهم نزن عوض -

 :بهم هشدار داد اليدان

 ها؟ سيپل يبندازمت جلو يخوا يم...از حدت هم خارج نشو...پررو نشو -

 :گفتم تيعصبان با

 .خوام يو م نياصال هم...آره -

 :زد و گفت يپوزخند اليدان. رفتم يچطور داشتم از دستشون در م شيپ ي قهيرفته بود تا چند دق ادميو ناراحت بودم كه  يقدر عصب اون

 ادهيپ يكالنتر يجلو يتلفن بزنم، بعد اگه خواست هيمن  يكنم بذار يم شنهاديفقط بهت پ...يكه تو بخوا ميكن يرو م ياصال همون كار...باشه -

 .ميكن يت م

صداش  يكه رو نيا يبرا ديشا...بود يچ يونم براد ينم...وصل بود لشيموبا نييبه پا يفلز ياستوانه ا يش هي. آورد رونيب بشيو از ج لشيموبا

گرفت و بعد از وصل شدن ارتباط با  يشماره ا. خوره يم يدونستم به چه درد ينم...نشه يابيكه تماسش رد نيا يبرا ديشا...بندازه  زينو

 :گفت يدخونسر

كه نفر  يدوست دارم حدس بزن...دور و برت و نگاه كن كم هي...يبر شيپ يتون يخوام بدونم تا كجا م يم...از سروان نيا...اون از دخترت -

 ...هيك يبعد

 زيرو باهاش تم يدر آورد و گوش بشياز ج يدستمال. كند شيگوش يرو از انتها ياستوانه ا يش. تماس و قطع كرد. لبش نشست يرو يلبخند

 ...انداخت رونيو از پنجره ب يداد و گوش نييپنجره رو پا...كرد

 :گفت يد و با پوزخندرو بهم كر اليدان

 ؟يبرسونمت كالنتر يهنوزم دوست دار ه؟يچ -

كه همه  نميهم بذارم و بب يدوست داشتم چشمام و رو...الل شده بودم...جدا طرف سروان بود؟ ماتم برده بود...حبس شده بود نهيس يتو نفسم

 .رفت يم جيسرم گ...ش خوابه

 :آهسته گفت ميرح

 .ديتون اومدكه خود دينكرد يآقا كار درست -

 :گفت اليدان. و با دستام گرفتم سرم

 د؟يكار كرد يو چ نيماش...مييراه نجاتتون فعال ما نيكه بهتر دميد...خوب يدنبال شما نبودم، ول -

 :انداخت و گفت نييسرش و پا ميرح

 ...ميولش كن ميمجبور شد -

 :كرد و گفت ينوچ نوچ اليدان

 ...فرمون و چك كنند ياگه اثر انگشت رو...ستياصال خوب ن -
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 :گفت ميرح

 زيچ هي...آقا...كنند كمه دايكه بتونند اثر انگشت و پ نياحتمال ا...كه چند هزارتا رفته بود ديبود دهيد...عالمه اثر انگشت مونده هيفرمون  يرو -

 .عكس گرفت نيآپادانا از ماش كينزد نيدورب...م هست گهيد

 :داد زد اليدان

 ؟يچ -

 :بازوم و گرفت و داد زد اليدان. دميجا پر از

 ؟يكرد يتو چه غلط -

 :پته كنان گفتم تته

 .دنبالمون بود سيپل...زهيچ...خوب...من -

 :دهنم و قورت دادم و به خودم گفتم آب

 "...يازش بترس دياصال نبا...الهيهمون دان نيا"

 :رفتم و گفتم يشگيجلد همون ترالن هم يتو. كردم اخم

 .ميبازداشتگاه بود يدادم االن جفتمون گوشه  يگه گاز نما...دنبالمون بود سيپل-

 :دلم گفتم تو

صفت  طونيش يپسره  نيا يآوردم؟ تا من باشم با حرف ها يم يچه بهونه ا ديبا ديرس ينم سياگه پل...نهيبارمان روز خوش نب نيا ياله"

 ".وسوسه نشم

 :و گرفت و گفت شيشونيبا دست پ اليدان

 .انجام بشه يبدون خراب كار تيمامور هيفقط ...تيمامور هيشه  يچرا نم...يوا -

 :كردم اعتراض

 ...من كه كارم و درست انجام دادم -

 :گفت ميرح

 ...انجام شد تيكه مامور نهيآقا مهم ا -

 :سر تكون داد و گفت اليدان

خوب ...كه ازتون گرفته شد ياز عكس نميا...ول شد ابونيكه وسط خ نياون از ماش...كه چطور انجام شد نهيمهم ا...كه انجام شد ستين نيمهم ا -

 ...داده بود افهيق رييدختره تغ نيشد ا

سوار ون شدم و چشمام ...خالص بشم خوشحال بودم اليكه قرار بود از شر دان نياز ا. منتظرمون بود اهيون س. خلوت متوقف شد يجا هي نيماش

بغضم ...نكردم دايپ يزيچ...بده نميقتل سروان تسك يتو يگشتم كه به خاطر همكار يزيوجود خودم دنبال چ يتو...به مقصد بستم دنيو تا رس

 .شكست مگلو يتو
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 :زد و گفت شيآت يگاريس بارمان

 صد و چهل تا؟ -

 :تكون دادم و گفتم سر

 ...حدودا باشه نيفكر كنم هم -

 :آهسته گفت. زد گارشيبه س يكرد و پك يمكث بارمان

 نيهم يبرا. خارج شهرند يمحدوده  يكنند هنوز تو يكه فكر م نيافتن به خاطر ا يم ريگ نيها دم اون دورب يليخ...ستيخوب ن يليخ -

 .شد يبهتر م يليبود خ شترياگه ب يول...ستيصد و چهل هم بدك ن...يتا از جلوش رد بش ستيمشكوك نبود كه با صد و ب

 :بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 دم؟يفهم ياز حركت دست تو م ديرو با نايا يهمه  -

 يرفتارها يبا وجود همه . نميو بب شيمتوجه شدم كه دوست ندارم ناراحت يدر كمال شگفت...لبخند زدم ارياخت يخنده ش ب دنيبا د...ديخند

داشتم كنار بارمان  اجياحت يليخ...آورد ياون فضا وجود داشت، در م يكه تو يبد يهاش آدم و از حال و هوا طنتيكه داشت، ش يآزاردهنده ا

 .خودم دوره كنم شيپ گهيبار د هيمرگ سروان و  يدوست نداشتم صحنه ...دوست نداشتم تنها باشم...اشمب يميقد

 :ديبارمان پرس. بارمان بعد از رفتن رادمان بود يخنده  نياول نيا

 د؟يو ول كرد نيخورده بود؟ ماش نيداشبور ماش يتو ريت هي يگفت -

 :بارمان لبخند زد و گفت. دادمسر جواب مثبت  با

 ...خوبه يليخ -

 :شده بودم گفتم جيكم گ هيكه  من

 ه؟يچ يكارها برا نيفهمم ا يمن نم -

 :زد و گفت گارشيبه س يپك بارمان

هنوزم ...خوب يول...آشغال من و كنار بندازند هيمثل  ادي ياالنم بدشون نم...كرد اهيو س ميگروه زندگ نيا...يدون يمن و نم يتو داستان زندگ -

 ...ها خوش فكره نهيزم يهمه  يخوش فكر باشه، تو يكه آدم وقت نهيدونند ا يكه نم يزيچ...خوان يمن و به خاطر طرز تفكرم و نقشه هام م

 

 :با تعجب گفتم. بهم كرد يدار ينگاه معن و

 ؟يبراشون نقشه دار يعني -

 ...ديبه دلم تاب دينور ام. دميكش ينفس راحت...كردم دايپ يخاصآرامش . بهم زد يچشمك ش،يشگيهم طنتيبا همون ش بارمان

 :دميپرس يبعد با نگران هيچند ثان...يول

 كشند؟ يمن و نم يتو مطمئن -
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 :گفت بارمان

 يم دايادامه پ سيپل قاتياگه بكشنت تحق...شه كرد يكه م هيكار نياحمقانه تر يول ن،يآسون تر...كشتن تو پاك كردن صورت مسئله ست -

گروه وجود داره و تو  نيندارند كه ا يمدرك چياونا هنوز ه...بخوره دييمهر تا سيپل يها ديوجود داره كه به شك و ترد ياديز يلياحتمال خ...كنه

سقوط  يلياوال اگه خ. حسن وجود داره يلينگه داشتنت خ يدر عوض تو...تونند از خودشون بذارند يكه م هيرد نيكشتن تو بدتر. يعضوشهم 

حفظ جون  يوجود داره كه بابات كنار بكشه و برا يادياحتمال ز...كنند باهات بكنند يم يكه مطمئن باش سع يكار...مثل خودشون يو بش ينك

از دشمن هاشون و  يكي يطور نيا...و كنار بذاره قاتشيتحق يشه، سكوت كنه و همه  يم ديو قانون تهد سياز طرف پل دفعه نيدخترش كه ا

جون تو و  ديبا تهد ،يبحران طيشرا يتو جهيدر نت...يكار كشته ا يقاض هيدختر ! ستين يارزش يب زيجون تو چ! گهياز طرف د...ساكت كردند

رو داشته  يبحران طيشرا يبرگ برنده تو هيبراشون حكم  يتون يتو م...بدن رييو به نفع خودشون تغ طيشرا نندتو يم يريبا گروگان گ يحت

بابات و  يدهايكنه و شك و ترد يو مشكوك م سيكه پل نهيتونه براشون داشته باشه؟ جز ا يم يكشتن تو چه نفع! وحاال تو بهم بگ...يباش

كارش  يمسئله، تو نيكه بابات بعد از رو به رو شدن با ا هيعيطب يليخ! ياز طرف...رهيگ يشدت م كنند يپرونده كار م نيا يكه رو ييمامورها

 ...ميوقت ها شاهدش بود يليكه خ هيزيچ نيا. مصمم تر بشه

 :آهسته گفت. در زد و وارد شد ايرو...كم دلم به حرفاش گرم شد هي

 .اومده اليدان -

 :بارمان گفت. كردم و از جام بلند شدم يپوف. گفت ييناسزا رلبيز بارمان

 !نهيخواد ترالن و بب يحتما م -

 :به من كرد و گفت رو

 ؟گرده يقدر دور و بر تو م نيچرا ا نيا -

. كوبه يم اليسر دان يموضوع رو تو نيدونستم كه ا يكه از بارمان داشتم، م يبا شناخت. قبال خواستگارم بوده الينداشتم بهش بگم كه دان دوست

 .نگفتم يزيچ نيهم يبرا. بكنم يدوباره عقده تراش يا نهيآدم ك نيا يدوست نداشتم برا

 :زد و گفت يوزخندمن پ دنيبا د اليدان. سرم مرتب كردم يو رو شالم

 .يبوده باش بنديپا زهايچ نيبه ا يليكه خ ادي ينم ادمي ؟يدار يلچك و از سرت برنم نيهنوزم ا -

 :گفتم يبه سرد. كردم يم يشتريب ياحساس راحت بهيغر ياون مردها يجلو يطور نيا ينبودم، ول...گفت يم راست

 .كارت و بگو -

كه نگاهش كنه، با دست بهش اشاره كرد كه  نيبدون ا اليدان. آورد اليدان يبرا يصندل هياز اتاق كار اومد،  يهمون طور كه خرامان جلو م هيراض

 :بهم زد و گفت يبعد لبخند. نشست. سالن و ترك كنه

 ...هيراض...رادمان...تو...من ه؟يمشترك چ تيمامور هيراجع به  نظرت

 :باال انداختم و گفتم ابرو

 رادمان؟ -
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 :تو گف ديخند اليدان

 ...فعال كارش دارم. خاك بره ريها ز يزود نيكه به ا هيصورت به اون خوشگل فيح...كشمش يمطمئن باش من نم...اوه -

 :زدم و آهسته گفتم يپوزخند. دونستم يكه گفته بود و م ي"فعال" يخوب معن يليخ

 ؟يكن اهيو سمردم  يكه با علمت زندگ نيا يبود؟ برا نيهم يدانشگاه برا يتو اتيخرخون يهمه  -

 :هم در جوابم پوزخند زد و گفت اليدان

 يخوشم م. يشد نيور دل مامانت و خونه نش يو برد يزن يكه ازش حرف م يعلم نيدونم هم يم...آمارت و دارم ؟يكار كرد يتو با علمت چ -

 ...يد يخوب شعار م...ادي

 :رنگش و مرتب كرد و گفت يكت قهوه ا اليدان...نگفتم يزيچ

و خشونت  يزيخون و خون ر يمثال تو رو اصال برا...خاص خودش و داره اتيروح يهركس...ساختن يكار هي يرو برا يهركس! رالنت نيبب -

آزاردهنده بفرستمت، با خودم  يكه دنبال كارها نيا يبهت كنم و به جا يلطف هيخوام  يمنم م...يخور يكارها نم نيتو به درد ا...نساختن

 ه؟ينظرت چ...يتر انجام بد فيكار سطح باالتر و لط يسر هيم بهت باشه و هم همراهت كنم كه هم حواس

 :گفتم تيعصبان با

 تا حاال تحمل كردن تو شده لطف؟ ياز ك -

 :شد و صداش و باال برد يعصبان اليدان

 يشخص يراننده  اي يمهمون يايب با من يد يم حيترج. هاست يتو همون خرده كار اقتيل...كنم يم يچيروز اون زبونت و ق هيباالخره خودم  -

 ؟يباش ميرح

 :از جاش بلند شد و گفت اليدان. اعتراف كنم هيقض نيكه جلوش به ا دميد ينم يلزوم يدادم، ول يم حيمسلما بودن با اون و ترج خوب

 ...يزير ياعصابم و به هم م -

 :قدم به سمتم برداشت و گفت هي

كردنت  يچيبار شاهد سرپ هيفقط ...بار هياگه ...يكنارم باش ديهم تو با شينيمقدمه چ يبرا...ارهالزم د ينيخرده مقدمه چ هي تيمامور نيا -

 !چطور حساب كار دستش اومده ينيكه بب يديچند روز ند نيكه رادمان و ا فيح. رميگ يو ازت م تميحما يباشم، همه 

 :فتبه طرف در رفت و گ اليدان...بدبخت يپسره ...ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 .پس فردا آماده شو يبرا -

كه  دميپله بارمان و د يباال. دميشدن در و شن دهيبه هم كوب يصدا. كه روش و ازم برگردونه، بهش پشت كردم و از پله ها باال رفتم نياز ا قبل

 طونيدوباره چشماش ش...بهم كرد يبينگاه عج. لبش بود يهم رو طنتشيهمون لبخند پر از ش. زده بود نهيداده بود و دست به س هيتك واريبه د

 وسوسه كنه؟ يخواست با چشماش من و به چه كار يدوباره م...شده بود

 :گرفتم و گفتم شيپ دست

 !بكنم اليدان يكار و برا نياصال فكرش و نكن كه ا -
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 :كرد و گفت ينچ نچ. تكون داد سر

 ...يآدما رو رو كن نيدست ا يتون يو نه م ينك يم داينه نجات پ...يش ينه آزاد م يبر شيجور پ نيا! ياستيس يب -

لبخند . كرده بود دايپ يبيبرق عج هيچشماش دوباره . كرد كيبازوهام و گرفت و صورتش و نزد...به سمتم اومد. برداشت واريش و از د هيتك

 :زد و گفت يزيآم طنتيش

بعد ...اطاعت كن ،يضربه زدن ندار يمناسب برا تيموقع يوقت...سكوت كن ،يمانور دادن ندار يجا يوقت...صفت باش طونيكم مثل من ش هي -

 ...طرف مقابلت نتونه بلند شه گهيبزن كه د يكس انتظارش و نداره، ضربه ا چيكه ه يدرست زمان...فرصت مناسب هي يتو

 :چپ نگاهش كردم و گفتم چپ

 كردم؟ يم ليتحل هيخودم تجز شيپ يعدد و كل هي ديكه با ستهيهمون عدد صد و ب انيجر -

 :و گفت ديخند...ديبه صورتم كش مانهيو صم دستش

 .تا مسئله رو برات حل كنه ستادهيوا نجاياستاد ا! نترس -

خدا ...داشتم اجياحت...طنتيبراق پر از ش يبا اون چشم ها...با اون لبخند وسوسه كننده...صفت طونياستاد ش نيدونست كه چقدر به ا يخدا م و

 .ادي يم دونست چقدر ازش خوشم يم

****** 

 نجايتازه متوجه شدم كه ا. كنند يباالتر منتقلش م يگروه با درجه  هيگفت به  يم ايرو. گروه ما رو ترك كرد شهيهم يگرفت و برا عيترف ميرح

 .يش يم هيتنب ،يرو خراب كن يتيو اگه مامور يريگ يم عيترف ،يرو درست انجام بد يتياگه مامور

 ينم يخالف كارها همكار نيرفت و با جون و دل با ا يور نم وتريبا كامپ قهياگه دم به دق. اومد يگروه خوشم م يبچه ها ي هياز بق شتريب ايرو از

 .هيگفتم كه دختر خوب يكرد، م

باز كردن  كردن و قفل يكرد كه استاد دزد يم يم به اسم كاوه باهامون همكار گهيپسر د هي. پسرها بود يهمه  زونيآو...اومد يبدم م هيراض از

بار هم باهاش حرف نزده  هي يباشه كه بگم حت بيعج ديباهاش رو به رو نشده بودم و شا اديخوشبختانه ز. بود يو ساكت يپسر خنث يليخ. بود

 .دمبو

از  دايبود كه جد نيخودم كشف كرده بودم ا يكه تو يبيحس عج هي. كرد يوجودش آدم و به سمتش جذب م يتو يزيچ هيانگار ...بارمان و

داشتم انكارش كنم و مدام  يفقط سع...هيحس چ نيا يدونستم معن يم...بچه نبودم. و بارمان بدم اومده بود ايبودن رو كيتو ج كيو ج تيميصم

كه به اون قدرها هم  يبه نظر نرسه، ول يآدم خوب يليخ دياومد كه شا يم ادمي...بعد يول...خالف كاره...معتاده هيكنم كه اون  يادآوريبه خودم 

 :گفتم يتو دلم م دم،يرس يكه م نجايبه ا! بد نبود ديرس ينظر م

 "؟يچ يعنيحرف  نيخوب ا"

 يادآوريكردم به خودم  يم يمرتب سع يول...زدم يلبخند م دم،يد يم طونيهر وقت كه صورت بارمان و ش ارياخت يب...دستم خودم نبود گهيد

هاش استفاده  هيخواستم از حرف ها و توص يفقط م...بشم كيدوست نداشتم بهش نزد...مونه يوسوسه م هيآدم مثل  نيكنم كه تمام وجود ا

 ...كنم
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به اندازه ...خوردن سروان بود ريت يصحنه  ريذهنم درگ يبه اندازه كاف. موقع نداشتم يب ياحساس مسخره  نيا ليتحل هيتجز يبرا يفرصت يول

تمام وجودم از عذاب ...نداشتم دياحساس جد هي يبرا يفرصت...بودم ريودم درگعكس العمل نشون دادن خ ريبابت كند بودن و د يكاف ي

 هيگر ريبود كه كردم؟ و ز يچه غلط نيدارند؟ آخه ا يگفتم سروان بچه داره؟ زن داره؟ االن اونا چه حال يمرتب به خودم م...وجدان پر شده بود

 .زدم يم

 ينم...ميشد يگذشت، براش نگران تر م يكه م يهر ساعت! رادمان...هم نگران بودند گهيد زيچ هي يگروه برا ياعضا يهمه  ن،يبر ا عالوه

اون  ديكردم كه نبا يمرتب خودم و سرزنش م...ديرس يبه نظر نم نديخوشا يليكه بود، خ يهرچ...ارني يدارند سرش م ييچه بال ميدونست

 يها بودم و تنها كار تيمامور نيا طيشرا يخودم تو. كردم يم نشيحسدلم ت يكردم كه تو ياعتراف م ديبا يول...رسوندم يمخودكار رو بهش 

 دميشا...نگران بودم...زد يدلم براش شور م...اجرا كرد تينقشه ش و با موفق يو حت دياون نقشه كش يبود كه فرار كنم، ول نيكه تونستم بكنم ا

 ...دوست هي يادلتنگ بر...دلتنگ

جرئت  چكسيشده بود و ه ياتاق كار بود و اون قدر سرش شلوغ بود كه عصب يتو ايرو. رد اتاقم شدداشت، وا يفرفر يمشك يكه موها يدختر

 .لباس اومده بود يبودم اسمش هدا ست، با دست پر و كل دهيكه فهم يدختر مو فرفر. بشه كينداشت بهش نزد

 :گفتم تيبانبا عص. داشت، دستم داد يكيش يليكه كمربند خ ديتاپ سف هيبا  يدامن نبات هي هدا

 .لباس بپوشم يشكل نيا ستميوقت حاضر ن چيمن ه -

كه با اون مردها  يالبته از وقت. دميپوش ينم!...اونم دامن كوتاه...وقت هم تاپ و دامن چيه يكردم، ول يسر نم ينامحرم روسر يكه جلو درسته

 .ارميهم خونه شده بودم، جرئت نكرده بودم كه شال و از سرم در ب

 :گفت يخالقبا بدا هدا

 .يامل ها بر نيشه كه ع ينم -

 :گفتم يبلند يصدا با

 آره؟...تره كيتر باشه ش يلباس لخت ياون وقت هرچ! آهان -

 :نشونم داد و گفت يمشك يتاپ پشت گردن هيبا  ديدامن سف هي هدا

 .و بپوش نيحداقل ا -

 :زدم داد

 .كه از اونم بدتره نيا -

 :د زددفعه هدا از كوره در رفت و دا هي

 .يداره كه با تو بره مهمون يچه اصرار اليدونم دان ينم! وونهيد ي قهيبد سل يدختره ! بدم به تو يدونم چ ينم گهيمن د -

هدا كه از دست . رو برداشته بود اليكل و دادمونيداد و ب يصدا. كرد نبود يكه با رادمان هر و كر م ياز اون دختر پر ناز و عشوه ا يخبر گهيد

 :كردن كرد تيو گرفت و بالفاصله شروع به شكا اليدان يشماره  لشيتوه اومده بود، با موبامن به س

 ؟يآورد ريامل عقب افتاده رو از كجا گ يدختره  نيا -
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 .ارهي يدم نه م يلباس بهش نشون م يهرچ -

 .يوسط مهمون ادي يم يولش كنم با مانتو روسر -

 .ستيبند ن ييآخه من كه دستم به جا -

 .با خودش حرف بزن ايب! يگوش -

 :دميو شن اليدان يعصبان يبالفاصله صدا. و از دستش گرفتم ليموبا يليم يب با

 ؟يد يچرا به حرف هدا گوش نم -

 :گفتم يناراحت با

 .پوشم يلباسا نم نيمن از ا -

 :اليدان

 يرو باز يتوام امشب نقش دختر...كنه ينقش باز ديبابه هدفهاش  دنيرس يوقت ها برا يمگه نه؟ آدم بعض...ترالن ميما با هم حرف زده بود -

 .پوشه يلباسا م نيكن كه از ا

 .تونم يمن نم...آخه -

 :داد زد تيبا عصبان اليدان

 .ميحذفت كن ميش يمجبور م يكه اگه به دردمون نخور يدون يترالن م ؟يتو من و مسخره كرد ؟يتون يكه نم يچ يعني -

 :صدام و بلند كردم و گفتم منم

 داره؟ دنيبه لباس پوش يچه ربط نيا -

 :اليدان

 ؟يباز لج كرد اي يش يمتوجه م. قدمه نيلباس مناسب اول. ميكن يمثل خودشون و باز يينقش آدم ها ديبا. ميكن يباز لميف ميبر ديبا -

 :سماجت گفتم با

من به  يرو يحق ندار. يكرد رميتحق هيقض نيهم سر ا يافك يبه اندازه . من قرار بود كه راننده باشم ؟يديفهم. پوشم يلباسا نم نيمن از ا -

 .يحساب باز كن يشب باز مهيعنوان عروسك خ

 :حرف آخرش و زد اليدان

 فهم شد؟ ريش...كه رادمان و فرستادم ييفرستمت اونجا ياگه نه م! چيكه ه يبود دهياگه لباس پوش. اونجام گهيساعت د هيمن تا  -

 يلبخند يهد. خودم خفه ش كنم يدم دستم بود تا با دستا اليدوست داشتم دان! تياز شدت عصبان يدم، ولبغض كرده بو. و قطع كرد تماس

 :زد و گفت دم،يلرز يم تيبودم و از عصبان ستادهيكه جلوش وا يبه من روزمندانهيپ

 كرد؟ يچيشد؟ زبونت و ق يچ -

 .موقع، بارمان وارد اتاق شد نيهم در

 :انداخت و گفت ايتخت رو يخودش و رو. كرد يبود و با اخم و تخم نگاهمون م دهيژول. زه از خواب بلند شدهش معلوم بود كه تا افهيق از
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 ه؟يچ يسر و صداها برا نيچه خبر شده؟ ا -

 :زد و گفت نهيهدا دست به س. گرفته بود صداش

 .كه بهش دادم و بپوشه يخواد لباس ينم -

 :صداش و صاف كرد و گفتبارمان . رو نشون بارمان داد يدامن نبات و

 .ادي ياز رنگش خوشم نم. بندازش كنار -

چسبون به  يمشك نيشلوار ج هي. ختيلباس ها رو به هم ر يحوصلگ يبارمان با ب. زدم يم روزمندانهيمن بودم كه داشتم به هدا لبخند پ حاال

بود و  شيپشت يبلندتر از لبه ها شيجلو يكه لبه ها يكتاپ مش هي. ختيبارمان دوباره لباس ها رو به هم ر. هدا اخم كرد. سمتم انداخت

كه روش گل و برگ  يخاكستر يشال بافتن هيبعد . هم رفت يمن تو يدفعه اخم ها نيا...شكل داشت، دستم داد يا رهيسگك دا اب يكمربند

 :بافته شده بود، به سمتم گرفت و گفت يكيكوچ يها

 شه؟ يحل م نيمشكلت با ا -

بكنه كه با انتخابش هم دهن من و  يباالخره بارمان تونست كار. از بازوهام و بپوشونه يو قسمت قهي يبندازم كه جلو يجور هيتونستم شال و  يم

 :كوتاه گفت يهد! ببنده، هم دهن هدا رو

 .ايتنت كن و دوباره ب -

هدا مشغول آماده كردن لوازم . برگشتم ايه اتاق روو ب دميلباس رو پوش عيسر. سرد بود يليخ له،يشدم كه به خاطر نبودن وس يخال يانبار وارد

. برام كنار گذاشت يجفت بوت پاشنه بلند خاكستر هيكرد و  يلباسم و بررس يهدا با وسواس خاص. اتاق نبود يبود و بارمان هم تو شيآرا

خالصه بعد از . كرد يم شيلم صورتم و آراگرفتم، صد ق ياگه جلوش و نم. ميصورتم داشت شيهم سر آرا گهيد يريدرگ هي. موهام و فقط اتو زد

 .و جمع كرد و رفت لشيوسا عيهم كه سردرد گرفته بود، سر يگفتن، من آماده شدم و هد راهيدعوا كردن و بد و ب يكل

 يجلوه  لميو خط چشم و ر هيچشمام با اون سا...پشت چشمم و پاك كردم يدود ي هيكم سا هيبا دست . به صورتم نگاه كردم ايرو ي نهيآ با

 زهايچ نيافتاده بودم كه ا ريگ ييجا يكرد، ول يذوق م ريياون همه تغ دنيمن بود، با د يجا يا گهيهر دختر د ديشا...كرده بود دايپ يا گهيد

 .و مفهومش و برام از دست داده بود يمعن

همون روز اول بهم گفته بود كه از احساسش ...داشت؟ يا هگيقصد د اليدان ايبود  اتيعمل هي ينيمقدمه چ يبرا نايا يهمه ...به دلم بد اومده بود

 ينكنه برام نقشه ا...دستام و مشت كردم...ضربان قلبم باال رفت...داد يرو نشون م يا گهيد زيحرفاش و كارهاش چ...يول...نمونده يباق يزيچ

 داشته باشه؟

 ؟يبردار نهيچشم از آ يتون يقدر خوشت اومده كه نم نيا ه؟يچ -

 :گفتم. داده بود هيبارمان به چهارچوب در تك. چرخوندمو  سرم

 ؟يباز تو زبون دراز شد -

 .در و بست و به سمتم اومد...ش و از چهارچوب برداشت هيآهسته تك. و زد طونشيش ياز همون لبخندها يكي

 :تخت انداختم و گفتم يرو رو نهيآ. نشست نيزم يرو...رو به روم درست
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 .برم نجاياصال دوست ندارم ا -

 :دستش و دور زانوهاش حلقه كرد و گفت بارمان

 ...ير يم...چرا -

 :و گفتم دميكش يآه

 .باشم اليدور و بر دان اديمن دوست ندارم ز...آخه -

 :ديپرس

 !كه واقعا دوست پسرت بوده يبگ يخوا يبوده؟ نم نتونيقبال ب يزيچ -

 :مكردم و گفت يمكث...كردم يبود كه فكر م يزياز اون چ زتريت

به دل  نهيازم ك...نمونده يباق يزيبهم گفت كه از احساسش نسبت بهم چ دمشيد نجايروز اول كه ا...اومد يازم خوشش م...فقط...نه -

 .كردم رشيكنه كه تحق يفكر م...گرفته

 :گفت

اون پالتو ...شناختم ييوراج هيتو رو هم ...ستيخوب ن شياز سر و وضعش مشخص بود كه وضع مال...شناختمش يمن م ؟يكرد رشيجدا تحق -

 نتونيكه حدس بزنم ب ستين يكار سخت! اونم از نوع اصلش...داد كه مارك داره صيشد تشخ يبا چشمم م...دميتنته رو د شهيكه هم هيمشك

 .هبود ياختالف طبقات

 :تكون دادم و گفتم سر

 ...پسش زدم ينكردم، ول رشيتحق -

 :حرفم و قطع كرد و گفت بارمان

تونه  ياونم نم...كه گذرونده رو فراموش كنه يزيتونه چ يكه برسه نم ييآدم به هر جا يول...قدرت...مقام...پول...داره يهمه چ اون االن -

كه نتونسته به دست  يزيتنها چ...حسرت ته دلش مونده هيخواسته رو به دست آورده،  يم يزيحاال كه هرچ. داشته يفراموش كنه كه چه وضع

تو رو  ايكنه كه  يم يمطمئن باش هركار...هياون آدم جاه طلب و مغرور...حسرته هيفقط  نيا...ده يعالقه داشتن نم يمعن نيا...تو يعني...ارهيب

 يم اره،يتو رو به دست ب يوقت...خورده يكه حسرتش و م ييزهايچ يبه دست آوردن همه  يعنيبه دست آوردن تو ...ارهيبه دستت ب ايخرد كنه 

 ...زنه يكه كنارت م نهيا...تونه گذشته ش و پاك كنه يآدم ها نم ي هيچون اونم مثل بق...كه غرورش و ارضا كنه ستين يزيچ نيفهمه كه ا

 :دميتعجب پرس با

 ؟يچ يعني نيا -

 :زد و گفت يلبخند تلخ بارمان

 .نشو مشيتسل يبكن، ول يتون يم يكه هر كار نيا يعني -

 :گفتم يناراحت با

 ...يرم مهمون يم باهاش ماالن دار نيمن هم يول -
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 :و با آرامش تكون داد و گفت دستش

 يكن كه هم برا يكار هي...گم يبهت م يچ نيحاال خوب گوش كن بب...بهت گفتم يدر مورد سكوت كردن و ضربه زدن چ ادتهي...ستيمهم ن -

باند فكر كنند كه  نيا ينذار آدم ها. يكن يسقوط م يددو تا رو كه از دست ب نيهر كدوم از ا ت،يموقع نيا يتو...سيپل يهم برا يباند مهم باش

دستش بهت  سياگه پل يدون يم...تونند حذفت كنند يو م يخور يبه دردشون نم گهيمدت د هينذار فكر كنند كه بعد از . يدار مصرف خيتار

 برنت كجاست؟ يكه م ييجا نيبرسه اول

 :بارمان ادامه داد. دادم يسر جواب منف با

 !نجاشهيكه ا هيزيمونه، چ يآدم م يكه برا يزيآخر آخرش اون چ! ترالن...ييواتاق بازج -

 :زد و گفت يلبخند. به سرش اشاره كرد و

 سيپل...كه مغزت خوب كار كنه نيبه شرط ا...باند حاضره نگهت داره نيا ،يكن يرانندگ يدستت بشكنه و نتون اي يفتيب افهيو ق ختياگه از ر -

 .اطالعات جمع كن يتون يكه م ييتا جا. يداشته باش يكه اطالعات خوب نيبه شرط ا...ه و باهات معامله كنهبد فيهم حاضره بهت تخف

 :گفتم. شده بودم جيگ

 .يدر بر ديبا اي يكن يفضول ديبا ايگفت  يم. و داشت نينظر عكس ا قايرادمان دق -

 :گفت...پدرانهكم  هي ديشا يحت...و نه با منظور...طنتينه با ش...لبخند زد بارمان

. بعد فرارتونم يرادمان دنبال راه فراره، من به فكر زندگ. بعدم يبه فكر سال ها شهيمن هم يول...نهيب يداداش من فقط دو روز جلوترش و م -

 يشنو يم يهرچ...كن زيگوشات و ت...كن يباز لميف...به خرج بده استيس يتون يكه م ييتا جا...ينذار محكوم ش...يمجرم هيتو ! كه نرفته ادتي

 .يرس يبه حرف من م ،يبازپرس نشست يو جلو يياتاق بازجو يكه تو يروز...خودت ثبت و ضبط كن شيو پ

****** 

اون دو . كرد يم ليخوبش و تكم پيهم ت يكوتاه سرمه ا يبارون هي. زده بود يبود و كراوات خاكستر دهيپوش يسرمه ا كيش وريپل هي اليدان

 .كرد يم ياز اونا رانندگ يكيته بودند و هم جلو نشس يكليمرد ه

تو دلم . اومد يم يبارمان به نظرم منطق يحرف ها...سرم از فكر كردن به مسائل مختلف درد گرفته بود. هم گره كرده بودم يو تو انگشتام

 .رو داشته باشم شنهادهايها و پ حتينص نياجرا كردن ا يكردم كه عرضه  يآرزو م

 يزهايذهنم مونده بود و تا از فكر كردن به چ يگوشه  هيكه شاهد مرگش بودم،  يمرد...و از اون بدتر...كرده بودم ريز نيكه با ماش يزن ريتصو

 .آوردند يشدم، به مغزم هجوم م يفارغ م گهيد

برام  طياون شرا يكه تو يتنها همدرد...كه داشتم يتنها دوست...دونستم ياون و دوست خودم م...دلتنگش بودم ييجورا هي...رادمان...در آخر و

 .نگرانش بودم...سرش آورده بودند؟ ييچه بال يعني...وجود داشت

 :به خودم اومدم اليدان يصدا با

 !يعوض شد -

درس  اليتونستم اون دان يكردم، نم يشناختم و هر چقدر تالش م يم ديفرد جد هيخودم به عنوان  شياون و پ گهيد. بهش كردم ينگاه مين
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 :زدم و گفتم يحال پوزخند نيبا ا. ارميگاه و به خاطر بدانش يخون تو

 !اديز يليخ...توام -

 :تكون داد و گفت سر

 .يبود كه خوشگل شد نيمنظورم ا -

گرفتم،  يقرار م ريگفت كه خوشگل شدم، تحت تاث يو آراسته بهم م پيپسر خوش ت هيبودم و  يا گهيد طياگه در شرا. و ندادم جوابش

 نيا. و برام از دست داده بود تشيطور مسائل اهم نيا گهيد...شده بودم كيقتل سروان هم ناخواسته شر يكشته بودم و تو نفر و هيمن ...يول

 يتونست با هر حرف يكار بود كه م يخونه ور دل مامانش نشسته بود و اون قدر ب يبود كه تو يدخترونه مال ترالن خوشبخت اتافكار و احساس

 .نهك ياپردازيخودش رو يبرا

و  طيشرا يحاال تو. ره يعموش آخر هفته ها به اونجا م يكجاست كه آوا با خانواده  گونيدوست داشتم بدونم م شهيهم. جاده نگاه كردم به

 يجا هيفرار كرده بود و به  يتهران برف يكه از سرما يا وانهيمرد د دنيد يبرا...شده بودم گونيم يكه اصال انتظارش رو نداشتم، راه يتيموقع

 .شد يم يتپه منته يباال يالهايكه به و ميشد يراه خاك هيوارد . ميخارج شد ياصل ياز جاده . پناه آورده بود دترسر

 :گفت اليدان

 .كنند يهمه استاد صداش م يعني...استاد پژمانه شش،يپ مير يم ميكه دار يمرد نياسم ا -

 :گفتم يعالقگ يب با

 ه؟يوسط چ نيبه من چه؟ نقش من ا -

 .كردم ياطالعات جمع م ديبا. زدم يحرف م يطور نيا دينبا. حق با اون بود. سر جام جا به جا شدم. بارمان افتادم ي هيتوص اديدفعه  هي

 :گفت اليدان

 .ياريدوست دختر خوب و در ب هي يو ادا يكه با من كل كل نكن يدار فهيتو امشب فقط وظ -

 :گفتم يبلند يو با صدا رميخودم و بگ يجلو نتونستم

 ؟يچ -

 :بهم زد و گفت يديلبخند پل اليدان

 ؟يكن ينقش و باز نيدو ساعت ا ادي يعارت م ه؟يچ -

 :بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 !گهيد زينه چ...راننده باشم نجايمن قرار بود ا -

 :گفت تيبا قاطع اليدان

. يچشمم باش يجلو ديبا ؟يديفهم. خوام دور و برت باشم يد خودم مبه بع نياز ا. شه كنترل كرد يتو رو نم. اون قول و قرارها به هم خورد -

 .دم شرت و بكنند يم ،يخور يكار نم نياگه بهم ثابت بشه كه به درد ا

 :تو دلم گفتم. نگفتم يزيچ
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 "...بهتر باشه يطور نيا ديشا"

 :دميپرس يلحن معمول با

 كاره ست؟ يچ اروي نيا -

 :گفت اليدان

. يخور يزود شكست م يليخ ،يمعمول استفاده كن ياز روش ها يبخوا شهياگه هم! يدون يم...ميدار اجيمون بهش احتكار يتو يليكه خ يكي -

پول به مشامش  يبو...ذارن يمقدار دارن طاقچه باال م هي شونيكه ا نهيفقط مشكل ا...ميكن شرفتيتونه كمكمون كنه كه پ يپژمان م

 .شه كمكمون كنه يكنه و حاضر نم يم تيانسان يفعال ادعا نيهم يبرا...خورده

 :گفت اليدان يگاردهاياز باد يكي. ميمتوقف شد كيش يآپارتمان چهار طبقه  هيدر  يجلو

 ...و ميو پارك كن نيماش ديصبر كن -

 :و گفت ديوسط حرفش پر اليدان

 .دوستانه ست يمهمون هي نيا...ديبمون نيماش يشما دو تا تو -

 :تاسلحه ش و چك كرد و گف خشاب

 .تونم مراقب خودم باشم يم -

 .گذاشت شيبارون يداخل بيج يرو تو اسلحه

دو طرف پله ها قرار  يسه طبقه ا كيش يباغچه . ميبرس يتا به در ورود ميرفت يباال م ديرو با يسنگ يپله  ياديتعداد ز. ميشد اطيح وارد

رنگارنگ چقدر  يقشنگ با گل ها يباغچه  نيبهار، ا يبزنم تو تونستم حدس يم. به شكل فانوس قرار داشت ييوسط باغچه چراغ ها. داشت

 .شه يم يدنيد

شلوار و . بود ستادهيدم در ا انساليمرد م هيدر باز بود و . ميديدوم رس يبه طبقه . داده بود ليتشك دهياول رو باشگاه و استخر سرپوش ي طبقه

 اليدان دنيبا د. چهارشونه و خوش اندام بود. داشت رهيت يو چشم ها يدمكم پشت جوگن يموها. بود دهيپوش يآب راهنيبا پ ديسف ي قهيجل

 :و گفت ديخند

 !اليتو دان ايب...رگ خواب من دست توئه دهيفهم يپس محب -

ذهنم شروع به پردازش اطالعات ...كرد رهيرو ذخ يمغزم به كار افتاد و اسم محب عيسر. بهم كرد و با پژمان دست داد ينگاه مين اليدان

امكان  يعني...كنه يو فرستاده بود كه اون و راض اليدان ،يبه اسم محب يشخص...كنه يباند همكار نيمبلغ به ا نيپژمان حاضر نبود با ا...ردك

 باشه؟ سيهمون رئ يمحب كهداشت 

 :شونه م گذاشت و گفت يدستش و رو اليدان

 !باران...دوست دخترم نميا -

. تر باشه كيذاشت كه به اسم خودم نزد يم ياسم هيكاش  يحداقل ا...نكرد؟ من با باران راحت نبودم خوب چرا از قبل با من هماهنگ باران؟

 :با پژمان دست دادم و گفتم ييبرخالف انتظارش با خوش رو ينگاهم كرد، ول يبا نگران اليدان...پژمان دستش و جلو آورد
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 .رام گفته بوداز شما ب يليخ اليدان. نميباالخره تونستم شما رو بب ،يوا -

 ياون شب اصال قصد نداشتم سركش. كنه ميسردش قا يو پشت چهره  شيزدگ رتيتونست خودش و جمع و جور كنه و ح عيسر يليخ اليدان

 :ختمير يپژمان زبون م يطور داشتم برا نيهم. كسب اطالعات اومدم يبرا يخوب يدونستم جا يم. گوشم بود يبارمان تو يحرف ها. كنم

دور و برها كه آب و هواش  نيا اريگم آخر هفته ها من و ب يم اليبه دان يمنم ه...هم داشت يخوشگل يچه باغچه !...يقشنگ يونه چه خ يوا -

 !افته جز من يم يزيهرچ اديكنه كه  يدونم آخر هفته ها كجا سرش و گرم م ينم يخوبه، ول

 :و گفت ديپژمان بلند خند. از تعجب باز بمونه اليمونده بود دهن دان كم

 !يفهمم كه حق داشت ياالن م يول ،يدختر شد هي ريباالخره اس دميفهم يتعجب كردم وقت يلياولش خ ال،يراستش دان -

اگه دست خودم بود، . چندشم شد يكه سن و سال بابام و داشت، ول نيبا ا. هم رفت ياخمام تو. ديشونه م گذاشت و موهام و بوس يو رو دستش

 :سرم گفت يتو ييصدا هي. كردم يپاك مبوسه ش و با دست  يجا

 ".ينكن يقدر وراج نيا يتا تو باش! حقته"

 يانتها. راهرو بود يزرد تو يدو تا پنجره با كركره ها. شد يبود كه در هر سه اتاق خواب خانه به اون باز م ييراهرو ،يچپ در ورود سمت

 .قرار داشت ييراهرو هم حموم و دستشو

پالتوهامون و در . رنگ رنگ اتاق بود ييمويمبل ل هيو  ينيفرش ماش هيفقط . بود ياتاق به نسبت خال. ميز اتاق ها شدا يكيوارد  اليو دان من

موهام و مرتب  نهيآ يهمون طور كه داشتم جلو. داده ليبزرگ تشك ي نهيآ هيدر و  يمتوجه شدم كه قسمت داخل. باز بود مهيدر كمد ن. ميآورد

 :آهسته گفتم. و دستش و دور كمرم حلقه كرد ستاديپشتم ا. نظر داشتم ريو هم زر اليكردم، حركات دان يم

 !ها يگرفت يكه جد نيمثل ا...پررو نشو -

 :گوشم آورد و گفت كيسرش و نزد. صورتشه يكه همون پوزخند مغرورانه رو دميد نهيآ يتو از

 تو سرته؟ يچ -

 :و به سمتش چرخوندم و گفتم سرم. اومد يخورد، خوشم نم يكه نفسش به گوشم م نيا از

 خوشت اومده؟ ه؟يچ. كنم يو م يكه گفت يدارم كار -

 :بهم كرد و گفت يدار يمعن نگاه

 .ومدهيبدم هم ن نيهمچ -

 :گفتم رلبيز. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 !يعوض -

 .رفتم رونيپررو بشه، بهش تنه زدم و از اتاق ب نياز ا شتريكه ب نياز ا قبل

اپن جمع  يآشپزخونه  هيسالن هم  يانتها. شد يبه بالكن باز م يسالن بود در يكه ابتدا يكنار كمد. سالن قرار داشت يرودراست، در و سمت

 نيكه به نظرم اومد ا يزيچ نياول. داشت يشده بود كه با رنگ زرد پرده ها هماهنگ دهيسالن چ يخوشرنگ تو يدست مبل نارنج هي. و جور بود

 :سرم گفت يتو ييصدا هي. بدم خونه رو تازه گرفتند و هنوز پرش نكردند صينبود كه تشخ يكار سخت. نداره ونيزيخونه تلو نيبود كه ا
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 "!ينبود نجاياالن ا ،يداشت يكرد يم يو اگه اون موقع كه رانندگ يد يبه خرج م يكه االن دار يدقت نيا"

 :سرم گفتم يتو يذهنم به صدا يتو

 "نه؟ ايجور كنم كه زدم و جمع و  يگند يذار يم"

 يبدجنس يكه از رو اليمن و لبخند زدن دان ياون لحظه، چپ چپ نگاه كردن ها يتو. شونه م گذاشت يكنارم نشست و دستش و رو اليدان

 :تو دلم گفتم. از آشپزخونه خارج شد السيمشروب و سه تا گ يبطر هيپژمان با . بود يدنيبود، واقعا د

 "!و كم داشتم نيهم"

 :گفت اليبه دان. مبل لم داد و كوسن ها رو دور و برش گذاشت يرو پژمان

 ؟يكش يزحمتش و م -

 :دلم گفتم تو

 ".نكنم ريگ يطور نيدادم كه ا ينشون نم تيميصم يگرفتم و الك يم افهيكم ق هيكاش اولش  يدلم بذارم؟ حداقل ا يو كجا نيا! ايخدا"

 :شده بود زيمنم ت يكرد و گوش ها يم يل پرسپژمان داشت احوا. كرد يشروع به باز كردن بطر اليدان

 نكرده كه خارج بشه؟ دايپ يراه رانه؟يهنوز ا! هيجد شيماريب دميچطوره؟ شن يمحب -

 :جمله بود هي اليدان جواب

 .وقته باهاش تماس نگرفتم يليخ -

 :براش پر كرده بود برداشت و گفت اليرو كه دان يالسيگ پژمان

 .كارها رو دست خودت سپرده يداره كه همه بهت اعتماد  يليپس حتما خ -

 :دستم داد و گفت يالسيگ اليدان. زد يم نهيس يمحكم تو جانيقلبم از ه. سهياسم رئ يمطمئن شده بودم كه محب گهيد

 ستن؟ين ايب رانيتو چطورن؟ ا يخانوم بچه ها -

 :و با لذت مزه مزه كرد و گفت شيدنياز نوش يكم پژمان

دوست ...دوست و آشناها رو دعوت كنم يكه همه  يمهمون هي...بدم يمهمون هيخوام به افتخارش  يم. رانيا ادي يامسال ماتفاقا دخترم بهار  -

 .خوام نشونت بدم يها هستند كه م يليخ. ديدارم تو و باران هم باش

 :گفت يبرق زد، ول اليدان يكه چشم ها دميوضوح د به

 .اميكه بتونم ب ستميمطمئن ن...راستش -

 :دار بهم كرد و به پژمان گفت يمعن ياهنگ

راستش به باران قول دادم كه اون چند وقت و با اون و برادرش ...مسافرت ميمدت با هم بر هيقراره . رانيا ادي يبرادر باران هم بهار امسال م -

 .باشم

 :اخم كرد و گفت پژمان

 .رو نشونت بدم يدوست داشتم سبزوار...بد شد يليخ -
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 :زد و گفت يدپوزخن اليدان

 .ذارم يگه كه براش وقت نم يمرتب بهم م. دل باران از دست من پره...كه يديد...يول...نمشيبب كيمشتاقم كه از نزد يلياتفاقا خ -

 :كردم ختنيبه ناچار دوباره شروع به زبون ر. بگم يزيچ هيمتوجه شدم منتظره تا منم . دار بهم كرد ينگاه معن هيدوباره  اليدان

نرفت  دنشيد يبارم برا هي يحت اليدان ران،يهم كه برادرم اومده بود ا شيپ يدفعه . كنه يوقتش و با كار و همكاراش پر م يهمه  اليدانآخه  -

 !گه كه پر توقعم يده، م ينم تيمن وقت نداره و بهم اهم يوقت برا چيگم ه يهم كه بهش م يوقت...و برادرم واقعا ناراحت شد

 :و گفت ديپژمان غش غش خند. نازك كردم يپشت چشم الياند يناز و ادا برا با

 .ديشناس يرو م گهيوقته همد يليظاهرا خ د؟يكجا باهم آشنا شد! ديراستش و بگ!...گهيپر زحمته د ياز عوارض كارها نميا -

 :دستش و دور كمرم انداخت و گفت اليدان

 جهينت نيها به ا يتازگ يگرده، ول يبرم ييدوران دانشجو يها يبه پارت مونييآشنا...ميشناس يرو م گهيمن و باران چند ساله كه همد. آره -

 .ميتر كن مانهيكه بهتره روابطمون و با هم صم ميديرس

 :بهم كرد و با لبخند گفت رو

 زم؟يمگه نه عز -

 .موند يم يدهن كج هيشب شتريزدم كه ب يجوابش لبخند در

 يكه م اليدان. و به سمت دهنم ببرم السيكردن هم حاضر نشده بودم گ يباز لميف يبرا يمن حت يشده بود، ول يو پژمان خال اليدان يها السيگ

 .خودش عوض كرد يخال السيرو از دست من گرفت و با گ السيداد، گ يكه پژمان داشت تلفن جواب م يپژمان شك بكنه، درست زمان ديترس

 :ديپرس اليتلفن پژمان تموم شد، دان يوقت

 بارت چطوره؟كار و ...خوب -

 :و گفت ختير يدنيخودش نوش يبرا گريد يكم پژمان

 .دارم يشاگرد خصوص ييچند تا...ستيبدك ن -

 :دلم گفتم تو

 كيك اي يدفاع شخص يبرا ديشا...خوانش يورزش خاص م هي يدادن برا نيتمر يبرا ديشا...هيكه ورزشكار كلشيه!...ستين انويمسلما معلم پ"

 "!نايو ا نگيبوكس

 :تو دلم گفتم. تر بكنند دهيو ورز روهاشونيخواستند با كمك پژمان، ن يپس م...شد يداشت برام روشن م هيقضكم  كم

بهم اطالعات غلط ...كشمش يدستم بهش برسه م. مطمئنم بارمان دروغ گفته كه ماجرا در مورد مواده گهيد...به مواد مخدر نداره يربط چيه نايا"

 ".خودش كرده يمن و مسخره . خوره يحرف ها به دردت م نيبازپرس ا زيم يجلو ينيكه بش يگه روز يده، بعد م يم

 :گفت اليدان

 ؟يكن يكه باهامون همكار يقبول كن يخوا ينم ؟يهنوز سر حرفت هست -

 :گذاشت و گفت زيم يو رو السشيگ پژمان
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بهت . كه ارزشش و داشته باشه رميبگ يزيچ هير عوضش د ديبا...حال خطرناكه نيزحمت داره و در ع يليقبول كن كه كار كردن با شماها خ -

 .ارزه ينم سكشيبه ر يعني...ارزه ينم...يكن يم شنهاديكه پ يمتيق يول ،يهست يخوب يليتو پسر خ! برنخوره ها

 :و گفت ديپژمان دستاش و به هم كوب. پكر شده بود. نگفت يزيچ اليدان

 .روشن كردم و يتازه جكوز ه؟يچ ينظرت در مورد آب تن! خوب -

 :جلد همون پسر خوش اخالق رفت و گفت يتو عيسر اليدان

 !من كه موافقم -

 :تو دلم گفتم. بهم نگاه كرد پژمان

 "!غلط كردم كه اومدم! ايكنم؟ خدا يقراره منم باهاشون آب تن يعنيجانم؟ "

 :و خنده در اومدم و گفتم ياز در شوخ دوباره

 .ممكنه همه ش به هم بخوره...اميتونم ب ينم. و موهاشون حساسند شيآرا خانوم ها چقدر به ديدون يشما كه م -

 :گفت ياليخ يبا ب پژمان

 .مينيبش يجكوز يتو ميخوا يفقط م! بابا يا -

 :دلم گفتم تو

 "!من و بكش! ايخدا"

 :گفت امي يمسئله كوتاه نم هي نيدونست در مورد ا يكه م اليدان

 .موهاش خراب شه يآب به موهاش بخوره و اتو ترسه يم! حساسه يليخانوم ما خ نيا -

سالن تنها  يتو اليمن و دان. به سمت اتاقش رفت تا بساط استخر و آماده كنه. نبود يتعارف يخوشبختانه از اون آدم ها. اصرار نكرد گهيد پژمان

 .كرد يهم حالم و بد م يجكوز يفكر كردن به ماجرا يحت. دميكش ينفس راحت. ميشد

 :و گفتم دميسرم و كنار كش عيسر. كرد كيو به گوشم نزدسرش  اليدان

 !زنم تو صورتت ها يم! اليدان -

 :گفت. كردم يم دايپ تيمغرورانه ش حساس يپوزخندها نيكم كم داشتم به ا. زد يپوزخند

 اجازه هست؟. در گوشت بگم يزيچ هيخوام  يم -

 :كرد و گفت كيسرش و به گوشم نزد دوباره

 .ميدخترش حاضر ش يمهمون يشه من و تو با برادرت تو ياضكن كه ر يكار هي -

 :تعجب گفتم با

 برادرم؟ -

 :ابرو باال انداخت و آهسته گفت اليدان

 !رادمان -
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 :با تعجب گفتم. ميريرو بگ يورودمون به مهمون طيپس قرار بود اون شب بل. زدم يسوت

 ؟يدونست يدخترش رو م يماجرا -

 :زد و گفت يپوزخند اليدان

 .تو رو هم با خودم آوردم نيهم ياصال برا...دونستم يمعلومه كه م! ها يتو ما رو دست كم گرفت -

. نباشم كاريب نييچند تا روزنامه و مجله در آوردم تا اون پا زيم ريمنم از ز. داد اليبه دان ويما هيپژمان . نگفتم يزيدادم و چ رونيو با صدا ب نفسم

 :فحش و ناسزا بدتر بود گفت كه از صد تا يمتيبا مال اليدان

 ؟ياري يرو كجا م نايا! زميعز -

 :مشابه لحن خودش گفتم يبا لحن منم

 .كه دوست دارم خبرها رو دنبال كنم يدون يم زميعز -

 :و گفت ديروزنامه رو آهسته از دستم كش. زد يلبخند اليدان

 تا حاال؟ ياز ك -

 :زدم و گفتم يحيمثل خودش لبخند مل منم

 !تا حاال وزرياز د -

دوست نداره  اليدونستم دان يم. رفتم نييپا يبزنه، دنبال پژمان راه افتادم و به طبقه  يكه حرف نيو قبل از ا دميكش رونيرو از دستش ب روزنامه

تو  ناو يزيچه چ منيكرد كه روزنامه رو بخونم و بب يوسوسه ام م شتريموضوع ب نيا. باشم كه دور و برم وجود داره ييماجراها انيدر جر يليخ

 .نوشته شده

داد  يم حيداشت توض...نه ايمهمون مشكل داره  يويگفت با ما يم اليكه به دان دميرختكن شن يپژمان و از تو ينشستم و صدا يصندل هي يرو

 :تو دلم گفتم. دتشيتا حاال نپوش چكسيكه نوئه و ه

 "!كه سهله ويما دنيپوش...ه بكنهحاضر يهر كار تشيانجام دادن مامور يبرا اليدونه كه دان ينم"

 .نگاه كنم! بود اليهم دان شونيكيبرهنه كه  مهيشدند و منم سرم و به روزنامه گرم كردم تا مجبور نباشم به دو تا مرد ن يدو نفر وارد جكوز اون

در اتوبان كرج  يدن ناوسروان راشدخبر در مورد كشته ش. ختيفرو ر نهيس يخبر، قلبم تو نياول دنيبا د. حوادث رو باز كردم يصفحه  عيسر

 يقيچشمام و بستم و نفس عم...متن متمركز كنم يتونستم چشمام و رو ينم...دميلبم و گز. دهنم خشك شد...دستم به لرزه در اومد. بود

جه شدم كه ناوسروان متو...متن رو با سرعت از نظر گذروندم. چشمام و باز كردم. آروم تر شدم. كار و تكرار كردم نيا بارچند ...دميكش

 :تو دلم گفتم. ارتش بوده ييايدر يرويعضو ن ،يراشد

 "مواد جا به جا كنند؟ ايدر قيخوان از طر يم...كار دارند؟ يچ ييايدر يرويبا ن نايا"

 :سرم گفت يتو ييصدا هي

 "!به مواد مخدر نداره يربط زهايچ نيكه ا يديرس يم جهينت نيبه ا يتو كه داشت"

تابلو  يليم خ افهياحتماال ق. آوردم نييدستم مچاله شده بود رو پا يكه تو يروزنامه ا. اخبار رو دنبال كنم ي هيشدم كه نتونستم بق يقدر عصب اون
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 :ديشده بود، چون پژمان پرس

 شده؟ يزيچ -

 :زدم و گفتم يتصنع يلبخند. حوادث بود افتاد يورزش كه كنار صفحه  يچشمم به صفحه . روزنامه سر خورد ينگاهم رو ارياخت يب

 .ببازم اليفكر كنم قراره شرط و به دان...تديونايمنچستر  -

 :نخ من بود گفت يتو يكه بدجور اليدان

 .مطمئن باش...زميفكر نكن عز -

 :رو به پژمان كرد و گفت بعد

با هم  گيل يشه كه سر مسابقه ها يم يچند وقت. ميمنم طرفدار چلس. داشت يبه سر الكس فرگوسن ارادت خاص شينوجوون يباران از دوره  -

 .ميكن يم يشرط بند

خاطرات  نيكردم ا ياحساس م...ارميو در ب نيكردم تا حرص مع يم يطرفدار تديوناياز منچستر  يخود يب شهيچند سال قبل افتادم كه هم ادي

 ...ده بودممر رونيب يايدن يمن تو...دميرس يبه حرف بارمان م شتريروز به روز ب...هيا گهيمال آدم د

 .ومدمين رونيهم از فكر ناوسروان ب ميلباس عوض كردند و وارد خونه شد اليپژمان و دان يوقت يحت

. رميكرد بگ يو كه اون شب رسما داشت سوء استفاده م الينگاه پژمان حال دان رينتونستم ز. سشوآر و دستم داد تا موهاش و خشك كنم اليدان

 :گفت يتصنع يسشوآر و از دستم گرفت و با لبخند اليدان. دميتو دلم خند يم و با بدجنسكرد كينزد اليسشوآر و به سر دان

 .يسرم و سوزوند!...زميعز! باران جان -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .ستيخوب ن اديز ميشگريكه كار آرا يدون يم -

 :رد، گفتك يكم پشتش و با حوله خشك م يپژمان كه داشت موها. سشوآر و دست خودش دادم و

 !هم هست يطونيچه دختر ش -

 :و گفت ديلپم و با انگشت اشاره و انگشت وسطش كش اليدان

 !گهيكرده د نشيريش زهايچ نيهم -

 :دلم گفتم تو

 ".ميرس يبه هم م! صبر كن...ينشونت بدم كه حظ كن ينيريش نيبه موقعش همچ"

 !يزيچ هيكنم  شيخواست كه راض يحداقل اگه دلم م. كنم شيراض يچطور ديم بادونست يواقعا نم. بهم اشاره كرد كه دنبال پژمان برم اليدان

پژمان . ستادميپشت شلوارم كردم و كنارش ا بيج يدستم و تو. زد يتازه وارد آشپزخونه شده بود و داشت با قهوه جوش سر و كله م پژمان

 :گفت

 آره؟...بود دهيكه اون طور رنگت پر يخبرها رو خونده بود -

 :پدرانه شونه م و نوازش كرد و گفت يبا حالت. بود دهيمفه پس
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 ؟يالينگران دان -

 :دلم گفتم تو

 ".خودم خفه ش كنم ينگرانم قسمت نشه با دست ها...آره"

 :گفتم آهسته

 .كنه يم يخطرناك يكارها -

 :و گفتم ديبه فكرم رس يزيچ. با سر جواب مثبت داد پژمان

بهم گفته بودم كه برادرم و  شيپ يدفعه . اعتمادش و جلب كنه ديكه با ستيمتوجه ن الميدان. بمونم اليبا داندوست نداره . نگرانه يليبرادرم خ -

 .رو خراب كنه يهمه چ اليترسم دان يم...دونم ينم...نيقابل اعتماد يدعوت كنه و دوستاش و نشونش بده كه بفهمه دوستاش هم آدم ها

 يچند دست تخته باز اليو پژمان و دان ميكه قهوه مون و خورد نيبعد از ا. ميوارد سالن شد و ختيسه فنجون قهوه ر. نگفت يزيچ پژمان

 :و گفت ديكش شيدخترش و پ يمهمون يآخر دوباره ماجرا يپژمان لحظه . ديكردند، وقت رفتن رس

 رم؟يباهاتون تماس بگ يمهمون يپس برا -

 :بهم كرد و گفت ينگاه اليدان

 م؟يكاره اچه ! باران...دونم ينم -

 :گفتم يبعد از مكث...گفتم؟ يم ديبا يچ. فكر كردم يكم

 .امي ياگه تونستم برادرم و تنها بذارم م -

 :حرفم و گرفت و گفت يدنباله  عيسر اليخوشبختانه دان! يمعن يب يجلمه  چه

كه برادرش فقط  نيخصوصا ا. و تو خونه تنها بذاره و اون ييزشته باران بره جا. باران يخونه  ادي يم ران،يا ادي يآخه برادر باران هر وقت م -

 .ادي يم رانيباران ا دنيد يبرا

 :دلم گفتم تو

 "!بستن داره يخال يتو يچه سرعت! وليا"

 :گفت پژمان

 د؟ياري يبا خودتون نم شونميخوب چرا ا -

 :بهم كرد و گفت يدوباره نگاه. نشست اليدان يلب ها يرو يكمرنگ لبخند

 ه؟ينظرت چ -

 :باال انداختم و گفتم هشون

 !فكر كنم قبول كنه -

 نيبود كه ا نيا...كرد يبود كه آرومم م زيچ هيفقط ...خودم و رادمان جور كرده بودم يرو برا يبعد تيامشب مامور...به جونم افتاد اضطراب

 .شه يآزاد م يداد كه رادمان به زود يم ديبهم ام ديجد يبرنامه 



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٤ 

 دهم فصل

 

كه  نهيهم يبرا ميو بگ ميخودمون و گول بزن ميزبونمون و نفهمه تا بتون چكسيكه ه ييجا ديشا...دونم كجا ينم...مير يم نجايروز از ا هي -

پناه  يبه اسم پدر چه قدر ب يآدم!! تيحما ي هيسا يتو اديب ادمونينذاره  يكه اون قدر دور باشه كه دلتنگ ييجا هي...كنند يدردمون و درك نم

 ...مير يم يول...دونم كجا ينم...كه ييجا مير يم...مير ياالخره مروز ب هي...ميبود

چشمام و ...دميگوشم خاموش شد و از خواب پر يبارمان تو يصدا. صورتم افتاد يشده به پنجره رو دهيكوب يتخته ها ياز البه ال ديخورش نور

تخته كوب شده  كيكوچ يو پنجره ...سقف بلند و ترك خورده...زرد يوارهاياون اتاق با اون د يتو...همون اتاق بودم يباز تو...آهسته باز كردم

 :كنده شده بود واريد يكه با فاصله از هم رو يسيانگل يمعن يو چند حرف ب...سقف بود كيكه نزد يا

A S K R O B S 

 يدستبند فلز يسرد...يول...باشه ميآزاد كه اون روز، روز نيا ديبه ام...دميدستم و كش...ديچيكمر و گردنم پ يدرد تو. تخت جا به جا شدم يرو

 :گفتم رلبيز. رميشكسته شدن بغضم رو بگ يتا جلو...سخت يليخ...تالش كردم يليخ...مچم، قلبم و مچاله كرد يرو

 .و تموم كن زيفقط من و بكش و همه چ...خوام يازت آزاد شدن و نم!...ايخدا -

 يليمستط زيم هي يرو...شامم قرار داشت يدست نخورده  ينيس شبيبود كه د ييجاصبحونه م درست همون  ينيس. به اطرافم كردم ينگاه

 مشيمن تسل يزد، ول يبود كه بهم چشمك م ييغذا ينيس نيچندم نيدونست ا يخدا م. كرد يم م وونهيدرد معده م داشت د! يكوتاه و چوب

 .شدم ينم

موكت  يتار عنكبوت بسته بود و رو وارهاشيبلند كه كنج د يوارهايبا د يتاقا...شده بودم يزندون فيو كث كياون اتاق تار يبود كه تو يمدت

اومد چند  ينم ادمي گهيد...با تشك نازك وجود داشت يتخت فلز هيو  يكوتاه چوب زيم هياتاق فقط  يتو. سبز رنگش گرد و خاك نشسته بود

 .به اون تخت بسته شده بودم كهروز بود 

با  ريتا به اون روز حس نكرده بودم كه پن...احساس كردم آب دهنم راه افتاد...معده م بلند شد يصدا...ديلغز صبحونه ينيس يدوباره رو نگاهم

 بادونستم اگه به غذا لب بزنم، برگشتنم  يم...يول...شده بودم ريپن يمست بو...تونه اشتها آور باشه يچقدر م ريش وانيل هيو  اتينون لواش ب

 .خداست

 :تو دلم گفتم...دراز كردمو به سمت نون  دستم

 "!كوچولو ي كهيت هيفقط "

 يتو ريتصو يكه به اندازه  ايدن يتو يتنها چهره ا...صورتم جون گرفت يم، جلو گهيد ي مهياون ن يچهره ...هوا متوقف شد يدستم تو...يول

با پوست ...شده بود اهيچشمهاش س نييد و پاافتاده بو يفيو چروك ظر نيكه كنار چشم هاش چ يآب يبا چشم ها يمرد...بود هيبهم شب نهيآ

 ...و اون قد بلند و اندام الغر...خوش تراش ينيشكسته و ب يابرو...زد يم يبه كبود يكه كم ييو لب ها رهيت

به چرخوندم تا چشمم  يا گهيسرم و به سمت د...ختيموكت اتاق ر يرو ريافتاد و ش نيزم يرو ينيس...رو هل دادم ينيدفعه با دست س هي

 :دادم يبه خودم دلدار...فتهيزد ن يبهم چشمك م نيزم ياز رو يكه حت يريپن

 ".باالخره تموم شد"
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 :دميزمخت و نحس شكنجه گرم و شن يصدا. تخت مچاله كردم يخودم و رو ارياخت يب. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. باز شد در

 ن؟يزم يو انداخت ينيباز س -

ش و به طرز  نهيس يكه موها دهيباز پوش ي قهيبا  زيبل هي شهيدونستم مثل هم يم. فتهيرنگش ن يرپشت مشكپ ليبيو بستم تا نگاهم به س چشمم

چشمام و باز . دميباز شدن قفل دستبند رو شن يدر كمال تعجب، صدا. مچ دستم احساس كردم يدست زبرش و رو. ده ينشون م يچندش آور

 .آزاد شده بودم...دستم كردم به ينگاه...كردم

كردم  يسع...دميكش يقينفس عم. فتميكه ب دميترس يم...با دست به تشك چنگ زدم. رفت جيسرم گ. تخت نشستم يو جمع كردم و رو رومين

زانو  يرو. پاهام تحمل وزنم و نداشت...شده بودم فيضع...اومدم نييآهسته از تخت پا...ديلرز يتمام بدنم م...رميبگ دهيو ناد مينيب زشيآبر

كه از در  ينور...دميخودم و به سمت در كش...ديچيگردن خشكم پ يتو يدرد...سرم و بلند كردم...گذاشتم نيزم يلرزونم و رو يتاسد...افتادم

 ينم...ستميكردم وا يسع...دهنم خشك شده بود...ضربان قلبم باال رفت...داد يورود به بهشت رو بهم م دياومد، نو يم رونيباز ب مهين

تو دلم ...رفت يم ياهيچشمام س...به سمت در رفتم گهيكم د هي...ديچيپ يگوشم م ينفسام تو يصدا...دميدر كش متسخودم و به ...تونستم

 :گفتم

 ".بعد غش كنم...بذار به در برسم! ايخدا"

 ...و...نوك انگشت وسطم چوب در رو لمس كرد. دستم و دراز كردم...دميخودم و به سمت در كش گهيكم د هي

 :صداش مو به تنم راست كرد. ديوا گرفت و خنده يدستم و تو مرد

 .دستت و به تخت ببندم يكيخواستم اون  يم...يولت نكردم كه بر -

بازوم و مچ بسته  يرو اهيو س يآب يبه دست چپم با اون لكه ها ينگاه...تخت بودم يبه خودم كه اومدم، دوباره رو...شد اهيچشمم س شيپ ايدن

 ...اشتم كه خدا رو صدا كنمنا ند يحت...شده به تخت كردم

 

****** 

 :گفتم رلبيز. ديلرز يتمام بدنم م...اراده بود يپام كامال ب يحركات عصب...و كالفه بودم يعصب...كرد يسرم درد م...داشتم ينيب زشيآبر

 اد؟ي يچرا نم...اد؟ي يپس چرا نم -

اضطراب ...دميكش يقينفس عم. م زدم نهيس يبه قفسه  يچنگ. به تشك زدم يمشت. محكم به تخت بسته شده بود...دميچپم و كش دست

اون سوراخ  يتا ابد به موندن تو دميترس يكه م نيبه خاطر ا ديشا...كه سه روز بود شكنجه گرم بهم سر نزده بود نيبه خاطر ا ديشا...داشتم

نشسته  ميشونيپ يعرق سرد رو...دميكش ميشونيه پدست لرزونم و ب...نبود نايكدوم از ا چياضطرابم ه ليراستش دل...يول...محكوم شده باشم

 ...بدنم راست شده بود يمو رو...بود

 :دادم و گفتم يخودم و دلدار. نداشت ديچيمچم پ يكه تو يجز درد يا دهيفا يول دم،يدست چپم و محكم كش. به تشك زدم يا گهيد مشت

 ".ادي ياالن م...ادي يم...ادي يم"

 :و داد زدم اوردمين طاقت
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 ؟يموند يس كدوم گورپ -

 ياجزا يهمه  يدرد تو...كرد يبدنم درد م يتموم استخون ها...نبود نيدردم ا يمردم، ول يم يداشتم از گرسنگ...فتميب هيمونده بود به گر كم

 :بلند شد دادميداد و ب يصدا...بود دهيچيبدنم پ

 .به دادم برسه يكي -

تونستم  ينم گهيد...دميچياز درد به خودم پ...ضربان قلبم باال رفته بود...تخت جمع كردم يخودم و رو...داشتم سرم و به تخت بكوبونم دوست

. دست چپم انداختم يبه بازو يچنگ. ديشن يصدام و نم چكسيانگار ه. كل اتاق رو برداشته بود دادميناله ها و داد و ب يصدا...خودم و آروم كنم

 ...سه ساعت...دو ساعت...ساعت هي...تونستم تحمل كنم يخوددار باشم و نه م تونستم ينه م...رو نداشتم يكار چيقدرت ه گهيد

 :دادم يبه خودم دلدار. نبود ياز كس يخبر. غروب كرد ديكم خورش كم

 "!خوان تركم بدن يم ديشا"

كه كم كم اتاق  يكياون تار يتو دوست داشتم...حالت تهوع داشتم...ديلرز يبدنم م...دميچيبه خودم پ شتريب. نبود كه آرومم كنه يزيچ نيا يول

 ...كرد، گم بشم يو پر م

 

****** 

به غذا  يلياصال م...دهنم گذاشتم يقاشق چهارم و تو. خواستم معده م و ساكت كنم يفقط م. دهنم گذاشتم يتو ينيزم بيس يقاشق از پوره  هي

 .حالت تهوع داشتم...نداشتم

تونست درد استخون هام و  يغذا نم...چپم زدم يبه بازو يچنگ...خواستم ينبود كه من م يزيچ نيا...نييتخت پرت كردم پا يرو از رو ينيس

 يكه دست بسته م اجازه م ييتا جا. دميكش نييتخت پا يخودم و از رو يقرار يبا ب...نكرده بودند قيبهم تزر يزيپنچ روز بود كه چ...آروم كنه

به همه ...ديچك يم نييپا ميشونيپ يعرق از رو. و رو كردم ريبالش و تشك و ز...ختميهم ر با دست آزادم تخت و به...داد، از تخت فاصله گرفتم

تكون  يبرا يجون گهيد...شده بود نيسرم سنگ...رفت يم ياهيچشمام س...كنم دايقرارش بودم و پ يقدر ب نيكه ا يزيتا چ دميكش يجا دست م

 .از حال رفتم...نداشتم شدادن بال

 

****** 

 :ديچيگوشم پ يگرم توشكنجه  يصدا

 ...انداخت يسر و صدا راه م يلياون خ...ياز داداشت مردتر يول ؟يقدر ناراحت شده بود نياز نبودن من ا -

 :و گفت ديكر خند كر

 .داد يبهم م ييچه فحش ها يدون ينم -

 :كرد و گفت يمرد نچ نچ. چشمم و باز كردم. و از دستم جدا كرد سرم

 ...نداره دهيفا...؟يياعتصاب غذا يهنوز تو -

 :اومد، آهسته گفتم يكه از ته چاه در م ييبا صدا. حال بودم يبه شدت ب. رفت يم جيگ سرم
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 .ديكن...ولم -

 :و گفت ديخند

 .ميكن يباالخره ولت م...نگران نباش -

 مويو با آب ل نيهروئ شهياره مثل همدونستم كه د يم يتونستم بچرخونمش، ول يرفت كه نم يم جيسرم اون قدر گ...ديچيپ مينيب يتو مويل يبو

 ...كنه يم يقاط

 :شكنجه گرم گفت...دميكش يآه...دستم احساس كردم يتو يسوزش

 .يكرد داديقدر به خاطرش داد و ب نيكه ا يزياون چ نميا -

 هي...تاق و ترك كردشكنجه گرم ا يك دمينفهم...م برطرف شد جهيكم كم سر گ...بهم دست داد بيعج يحس سرخوش هيبعد،  ي هيثان چند

 A Sبرام مهم نبود  گهيد...كردم يحس م ينه اضطراب داشتم نه درد گهيد...بهم دست داده بود بيعج يآرامش يول...مقدار حالت تهوع داشتم

K R O B S فارغ از درد و ...ايفارغ از دن...حس خوب بود نيآخ كه چقدر ا...لبم نشست يلبخند رو هي ارياخت يب...ده يم يچه معن واريد يرو

 ...آرامش...آرامش...ينگران

 

******* 

 ...دونستم چند روز گذشته ينم

 نيمشكل من ا يول...و سرم زنده بودم ينيزم بيس يبا پوره . معده م تحمل غذا رو نداشت ياز طرف...تونستم به اعتصاب غذام ادامه بدم ينم

 يم قيكرد، دوباره بهم تزر يماده م نيكه بدنم شروع به ترك ا يدرست زمان...كردند ينم قيبود كه بهم تزر ييدرد من اون روزها...نبود

اشكام ...تخت كوب شده يبه اون پنجره ...باز بود كردم رونيب يايكه به دن يرو به تنها روزنه ا...دميترس يم يو خمار ياز تكرار نئشگ...كردند

 ...اومد ينم ادمي رونيب ياياز دن يزيچ...كردم يگم م رو يذهنم مفهوم آزاد يكم كم داشتم تو...ختيگونه هام ر يرو

 ...رو رسم كردم Rحرف  وار،يد يرو S نيقاشق رو برداشتم و با تهش بعد از آخر ارياخت يب...كردم واريد يرو A S K R O B Sبه  ينگاه

 

****** 

ش  رهيت يو چشم ها يمشك يموها...يو كراوات خاكستربا اون كت شلوار خوش دوخت ...كه رو به روم بود، نگاه كردم يا افهيمرد خوش ق به

 اومده بود؟ نجايا يچ يبرا اليدان...بود دهيعذاب من سر رس يالهه ...آوردم يو به خاطر م

 :به شكنجه گرم گفت تيبا عصبان. به صورتم كرد ينگاه اليدان

 .كه پوست استخوون شده نيا -

 :شونه باال انداخت و گفت مرد

 .ده بوداعتصاب غذا كر -

 :نگاهش كرد و گفت يبا ناباور اليدان

 ؟يو خبر بد ياعتصاب غذا؟ چرا بهم تلفن نزد ؟يچ -
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 :و گفت ديخند مرد

 .شناسم يمارمولك ها رو م نيمن ا. ديكردن ها نش يباز لميف نيآقا خام ا -

 :كرد و بهم گفت يبا دست صورتم و بررس اليدان

 ينيش ياالن م نياز هم. دارم ينگه نم يشكل نيا گهيتو رو د. داداشت رو هم به زور نگه داشتم. يخور يبه دردم نم گهيد ،يفتيب ختياگه از ر -

 .يخور يآدم غذات و م يبچه  نيع

 :گفت مرد

 .كنه يمعده ش تحمل نم! تونه آقا ينم -

 :داد زد يبا بداخالق اليدان

 .پسره رو الزم دارم نيمن ا ؟يكرد يچه غلط. گندت بزنن -

 :زد و گفت يكچشم مرد

 .ديازش استفاده كن ديقدرها خوشگل هست كه بتون نيهنوز ا -

 :ديبهم كرد و پرس ينگاه ديبا شك و ترد اليدان

 شه؟ يتابلو م ريتا ت ادشياعت -

 :كرد و گفت يهيكر يخنده  مرد

 !زنه ياز دور داد م بهشتيتا ارد! كه چه عرض كنم ريتا ت -

 :مرد گفت. كرد يپوف اليدان

 نگهش دارم و تركش بدم؟ ديخوا يم -

رو  A S K R O B S يكردم مسئله  يكردم و سع واريبه د ياونا نگاه يتوجه به صحبت ها يكم خواب آلود بودم، ب هي يكه به خاطر خمار من

 .خودم حل كنم شيپ

 :و گفت ديبه صورتش كش يدست اليدان

 .ميد يكه جون گرفت تركش م نيبعد از ا -

 :اخت و گفتشونه باال اند مرد

 ...شه يهر چقدر بگذره سخت تره م -

 :دستاش گرفت و گفت نيبدون توجه به اون، صورتم و ب اليدان

 !بارمان شيپ...برادرت شيپ مير يم...ميگرد يبرم ميدار -

 :گفتآشفته رو به مرد كرد و  يبا حال اليدان. دميشن يبه زور صداش و م. حال نداشتم دهنم و باز كنم. نگاهش كردم فقط

 !بهت گفتم تند نرو -

 :گفت مرد
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 .داداشش هم دست خودم بود...آقا لمشهيف...نكردم يكار -

 :از جاش بلند شد و گفت اليدان

 .از اولش هم جون نداشت نيا...ندازه يداداشش هنوزم كه هنوزه جفتك م...ستيمثل داداشش ن نيا -

دوست ...داد يبهم نم يديام چيه نيرزميبرگشتن به اون ز...نشون ندادم يواكنش چيه...دست چپم و باز كردند. هم گذشتم يو رو چشمام

 يفقط خدا م...زد يسرش م يكه با دست تو يپسر...يقرمز و آب ينورها...آوردم يبه خاطر م زيچ هياز گذشته فقط ...اديداشتم مرگ به سراغم ب

 ...از اون بشم ييجز...گم بشم يكيمحو تو تار يقرمز و آب يها هياون سا يدوست داشتم تو دردونست چه ق

 

****** 

سر  يرنگ يلخت افتاد كه شال مشك يقهوه ا يو موها يآب يبا چشم ها يچشمم به دختر. چشمام و باز كردم. بالش جا به جا كردم يو رو سرم

چشم هام و باز كردم،  ديتا د. ردك يحالت نگاهم م يب يبا اون چشم ها. روح كرده بود ياز حد صورتش، چهره اش رو ب شيب يديسف. كرده بود

 :اومد گفتم يكه بعد از چند روز سكوت در م ييبا صدا. لبخند زد

 ...ترالن -

 :گفت يپر انرژ يبا لحن. تر شد قيعم لبخندش

 ؟يچطور -

 .گرفت يم يازم انرژ يليحرف زدن خ. تونستم جوابش و بدم ينم

 :دستش بود اشاره كرد و گفت يكه تو يبه ظرف سوپ ترالن

 .يبخور ديبا -

 :كردم ناله

 ...تونم ينم -

 :كنار زد و گفت ميشونيپ يموهام و از رو ترالن

 ...گه كه معجزه شده يبارمان م. يزنده موند يشانس آورد ؟ينخور يچيماه ه هياز  شتريب يچطور تونست...معده ت داغون شده -

 :و گفتم دميحرفش پر وسط

 كجاست؟ -

 :تدوباره لبخند زد و گف ترالن

 .نگرانش نباش...جاست نيهم...يرفته دنبال كار -

 :و هم زد و گفت سوپ

 ...قاشق هيفقط  -

انگار دوست ...خوردن نداشتم يبرا يليكه م نيو جالب تر ا...بخورم يزيتونستم چ ينم...قاشق دوم و كه خوردم، حالم بد شد...و باز كردم دهنم
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 .كردم يسرم احساس م يش و باال هيداشتم با آغوش باز به استقبال مرگ برم كه سا

 

****** 

مرتب از . قرار شده بودم يبدجور ب. فكر كنم يچيذاشت به ه يبود كه نم ديمعده دردم اون قدر شد. كه به دستم وصل بود نگاه كردم يسرم به

 شيبا ترس پ. كرده بودم دايش قلب پتپ. دميلرز يدوباره داشتم م...زده خيرگام  يكردم خون تو ياحساس م. شدم يدنده به اون دنده م نيا

 :فتمخودم گ

 "!دوباره شروع شد"

دوست داشتم . كه بارمان و صدا زد دميرفت و شن رونيبگه از اتاق ب يزيكه چ نيبدون ا. كرد ينگاهم م يچشمم به ترالن افتاد كه با نگران تازه

بدنم شروع  يكه درد استخوون و عضله ها نياز ا...دميترس يم. مرو نداشت يچيتاب و تحمل ه...بكشم رونيدست بندازم و سرم و از دستم ب

 .دميترس يمبشه 

 :تو دلم گفتم. شد يابروش معلوم نم يهم بود كه شكستگ ياخماش اون قدر تو. بود ستادهيبه برادرم افتاد كه دم در ا چشمم

 "شدم؟ يشكل نيمنم ا يعني"

كنارم . دست من بود يبود كه رو ييدرست مثل لكه ها...بود بشيعج يباالتر از خالكوب يبازوش نگاه كردم كه كم يرو اهيو س يآب يلكه ها به

با انگشتاش دنبال رگ ...دستش بود و باال آورد يكه تو يسرنگ. باالتر از آرنجم گره زد يرنگ رو كم اهيس يپارچه ا. تخت نشست يرو

از آرامش به  يحس...چشمام و بستم ارياخت يب...اومد نييضربان قلبم پا...و بعد...دستم احساس كردم يتو يسوزش. روم و برگردوندم...گشت

 يقرمز و آب يتونم با لكه ها يكردم اگه دستم و دراز كنم، م يحس م...نشسته بودم يكنار ك...بودم دهيرفت كجا دراز كش ادمي...قلبم نفوذ كرد

رفته بود كه آرمان  ادمي...گفت يبارمان راست م...كرد ينم تميمعده م اذ گهيد...نداشتم يدرد...آروم بودم يليخ...كنم يباز يكيتار يشناور تو

 ادمي...وقت مثل قبل نشد چيه گهيرفت د ادمي...غش كرد ديد يقانون يپزشك يجسد آرمان و تو يرفت مامانم وقت ادمي...چشمم پرپر شد يجلو

 هوشيخونه مون ب يمن تو...گناه و فراموشكار بودم يمن ب ،يز و آبقرم يرقص لكه ها يو تو...شده بود يبستر يروان مارستانيب يرفت تو

 ختهيصورت و دستام نر يخونش رو...چشمم نزده بودند يشاهرگ صدف و جلو...شواهد قتل شهرام محكوم نشده بودم دنينشده بودم و با د

 ق،يكه با هر بار تزر ييايدن...جدا شم ايدن نيخواستم از ا ينم...بچه هم معصوم تر و فراموشكارتر بودم هي، از يوزن يب ياياون دن يمن تو...بود

 ...شد يكوتاه تر م

روشن كردن اتاق، چشمم به اون  يوقت غروب برا ديخورش يتالش ها نيآخر يتو...دميرو شن يهق هق كس يخفه  يصدا...و باز كردم چشمام

 يشونه هاش م...گذاشته بود شيشونيپ يدستش و رو...رهيت يپوست شده بود و دهيكه از دو طرف تراش ييبا موها...م افتاد گهيد ي مهين

 نيقبل از ا...رفت جيسرم گ. شدم زيخ ميتخت ن يرو...بغض گلوم و فشرد...ديچك يم نشيشلوار ج يكه رو دميو د اشكش يقطره ها...ديلرز

 :گذاشتم و گفتم بازوش يسرم و رو. بارمان و گرفتم يتخت ولو شم، خودم و كنترل كردم و شونه  يكه رو

 ...من و ببخش -

 :بغض داشت گفت مونيجوون يتمام سال ها يكه به اندازه  ييبا صدا...آهسته يليخ. كرده بود خيدستش ...دستش دستم و گرفت با
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 ...اگه...تو من و ببخش -

 :زد و گفت يهاش پوزخند ختنياشك ر نيب...و ساكت شد ديكش يآه

 ايبود كه به خاطر سر و صدا كردن سر ظهر  نيحداقلش ا...شرف داشت يبدبخت نيبه ا ميخورد يبابا مكه از  ييها يكنم پس سر يفكر م -

 .شرف داشت ميگرفت تيكه در جواب انسان ييشكنجه ها نيبه ا...گرفتن بود فدهيه ينمره 

 :گرفته گفتم ييصدا با

 يفست فود سر كوچه و هات داگ م ميرفت يم ميداشت يورمهمه ش و ...چهار هزار تومن يساعت اد؟ي يم ادتي...ميروز معلم بود هي -

 ...داره يرضا چه خوشبخته كه خونه مجرد ميكرد يبا خودمون فكر م...ميخورد

 :و محكم تو دستش فشرد و گفت دستم

كه توپ  نيا يبرا نه...يكه از دوچرخه افتاده بود نيا ينه برا...يو بغض كرده بود ينشسته بود اطيح يپنج سالمون بود كه تو گوشه  -

 ...زانو زدم نيزم يهمون موقع جلوت رو...بهتر يخانواده  هيداشتن  يبرا...ساعت هيداشتن  ينه برا...پاره شده بود تيكيپالست

 :ادامه داد. ختيگونه هام ر يرو اشكم

نه معلم مهدكودك بهت ...محل چپ نگاهت كنه نه گنده الت...قول دادم نه بذارم بابا روت دست بلند كنه...قول دادم كه تا ابد مراقبت باشم -

 .بگه باال چشمت ابروئه

 :چشمام زل زد و گفت ياز اشكش تو سيخ يبا چشم ها. هام و گرفت شونه

كه از  نميب يخودم و م يسالگ شيو ش ستيسن ب يو االن تو...قهيبه حرمت اون ده دق...و بهت دادم ميقول زندگ نيمردونه تر يپنج سالگ يتو -

 .هم كمترم ميسالگپنج 

 :كردم و گفتم يعصب يا خنده

 ...يو به خاطر من ول كرد تيتو زندگ...وقت نتونستم جبرانش كنم چيكه ه يياون كارها يهمه ...يكرد يتونست يم يتو هركار -

 :و دو طرف صورتش گذاشتم و گفتم دستم

 .دهيد ييزهايره كه چه چ يم ادشيو آرامش آدم  ياون سرخوش يتو...ره يم ادشيآدم ...يگفت يراست م -

 :و گفت ديو تو بغل خودش كش من

چشم به  هي...هيثان هيشه قد  يم...يزن يكه براش له له م ييجا هيبه  يرس يم...شه يروز به روز كوتاه تر م يلعنت يسرخوش نيا...گولش و نخور -

بعد ...گن كرك يبهش م...گردونه يو بهت برم يسرخوش نيهست كه ا يزيچ هيكه  يشنو يبعد م...گن فلش يمعتادها بهش م...هم گذاشتن

 يم ريكه اس ييجا يرس يم...مونه ينم يكه بعد يرس يم ييبه جا...بعد...زنه يبدنت داره كرم م يكه همه  يده فكر كن ياجازه نم يوشسرخ نيا

فراموش كردن و آرامش صرف  نيكه از ا يمرد باش ديبا...و كمرنگ كنه يسرخوش نيا يكه وسوسه  ستين يسرخوش چيه تيزندگ يو تو يش

 ،يدرد و بدنام يايبرگشتن به دن...يگم كن يسرخوش نيا يكه خودت و تو يو وسوسه نش يريكه سرت و باال بگ ياشمرد ب ديبا...ينظر كن

 .من مردش نبودم...چون...غرق شدم...كنم ياعتراف هيخوام  يم...خواد يم يمردونگ

 :بغضم و فرو دادم و گفتم...هم گذاشتم يروچشمام و ...هام و فشرد شونه
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 .من مردشم -

****** 

 يب. تخت گذاشته بود و منتظر بود نييغذا پا ينيس هيهمون طور كه انتظار داشتم، . دميروال اون چند روز، تا چشم باز كردم ترالن و د طبق

 :گرفته گفتم ييلبخند زدم و با صدا دنشيبا د ارياخت

 .نمتيب يكنم، م يهر وقت چشمم و باز م -

 :گفت. داد يروحش طراوت خاص يزد كه به صورت ب يلبخند قشنگ. ديسمتم چرخ به

 !هيناراحت كننده ا يدونم منظره  يم -

 :دميپرس ديبا ترد. لبم محو شد يخنده از رو...و بعد...دميخند...زد يچشمك

 ؟يذار يتنهام نم نيهم يبرا رم؟يبم يترس يم -

 :و گفت دينگاهش و ازم دزد ترالن

 ؟يريبم يچ يبرا!...نه بابا -

 .ستين نيدونستم حرف دلش ا يم

 :تخت گذاشت و گفت يغذا رو رو ينيس. و عوض كرد بحث

 .مشكل نداره نيظاهرا معده ت فقط با هم...كرده زيرو تجو ينيزم بيس يپوره  نيدكتر برات فعال هم يآقا...ايب -

 :دلم گفتم تو

 ".خوره يم مغذا به ه نيحالم داره از ا"

 :ادامه داد ترالن

 .آب مرغم برات خوبه...كنه يشب مرغ درست م يهم داره برا ايرو -

 :دميپرس

 !شلوغش كرده و دكتر خبر كرده الينگو كه دان ه؟يدكتر ك -

 :گفت ترالن

 ...گم يبارمان و م! نه بابا -

 ينم. شد گفت كه جون گرفته بودم يم ييجورا هي...لم بهتر شده بودحا. تونستم بخورم يم شيپ ياز دفعه ها شتريب يليخ. از غذام خوردم يكم

 يدونستم آزاد يم يول...اعتصاب غذام ايبهم ضربه زده بود  شتريپشت سرهم ب يتونستم حدس بزنم كه ترك كردن و مصرف كردن ها

 .بودم فياون اتاق كث ياگه نه، حاال حاال ها تو...زودهنگامم به خاطر اعتصاب غذام بود

 :خوردم، ترالن گفت يطور كه غذا م مونه

گه فقط  يم اليدان...هيو راض اليمن و تو و دان...ميتوش شركت كن ديكه با هيمهمون هيبهار  لياوا...استفاده كنند تيمامور هي يخوان ازت تو يم -

 .به دل من بد اومده يول ه،يمهمون هي
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 :و ادامه داد ديكش يآه

 ...اونم درست وسط اتوبان...كنم يهمكار ييايدر يروين ياز درجه دارها يكيقتل  يمجبورم كردند تو يتو كه نبود -

 :گفتم. درد و دل كنه يخواد با كس يدلش مونده و م يحرف تو يليدونستم خ يم. ادامه نداد...انداخت نييو پا سرش

 .ميكن يم دايرفتن پ يبرا يراه هيباالخره  -

 :نگاهم كرد و گفت يرچشميز ترالن

اون ...كشتن اون آدم وجود داشت يبرا گهيد يراه ها يليخ! اونم وسط اتوبان...كشند يراحت آدم م يليهست؟ خ...ستيبه خاطر مواد ن انيا -

 ...بدن ياميكارشون پ نيخواستند با ا يم ديشا. قصد و غرض بوده يكارشون از رو نيكه نفهمم ا ستميقدرها بچه ن

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .نقشه نيا ياجرا يبرا اديو شجاعت ز...حساب شده داره ينقشه  هي اياحمقه  يليخ ايكنه  يار و مك نيكه ا يكس -

 :گفت ترالن

 ؟يكن يكار م يك يبرا يدون يهنوز نم يعنيمگه نه؟ ...يكرد يم يتو قبال باهاشون همكار -

 :گفتم

 !چيمن كه ه...هكن يكار م يك يبرا قايدونه دق ينم اليخود دان يحاضرم شرط ببندم كه حت -

ذهنم بود  يكه تو يزيمطرح كردن اون چ نيب. رو كنار زدم ينيدردناكم غذا خوردم و س يمعده  تيظرف يبه اندازه . برقرار شد نمونيب يسكوت

 اومد؟ ياز پسش بر م يعني...يول...شناختم كه قابل اعتماد باشه يرو جز ترالن نم يكس...داشتم ديو نگه داشتنش، ترد

 :زدم و گفتم ايدرو به  دل

 .خوام ترك كنم يم -

 :ادامه دادم. سست نشم مميتصم يتا تو رميدادم نگاهم و ازش بگ حيترج! يبا ناباور...نگاهم كرد ترالن

ذهنمه،  يتو قايهام دق يخمار ياالن كه درد و خاطره . شه يترك كردنش سخت تر م...شم يبه مواد وابسته م شتريهر چقدر كه بگذره، ب -

 .زهيكنار گذاشتن همه چ يفرصت برا نيبهتر

 :سر تكون داد و گفت ترالن

 ...يول ،يترك كن يخوا يبارمانم گفته بود كه م...قبول دارم...دونم يم -

 :كرد و ادامه داد يمكث

 نيبا ا. رگ داشته باشهتونه خطر م يم يدارن، حت هيكه سوء تغذ ييكسا يبرا نيگه ترك كردن هروئ يبارمان م...يكار و نكن نيبهتره االن ا -

استراحت  ديتو االن با. يتحمل كن ينتون ديترس يم...آزادت كرد نيهم يهم برا اليدان. هييباال يليخ سكير نيكه سرت اومده هم ا ييبال

خطر  يليخ برات...يسر خودت آورد ييچه بال ينذاشت متوجه بش...يمواد نذاشت متوجه درد بش. يماه اعتصاب غذا كرد هياز  شتريب...يكن

 ...بعد يبرا شيكنم بهتره بذار يمن فكر م...داره

 :تاسف سر تكون دادم و گفتم با
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 .تونم ينم ديقدر بهم نگ نيا...ديداشت يدادن برم يفاز منف نيدور و بر من دست از ا يكاش شما آدم ها يا -

 :گفت ترالن

 ؟يچ يعنيخطر مرگ  يفهم يم...تهيجسم تيمربوط به وضع...ستين تتيمربوط به اراده و قصد و ن هيقض -

 :رك گفتم يليخ

كه ثابت كردم بهشون  يبه من ينكنه فكر كرد ه؟يچ...كه چند ماه ازم سوء استفاده كنند و بعد بكشنم نيتا ا رميبم ليدل نيدم به ا يم حيترج -

 چهذارن ب يمونه كه نم يم ييمادرها نيا نيارمان عب...نفر بذار كه من شانسم و امتحان كنم هيحداقل تو ...دن يم يپست باالتر ستميوفادار ن

 .تونه كمكم كنه يبا من دوسته و م نجايكه ا يهست يتو تنها كس. نهيحسش به من هم...ترسن ضعف كنه يچون م رهيبگ ميشون رژ

 :شدم كه گفت يم ديداشتم ازش ناام. سكوت كرد ترالن

 !ها هياگه حالت بد بشه همه ش منتف...يول...باشه -

 :زدم و گفتم يبخندل

 ...باشه -

 :ادامه داد يبا نگران ترالن

بند  يچيدستت به ه نجايتو ا. دن يمعتادها رو ترك م گهيد يبا چند نوع آرام بخش و دارو اديمراكز ترك اعت يتو! ها هيسخت يليكار خ نيا -

 .ستين

 :گفتم كوتاه

 ...دونم يم -

 :گفت ديسر يبرنامه به نظر نم نيموافق ا اديكه ز ترالن

ترسم بعدا من  يم...برم يازش حساب م يراستش و بخوا...ره يچند روزه م تيمامور هي يفردا بارمان برا...فردا شب يبرا شيبذار ديبا يول -

 .بحث و دعوا ندارم يحوصله ...و بازخواست كنه

 

 نيكف زم. نبود يچياون اتاق ه يتو. پشت در بود يانبار ديكل. شدم يخال يرو ترك كرد وارد انبار اليكه بارمان و ياون روز، درست وقت يفردا

خواستم  يكه م يو ترالن قول داد كه به جز مواقع مياتاق گذاشت يدست رختخواب تو هي. بود خيشد،  يشوفاژ رد م يكه لوله  ييبه جز جا

 .و داشته باشه شيافته و آمادگ يفاق مات اديحالت ز نيبهش هشدار دادم كه موقع ترك كردن، ا...برم، در و روم باز نكنه ييدستشو

كه  نيا اي...امي يكه من از پس كنار گذاشتن مواد بر نم نيا...كرد يخودش فكر م شيپ يدونم چ ينم. ديرس ياز من مضطرب تر به نظر م ترالن

 .اديتونه از پس مراقبت از من بر ب يخودش نم

 يبود و صدا ازش در نم رتريكاوه كه از همه سر به ز...نداشت يو با ما كار گذروند يم نهيآ يوقتش و جلو شتريب شهيكه مثل هم هيراض

 .كرد يكار ما رو از دور نظاره م يبود كه با نگران ايفقط رو...اومد

 :آخر رو كردم ياتاق رو به ترالن دادم و سفارش ها ديكل
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 مونيپش مميتصم نيصد در صد از ا. فهمم ينم يچيه گهيو روز دد يكيبعد  ؟يديفهم...كردم و فحش دادم در و باز نكن داديهر چقدر داد و ب -

اگه ...ترالن...كه دوباره سمت مواد برم يبهم اجازه بد ديتو نبا. امكان نداره درد و عذاب ترك رو بتونم تحمل كنم و سر حرفم بمونم...شم يم

 !رم ها ياز دست م شهيهم يبرا ينكن كمكم

 :گفت ديرس يبه نظر م يمقدار عصب هيكه  ترالن

 !گهيد دميفهم ؟يگ يچقدر م! خوب يليخ -

 .شه يم گهيشكنجه گاه د هياتاق برام  نيا گه،يدونستم كمتر از دوازده ساعت د يم. اتاق نگاه كردم ديسف واريشوفاژ نشستم و به در و د كنار

 :گفت ترالن

 سه؟بر نجايكه كارت به ا يكرد يفكر م يكرد يم يهمكار نايكه با ا يبار اول -

 :لحن ترالن بود، آهسته گفتم يكه تو يشيبدون توجه به ن...بار اول افتادم ادي

 .كردم ينم يفكر چياون موقع ه -

 :گفت ترالن

 ؟ياري يمردم م يبال رو سر بچه ها نيا نيع يدار يدونست يمگه بهت نگفته بودن كه كارشون مواده؟ نم -

 :گفتم يناراحت با

 ؟يترالن دوباره شروع كرد -

 :دلم گفتم وت

 "!داده اديقلنبه سلنبه به بچه ش  يو دو سال و وقت گذاشته و جمله ها ستيب نيا نيع...نميواقعا دوست دارم باباش و بب"

 :گفتم

 يها رفتم، اصال نم تياز مامور يكيبار سراغ  نياول يبرا يوقت...كردم يدونستم كه خودم و بدبخت نم ياگه م...كاره ن يچ نايدونستم ا ينم -

 .كنم يلطف م دهيبچه پولدار تازه به دوران رس هيكردم دارم به  يفكر م...باندن ايكنم گروه  يم يكه دارم باهاشون همكار يينايدونستم ا

 :گفتم...دادم رونيو با صدا ب نفسم

 ...يزبون من و بكش ريحرفا ز نيبا انداره  يلزوم يول ،يبوده حق دار يمن چ يگذشته  يتو يبدون يخوا ياگه م...ياگه كنجكاو...ترالن نيبب -

 :چشماش نگاه كردم و گفتم به

 .خاك ريخوام گذشته م با خودم بره ز يمن نم -

 :موضع داد و گفت رييكامال تغ ترالن

موضوع  نيا. عالمه سرم بهت زدن و معده ت هم بهتره هي. يتر شد يقو يليتو االن خ. به حرف بارمان توجه نكن يليخ...نيبب ه؟يچه حرف نيا -

 ...كشه يتو رو نم

 :گفتم

روز به دردت  هيخودم نگه داشتم  شيكه پ ييحرف ها ديشا...اديقراره سرش ب ييدونه چه بال يروزها آدم نم نيا يتو...فقط...دونم يم -
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 .بخوره

 :شده بود گفت مونيكه زده بود پش ييكه مشخص بود از حرف ها ترالن

 ...من اصال منظورم -

 :و گفتم دميحرفش پر وسط

 ...دونم يم -

 :و سكوت رو شكستم دميكش قيعم ينفس. برقرار شد نمونيسكوت ب ه،يچند ثان يبرا

كارخونه دار بود كه كارخونه ش و به تنها  هيبابابزرگم ...بود كترميآرمان برادر كوچ...سامان برادر بزرگترمه...ميما چهار تا برادر بود -

لباس ها  نيبهتر م،يخورد يغذاها رو م نيبهتر شهيهم يعني. وضعمون خوب بود شهيشه گفت هم يم بايتقر. ديبخش...من يبابا يعني...پسرش

به هر حال ...دروغ ايراسته  ارهي ينم يگن پول خوشبخت يكه م نيدونم ا ينم...ميشد يمدرسه ها ثبت نام م نيبهتر يو تو ميديپوش يرو م

 يشه اسمش و خوشبخت يو نم ستين يجالب زينداشته رو بخوره چ يزهايحسرت چ شهيم همكه آد نيمسلما ا. سخته يليبدون پول هم خ يزندگ

 يب...خوب بود به جز اخالق بابام مونيزندگ زيهمه چ. ميداشت اجيبه جز پول هم احت يا گهيد زيخوشبخت شدن به چ يبه هرحال ما برا...گذاشت

دوست ندارم در مورد ...دست بزن هم داشت...شد يم يآورد و عصبان يرد، جوش مخو يم يبه توق يتا تق...صبر و تحمل بود يو ب ياندازه عصب

 يهم از ما خوشش نم ديشا...دونم ينم...نداره يمن تعادل روان يمشخص بود كه بابا يحرف بزنم، ول يطور نيا...اونم بابام...بزرگ تر هي

 ياز مردها به بچه ها يبودم بعض دهيشن...كنه يكه مامانم به ما محبت م هنيتونست بب يكه به مامانم داشت، نم يبه خاطر عالقه ا ديشا...اومد

نبود كه به ما عالقه  يطور نيا...سال طول بكشه ستيحسادت ب نيكه ا دميوقت نشن چيه يكنند، ول يحسادت م دناوم ايخودشون كه تازه به دن

كردن ما  تيترب ينه حوصله ...ميزد يكه م ييحرف ها يه حوصله ن...حوصله مون و نداشت يليخ! بهت بگم يطور نيبذار ا...نداشته باشه

 يبدجور م،يكرد يم يو بچگ ياز سر ندونم كار ياشتباه هيهر وقتم ...و چاه برامون وقت بذاره راهنشون دادن  ينه حوصله داشت كه برا...رو

 .داد يجوابمون و م

 :و ادامه دادم دميكش يآه

هر ...خرد شد يدوران بچگ يتو تميكنم تمام شخص يحس م. كردم يبود تعجب م نياز ا رياگه غ...هستم يفيگن آدم ضع يكه م دميشن يليخ -

از ...كردن داشت اطيمن، پدر فقط مفهوم احت يبرا...كنه هيكه بتونه بهش تك يكس...كه قهرمانش باشه يكس...به پدر داره اجياحت يپسربچه ا

ازم  قهيكه ده دق نيا...حس بچگونه شروع شد هياز من، از  شيها تيشروع حما. ارمان بودگاه داشتم كه اون ب هيتك هيفقط  يهمون بچگ

ازش ...ميكن يبانيازش پشت مياومد، هر دومون با هم تالش كرد ايآرمان به دن يوقت. هنوزم ادامه داره...حس با خودمون بزرگ شد نيا...بزرگتره

 .بابام يبرا يحت...بود زيعز يليهمه خ يبود و برا يته تغار...ميكن تيحما

 :كردم و گفتم يمكث...هم رفت يآوردن دوران گذشته، اخمام تو اديبه  با

اتفاق از كجا شروع  نيكه ا يبگرد نيذهنت دنبال ا يعقب و تو يسخته كه برگرد يليافته، خ يم ياتفاق هي تيزندگ يتو يوقت...راستش -

بابام بهش  يميقد ياز دوستا يكيو  ميبود يدانشگاه شيكه ما پ يبه زمان...رسم يم نقطه هيگردم، فقط به  يعقب برم يمن هرچ يول...شد

 يم يسع...ميديترس يچطور ازش م يدون ينم...قابل كنترل شده بود ريغ...شده بود يعصب يليبابام خ. بهمون زد يبزرگ يليخ رضر. كرد انتيخ
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كارش  نيمخالف ا يليمامانم خ...كرد سيرو نزول كرد و كارهاش و راست و ر يهمون موقع بود كه بابام پول...مياصال جلوش ظاهر نش ميكرد

با . ميخواست از اون خونه و اون دعواها دور بش يچه قدر دلمون م يبفهم يتون ينم. مينداشته باش داديخونه داد و ب ينبود كه تو يروز. بود

چه قدر  د،يفهم يحاال بماند كه آرمان وقت...ميتا از شر اون خونه خالص ش ميشهرستان و انتخاب كن يكه فقط دانشگاه ها ميبارمان قرار گذاشت

طاقتمون واقعا طاق  گهيسوخت، از طرف د يم كهيبرادر كوچ نيا يطرف دلمون برا هياز . ميكه تنهاش بذار نداشتدوست . گرفت يبهونه م

راستش و ...قبول شد يبود، پزشك يشدم و بارمان كه رشته ش تجربمن نرم افزار قبول . ميدرس خوند ميتونست يخالصه اون سال تا م. شده بود

اون ...ميتر و انتخاب كن نييدانشگاه پا هيرتبه،  نيكه با ا فهيح ميو گفت ميخوبمون و خورد يگول رتبه ها...دشروع ش نجاياشتباهمون از ا يبخوا

آرمان و به خاطر  يشد كه به هوا نيا...تهران چه خبره يدانشگاه ها يتو ميكرد يفكر م گه،يد يبچه كنكورها يزمان هم مثل همه 

 يم نيهاشون بعد از كنكور از ب يسخت يكنند همه  يفكر م رستانيآدم ها تو دوران دب...يدون يم...ميتهران و انتخاب كرد نيهم ،يجوگرفتگ

شه؟ از اون جا كه همون ترم  يه از كجا شروع مدانشگا يتو يسرخوردگ يدون يم...شه يآرزوهاشون با دانشگاه رفتن برآورده م يره و همه 

 ...سراب بود هيهمه ش  يفهم ياول م

 :زد و گفت يپوزخند ترالن

فاصله  اهاميبا رو يليدانشگاه خ...كرده بودم ياپردازيدوران دانشگاه رو يبرا يليخ...حس و داشتم نيمنم هم...يگ يم يدونم چ يم -

 ...داشته باشه يتوقع آنچنان االشيو خواب و خ اهاياز رو شيتو زندگ ديكه آدم نبا دميبعدش فهم...گرفته بودم يترم اول افسردگ...داشت

 :كردم و گفتم دييتكون دادن سر، حرفش و تا با

 يم...بود آشنا شد شيدانشگاه با رضا كه همكالس يبارمان تو. ميو حفظ كرد تمونيميصم يول م،يكه من و بارمان با هم هم رشته نبود نيبا ا -

 يمن با دوست ها...داشت يتهران خونه مجرد يرضا هم تو. كنند يم يدارند و شهرستان زندگ يخوب يرضا وضع مال يمامان و بابا! كه يدون

و تحمل  زيهمه چ يسالگ ستيتا ب...راستش. ميشد يميبا هم صم يما سه تا، همون سال اول دانشگاه كل...خصوصا با رضا...جور بودم يليبارمان خ

تحمل  ميگرفته بود ادي...نكنه تمونياذ اديكه ز ميباهاش چطور رفتار كن ميگرفته بود اديو  ميبزرگ شده بود...بابام رو ياخالق ها يحت...ميكرد

راستش . مياول دانشگاه خارج شد يو جوگرفتگ يمقدار از جو خرخون هيسالمون شد، كم كم  ستيب يوقت...تا آرمان هم كمتر ضربه بخوره ميكن

 .ميكردن انتخاب نكرد حيتفر يبرا يخوب يكنم راه ها يالبته اعتراف م...ميالزم داشت حيكم هم تفر هي يخواو ب

 هيخوشحال بودم . كرد يكرد و گوش م يچونه ش زده بود و در سكوت، من و نگاه م ريترالن دستش و ز. تاسف تكون دادم يبه نشونه  يسر

 :ادامه دادم. كردم دايگوش شنوا پ

دانشگاه كه خوب اكثرا  يها يوقت ها مهمون يبعض...مختلف باز شد يها يكم كم پامون به مهمون. سه نفرمون اوج گرفت يها طنتيم شكم ك -

 يليخ تيرعا...رضا از ما دو تا مثبت تر بود. كه جوش اصال خوب نبود ميرفت يم ييها يوقت ها مهمون شتريب يخوب و سالم بود، ول يليجوش خ

 .نزنه كيباهاش ت نهينبود كه بب يدختر...بود يبارمان هم كه اون موقع ها اعجوبه ا. ردك يم ور زهايچ

 :ادامه دادم...از اون دوران برام زنده شد يريلحظه تصاو هيكردم و  يمكث...لبخند زدم ارياخت يب

بابام  شهيهم يول م،يخودمون داشت ينقشه برا يكلمن و بارمان . خوب به هر حال پدر بود ينداشت، ول يخوب يدرسته بابام اخالق ها...يدون يم -

 امباب م،يرفتن كرد يشروع به مهمون ياز وقت. ها من و بارمان بود ياشيمخالف ع يليبابام خ. ميديد ينقشه ها م نيبه ا دنيرس يبرا يسد هيو 
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 يدنبال كس شهيكنند، پدر و مادرها هم يم ييخطا هيا بچه ه يوقت! كه يديد...اومد يچه قدر از رضا بدش م يدون ينم...داد يم رياز قبل گ شتريب

 نجامخودشون ا يخودشون با اراده  يخطاها و اشتباه ها رو بچه ها نيكنند كه ا يوقت قبول نم چيه...رو بندازن گردنش رهايگردند كه تقص يم

كه باباشون  يزيبه اون چ شتريكنند و ب يقع هم بچه ها لج مجور موا نيا يكه تو يديد...بود اوردهين ريكوتاه تر از رضا گ يواريبابام هم د. دادند

 يدعوا م مونبابام باها شهيبود كه چون هم نجايمشكل ا...ميداده بود ريمن و بارمان هم به رضا و برنامه هامون گ! دن يم ريبهش حساس شده گ

 .خواد يو صالحمون و م ريدفعه واقعا خ نيشد كه ا يكرد، باورمون نم

 :گفتم. زنم هست يكه م ييتكون داد و نشون داد كه متوجه حرف ها يسر ترالن

 يمراقب پول يليبود، خ دهيبابام هم كه ماجرا رو فهم. ميريبگ يخونه مجرد ميگرفت ميكه من و بارمان تصم نيكرد تا ا داياختالف ها ادامه پ نيا -

 ميتصم...ميو بپاش داشت زيبر يليكه ما دو تا خ نيخصوصا ا. رفتگ يشد خونه مجرد ينم مونيبيبا پول تو ج. ذاشت بود يكه كف دستمون م

 accessو  excelداد و منم  يكنكور درس م ستيبارمان ز! معلم سرخونه. ميكار شروع كرد نياولش از سالم تر...سر كار ميكه بر ميگرفت

 هيگفت كه اگه صبر و تحمل داشته باشه، بعد از  يبهش مبارمان  رستانيدب ستيمعلم ز! بود نييدرآمدمون چه قدر پا يدون ينم...دادم يدرس م

و  ستينه تو سن ب...ميهمون سال از اون خونه بر ميخواست يم. ميمن و بارمان عجول بود يكنه، ول دايپ ياسم در كنه و درآمد خوب ونهت يمدت م

 يمطالعه م...خواست يصبر و حوصله م...بودهم  يانصافا كار سخت...ميزود از اون كار زده شد يليشد كه خ نيا...يهفت سالگ شيش

دانشگاهشون كار  شگاهيآزما يگرفت كه تو ميبعد تصم...شد الشيخ يزود ب يليشد كه بارمان خ نيا...يذاشت يم قتو شيبرا ديبا...خواست

 ...كنه

 :ادامه دادم...م گرفت خنده

از ...دن يبهش نم يحقوق يكار كنه، ول شگاهيآزما يتونه تو يم ،ادهيبهش گفت كه چون تقاضا ز يولوژيكروبيم شگاهيمسئول آزما ادمهي -

روزنامه رو باز  يبارمان صفحه ...ريبخ ادشي...ميبگرد گهيد يدنبال كارها ميتونست ينم م،يرفت يهفته دانشگاه م يروزها شتريب ديچون با يطرف

مثل ظرف شستن و گارسون بودن  ييكارها! آره...مين كه ما ندارخوا يرو هم با موتور م يموتور كيپ يگفت كه حت يو با خنده بهم م ردك يم

 نيهم يتو ميما هم باالخره داشت...ستين حيقب نييسطح پا يكارها يبودن و پول بابا رو خوردن، به اندازه  كاريب رانيا يتو يهم وجود داشت، ول

 يآبرو ديخوا يشد كه شما م يداد مامان و بابامون بلند م عيسر ،ميآورد يخونه م ياز كارها رو كه تو يسر هياسم ...ميكرد يم يزندگ عاجتما

اونام  تيظرف...كه خوب...ميكنكور بش يآموزشگاه ها بانيبود كه پشت نيا ميكه سراغش رفت يكار نيآخر! كنم يخالصه ش م...ديما رو ببر

 .نداشتند اجياحت ديجد يرويبود و به ن ليتكم

 :و گفتم دميكش يآه

از داد و  يكه خبر ييجا هي ميبر...مياز اون خونه و جنگ و دعواهاش دور ش...مياز اون خونه بر ميكه چه قدر دوست داشت يمبفه يتون ينم -

 دايكار پ يول...زهيدلت نر يغم عالم تو ،يتوش استراحت كن يخوا يو م يگرد يخسته و كوفته از دانشگاه برم يكه وقت ييجا هي...نباشه داديب

كرد كه همون  يم دايرو دوست و آشنا برامون پ يشاگرد هيبار،  هيهرچند ماه ...نبود يكار چيساله ه ستيب يتا پسر دانشجو دو يبرا...شد ينم

كف  يچيو ه ميجون كند يمن و بارمان كه با معلم يكي...نبود نيهمه ش ا...يدون يم...ميكرد يو همون شب تموم م ميگرفت يكه ازشون م يپول

 هيزود  يليو خ يهرم يدونم شركت ها ينم نيكار گلد كوئست و از ا يدانشگاهمون كه افتاد تو يپسره تو هيمثل  يكيگرفت،  يو نم ندستمو
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گفت خاك  يم عيآوردم، سر يبارمان م يربط جلو يهر وقت اسمش و ربط و ب...پاش ريهم انداخت ز ايزانت نيماش هيو  ديخر هيطريق يخونه تو

 ...تو سر من و تو

 :و گفتم زدم يپوزخند

 يبعد به هم م يول م،يبا هم بود يو چند هفته ا ميشد يدوست م يكيوقت ها هم با  يبعض...رفتن بود يما هنوزم مهمون حيحال تفر نيبا ا -

ه تا از مهرشهر كرج گرفت...ميرفت يم يهمه جا هم مهمون. ميكرد يرضا برگزارش م يخونه  يهم تو ميريبگ يهر وقت قرار بود ما مهمون...ميزد

 .جمع ما بر خورد يتو هيشد كه سا يدونم چ ينم...رانيشم

 :ادامه دادم. ترالن از تعجب گرد شد يها چشم

هامون  يچند تا از مهمون يخالصه تو. نشده بود عيبود و ضا دنشيكش لياوا ايمعتاد نبود  اي...نبود يشكل نيش ا افهيو ق ختياون وقت ها ر -

بود كه با مامان و باباش  پلمهيدختره د هيكه اون  نيا...در مورد اون برام وجود داشت بيعج زيچ هي. دجمعمون جا افتا يشركت كرد و تو

 .كرد يهم خوب خرج م...ديپوش يهم خوب لباس م...هم خونه...داشت نيهم ماش يول...كرد يم يداشت و تنها زندگ فاختال

 :گفتم...به افكار گذشته م...زدم يپوزخند

 نيهم يكار و پول در آوردن بود و برا رياون موقع ها فكرم درگ. ارميدوست داشتم سر از كارش در ب. دميپلك يبرش مدور و  يليمن خ -

. منم جور كنه يبرا يكار هيتونه  يبهم گفت اگه بخوام م. من شد يها يخودش هم متوجه كنجكاو نكهيتا ا. جلب شده بود هيقض نيتوجهم به ا

كار و منم  نيبارمان هم گفت تو برو سر ا...تونم ولش كنم يم ومديكار خوشم ن نيتو دلم گفتم فوقش اگه از ا. ممنم از خدا خواسته قبول كرد

شركت  يمهمون هي يكه تو نهيبكنم ا ديكه با يبهم گفت تنها كار. كرد شنهاديبهم پ بيكار عج هي هيماه بعد، سا هيشد كه  نيا. هوات و دارم

داده  ريبارمان گ. بود يواقعا به نظرم كار مسخره ا. كنم يكه بهم چراغ سبز نشون داد كم محل يو به هر دختربزنم  پيت يليخ تبهم گف. كنم

كه  يخواست دو تا مهره ا يكه نم دميبعدها فهم. قبول نكرد هيشد كه سا شتريب يكار زمان نيبه ا دمونيشك و ترد...اديباهام ب ديبود كه اونم با

 يهم حرف هيسا. اديداد كه باهام ب شنهاديرضا پ. دوست نداشتم تنها برم اونجا. منم به دلم بد اومده بود...اكران كنهجا  هيبود و  ردهانتخاب ك

 .شد كه با رضا رفتم نيا. نداشت

 :ادامه دادم. اسم رضا كنجكاوتر شده دنيكه با شن دميترالن فهم يحالت چهره  از

كه مثل خودم  گهيد يو چند تا از پسرها اليبار، دان نياول ياونجا برا. گهيد يها يمثل مهمون بود يمهمون هي...مياونجا نكرد يكار خاص چيه -

 .دميبودن و د تياهم يتازه وارد و ب يمهره ها

 :و گفت ديوسط حرفم پر ترالن

 د؟يبود؟ شما دو تا هم سن الميسالت بود؟ دان ستيب يگفت -

 :سوء ظن نگاهش كردم و گفتم با

 چطور؟. مون بودسال ستيب...آره -

 :گفت ترالن

 !يگفت يم...ولش كن...يچيه -
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 :گفتم

پونصد هزار تومن بهم پول  هيسا ،يآخر مهمون! كردم و تموم يرقص اختصاص هيفقط آخرش با سا...مينكرد يكار خاص چيه...گفتم يم -

 نيحق ندارم سراغ ا گهيمثل من شك كرد و گفت د د،يرو فهم هيبارمانم كه قض. كاسه ست مين ريز يكاسه ا دميفهم. شد ياصال باورم نم...داد

قدر پول در  نيشبه ا هيشه  يكار خالف نم يبه اندازه  يكار چياون سن بهم ثابت شده بود كه از ه يتو گهيد. موافق بودم ممخود. آدما برم

باهام  يليخ هيسا...كار كنار بكشم نيستم از اخوا نيهم يبرا. گوشم بود يبه حالل و حروم معتقد بود هم تو يليمامانم كه خ يحرف ها. آورد

 يسر هيندارن و با  يخاص يآشنا يدارن، ول ياديها هستن كه پول ز يگفت بعض يم. پول مفته...ستيپول، پول حروم ن نيگفت ا يم. حرف زد

مثل من  يسر هيبه  نيهم يبرا. و كالس بذارن رنيخوب بگ يها يدوست دارند كه مهمون يليآدمها خ نيگفت ا يم. دارن يچشم و هم چشم

 يزهايچ يهمه  ينبود، ول يمنطق. ميخفن دار يدوست و آشنا يليو اونا هم به همه بگن آره، ما خ ميكنشركت  شونيمهمون يدن كه تو يپول م

بهتر  يگرفتن مهمون يبودم كه واقعا برا دهيرفتم، د يم يچند وقت كه مهمون نيا يراستش تو. مسخره بود...چرخه يمنطق نم يرو ايدن نيا

بارمان . كرد ياونا فرق م ي هيقض...خوب يول...بودم دهيشن يمهمون هي يو در مورد دخترها نيابه  هيشب يزيچ هي. وجود داره يچشم و هم چشم

جور  نياز ا خالصه...يو خاص يخوشگل يفهم يگفت نم يم...خوان يموضوع م نيهم يگفت اونا هم تو رو برا يداده بود و م ريگ هيقض نيبه ا

واقعا  هيدوست داشتم بدونم قض. مسخره هم داشتم يحس كنجكاو هيحال  نيدر ع...شه يتو دلم خال عيمن دختر نبودم كه سر يول...حرف ها

 يبر يمهمون هيفكر كن ...بود دهيبهم چسب يلياعتراف كنم اون پونصد تومن مفت هم خ ديحرفا با نيا يبعد از همه  ،ياگه راستش و بخوا...هيچ

 .ياريو آخر سر فقط خرج رفت و آمدت و در ب يجون بكن ديكه با يمعلم رو بذار كنار كا نيا...و آخرشم بهت پول بدن يو خوش بگذرون

 :گفت ترالن

 .ارني يكنكور خوب پول در م ياز معلم ها يليخ دميمن شن...ستين اميجور نيا گهيد -

 :سر جواب مثبت دادم و گفتم با

 يبا چند سال صبر كردن م! گفته بودم كه...وجود نداره ييدستمزد باال لومتره،يكه صفر ك يكس يبرا. ادهيكار ز نيا يست تود يول...درسته -

 .ميمن و بارمان عجول بود ياز همون كار در آورد، ول يشد پول خوب

 :و ادامه دادم دميكش قيعم ينفس

پلكه محل بدم و كم كم باهاش  ياز دوستاش كه دور و برم م يكيبهم گفت به  هياكه س نيتا ا. صورت گذشت نيهم به هم گهيد يدو تا مهمون -

به . كه گفته بود و انجام دادم يمنم كار. يكن اعتمادش و جلب كن يبكن، فقط باهاش به هم نزن و سع يخوا يم يگفت هركار. دوست بشم

خواد دختره بفهمه  يكه نم دميفهم. ازم فاصله گرفت هيان سااون دور يتو. بود دختره رو تحمل كردم يهر طور ه،يسا يهاخاطر سفارش 

بعد از ! نيهم...كه خارج شهر بود يفالن روز دختره رو بكشونم به خونه ا يبهم گفت كه تو هيمدت، سا هيبعد . ست هيمن و سا نيب يتيميصم

 هيسراغش و از سا يوقت. زنه ياون دختره بهم زنگ نم هگيمتوجه شدم كه د. گرفتم هياز سا يپول خوب هيدوباره  د،پروژه تموم ش نيكه ا نيا

 يراستش و بخوا. دينقشه رو كش نيا نيهم يبرا. رهيخواست انتقام بگ يبه دل گرفته بود و م نهيدختر ازش ك نيگرفتم، گفت كه دوست پسر ا

به تمام معنا  يروان هيداد كه پسره  يشون مدست كم اگه حرفش راست بود، ن. كنه ينم يكار نيهمچ يشعورپسر با عقل و  چيه. باور نكردم

 يبود كه پسره م گهيد يراه ها يليخ. موضوع مشكوك شده بودم نيمن به ا ينكنم، ول يمورد كنجكاو نيدر ا يليگفت كه خ يرضا م. بود
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رو برام  هيقض نيو تونست ا زد يحرف هيوسط رضا بود كه  نيفقط ا. زد يازش حرف م هيسابود كه  ينيهم نشيتر بيتونست انتخاب كنه و عج

با نقشه من و سر راه  ن،يهم يكنه و برا دايبه هم زدن با دختره پ يبرا يبهونه ا هيخواست  يدوست پسر دختره م ديكه شا نيا...كنه هيتوج

حال  نيبا ا. تر بود يكم منطق هيحرف به نظرم  نيباز ا. تو بوده انتيو به هم زدنم خ رهامكا نيا ليبعد هم به دختره گفته كه دل. دختره قرار داد

 .گرفتم كنار بكشم ميتصم...ومديكار خوشم ن نياز ا

 :ادامه دادم نيهم يبرا. شه يحرف زدن داره تموم م يدونستم مهلتم برا يم. كردم يم دايپ ينيب زشيداشتم آبر دوباره

تا . خوشحال شد يكارم كل نياومد، با ا يخوشش نم هياز سا يليبارمان كه از اولش هم خ...فاصله گرفتم بشيو غر بيعج يو پروژه ها هياز سا -

 دختر شيپ يكه هفته  دهيدهن لقمون به مامان و بابام گفت كه بارمان و د يها هياز همسا يكي...داد رييو تغ زيافتاد كه همه چ ياتفاق هيكه  نيا

اعتراض و قهر از خونه  يو جمع كرد و به نشونه  لشيبارمان هم وسا...با هم كردند هيقض نيسر ا يبد يبابام و بارمان هم دعوا. خونه آورده

. محكم تر شد يگرفتن خونه مجرد يبرا ممونيشد كه تصم نيا. تونست اونجا بمونه يتا ابد كه نم...خوب يول...رضا موند يمدت خونه  هي. رفت

دونست  يبابام هم كه م. كنه يه برگرده خونه و معذرت خواهداد ك يغرورش اجازه نم. ديكه بارمان داشت ته كش يكم كم پول گه،ياز طرف د

جو خونه . داد ينم تيقدم بشه اهم شيكردن پ يآشت يگفت برا يمامانم كه م يگذره، به التماس ها يرضاست و بهش بد نم يبارمان خونه 

گفت جو خونه  يم. شد يبود و نمره هاش بد م شده رستانينگران آرمان بود كه تازه وارد دب يمامانم بدجور. بود ختهيهم ر هب يمون حساب

بارمان دست به اون  يگرفته بودم بسازه، ول هيكه از سا يدادم كه فعال با همون پول شنهاديمن به بارمان پ...بچه درس بخونه نيده ا ياجازه نم

شد كه فشار  نيا. نهيو بب مونيخونه مجرد واريدرنگ در و  قهيدق هيحداقل  يول رهيو بم رهيبگ هيده سوء تغذ يم حيگفت ترج يمزد و  يپول نم

 ...ميبش دهيكش هيباعث شد دوباره به سمت سا ميكه داشت يو عجله ا

شد  يم شتريبه سرم كه هر لحظه دردش ب يدست. شه يدونستم زمانم داره تموم م يم. كردم يم دايكم كم داشتم حالت تهوع پ. كردم يمكث

 :و گفتم دميكش

 يم...دندونمون ريپول بره ز نيا يآسون باعث شد مزه  تياولش با پول خوب و مامور. كرد يباز يحرفه ا يليمورد ما خنقشش و در  هيسا -

بعد كه ...داد يآسون بهم م يها تيمامور نيهم يبرا ستم،يو محتاج دستش ن چارهيبدبخت و ب ال،يمثل دان يا گهيد يكه من مثل پسرها ديد

 يبه قول اون م يطور نيا. كار كنم نيو اونم وارد ا رميتونم دست داداشم و بگ يگفت اگه بخوام م...وارد شد يا هگيشدم، از در د زمپول ال ديد

گفت كه با  يمثال م...داد يبهمون م يبيعج يها تيمامور...كار شد نيشد كه بارمان هم وارد ا نيا. ميدرآمد و داشته باش نيدو برابر ا ميتونست

اعتراف كنم با  ديبا...جور كارها نياز ا...فالن كار و بكن يفالن مهمون يتو...برو خونه ش...به هم بزن...ريزش فاصله بگا...فالن دختر دوست شو

 ...ميبرد يشد، رضا رو م يها كه م ياز مهمون يبعض يتو. گذشت ياز قبل بهم خوش م شتريب يلياومدن بارمان خ

 :به خنده افتادم و گفتم ارياخت يب

اونا . كرد يم تيو اذ اليدان يليخصوصا بارمان خ...بودن كه مثل اون بودن گهيد يدو تا از پسرها يكيو  اليدان شهيه مون هم همخند يسوژه  -

بناممون و پول بابامون كه  يمن و بارمان غرور اصالت خانواده ...فاصله و اختالف بود يليما خ نيخوب ب. اومد ياز ما خوششون نم چيهم ه

و  رنيبگ شتريب يكردن پروژه  يم يمرتب سع. از ما زرنگ تر بودن يلياعتراف كنم كه اونا خ ديالبته با...ميو داشت ديرس يبهمون نم شيچيه

كه مهم  يزيچ...ميداد ينم تياهم يليحال ما خ نيبا ا. كرد يم شرفتيچشم ما داشت پ يجلو يچ نيع اليدان. كنن كينزد هيخودشون و به سا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٢ 

 يبود با سرزبون و مهارت تو پيو ت افهيداشت ق تيكه اهم يزيوسط چ نيا...مهم مال من و بارمان بود يها تياموركه آخرش م ودب نيبود ا

 .از اونا بود شتريمن و بارمان ب يهم تجربه  نهيزم نيا يرفتار كردن با دخترها كه تو

 نيهم يبرسونم، برا ييماجرا را به جا نيتر ا عيسردوست داشتم . كرد يم تميداشت اذ يكم كم حس كالفگ...شده بود ديشد مينيب زشيآبر

 :به لحن و كالمم دادم يشتريسرعت ب

بار  هيمثال . ميكرد يم يكنجكاو يليخ نيهم يبرا. وقت ازمون سوء استفاده كنند هيآدما  نيا ميو نذار ميكه پپه نباش ميگرفت ميبا بارمان تصم -

و  تذهنمون ثب يرو تو نايا يهمه . نفر از دور ازمون عكس گرفت هيكه  دميقشنگ د رون،يب مياز دخترها رفته بود يكيبا  هيكه طبق دستور سا

 نيماش هياون روز ...افتاد ياتفاق م،يحرفه ا هيبه قول سا اي ميرسم تيمامور نياول يكه تو نيتا ا...ميو دنبال جواب براش بود ميضبط كرده بود

 هيسا هب هيموتور سوار هم سا هيو  نيماش هي...به خودم و لباسام وصل كردن ابيو رد كروفونيم...كار گذاشته بودن نيبهم دادن كه توش دورب

باهاش در ارتباط بودم  ينترنتيبه صورت ا هيسا ييبود با راهنما يكه چند وقت يدختر دنيد يبرا ديبا...اومدن يم ميكه سوارش بود ينيماش ي

 تاپلپ  يخالصه نصفه شب كه دختره خواب خواب بود، فالن اطالعات و از تو...دختره و يخونه گفته بودم بعد از گشت و گذار برم  هيسا. برم

 هيفقط . بهم داده بود تيمامور نيا يتو تيموفق يبرا ييايرو شنهاديپ هي هيسا. مهمه يليخ تيمامور نيدونستم ا يم. دختره بردارم يبابا

ارتباط با دخترها  يكه تو يبه نظر من...ديرس يبه نظر م يصدف دختر خوب...نگفتم يزيهم در موردش چ چكسيكار بود كه من به ه يتو ياشكال

نداشتم كه  تيته دلم رضا يليخ نيهم يبرا...آورد يرو در م يآنچنان يدخترها يدختر خوب بود كه داشت ادا هيكم تجربه نبودم، صدف 

دختره رو ترس برداشته ...شد يدفعه چ هيدونم  ينم...افتاد ياتفاق بد يول...آماده شدم تيمامور نيانجام دادن ا يحال برا نيبا ا. بدم شيباز

كه پشت سرم بود  هيموتور...شد يچ دميمن اصال نفهم. انداخت رونيب نيافتاد خودش و از ماش سيپل نيماش هيچشمش به  ابونيخ وسطتا ...بود

كه بهم دادن  يو زور و اسلحه به راه افتادم و طبق آدرس ديبا تهد...ودممن شوكه شده ب. انداخت نيماش يخودش و رسوند و دختره رو تو عيسر

 يكرده، ول يهمكار سيانتظار داشتن كه اعتراف كنه با پل...دنيبا شكنجه و هزار تا راه و روش تهوع آور از دختره حرف كش. ميفتانبار ر هيبه 

چون  يكار و انجام داده، ول نيدوستاش ا كيجاش هم به تحر نيبره و تا هم نرويپسر ب هيخواسته با  يبار بوده كه م نيدختره فقط گفت كه اول

 دترشيجد يكه مدل ها يمخف يها نياز دورب يكيبوده، چشمش به  زهايچ نيدونم از ا يو نم يو برق يكيواردات لوازم الكترون ارك يباباش تو

 ييشد با اون كارها ينم...گند زده شده بود تيمامور نيبه ا گهيد...ديپر رونيب نيشد كه از ماش نيا...دهيو باباش وارد كرده بوده افتاده و ترس

شاهرگ گردن  يزدن تو...چاقو رو هي...دادن و بيرو ترت يو دزد ييآدم ربا يشد كه صحنه ساز نيا...كرده بودن ولش كنند رهكه با دخت

 ...چشم من ياونم جلو...صدف

صدف و  يزيخونر يبود كه داشتم با دست جلو روزيد نيانگار هم...انبار برگشتم يتو گهير دبا هيكردم  يحس م...دمياز حرف زدن كش دست

دستام و ...رهيمرگش و بگ يكه نتونست جلو ييدستا...كه ناخواسته صدف و به قتل گاه كشونده بود ييدستا...به دستام كردم ينگاه...گرفتم يم

لعنت به ...شومش شروع شد ييبايبا ز زيكه همه چ يصورت...از صورتم...اومد يم از خودم بدم...اومد يازشون بدم م...داختمان نييپا

 ...گناه و كار خالف بود يكه تو يلعنت به حرص...لعنت به من...ييبايز

دست  يرزوآ هي...و مرگ...رهيناخواسته، جونم هم ازم بگ ادياعت نيكه ترك كردن ا نيا...ها وجود داشت ياهيس نياز ا يخالص يراه برا هي فقط

 .شد يم ارياگه فقط بخت و اقبال باهام ...بود يافتني



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٣ 

 ازدهمي فصل

 

ناسزا  يصدا...زمزمه هاش يصدا...راه رفتن هاش يصدا...شده بود فياعصابم ضع. دميشن يناله هاش و م يصدا. داده بودم هيو به در تك سرم

 :كه از پشت در بگم نيجز ا. تونستم بكنم ينم يكار چيه. گوشم بود يهمه تو...دادنشان

 !اريطاقت ب -

كم غذا  يليخ...آوردم يغذاش و براش م ينيبالفاصله س. كه دوباره ضعف كرده و ساكت شده دميفهم يم دم،يشن ياز انبار نم ييوقت كه صدا هر

اومد، از  يم رونيب ياز انبار قهيچند دق يهر بار كه برا. تونست تحمل كنه يدونم معده ش تا كجا م ينم...هر روز كمتر از روز قبل...خورد يم

 رونيكه از اتاق ب يبار نيآخر. الغر شده بود يهمون دو روز حساب يتو. كردم يش و بدن عرق كرده ش وحشت م دهيپر يرنگ و رو دنيد

 ...رهيبگ واريراه رفتن دستش و به د ياومد، مجبور بود برا

 يرادمان فرق م تيوضع يول...دردسر داشته باشه و مرتب بخواد دنبال مواد بگرده يخواد ترك كنه كل يكه م ينيمعتاد هروئ هيكردم  يم فكر

طور مقاومت  نيرادمان بود كه داشت ا نيشد ا يباورم نم...نيو بعد هم ترك كردن هروئ...كرده بود فشيماهه ش ضع هي ياعتصاب غذا. كرد

 يزيانگار مقاوم تر از اون چ يول...شجاع يليبود و نه خ يكليو ه يقو يلينه خ...يكن تينبود كه كنارش احساس امن يياون پسرها از...كرد يم

 يفشار محو م نيا رياز قبل ز شتريكه روز به روز ب دميد يخاصش و م ييبايكردم، ز يبه صورتش نگاه م يوقت...كردم يبود كه فكرش و م

 .كنم نشيداشتم، تحس شيكه بابت سالمت يدلم كنار ترس يكرد تو يوادارم م دنشمصمم بو يول...شد

كرد  يم يداشت تند و با عجله غذا رو سرهم بند ايرو. رفتم نييپا يو بدو بدو به طبقه  دمياز جا پر. ادي يشدم كه دوباره صداش در نم متوجه

 .زد يهم داشت ناخوناش و الك م هيراض. كرد يپخش كرده بود و مرتب م نيزم يكه رو ييكاوه پوشه ها. تا سر كارش برگرده

 ديكل. از پله ها باال رفتم. گذاشتم ينيس يو با ماست تو ختميبشقاب ر يقابلمه تو يكم برنج از تو هي. رو كنار زدم ايبرداشتم و رو ينيس هي عيسر

 .آوردم و در و آهسته باز كردم رونيپشت شلوارم ب بيو از ج

 :گذاشتم و گفتم نيزم يرو جلوش رو ينيس. و گرفته بود نشسته بود و با دستش شكمش نيزم يبه رادمان افتاد كه دو زانو رو چشمم

 .يهمه ش و بخور ديبا...رم يجا نم چيه يتا غذات و نخور -

. داد يخودش و آهسته تاب م. عرق شده بود سيسر و گردنش خ. شونه هاش خم شده بود. ديلرز يزانوش بود به شدت م يچپش كه رو دست

 :با تاثر نگاهش كردم و گفتم. ديكش ريخودمم ت يل و احوالش، معده حا دنيبا د. چشماش و از درد بسته بود

 .يكار و ادامه بد نيا يتونست يتر شد يكم قو هيبعدا كه  ديشا...شو الشيخ يب...رادمان -

 :گرفته گفت ييزد و با صدا يپوزخند

 !گهيقت دو چيه اي...االن اي...يد يوقت انجامش نم چيفردا، ه يبرا ياگه كار امروزت و بذار -

 :حرف و زدم نيا ارياخت يدونم چرا ب ينم

 !ستياون قدرها هم بد ن هيقض نيا! به بارمان نگاه كن -

 :صداش و باال برد و داد زد. دفعه چشماش و باز كرد هي
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 يتو نم ه؟يچ يوند يم...مواد لهش كردن نيبا هم...خردش كردن ؟يبود دهيد! نه ؟يبود دهيد ادشيتو داداش من و قبل از اعت ست؟يبد ن -

 ...يفهم

 .نبود ازش كتك هم بخورم ديبدنش نمونده بود، مگه نه بع يتو يجون. و پرخاشگر شده بود يعصب تينها يب. چشماش و بست دوباره

 :به بازوهاش زد و ناله كرد يچنگ

 شه؟ يچرا تموم نم...ايخدا...شه؟ يتموم م يپس ك -

 يچنگ م نيش به زم گهيبا دست د...ديلرز يبدنش م...قرار بود يب...شوفاژ گذاشت يو رو سرش. شوفاژ گرفت و خم شد يو به لوله  دستش

 هيبگم كه  يزيخواستم چ...نمشينب يطور نيا گهيبكنم كه د يدوست داشتم هركار...كرد يم م وونهيد تيوضع نيا يتو دنشيواقعا د. زد

 :پرشتاب گفت يشد و با لحن اقوارد ات ايدفعه رو

 !دهاوم اليدان -

 :گفت ايرو. چشمام از ترس چهار تا شد. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 .فهمه يسراغ رادمان و م ادي يمطمئن باش م يول ده،يهنوز نفهم -

كردم به  يآب دهنم و قورت دادم و سع. پشت شلوارم گذاشتم بيج يو تو دشيكل. رفتم و در انبار و قفل كردم رونياز اتاق ب. دميجا پر از

كه  نيبدون ا. از پله ها باال اومد عيمشت كرده سر ييموند، با دست ها يگرگ زخم خورده م نيكه ع اليبعد، دان ي قهيدق هي. بشم خودم مسلط

 :مشت به در زد و گفت...در باز نشد...ديرو كش رهيدستگ...دهنم بود يقلبم تو. رفت ينگاهم كنه به سمت انبار

 ؟ين بدخودت و به كشت يخوا يم! يبازش كن لعنت -

 ...دست منه ديكل ديفهم يم الياگه دان. زد يم نهيس يقلبم به شدت تو. آهسته از اونجا فاصله گرفتم. دينشن يجواب

 :خرامان جلو اومد و گفت هيموقع، راض نيهم در

 ...دست دختره ست ديكل -

 ينم...سر جام خشك شده بودم. خودم خفه ش كنم يدوست داشتم با دستا. لباش نشسته بود يرو انهيموز يلبخند...نگاهش كردم يناباور با

 .تونستم جم بخورم

 :آرامش قبل از طوفان بود گفت يكه نشون دهنده  يبا لحن. ديبه سمتم چرخ اليدان

 !و بده به من ديكل -

 :گفتم. كردم اعتماد به نفسم و از دست ندم يسع

 بده؟. ش خراب نشه افهيبرات بكنم كه ق يكار هيخوام  يمنم م ؟يخوا يش نم افهيمگه اون و به خاطر ق -

 :گفت ديلرز يم تيكه از عصبان ييبا صدا. فاصله ش و باهام كمتر كرد اليدان. قدم به سمت عقب رفتم هياز ترس . به سمتم برداشت يگام اليدان

 .كارم دخالت نكن يتو...و بده به من دياون كل -

 :و گفتم ستادميجلوش وا. سمت در رفتم به

 .يو خراب كرد شيزندگ يكاف يبه اندازه ...ت از سرش برداردس! نه -
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 :گفت. قرمز شده بود تياز عصبان صورتش

 .در برو كنار يبا زبون خوش از جلو -

 :تكون دادم و گفتم نيو به طرف سرم

 !نه -

برق از سرم ...صورتم زد يوو محكم ت ديبكشم كه من و به سمت خودش كش رونيخواستم دستم و ب. ديدست چپم و كش. سمتم حمله كرد هي

ولو بشم گلوم و گرفت و  نيزم يرو نكهيقبل از ا. خوردم زيل نييزانوهام سست شد و به سمت پا. از شدت ضربه، محكم به در خوردم...ديپر

 :داد زد. گلوم حبس شد ينفسم تو...سوخت يطرف راست صورتم م...رفت يم ياهيچشم راستم س...چسبوندمحكم من و به در 

 .كشن يهمه مون و م رهيپسره بم نيا! و بده من ديلك -

 :با نفرت نگاهش كردم و گفتم...ديد يچشمام بهتر م...دميكش ينفس صدادار...دستش و شل كرد. كرد يداشت خفه م م...دستش چنگ زدم به

 !ريبرو بم -

 .ولو شدم نيزم يرو. به چارچوب در خورد ميشونيپ .ديسرم چرخ. صورتم خورد يدوم محكم تو يليكه بجنبم، س نيو ول كرد و قبل از ا دستش

 :دميرو شن هيراض يوحشت زده  يصدا

 ؟يشد يچرا وحش ؟يكن يكار م يچ -

 :داد زد اليدان

 !نييگمشو پا -

 بغصم بود؟...ايكرده بود؟ قلبم بود  ريگلوم گ يبود كه تو يچ. ديد يجا رو نم چيچشم راستم ه. و باز كردم چشمام

 :داد زدم. چونديدستم و پشتم پ. بلندم كرد نيزم يو از رو ديكشدستم و  اليدان

 !آشغال ولم كن -

 .اگه تكون بخورم دستم بشكنه دميترس. كردم يناله ا. چونديو محكم تر پ دستم

 :و داد زدم اوردميو بگرده كه طاقت ن ميپشت يها بيخواست ج. نكرد دايپ يزيچ. كرد بميج يو تو دستش

 !بهم دست نزن -

 :گفت جانيدستش و جلو آورد و با ه اليدان. در آوردم بميو از ج ديكل. انداختم نيزم يخودم و رو. محكم به در خوردم. هلم داد. تر شد يانعصب

 !بدش به من! دختر خوب نيآفر -

 :زد و داد زد واريبه د يمشت تياز عصبان اليدان. در به اون طرف پرت كردم رياز ز ديدفعه كل هي...گذاشتم و دستم و روش نيزم يو رو ديكل

 !باال ايب!...خسرو -

 .كرد يدرد م يلياستخون گونه م خ. زدم يترس نفس نفس م از

 :به در اشاره كرد و گفت اليدان. به سرعت از پله ها باال اومد اليدان يگاردهاياز باد يكي

 !بشكنش -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٦ 

 :زدم داد

 !نه -

 :در انداختم و گفتم يدوباره خودم و جلو. ديحركت من و كنار كش هيو با  ديدستم و كش خسرو

 !يولم كن وحش -

 :ميدياز طرف چپمون شن ييآورد كه صدا ورشيدوباره به سمتم  خسرو

 !كنم يم اهيروزگارت و س يبهش دست بزن -

 :صداش كردم...آهسته يليخ...با بغض...شد دهيبه قلبم تاب دياز ام يش، نور رهيصورت آشنا و ت دنيبا د...ميديسه نفر به سمت صدا چرخ هر

 ...بارمان -

 :آورد و گفت نييبارمان اسلحه رو پا. كتش كرد يداخل بيج يدست تو اليبالفاصله دان. ديكش رونياسلحه رو ب. و پشت شلوارش برد دستش

 ...تركونمش يم يتكون بخور -

 :و لحن پرتمسخرش گفت يزخم يبارمان با همون صدا. بود سر خورد نيزم يكه رو يوتريهارد كامپ يهمه مون رو نگاه

 يم رونيسردار ب ياز پرونده ها ميكه دو ساله دار ييها ليفا...ميدار يكه از دختر مردان ياطالعات...يخواست يم يكه از بانك مركز ياطالعات -

 يم يمحب يشدن جلو طيبه خمعتاد نگه داشتن داداش من  نيبب! خوب فكر كن...من افتاده يپا ريكه االن ز استيهارد رو يهمه ش تو...ميكش

 !نه اي زهار

 :بالفاصله به خودش اومد و گفت. خورد يتكون محسوس اليدان. آهسته به هارد زد يلگد

 .دم يهات و گزارش م يسركش نيمطمئن باش ا -

 :سر تكون داد و گفت يبا خونسرد بارمان

كه نذاره گدا  ستهيا يم يفقط كنارت وا يفكر كرد. يكن يب مو با هم خرا تيدو تا مامور يده كه دار يمطمئن باش خسرو هم گزارش م -

 م؟يخوشگلت چنگ بنداز يمثل ما به لباس ها ييگدوره ها

 :ادامه داد. ديخند يم يهم داشت با بدجنس تياون موقع يتو. شد ينم باورم

 .رو گزارش بده يگ يم يو هرچ يكن يكه م يخورده كه هركار ياز كنارت جم نم نيا يبرا -

 :گفت يخاص يبا لحن. داد طنتيوسوسه به صورتش ش يبرق آشنا. به خسرو كرد رو

صورت داداش من تا ...رانيا ادي يهم تا تابستون نم يدختر مردان...كنه يداداش من و معتاد م اليدان ،ياگه اون در و باز كن ه؟يچ يدون يم -

 ...نه اون و دينه من و دار گهياون وقت د...شه يتابستون خراب م

 :زد و گفت طنتيپر از ش يبارمان لبخند. به هم كردند يهمزمان نگاه مشكوك ال،يو دان خسرو

 !و خراب كنه زيهمه چ يو گذاشت يو نگاه كرد اليو بر و بر دان يستاديمواخذه ت كنه كه چرا وا يمحب يتو كه دوست ندار -

 :به كالمش داد و گفت يسوزناكلحن . كرد يخسرو رو وسوسه م زشيبا اون لبخند و لحن سرزنش آم داشت

كه مال امثال  ييها يدنبال خرده كار يبر يش يمجبور م ،يستيوا سيرئ دميشا اي...يروز كنار خود محب هيكه  نيا ياون وقت به جا -
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 .يعقده ا يروان ي كهيمرد نيفقط به خاطر ا...مهيرح

 :موضع داد و گفت رييشده، تغ يبارمان ته دل خودش هم خال يهاكه مشخص بود با حرف  اليدان. نگاه كرد اليبا سوء ظن به دان خسرو

 .يخودت جولون بد يبرا يطور نيذارم هم ينم. يديخودت دشمن تراش يامروز برا! چشمم بهته بارمان -

 :ان كرد و گفتبه بارم يخسرو با اخم نگاه. راهش شد يبارمان بدرقه  يخنده  يصدا. رفت نييو بهمون كرد و با سرعت از پله ها پا پشتش

 .يزيرو به هم بر ايكل دن...باند و كه چه عرض كنم نيكه ا يو دار لشيصفت پتانس طونيش يتو -

 .نگفت يزيزد و چ يپوزخند. برداشت نيزم يهارد و از رو بارمان

 :دو زانو جلوم نشست و گفت. بارمان به سمتم اومد. خارج شد الياز و اليبه دنبال دان خسرو

 .نميبب بذار صورتت و -

كه  يسرم و آهسته باال آورد و با لحن مهربون...چونه م گذاشت ريانگشتش و ز. انداختم نييگذاشتم و سرم و پا اليدان يليس يجا يو رو دستم

 :قبلش فرق داشت گفت قهيصد و هشتاد درجه با لحن صحبت كردن چند دق

 ؟يكنه رو نشون بد يكه درد م ييبه عمو دكتر جا يخوا ينم -

با پشت دستش صورتم و نوازش . آورد نييآهسته دستم و پا. دستم گذاشت يدستش و رو. زد يم نهيس يتو شكيگنج نيدونم چرا قلبم ع ينم

 ...كرد

 سته؟يچرا دوست داشتم زمان وا...زد؟ يطور م نيچرا قلبم ا...زدم؟ يچرا دستش و پس نم...ايخدا

 :آهسته گفت...صورتم گذاشت يدستش و رو كف

 ...كشم يمن نفس م ينه تا وقت...شتميكه من پ ينه تا وقت...ذارم دستش بهت بخوره يمن گهيد -

 كنه؟ يطور آرومم م نيچرا حرفاش ا...چشمم حلقه زده؟ يچرا اشك تو...بغض كردم؟ چرا

صورتم و با ...بود يشتندوست دا يليخ...يبود، ول بيعج...اومد يوسوسه نم يبه آقا يهمه مهربون نيا...دو تا دستش صورتم و قاب كرد با

 ...زد يمحبت توش موج م طنت،يبرق ش يبه جا. چشماش نگاه كردم يبه آب...شستش نوازش كرد يانگشت ها

 فته؟ياتفاق ب نيا ديبا يتيموقع نيچيهم يو دو سال تو ستيچرا بعد ب...چرا االن؟...ايخدا

 :آروم تر از قبل گفت. دميكشخودم و عقب ...قلبم آروم و قرار نداشت...ديو به سمت خودش كش من

 ...نميو بب تيپناه يب نيدوست ندارم ا...فقط...كنم ينم تتياذ...نترس -

اگه  دميترس يم...قلبم و حس كنه يبشم، ضربان باال كياگه بهش نزد دميترس يم. ديبازوم و من و به سمت خودش كش ريو گذاشت ز دستش

 يكه اتفاق افتاده بود و نم يزياز چ...دميترس يم...كه چطور سقوط كرده نمينب گهيد دميترس يم...بشم، تا ابد گرفتارش بشم كيبهش نزد

 ...دميترس يبهش اعتراف كنم، م مخود شيخواستم پ

قطره اشك مژه  هي...چشمام و بستم...آروم پشتم و نوازش كرد يليخ. شونه گذاشتم يو آهسته سرم و رو...بازوش و گرفتم...ديلرز يم دستام

 ...قلبم آروم گرفت...ر كردهام و ت

 يحت...كرد يم نيو برام دلنش زيكرده بودم كه همه چ دايرو پ ييجا...تموم شده بود يهمه چ...و با اشك و آه خراب كنم يخواستم همه چ ينم
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 ...رحمانه رو يب يليس هيسوزش  يجا

 ...ستيمثل اون ن ايدن يجا چيكه ه ييجا

 ...نوازش كرده بود ييايرو يمردونه ش، روحم و با لطافت يزبرصورتم حس كرده بودم كه  يرو رو يدست

 ...نگرفته بود يمثل اون روحم و به باز يدست چيكه ه يدست

 ...يول...االن نه...ايبگم خدا خواستم

 ياهايرو...نيريش يخواب ها نيكه ب يگمشده ا ي مهيو اضطراب، برام شده بود ن يرحم يب ياهويه نيبارمان ب...تموم شده بود يچ همه

 ...ايدن نيو شوم ا اهيس ي مهيتو ن...كردم داشيپ...سخت يا نهياز ك يناش يبا بغض...قتيحق يتلخ يتو يگشتم، ول يدنبالش م...دخترونه

 .و رو كرد ريو آهسته ز ميسپردم كه تمام زندگ يو به نوازش آروم دست خودم

****** 

 يبارمان وارد اتاق شد، قلبم تو يوقت. بلند شدم و بارمان در اتاق و باز كرد. ميز هم جدا شدا عيسر. ميباز شدن قفل در به خودمون اومد يصدا با

 .مسلما موافق نبود...ديفهم يو اگه هم م...كنه يدونست كه رادمان داره ترك م ياون نم...ختيفرو ر نهيس

بارمان بازوهاش و گرفت و با . داد يتكون م يعصب يو و با حركتداده بود و پاش  هيتك واريرادمان به د. دهنم و قورت دادم و وارد اتاق شدم آب

 :بلند گفت ييصدا

 !يخوام ترك كن ينم! ولش كن ؟يكن يكار م يبا خودت چ يدار -

 :به دست برادرش زد و گفت يرادمان چنگ. رادمان وحشت كرده ي دهيصورت رنگ پر دنيبود با د معلوم

 .برگ برنده تو دستشون داشته باشن هيخوام  ينم...بشمآدما  نيخوام به خاطر مواد رام ا ينم -

 :گفت تيبا عصبان بارمان

 تونه خطرناك باشه؟ يطور ضعف كردن چه قدر م نيمثل تو كه ا ييكسا يبرا نيترك هروئ يدون يم -

 :تكون داد و گفت يعصب يسرش و با حركت. زد يپوزخند رادمان

 ست؟ين يكوفت يزندگ نيگفته مرگ بهتر از ا يمرگ؟ ك ه؟يخطرش چ -

شد صداش  يتر م يبارمان كه لحظه به لحظه عصب. داد يدوباره داشت خودش و آهسته تاب م. دستاش گرفت نينشست و سرش و ب نيزم يرو

 :و باال برد و گفت

 .يحرف بزن من از مردن يبرا ياينبردم كه تو ب نيخودم و از ب يمن زندگ ؟يديفهم! حرفا نزن نيمن از ا يوقت جلو چيه گهيد -

 يدرست و حساب طياون شرا يدونستم تو يم ديبع. زد يبا خودش حرف م رلبيز...موهاش كرد يكه آروم و قرار نداشت، دستش و تو رادمان

 :و گفتم ستادميبارمان ا كينزد. برادرش بشه يمتوجه حرف ها

 .شه يم متمو يهمه چ ارهيچند روز طاقت ب. بذار به حال خودش باشه...رونيب ميبر ايب -

 :سر تكون داد و آهسته گفت بارمان

 ...يفهم يتو نم -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٩ 

 :حرص گفتم با

 يكه اون م يكن يرو م يهمون كار ياالن دار يول ياومد لميف ياون طور اليدان يفهمم چرا جلو ينم...فهمم ينم يراستش و بخوا...آره -

 .خواست بكنه

 :گفتم يبا لحن آروم تر. دادم رونيو با صدا ب نفسم

 .برگرده شيعيطب يبذار داداشت به زندگ...فهيح...كنه يداره خوب تحمل م دميبعد د يخواست كمكش كنم، ول ينم اولش دلم نمم -

 :رو بهم كرد و گفت بارمان

چه  يوند ينم...هيچه عذاب يبفهم يتون ينم...كنه يدرد م شياستخون ها و عضله ها ياالن همه ! ترالن. بهش بخوره اليخواستم دست دان ينم -

 ...ده يبهت م يزنه چه حس بد يم خيخون تو رگ آدم  يوقت يفهم ينم...هيدرد

 :داد زد يدفعه رادمان سرش و بلند كرد و با بداخالق هي

 ...هر دو تاتون...رونيب ديبر...يفهم ينم يو سرحال يهم كه زد ييتو...فهمه ينم! آره -

تونست از جاش تكون  ينم. خوندم يبارمان م يدرد و از چشم ها. دوتا زانوهاش نشست يرو واريدوباره كنج د. از جاش بلند شد يكالفگ با

 .نهيطور بب نيدونستم تحمل نداره رادمان و ا يم. بخوره

 :ميبه خودمون اومد ايرو يصدا با

 !يزد يچه گند نميبب نجايا ايب! بارمان -

 :گفت يعالقگ يو با ب ديبه سمتش چرخ بارمان

 شده؟ يچ -

 :گفت ايرو

 !يكنه كه تو عرضه ش و نداشت يو م يداره همون كار...نگران داداشت نباش! نميبب ايب! زود باش -

باعث شده بود به  ايانگار حرف رو. انداخت و آهسته به سمت در رفت نييسرش و پا. هم رفت يبارمان تو ياخم ها. رفت رونياز اتاق ب و

 :گفتم. به رادمان نگاه كرد ديبا ترد. ستاديدم در دوباره ا. غرورش بربخوره

 .كنم يرو منتف هيدم كه قض يبد شد، قول م يلياگه حالش خ -

 .رفت رونيو بعد پشتش كرد و از اتاق ب...ميبه هم نگاه كرد هيچند ثان. و به چشم هام دوخت نگاهش

 :دميرو شن ايرو يصدا

 كشتن؟ يمن و م نايا ومدي يسر هارد م يياگه بال ينستدو يم! يكن يم ديو تهد يمن كس ليبا وسا نميب يبار آخرت باشه كه م -

 :زد يلحن بارمان موج م يتو يكالفگ

 .ستين نيجز ا يبا ارزشتر زيچ نجايا...از كارشون منصرف شن هيثان هي يكردم تو يمجبورشون م ديكردم؟ با يكار م يچ -

 يپوزخند ايرو. ده يتكون م يداره مثل برادرش پاش و با حالت عصب احساس كردم بارمان هم. گذاشتم بميج يو تو دياتاق و قفل كردم و كل در

 :با سر به اتاق بارمان اشاره كرد و گفت. زد
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 ...ميزن يتازه كن بعد با هم حرف م ينفس هيبرو  -

 يم...دمان نباشهو بهش بگم كه نگران را ششيدوست داشتم برم پ. بارمان وارد اتاقش شد و در و محكم بست. رفت نييپا يبه سمت طبقه  و

 ايكه در و باز كنم متوجه حرف رو نيقبل از ا يدستم و دراز كردم، ول. رو كتار بذاره يو داره كه همه چ شييخواستم بهش بگم كه رادمان توانا

 :شدم

 !نفس تازه كردن -

به در ...اومده بود شيخواب برام پ يتو ش،يپ ي هقيانگار اتفاقات چند دق...دادم هيتك واريسرم و به د...نشستم نيزم يرو. انداختم نييو پا دستم

 ...و حاال...كه اون لحظه كنار اون در داشتم فكر كردم يرينظ يبه آرامش ب...نگاه كردم يانبار

 اتاق پشت سرم يكه تو يكه مرد نيا...دميد يو م قتيحق ي گهيد ي مهينشسته بودم و داشتم ن يدر انبار يدرست رو به رو...طرف راهرو نيا

 ...بود، معتاد بود

 :سرم گفت يتو ييصدا هي...و دور زانوهام حلقه كردم دستام

 "!چشمه از هنرهاشه هي نيتازه ا...معتاده اهاتيمرد رو...يچه قدر بدبخت"

 

****** 

 :حوصله ست يداد ب يكه كامال نشون م دميبارمان و شن يزخم يصدا. زدم در

 ه؟يك -

خورد،  يكه به پنجره م دينور خورش. با رنگ قرمز پوشونده بودند گهيد ياتاقش و مثل اتاق ها يپنجره . دمدر و باز كردم و وارد اتاق ش آهسته

 :گفتم. گرفت يم ياز قرمز يا هيرنگ اتاق سا

 تو؟ اميشه ب يم -

 :شد و گفت زيخ مين. ديكش يم گاريبود و س دهيتخت دراز كش يرو

 !ياتاق ياالنش هم تو نيواال تو هم -

. تا به اون روز دست نخورده يبود و معلوم بود از زمان اسباب كش نيزم يو رو وترشيكامپ. اتاقش كردم واريبه در و د ينگاه. تمنگف يزيچ

 .بود ختهيشلوغ و به هم ر شهياتاقش مثل هم

 :گفتم. مياز روز قبل تا به اون موقع با هم حرف نزده بود. و خاموش كرد گارشيس

 .ينگرانش باش ستين يازين...و...بهترهخواستم بگم رادمان حالش  -

 :و گفت ديبه گردنش كش يدست. تخت نشست يرو

 ؟يكن يكمكش م يچ يبرا -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .معتادش كردن يطور نيسوزه كه ا يدلم براش م...ياز طرف...رو نداره يا گهياون كس د...خوب -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢١ 

 :كردم و گفتم يمن من...دميپرس يخوره به جونم افتاده بود و م نيكه ع يسوال ديچطور با دونستم ينم. نگفت يزيچ يسر تكون داد، ول بارمان

 ...يبه اسم محب يحرف زد يكياز  روزيد...راستش -

 :گفت بارمان

 ...الهيدان سيرئ -

 :گفتم آهسته

 ...بانده سيكردم رئ يفكر م -

 :گفت. بهم كرد ينگاه

 !نيبش ايب ؟يستاديسرم وا يطلب كارها باال نيچرا ع -

 :كرد گفت يم يباز يگاريجاس يتو گاريس يكه با ته مونده ها يدر حال. تخت نشستم يفاصله ازش رو با

 يم سيهمه به اسم رئ. و مرتب كرده زيهمه چ يخاص يركيبا ز. قله ست كه عقل كله ينفر تو هي...مونه يهرم م هيباند مثل  نيساختار ا -

مثل ما هم  گهيچند تا گروه د...هرمه نيا يگروه ما تو قاعده ....دتشيهم تا حاال ند يمحب! چه عرض كنم كه اليبندم دان يشرط م...شناسنش

كنند در واقع  يم يهمكار نايكه با ا يياز كسا يليخ ه؟يچطور يفهم يم...هيمحب اليدان سيرئ...الهيما دان سيرئ. و دارن گاهيجا نيهستن كه ا

متوجه شد كه . داشت يگاهيجا نيهمچ...بود مثل االن من يكس هي هيسا. دارند يكوتاه مدت باهاشون همكار يدوره  هي يبرا ايهستن  يشيآزما

اون ...بعد قبول كرد كه منم وارد ماجرا بشم...كرد ششيآزما نيهم يبرا. ها به دردش بخوره تياز مامور يسر هي يتونه برا يم دمانرا ييبايز

 .و داشت اليسمت االن دان يمحب يعني...بود ياونم محب سيبود و رئ سمونيرئ هيسا...همكار ما بود اليزمان دان

 :گفتم نانياطم با

 !به مواد مخدر نداره يربط چيكدوم ه چيه نايو ا -

 :با سر جواب مثبت داد و گفت بارمان

به ...شونينه به كار اصل يول...ته شده ستباند ما شناخ...نبود كه بهت دروغ بگم نيقصدم ا دم،يكش شيكه بحث مواد و پ ياون روز يول! درسته -

 نيو مشخصات ا يبا باند مواد مخدر بگ تياجبار يدر مورد همكار سياگه به پل. شدن ميسال هاست پشت نقاب مواد مخدر قا...قاچاق مواد

 .باشند دهيگروه فهم يدر مورد كار اصل يزيدونم تونسته باشند چ يم ديبع يكنند، ول يباورت م يبد وگروه 

 :دميپرس. شده بودم جيگ

 .مواد قاچاق كنند ايخوان از راه در يكردم م يكمك كنم؟ من فكر م ييايدر يروين ياز درجه دارها يكيقتل  يازم خواستن كه تو يچ يبرا -

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

 ....دونم ينم -

 :ديپرس يقرار يب با

 راننده شون باشم؟خوان كه  ينم گهيپس چرا نظرشون عوض شده و د -

 :دوباره گفت بارمان
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 ...دونم ينم -

 :دميپرس

 خوان؟ يم يپس از رادمان چ -

 :زد و گفت يلبخند تلخ بارمان

 !كه داشتن رو يتيمامور نيبزرگتر -

 :دميپرس. به تپش در اومد جانياز ه قلبم

 ه؟يچ تيو اون مامور -

 :آهسته گفت...يبا نگران يكم...يوسوسه ا چيبدون ه...يطنتيش چيبدون ه...به چشمام نگاه كرد بارمان

 ! راه بندازن ياون، جنگ داخل ي لهيكه به وس نيا -

 :گفتم يبا ناباور. ارميبود از تعجب شاخ در ب كينزد

 ؟يچ يعني!...نه -

 :و گفتم دميكش ميشونيبه پ يدست

 ...شدم جيمن گ -

 :كرد گفت يم يباز گاريس يكه داشت با ته مونده ها بارمان

 گن؟ يم يمزدور به ك يدون يم -

 :گفتم يباال انداختم و به حالت پرسش شونه

 كار نادرست انجام بده؟ هيتا  رهيگ يكه پول م يكس -

 :با سر جواب مثبت داد و گفت بارمان

 ...نهيكار ما ا -

 :تو ذهنم گفتم. فقط بهش زل زدم...نگفتم يچيه

 "بود؟ يوسط چ نيمواد ا"

 :گفت بارمان

كار و براش  نيده تا ا يرو از سر راهش برداره، به باند ما پول م يكس هياختالف ها و مشكالتش  ايخواد به خاطر اهداف  يم يكس يوقت -

 ...يگرفته تا مسائل شخص استياز س...مختلف ليبه دال...ميبكن

 :دميپرس

 كردن؟ ميباند مواد مخدر قا هيچرا خودشون و پشت  -

 :اخم كرد و گفت بارمان

كه  ييداشتن كه اونا سر مخالف هاشون و آدم ها كيگروه كوچ هي...كارشون مربوط به مواد بود ليگفت اون اوا يم ايرو...ستمين مطمئن -
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 بياز رق يكيداد تا  ياديباند قاچاق كاال بهشون پول ز هيخورد كه  يكارشون زمان رييتغ يجرقه . كردن يآب م ريبراشون خطرساز بودن و ز

و فروش مواد  ديمثل خر...ترور كردن...آدم كشتن...يدون يم...شونيشد كار اصل نيمدت ا هيبعد ...سالشون و حذف كنندو چند  نيچند يها

 يكدوم از اعضا چيه...تا حاال دووم آورده شيحرفه ا يها يكار يباند هم به خاطر مخف نيا...ير يكار لو م نيا يزود تو يليخ...ستيمخدر ن

مواد به  يميمشت دروغ در مورد همون باند قد هي. كنند يكار م يك يدونند دارند برا ينم...من و رادمان يوقت ها اون مثل...گروه نييرده پا

جمع كردن اطالعات  يتو يمهارت خوب...گهياز طرف د...شه ينم سيپل ريدستگ يزيچ فتن،يب سيپل رياگه گ نيهم يبرا. خوردشون دادند

 ...ددارن ياديز يجاسوس ها...دارند

 :چشمام و بستم و گفتم...دستم و باال آوردم و بارمان ساكت شد. كردم يكم داشتم احساس سردرد م كم

 از كارشون خبر نداره؟ يدرست و حساب يهستن كه هنوز كس ياون قدر حرفه ا يبگ يخوا يم -

 :كرد و گفت يتلخ يخنده  بارمان

 .زنم يطور حدس م نيا...يول...دونم ينم يزيچ رونيب ياياز دن...رميجا برده و اس نيمن چند ساله ا -

 :بارمان متوجه شد و آهسته گفت. تمام وجودم و گرفت يديو ناام اسيلحظه  هي. انداختم نييو پا سرم

 نه؟...يشد ديناام -

 :و گفتم دميكش يآه

 ...بگذرونم نجايو ا ميونترسم مجبور شم تمام دوران جو يم يول...ستين يكنه شك ينم دايكه تا ابد كارشون ادامه پ نيا يتو -

 :گفتم ديبار يازش م يكه غم و ناراحت يبا لحن. كردم فكر خودم و منحرف كنم يسع

 به رادمان داره؟ يچه ربط د؟يديشما از كجا در موردش فهم ه؟يجنگ چ يماجرا...يگفت يم...خوب -

 :گفت. دمينگاهم و ازش دزد ارياخت يمنم ب. م بخونهصورت يخواست احساساتم و از تو يانگار م...با دقت به صورتم نگاه كرد بارمان

 ...حدسه هي -

 :بارمان ادامه داد. خوب حس كردم يليحس آرامش خ هيقلبم  يتو...پس فقط حدس بود...دميكش يراحت نفس

 .كم مدرك وجود داره هيحدس كه پشتش  هي -

 :بارمان گفت...اون حس خوب پودر شد بالفاصله

 FNو  MK43دونم  يو نم M4 carbineاطالعات در مورد  يسر هيگفت كه مامور بوده  يم...كرد يباالتر كار م يهاگروه  يقبال برا ايرو -

SCAR  وM4E2  وAT -4  وFN 303  وM590  وMP4N ارهيدر ب... 

 :و گفتم دميحرفش پر وسط

 ؟هيهست؟ مدل گوش يچ يگ يكه م يينايا ارم؟يكه منم سر در ب يحرف بزن يجور هيشه  يم -

 :خنده زد و گفت ريز بارمان

 .اسلحه ست نايا ؟يمدل گوش -

 :بارمان خنده ش و جمع كرد و گفت. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم
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 ...افتاد و منتقلش كردن به گروه ما ايرو يبرا ياتفاق هي يول -

 :دميپرس يكنجكاو با

 ؟يچ -

 :گفت بارمان

 شيبرا يليهرچند كه نتونستند دل...زدند يهم تهمت جاسوس ايبه رو...نييپا يها اندازن گروه يكه بهش تهمت بخوره رو م يهركس نجايا -

 .مثل ما كار كنه تياهم يگروه ب هي يكه برا نييپا نيانداختنش ا...موضوع فقط باعث شد كه حذفش نكنند نيا...ارنيب

 :گفتم يناراحت با

 .رسه يبهشون م يبكنند؟ چ يكار نيبخوان همچ ديبا يچ يخوان اسلحه وارد كنند؟ برا يم يعنيپس  -

 :بهم كرد و گفت يهينگاه عاقل اندر سف بارمان

 يتو يحت...سوخت يها يقاچاقچ...كاال يها يقاچاقچ...محتكرها...شه يها م يليبه نفع خ فته،يكشور راه ب هي يجنگ تو هي يوقت! زهايچ يليخ -

 يآدم از خود گذشته جونشون و وسط م يسر هيجنگ  يتو. شه يهم بهتر مانسان  يها يكار و بار قاچاقچ ،ياوضاع جنگ و اون شلوغ پلوغ

كه  يطور...كنند يتلكه كردن مردم و پول در آوردن استفاده م يها برا يهم هستند كه از شلوغ يسر هي...ميكن يو تو بهتر زندگ نذارن كه م

به  زهايچ يليوسط خ نيا...حمله كردند نتيكه به سرزم ييآدم ها ايبدترند  يسوء استفاده چ يآدم ها نيا يريبگ ميخودت تصم شيپ يتون ينم

 .ارنديرو به وجود ب نهيزم نيدن تا ا يباند قدرت م نيها، به ا يليو اون خ...شن يها م يلينفع خ

 :سر تكون دادم و گفتم. شد يروشن م ميداشت برا ييزهايچ هي تازه

 كاره ست؟ يوسط چ نيدمان ارا...حاال...دارند اجيبه پژمان هم احت نيهم يبرا -

 :آهسته گفت...نگاهش كردم يبا كنجكاو...شد يسكوتش طوالن...انداخت نييسرش و پا بارمان

كنه كه  شونينتونست راض يول ره،ياسلحه رو بگ يها ياز قاچاقچ يسر هيكه الزم داشت، تونست رد  ييوارد كردن اسلحه ها يباند برا نيا -

دختر داشته كه چند  هيو  يرانيزن ا هيآدم ها  نياز ا يكيكه داشتند، متوجه شدند كه  يخوب ياطالعات يها سيرووسط با س نيا...كنند يهمكار

هم  نيده كه همچ يرسه، نشون م يكه به حسابش م ييكنه و پول ها يدخترش م يبرا ميمستق ريكه غ ييبا كارها يساله ازشون فاصله گرفته ول

مشكل  هي...اني يطرفا م نيهاشون ا ليفام دنيبه اموال و د يسركش يبار برا هيهرچند وقت  يكنند، ول ينم يزندگ رانيا...ستيعالقه ن يبهش ب

دارند، براشون  يخوب يمادر و دختر وضع مال نيبودند ا دهيكه د رانيا يپسر جوون تو يسر هي شيبود كه چند سال پ نيا داشتندبزرگ كه 

سرش آوردند كه دختره از اون به بعد از  ييدونه چه بالها يدزدن و خدا م يدختره رو م نيهم يبرا. كنند يكه ازشون اخاذ دنينقشه كش

 يمحل به پسرها يول ست،يهم سربه راه ن يليكه فقط چهارده سالشه و آمارش و دارند كه خ نيبا ا. گرفت و متنفر شد هفاصل هيرانيپسر ا يهرچ

رو از گروه بفرستن كه  يپسر هي...كار دارند برن سراغ دخترش يكس يبا بابا يكه وقت نهيا اگروه م ياز روش ها يكيراستش . ذاره ينم يرانيا

 يول دن،يدختره كش نيهم...نايت ينقشه رو برا نيا...يهرچ...دنيگرفته تا دزد يرياز گروگان گ...ببره شيبا دختره دوست شه و كار گروه و پ

از اون  اي...ستنيدر حدش ن يرانيا يباكالس و خاصه و پسرها يليكنه خ ينم يزندگ رانيا يكرد چون تو يفكر م اي نايبود كه ت نيمشكلشون ا

مورد نظرشون كه بهشون اعتماد داشتند و بهش  يكدوم از پسرها چيكردند نتونستند ه يهركار نيهم يراب. داشت يبد يماجرا خاطره 
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 يكه تو يارتباطات نيباند ا نيچون ا ست،ين يآسون نيخارج كشور هم به ا يكار تو نيو انجام دادن ا يآدم خارج هيكردن  دايپ...كنند كينزد

روز خودم و خالصانه  هيگروه بودم و  نيهم يشانسشون و با من امتحان كردند كه اون موقع تو هشد ك نيا. خارج نداره يداره رو تو رانيا

 هيبا . ك.و.ب.س.ي.ف يساده دختره رو تو يليخ نيهم يبرا...تندداش لهيتحت فشار گذاشتنم وس يهم برا يكه كل يمن...بهشون سپرده بودم

 .دختره ازم خوشش اومد هراو از شانس بد من، ظا...از من اَد كردند ياكانت جعل

 :تاسف تكون داد و ادامه داد يبه نشونه  يسر...كرد يپوف

تونند از من استفاده كنند كه  يكه م دنديفهم ينترنتيا يابطه ر نياز ا...كرد دايادامه پ ينترنتيگروه به صورت ا سيرابطه مون تحت نظر رئ -

 .من به دختره استفاده كنند و باباش و تحت فشار بذارند يكيمناسب از نزد تيموقع هي يتو

 :دميپرس. شده بودم جيگ دوباره

 كه مد نظرشونه دوست بشه؟ يير با دخترهاپس هي ديچرا حتما با. و كار و تموم كنند رنشيخوب گروگان بگ چن؟يپ يچرا لقمه رو دور دهن م -

 :زد و گفت يلبخند بارمان

 .بود دهيباشه كه االن از هم پاش اطياحت يقدر ب نيخواست ا يگروه م نياگه ا -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .هستندحرف ها  نيتر از ا اطياحت يب يليچشم اون همه آدم سروان و كشتند؟ به نظرم خ يو جلو ابونيرفته وسط خ ادتي -

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

دختر با  هي يوقت...يديكه پرس يزياما در مورد چ...بفرستند ياميپ هيخواستند  يمطمئن باش م...يبوده، ول يكار چ نيدونم منظورشون از ا ينم -

ره به مامانش بگه امشب  يمسلما نم...كنه يها مخف يليموضوع رو از خ نيكنه ا يم يسع...دختر كم سن و سال هياونم ...شه يپسر دوست م هي

كه مد نظرمون هستن  ييها سيوقت ها ك يبعض. چونهيگه كه مامانش و بپ يم يزيچ هيدر عوض . رم يم رونيب دميبا دوست پسر جد دارم

شه  يباعث م افهيپسر خوش ق هيدوست شدن با  يوسوسه  يول...دونند يو م نيخودشون هم ا. شه يازشون محافظت و مراقبت م يليخ

خودش ...كنه يكنه پنهون كار يم يخودش سع...كنه يم يطعمه ناخودآگاه با ما همكار يطور نيا. دور بزنند و يمحافظت يمرزها نيخودشون ا

 كه از گروه مامور شده ياون پسر يطور نيدر ضمن ا. شه يصورت كار ما م نيا ريكه در غ يكار...كنه يرو مخف زهايچ يسر هيكنه  يم يسع

رو با دوز و  يكه كس نيا. ممكنه پاش به خونه شون هم باز شه يحت...ارهيدختره به دست ب يخانواده  زرو ا يتونه اطالعات يكار و بكنه، م نيا

 يكن نشيچشم مردم به زور سوار ماش يكه جلو نيتره تا ا يحرفه ا يليخ يكن شيزندان يخوا يكه م يبه محل يخودش بكشون يكلك و همكار

 ...شيراه مدرسه بدزد سر اي

 :گفتم

 .كنه دايو اون پسره رو پ رهيو بگ يدوست نيبعدا بتونه رد ا سيممكنه پل يول -

 :زد و گفت يلبخند بارمان

كه باباش اون  نايمثل ت...سيپل يدارند جلو يخراب يخودش سابقه  يكه مد نظرمونه كه خانواده  يكس اي. ميمورد دو تا حالت دار نيا يتو -

 استيكنند و با س يروش استفاده نم نيخواد باهاشون مبارزه كنه كه در اون صورت از ا يو باند م سهيپل اي لهيكه مثال باباش وك يكس اي...هيطور



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢٦ 

دختره در  يدوست ها...اومد شيپ يكه گفت يمورد نيا هيشب يزيچ هيگروه،  نيهم ياز پسرها يكيكه در مورد  ادمهي...رن يم شيپ يشتريب

به پسره برسه،  سيكه دست پل نيداره؟ قبل از ا يخوب ياطالعات يها سيگروه سرو نيبهت گفتم كه ا ادتهي...گفتند سيپسره به پل نيمورد ا

دن  ياجازه م يبه كس يوقت...ذارن يو كنار نم اطيوقت احت چيآدم ها ه نيا...باشه ادتيباند  نيرو در مورد ا يزيچ هي. و كندند كشخودشون كل

 چيتونه ه يكه اون آدم نم ييكسا...ذارن يخودشون و دور و بر طرف م يكه آدم ها نيا اي...رنيگ يكنه، حتما ازش آتو م يمكاركه باهاشون ه

 .مونند يو كاوه كه مثل دستگاه ضبط و پخش م هيمثل راض...كنند انتيبكنه كه بهش خ ووقت فكرش ر

 :دوباره گفتم نيهم يابر. مردم يم يداشتم از كنجكاو. در آورد يبا صورتش شكلك و

 ه؟يرادمان چ يماجرا -

 :گفت بارمان

كه  ستميشرف ن يقدرها هم ب نيا يول...گروه بشم هم خوب نبودم نيكه وارد ا نيقبل از ا يحت...ستمين يمن آدم خوب...يدون يم...گم بهت يم -

كه در مورد  مياصل تيقبل از مامور...جنگ باشم نيا يو بان خواستم باعث يمن نم...به خطر بندازم گرونيعالمه آدم و به خاطر منافع د هيجون 

. بودم قشيارتش دوست شده بودم و مثال رف ياز درجه دارها يكيبود با پسر  يچند وقت. مهم بهم دادند يول يفرع تيمامور هيبود،  نايت

اونا من و انداختن ...يول...مردن يبرا يحت...ده كردمهم آما زيهمه چ يخودم و برا...اعتمادشون كنم يو خراب كردم تا ب تيمخصوصا اون مامور

تونه آدم و در عرض دو  يدر روز م نيگرم هروئ يليشصت م...يدون يم...كردند قيتزر نيبهم هروئ...مدت نگهم داشتند هي ياتاق و برا هي يتو

 قيبهم تزر...كشه يشه و تا ده روز طول م يمتركش هم بعد از مصرف نكردن بعد از چهل و هشت ساعت شروع  ينشونه ها...هفته معتاد كنه

 يكس...دنديخواستند رس يكه م يزيبه چ....ولم كردند ادياعت نيبعد هم با ا...خردم كردند...كردند يسه چهار روز بدون مواد ولم م...كردند يم

كه قبال  يكس...بعد سراغ برادرم رفتند...بردند نيب كارشون از نياونا من و با ا...عهيمواد بهش برسه رام و مط يكنه، تا وقت يمصرف م نيكه هروئ

 ...تر بود افهيكه از منم خوش ق يكس...كرد يم يهمكار هاشونهم با

 :زد و گفت گارشيبه س قيعم يپك. شده يعصب دميفهم...روشن كرد يگاريس

 يو م اليو دان هيسا...شناخت ياون من و م...فرصت بودند كه حذفش كنند هيدنبال  شهيهم...كشنش ينشه م هيسا ميدونستم اگه تسل يم -

 ديدونستم با ينم گهيد. ستيخالصانه باهاشون ن يرقمه حاضر به همكار چيسال ها قبل هم ثابت كرده بود كه ه...شناخت يرو م يمحب...شناخت

حال  نيبا ا...م كردند چارهيا انتخاب برادرم باونا ب يكنه، ول يكار و م نينباشم كه ا يكه اون آدم دميمن كنار كش...كشورم ايباشم  رمنگران براد

قتل،  يصحنه ساز يو تبحر خاصش تو دشيكه خوشبختانه با اون ذات پل...كنه يبتونه رادمان و متقاعد كنه كه با ما همكار هيكردم كه سا يدعا م

 ...نجايرادمان و بكشونه ا ونستت

 :دميدار كنه پرس حهيرحرف ممكنه احساسات بارمان ج نيكردم ا يكه فكر م نيا با

 چرا تو رو نكشتند؟ -

 :زد و گفت يپوزخند بارمان

 نيجانش هياحتماال نتونستند ...كنند يسرش اومد از من استفاده م يياگه رادمان بال...جا زاپاسم نيمن ا! گفت كه يچ الياون روز دان يديشن -

 .مهخانو نايت يمشكل پسند ياياز مزا نميا. كنند دايمورد اعتمادتر پ
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 :و بلند كرد و گفت سرش

 ...كم از خودت بگو هيتو  ؟يتو چ -

 :آهسته گفتم. به انگشت هام نگاه كردم...انداختم نييسرم و پا...زدم يلبخند ارياخت يب

 ...يمعمول يزهايعالمه چ هي...ندارم كه بگم يزيمن چ -

 :كرد و گفت يو بامزه ا ياخم مصنوع بارمان

 ...ميمعمول يزهايهمون چ دنيمن منتظر شن...؟يبگ يچيه يخوا ينم تو...همه حرف زدم نيمن ا -

 :باال انداختم و گفتم شونه

ذاشتم و  يگاز م يپام و رو قيبدون تصد ن،يخرده آدرنال هيكه به خاطر  ياون قدر...جانيه يب يمعمول يزندگ هي يبه اندازه ...ساده يزندگ هي -

 ...ستين يكردن فيمن مثل مال تو تعر يزندگ...نداشت يتيمسئول چيآدم خوشبخت كه ه هي...دردسر يب يزندگ هي...دادم يم راژيو

 :زد و گفت يلبخند بارمان

 ...من يمثل داستان زندگ...هاست يداستان ها در مورد بدبخت يهمه ...كنند ينم فيرو كه تعر يخوشبخت...آره -

كه هر  ييزهايهمه چ...ابروش شدم يمحو شكستگ...ش و تو دلم شمردمكنار چشما زير يها نيچ...با دقت يليخ...سكوت نگاهش كردم يتو

 ...شد يم زياز قبل برام عز شتريگذشت، ب يكه م يروز

 شيكه معن يو اون خال كوب...كنه يتونست ازم مخف يو نم فشيكه لرزش خف دهيكش يبا اون انگشت ها ييدستا...دستش سر خورد يرو نگاهم

 ادمي...فشرد يكه قلبم و م ييلكه ها...آورد يم رونيب ايكه من و از خواب و رو يزيچ...بازوش يرو يو آب اهيس يهالكه  يجا...و...دميفهم يو نم

 ...هيكه جلوم نشسته ك يكس وردآ يم

 :گفت آهسته

 ...برو -

 يگمشده م تو ي مهين يايرو...شدقلبم از درد مچاله ...افته يم نيف نيبگم كه متوجه شدم دوباره داره به ف يزيخواستم چ...و بلند كردم سرم

و  زيتونست همه چ يم د،يكه به خاطر دو گرم پودر سف يكس...من نشسته بود معتاد بود يكه جلو يمرد...شد كهيذهنم شكست و هزار ت

 ...من و...خودش و...فراموش كنه

كردم و به  يمكث...رو تو دستم گرفتم رهيدستگ...شد به سمت در رفتم يم شتريكه هر لحظه ب يريوصف ناپذ يبا ناراحت...جام بلند شدم از

 ي دهيبه قسمت تراش يدست يقرار يبعد با ب...دستاش گرفته بود نييسرش و ب...از نور قرمز اتاق نگاهش كردم يهاله ا يتو...سمتش برگشتم

 :گفتم...ديسرش كش

مونن  يهستن كه تا ابد با آدم م ييزهايچ هي...كوتاه مدته يخوش هيفقط  نيا...بارمان...؟يبر يم نيخودت و از ب يفراموش ي قهيبه خاطر دو دق -

 ...برادر هيمثل درد از دست دادن ...رنيآروم بگ ستيوقت قرار ن چيدردها ه يبعض...دن يو آروم آروم روحش و آزار م

 :تكون داد و گفت يسر

هر ...ميآدم معتاد خالف كار اضاف هيمن ...ببرم نيخودم و از ب...مخوام خودم و فراموش كن يم...كه نهيبه خاطر ا...ستيهمه ش به خاطر اون ن -
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تو  يزيچ هيكنم،  يم دايكه جرئتش و پ يوقت يول...فردا محروم كنم و شر خودم و بكنم دنيكه خودم و از د رميگ يم ميخودم تصم شيشب پ

 ...كنه يوصل م ايدن نيكه من و به ا يزيچ هي...كنه يخوش م ايدن نيشه كه دلم و به ا يم دايپ ميگزند

 :آهسته گفتم...كردم منظورش رادمانه فكر

 ...نگران نباش...شه يرادمان خوب م -

 :همون فاصله به چشمام زل زد و گفت از

 ...زدم يمن از رادمان حرف نم -

كم رنگش  شينيب زشيآبرچشماش و  يكه سرخ يزيچ...طنتياز اون ش ياز اون وسوسه داشت و نه نشون ينگاهش بود كه نه رنگ يتو يزيچ

 ...بره يم نيمقاومت و تحملم و از ب يتمام مرزها اره،يدونستم اگه به زبون ب يكه م يزيچ...كرد يمحوش نم يكرد، ول يم

 :گفت آهسته

 ...برو -

گرفت بسته  يه روز اوج مكه روز ب يحس يچشمام و رو...دونم چرا بغض كرده بودم ينم...رفتم و در اتاق و بستم رونيب...انداختم نييو پا سرم

 تشيحما ي هيمقتدارنه ش ضعف و پشت سا ياز خودش، پشت حرف ها يديهاش ناام استيكه پشت س نميرو بب يخواستم مرد ينم...بودم

 بشم كه دوست داشتم ينگاه يوسوسه  ريبسته اس يخواستم با چشم ها يم...من دوست داشتم چشمام و ببندم...آره...بود ياهيفقط و فقط س

 .نميو بب طنتشيفقط ش

****** 

 :دميپرس. دميخورد شن يرو كه به در م يمحكم تق تق يصدا

 شده؟ يچ -

 :گفت يبا بداخالق رادمان

 .رونيب اميخوام ب يم! در و نيباز كن ا -

 :دميپرس

 كجا؟ -

 :گفت تيبا عصبان رادمان

 رفتن هم جرمه؟ ييدستشو -

 يدستاش م. ديچيپ يبود به خودش م ستادهيكه وا ييهمون جا. بود ختهيموهاش به هم ر. ن افتادرادما يچشمم به ظاهر آشفته . و باز كردم در

 :بلند گفت يتا چشمش بهم افتاد، با صدا. داد يتكون م يو پاهاش و به شدت با حالت عصب ديلرز

 !برو رد كارت ؟يبد كيشيك نجايا يستيسته واازت خوا يك...خوره نگاه نكن ياگه حالت ازم بهم م ؟يكن ينگاهم م يطور نيا يچرا دار ه؟يچ -

 :بهش رفتم و گفتم يچشم غره ا. حال بهم برخورد نيبا ا يول ه،يدونستم عصب يم

 !ايزودم ب...برو -
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كون تاسف ت يبه نشونه  يسر. كنه يبارمان داره از دور نگاهم م دميد. و كنترل كنم تميكردم عصبان يسع. بهم زد يبه راه افتاد و تنه ا عيسر

 :شد و گفت كيبهم نزد. داد

دن، تازه بعد چند ماه دوباره شروع  يرو ترك م نايقرص و دارو و مراقبت ا يبا كل اديترك اعت كينيكل يتو! آخه دختر...تونه يبهت گفتم نم -

 كنار؟ شيو فردا هم بنداز! چهبه به چه  يتو دهنت و بگ شيمثل نقل و نباته كه دو روز بنداز نيهروئ يكن يفكر م...كنند به مصرف كردن يم

 :باال انداختم و گفتم ابرو

 .ارهيكه مونده رو هم دووم ب يچند روز نيا ديبا...چهار روز گذشته...تونه يم!...نكن هيخودت و توج -

 :به سمتمون اومد و گفت ايرو

 ه؟يماجرا چ -

 :و گفتم اشاره كردم يبا سر به انبار. مشكوك به من و بارمان نگاه كرد يبا حالت و

 !ترك كردن رادمان -

 :گفت بارمان

 ...اديسر داداشم ب ييبه خدا اگه بال -

 :گفت ايرو

 يبرا مشيچه قدر تصم ادتهي...ترك كردن به نفعشه...نباش يقدر احساسات نيا...باش يكم منطق هي...ادياگه ترك نكنه ممكنه سرش بال ب -

 ينم ينجات برادرت كار ياگه برا. شروع شده بود بازم سر حرفش بود شيخمار ياحالت ه يوقت ادمهي يترك كردن قرص و محكم بود؟ حت

 .كنه يكار هي ودشحداقل بذار خ يكن

 :زد و گفت يپوزخند بارمان

آدم از ...زنن يم شيعضالت بدنتون و آت يانگار همه ...كنه يم ريس يكه چطور استخوون درد آدم و از زندگ ديش يشما دو نفر متوجه نم -

 .چه قدر سخته ديكن ياصال درك نم...كار كنه يچ ديدونه با يو درد نم يگكالف

 :رفت گفت يهمون طور كه به سمت پله ها م ايرو

 .يبه ترك كردن فكر كن ياون دوران ترسوندنت كه جرئت ندار يتو يجور هي...ييشه تو يكه متوجه نم ياون -

 :دفعه صداش و بلند كرد و گفت هي بارمان

 دم؟يترس من؟ من ؟يك -

 :بارمان زل زد و گفت يبه چشم ها ايرو

 گم؟ يدروغ م -

 .باز بود ييدر دستشو...سرم و چرخوندم يكالفگ با

دهنم اومده  يقلبم تو. از رادمان نبود يخبر. دميدر و تا ته باز كردم و سرك كش. دميدو ييبه سمت دستشو عيسر. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 :بلند گفتم يبا صدا. دميسرك كش ييدستشو يدوباره تو. هول كردم! ارهيسر خودش ب ييرفته بود؟ نكنه بالكجا ...دميلحظه ترس هي. بود
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 !ستين -

 :كردند يهنوز داشتند بحث م ايو رو بارمان

 .ياونم مثل خودت معتاد و بدبخت نگه دار يخوا يتو م -

 .يفهم ينم يكه تجربه ش نكرد ييتو...ستيبه تو مربوط ن -

 .تو چاه ينداز يبرادرت و م يدست يتدس يدار -

 ترك كردن چه قدر خطرناكه؟ يطور نيا يفهم يم...نهيبب بيخوام آس يمن فقط نم -

 .و قبول كرده بود سكير نيكرد و عقلش سر جاش بود ا يمواد مصرف نم ياون وقت -

 :و بهشون رسوندم و داد زدم خودم

 !ستيرادمان ن...ستين -

به سمت اتاق خودش رفت و من به سمت  ايرو. ديبالفاصله بارمان به خودش اومد و به سمت انبار دو. ب نگاهم كردندلحظه هر دو تا با تعج هي

 .دميكش يچشمم به رادمان افتاد و نفس راحت. دمياتاق بارمان دو

و  دميبازوش و كش. رفتم از خشم دستام و مشت كردم و به سمتش. گشت يتشك و م ريداشت ز. كنه يكار م يدفعه متوجه شدم داره چ هي

 :گفتم

 بود ترك كردنت؟ نيا ؟يكن يم يكار دار يچ -

 :گفت يبلند يو با صدا ديكش رونيو محكم از دستم ب دستش

 .كنم يكه بخوام م يهر غلط...نداره يبه تو ربط...دست بهم نزن -

 :صدا زدم بلند

 !نجاستيا ديايب...ايرو! بارمان -

 :نگاه كرد و گفت ديكش يسرك م يبه هر سوراخ سنبه ا تيبا تعجب به رادمان كه با عصبان. ندخودش و به ما رسو عيسر بارمان

 ؟يكن يكار م يچ يدار -

 :هم گفت يتو ياومد و با اخم ها نييتشك پا ياز رو رادمان

 سهم من كو؟ -

 :با خنده گفت بارمان

 !همه ش و دميكش -

 :دفعه رادمان داد زد هي

 !يتو غلط كرد -

 :نده ش و جمع كرد و گفتخ بارمان

 ...دمش يدو تا فضول بهت م نياونجا دور از چشم ا...انبار يتو ميبر ايب...كم برات كنار گذاشتم هي -
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 :رادمان و گرفت و گفت يبارمان بازو. ميبود بهش چشم غره رفت دهيكه تازه از راه رس ايو رو من

 .داداش گلم ميبر ايب -

 :و گفت ديكش رونيدستش و از دست بارمان ب رادمان

 .گردم ياون سوراخ برنم يمن تو..نجايا ارشيب! جا نيهم -

 :رادمان و گرفت و گفت يدوباره بازو بارمان

 ...اونجا ميبر ايب -

 :داد زد تيو با عصبان ديمحكم دستش و كش رادمان

 .دارم يمن چه حال ستين تيحال يديخودت كش...قدر بهم دست نزن نيا -

 :گفتم

 .اريطاقت ب گهيكم د هي...فردا همه ش تموم شه ديشا...پنج تا ده روزه نيزمان ترك ب...دا روز پنجمهفر...نيبب -

 :برداشت و داد زد زيدفعه به سمتم خ هي

 خام شم؟ ديقشنگ و وعده وع يبچه م كه با دو تا جمله  يكن يشم؟ آره؟ فكر م يبه نظرت من تا فردا خوب م! نيمن و بب -

 :داشت و انگشت اشاره ش و به سمتم گرفت و گفتگام به سمتم بر هي

 ...ولم كن ؟يديفهم...دست از سرم بردار -

برگشت . كرد يدفعه رادمان قاط هي. ديرادمان و كش يبارمان دوباره بازو. عقب عقب رفتم و با التماس به بارمان نگاه كردم. دميآن ازش ترس هي

 :بارمان زد و داد زد ي نهيس يو با مشت تو

 .ت از سرم برداردس -

خشم تو  يكم كم شعله . به رادمان زل زد يسرش و بلند كرد و با ناباور...مشت رادمان نگاه كرد يبا تعجب به جا. عقب عقب رفت بارمان

 :صداش و باال برد و گفت. ديچشماش زبونه كش

 !يشد يچته؟ وحش ؟يزن يمن و م -

 :رادمان زد و گفت ي قهيبه  يچنگ

 ؟يكن يرو من دست بلند م...يتا آدم بش يمون ياون قدر اونجا م...ن اتاقبرو تو همو ايب -

 :برادرش و هل داد و گفت رادمان

 .نشدم سهم من و بده يوحش نياز ا شتريتا ب -

 ينگاهشون م بودم و با تاثر ستادهيگوشه وا هيمن . رادمان تقال كرد كه خودش و آزاد كنه. ديكش رونيكمرش و گرفت و اون و از اتاق ب بارمان

 :رادمان داد زد. كردم

 ؟يريگ يمن و م يو بساطت به راهه اون وقت جلو يكش يخودت م...يعوض...ولم كن -

 :برادرش و به سمت انبار هل داد و گفت بارمان
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انبار تا اون روم و باال اون  يبرو تو...خوام باال بكشم يسهمتم م...ميعوض يكه فكرش و بكن يزياز اون چ شتريب يليخ...ميشكل نيمن ا...آره -

 .يو ندار دنيكش يجنبه ...ياوردين

نگه داشت  رونيرو محكم به سمت ب رهيدستگ. در انبار و بست عيبارمان محكم به سمت عقب هلش داد و سر. به سمت بارمان حمله كرد رادمان

 :و داد زد

 !بجنب...ترالن -

 يبه نظر م يبارمان كه به شدت عصب. داد يزد و ناسزا م يرادمان محكم به در م. و در آوردم و در و قفل كردم ديكل عيسر. خودم اومدم به

 :و گفت ديكش شيشونيبه پ يدست د،يرس

 اره؟يتونه دووم ب يم يعني -

 :زد و گفت يپوزخند ايرو

 ...هم خوبه ياديز...به نظر من كه حالش خوبه -

 :با انگشت به سرش زد و گفت بارمان

 !هرو از دست داد نجايا -

 :گفتم يدواريبا ام من

 .شه يتموم م گهيروز د شيش -

 :به در زد و گفت يلگد تيبارمان با عصبان. داد يهنوز داشت از اون طرف فحشمون م رادمان

 !ستين ياز غذا هم خبر يحرف بزن نياز ا شترياگه ب! ساكت -

 :كم فكر كرد و گفت هي

 !طور نيهم هم يياز دستشو -

 ايبرم كه رو نييپا يشونه باال انداختم و خواستم به سمت طبقه . ميبه هم كرد ينگاه ايمن و رو. رفت نييپا يت طبقه به سم يبا اعصاب خرد و

 :دستم و گرفت و گفت

 .كارت دارم...ايلحظه ب هي -

 :در و بست و گفت. ميرفتم و وارد اتاق خودمون شد دنبالش

 ؟يديد -

 :گفتم يناراحت با

 !رادمان ترك كنه يربذا يخوا ينكنه توام نم -

 :تاسف تكون داد و گفت يبه نشونه  يسر ايرو

 ...آدم معتاد بود هي ياون رو ،يديكه االن د يزياون چ...يول...خوام بذارم رادمان ترك كنه يم قايمن دق -

 :آورد و گفت نييصداش و پا. قدم به سمتم برداشت هي
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 نيا...رو نخور مارهيب هيگن معتاد  يحرفا رو كه م نيگول ا...هينيآدم هروئ هيه كه اون نر ادتي...يول...فهمم كه از بارمان خوشت اومده يم -

 !عشق يو نه حت...نه احترام...شه يم شينه خانواده حال گهيبهش نرسه، د يوقت ماريب

 :بهم كرد و گفت يدار ينگاه معن ايرو. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 ؟يديد يبارمان چ يآخه دختر، تو تو...ير ير وسط كدوم ماجرا مبا س يدار نيقشنگ بب...چشمات و باز كن -

 :انكار كردم و گفتم عيسر

 ؟يگ يخودت م يبرا يدار يچ -

 :چپ چپ نگاهم كرد و گفت ايرو. دونم چرا قلبم به تپش در اومده بود ينم

 هيمرد معتاد؟  هيبود؟  نيتو ا اقتيل! نفهمم؟ ترالن يكن يبه بارمان م يركيرزيكه ز ييهات و نگاه ها يقدر شوتم كه از حواس پرت نيا يعني -

 بود؟ نيمگه نه؟ حد تو ا...بود يبابات قاض ؟ياي يرفته از كدوم خانواده م ادتيخالف كار؟ 

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .منم خالف كارم...ل شدمكه مرتكب قت ميآدم هي طيشرا نيا يمنم االن تو...سازه يآدم ها و احساساتشون و م طيشرا ه؟يچ يدون يم -

 :سر تكون داد و گفت يبا ناباور ايرو

 كنار؟ يعقل و منطق و بذار يخوا يقدر زود م نيا يعني -

همون طور پرخاشگر و ...رادمان نيشد ع يم د،يرس ياگه به بارمان هم مواد نم...گفت يراست م ايكردم؟ رو يم ياز بارمان طرفدار يخوديب چرا

 !شده بود، بارمان كه از اون هم بدتر بود يطور نيو مودب بود ا تيكه اون قدر با شخص ياگه رادمان...يعصب

 :گفت ايرو. كرد يم تميبدجور اذ ايرو يها حرف

دور  ياهيو چروك و س نيچ ،يچشماش بش يكه جادو نيا يبه جا...خوب تو چشماش نگاه كن...ولش كن يكه بهش وابسته بش نيقبل از ا -

 يرفته چطور ادتي. ترالن ستين نيحد تو ا...دستش نگاه كن يرو كيكوچ يكم به زخم ها هي...نيپوستش و بب ي رهيت رنگ...نيچشمش و بب

 آدم معتاده؟ هيكه مقابلته  يطرف يتمتوجه هس ؟يبار اومد

 :و باال گرفتم و گفتم سرم

شه و  يكه با انتخاب خودش معتاد م يبه نظر منم آدم...گهيد يدخترها يمثل همه ...بار اومدم كه از معتادها بترسم يطور نيمن ا...آره -

 يم يكيبارمان و با اونا  يكه دار هيانصاف يب يليخ يول...هيآدم گناهكار و خطاكار...ستين ماريده ب يخودش و خانواده ش و به باد م يزندگ

 ...خودش ارياونم نه به اخت...نشه معتاد شد تيكه وارد اون مامور نيبارمان به خاطر ا...يكن

 :سر تكوت داد و گفت ايرو

زنه، اگه دو روز بهش  يم يكه دم از عشق و عاشق يآدم نيكه هم نيبه ا...شه يجا ختم م هيآخرش به  يول...حرفا همه ش درست نيا...آره -

 ...خودش، گردنتم بشكنه فيبار ك هيره و حاضره به خاطر  يم ادشي يمواد نرسه همه چ

 :گفت ايرو

نفر و بخوان، همه  هي ينره كه دخترها وقت ادتي...طرفه رو تحمل كنه هيتونه عشق  ينم يدختر چيو ه...تونه عاشق بشه ياده نمكه معت يآدم -
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فقط  شيكه خودش و توجهش و وابستگ ينداز يم يآدم يخودت و جلو يحاال تو دار...و شيوابستگ...توجهش و...خودش و...خوان يو م شيچ

 ...يندار ييجا چيآدم ه نيا يايدن يتو تو...هيماربه اون زهر

. زد يم رونيقلبم داشت از دهنم ب. تونستم جوابش و بدم ينم گهيدهنم باز مونده بود و د. شد يدار م حهيحرف ها جر نيداشت با ا احساساتم

 :به سمت در رفت و گفت ايرو

كه  نهيبارمان فقط فرقش ا...يكرد يبا ترحم نگاهشون م شهيكنند؟ حتما هم يكه اسفند دود م يديو د ابونيخمار كنار خ ياون آدم ها -

درست  ،يآخر آخرش وقت خمار...دختر و بلرزونه هيدل  يبلده چطور...بلده با نگاهش وسوسه ت كنه...بلده خوب حرف بزنه...هيچشماش آب

 .شه جهيه، نتمون يتو م يكه برا يزياون چ...چه معتاد شده باشه چه معتادش كرده باشن االح...مثل هموناست

 :در و باز كرد و گفت ايرو. تو چشمم حلقه زد اشك

رغم  يزود عل يليمامان و بابا باال سرشون نباشه، خ ي هيكه اگه سا يهست ييكنم تو از اون دخترها يفقط فكر م...ميآدم رك يليمن خ...ديببخش -

 يشده دست رياس نجايا يخوب كه اتفاق يخانواده  هيكرده از  ليآدم تحص هيدلم سوخت كه ...دن يادعاهاشون سر خودشون و به باد م يهمه 

 .نبوده اقتيهم سر به راه و با ل ادشيكنه كه قبل از اعت يخودش و گرفتار آدم يتدس

 يم رونيم ب نهيقلبم داشت از س. تخت انداختم يخودم و رو. زانوهام سست شد. رفت و در و بست رونياز اتاق ب...بهم كرد يدار يمعن نگاه

 يمرتب به خودم تلنگر م...كرده بود ريبغضم تو گلوم گ...فرق سرم بكوبونه يو تو تيتونست واقع ينم نيبهتر از ا...كرده بود خيدستام ...ديجه

 :مزد

 .خودت و جمع كن...يحق ندار...يكن هيگر يحق ندار -

. اومد يكه به سمت اتاقم م دميشن يرو م يكس يگام ها يصدا .رو فرو دادم يبغض لعنت نيا يبه سخت...دستام و مشت كردم. و گاز گرفتم لبام

 :تو دلم گفتم

 "...كنم االن نه يخواهش م...االن نه"

 :دميراهرو شن يبارمان و از تو يصدا...يول

 !ذارن ها يبرات نم يچيبچه ها ه. خوبه هيدختره راض نيدست پخت ا...شام ايب! ترالن -

 :دفعه داد زد هي

 .كنم ها يخودم خفه ت م يبا دست ها امي يم...ميهنوزم ازت شاك...ادمانر گهيتمومش كن د -

 :و باز كرد و گفت در

 !گهيبجنب د -

 :گفت. صورتم جا خورد دنيد با

 شده؟ يچ -

 :بلند گفتم يكه با صدا اديبه سمتم ب خواست

 ...جا برو نياز ا -
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 :و گفت ستاديوا سرجاش

 حالت خوبه؟ -

 :بلندتر گفتم ييصدا با...اومد يداشت در م اشكم

 ؟يدر بزن ديخانوم اول با هياتاق  يتو يايب يخوا يم يندادن وقت اديبهت ...آره -

 :گفت يعاد يليخ يبا حالت بارمان

 .بدن ادميمورد و وقت نكردن  هي نيا...نه...يراستش و بخوا -

 :كوبوندم و گفتم نيبه زم تيو با عصبان پام

 ...كنم تنهام بذار يخواهش م -

 :سر تكون داد و گفت رمانبا

 !شد نيآهان ا -

 :و گفتم دميكش يقينفس عم. نگاهم كرد يبره، برگشت و با كنجكاو رونيكه ب نيقبل از ا. به سمت در رفت و

 !نيهم...كم تنها باشم هيخوام  يفقط م...ستين ميزيچ -

 :انداخت و گفت نييو پا سرش

 ؟يمطمئن -

 :سر تكون دادم و گفتم يول...نبودم

 .بهتره يطور نيا...آره -

 نيگفت كه ا يبود، م يقدر قو نيدونم چرا ا ياحساس كه نم يول...استيگفت حق با رو يعقل م...هم گذاشتم يچشمام و رو...و بست و رفت در

 كيد آخرش تارهرچن...بود يسقوط حس لذت بخش نيا يتو...يول...كنم يمتوجه بودم كه دارم با سر سقوط م...موضوع فقط به خودم ربط داره

 نيو ا...سقوط يتو يبه لذت و خوش...لذت بسپرم نيكرد خودم و به دست ا يبارمان وادارم م يچشما يوسوسه ...يول د،يرس يم نظرو مبهم به 

 .خوردنه نيبا سر زم ر،ينظ يحس ب نيآخر ا...سقوط نيدونستم آخر ا يداد كه م يعذابم م

 :زد يكرد و حرف م يبند داشت غرغر م هي. ستادميدر اتاقش ا گذاشتم و دم ينيس يرادمان و تو يغذا ظرف

 د؟يكن يچرا حرفم و باور نم. رفته نياز ب مميتا حاال عال روزياز د ديباور كن...رميدوش بگ هيخوام  يم! به خدا دميپوس! گهيد ديدر و باز كن نيا -

گذاشتم و با دقت به  نيزم يرو رو ينيس. كرد يامال خصمانه نگاهم مك يرادمان كنار در نشسته بود و با حالت. و باز كردم و وارد شدم در

هرچند كه به شدت بداخالق به ...ديچيپ يبود و نه به خودش م يصورتش نه از درد و رنج خبر يتو گهيد...گفت يراست م...صورتش نگاه كردم

 .شده بود ليتبد گهيرادمان د هياون چند روز، كامال به  يتو. ديسر ينظر م

و كنار  شيظاهر تيبود كه جذاب نيجالب ا...الغر شده بود يليچشماش گود رفته بود و خ يپا. بود و لباش ترك خورده بود دهيصورتش پر گرن

 طونشيكرد، اون نگاه خاص و ش يكه جذابش م يزينبود و تنها چ ييباياز ز يصورتش اثر يبرعكس بارمان كه تو...حفظ كرده بود نايا يهمه 

 .بود
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 :بلند شدم و گفتم جام از

چون خودش ! كه يدون يم. كنند، تا چند ماه به مواد كشش دارند يكه ترك م ييگه كسا يم. بهتره يبمون نجايا شتريبارمان گفته هر چقدر ب -

 .يبساطش آماده ست ممكنه وسوسه ش يكنه و همه  يمصرف م

 :كرد و گفت ديرس ينظر نمقبل خوش حالت به  يكه به اندازه  شيمشك يموها يدست تو يكالفگ با

 .پسره هم دو ترم دانشگاه رفته و فكر كرده پزشك متخصص شده نيا -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .يخواد كمكت كنه كه به سمتش برنگرد يم يو ترك كن ياريطاقت ب يتونست دهيحاال كه د. كه باهات نداره يپدركشتگ -

 :تداد و گف هيپشتش تك واريسرش و به د رادمان

 .ديدار يتو نگه م نيولتون كنند تا چهار پنج ماه من و ا...شه و من و از دست شماها نجات بده دايپ اليدان يكاش زودتر سر و كله  يا -

 :چپ نگاهم كرد و گفت چپ

 تيو با عصبان دميوسط حرفش پر...شعار دادنت هات نيبه هم...يكارها بكن نيكه از ا ادي يم اتتيبه روح! ها يگرفت يكارت و خوب جد -

 :گفتم

 .كردم يكارها رو نم نيوقت برات ا چيه دميشن ياالنت و م ياگه حرف ها -

اگه نه همون ...و ترك كرده بود نيهروئ يقرص و آرامبخش چيده روز با اراده و بدون ه يكه اون لحظه جلوم نشسته بود، تو يكه پسر فيح

 .مكوبوند يسرش م يو تو ميميقد يافكار و برداشت ها

 :اخم كردم و گفتم. دميكه سرم و بلند كردم، كاوه رو د نيهم. اتاق و روش قفل كردم در

 ؟يكن يكار م يچ نجايا -

 :آهسته گفت شيشگيهم ييو كم رو تيهمون مظلوم با

 ...يچيه -

 :تو دلم گفتم...مونه يو پخش م دونستم كه به قول بارمان، مثل دستگاه ضبط يم. با سوء ظن نگاهش كردم. رفت عيانداخت و سر نييو پا سرش

 ".ميمراقبش باش نياز ا شتريب ديبا"

 :تو دلم گفتم ميرفت يم نييپا يطور كه به سمت طبقه  همون

 ".شه اليكردن، دست به دامن دان دايبدبخت شده باشه كه به خاطر نجات پ ديآدم با هيچقدر "

كه انتظارش  يزيزودتر از اون چ يليدعا خ نيا دميشد، فهم دايپ اليدان يسر و كله  يوقت... يول...زدم يكه رادمان كرده بود پوزخند ييبه دعا و

 ...و داشتم مستجاب شده

 

****** 

 يخودم كفش سرمه ا...ديسف ايمناسب تره  يكه كفش سرمه ا رهيبگ ميتونست تصم يهدا نم. بودم دهيپوش ديبا كمربند سف يسرمه ا رهنيپ هي
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 .بلند مشكل داشتم يهمچنان با پاشنه ها ،يو دو سالگ ستيسن ب يه توهرچند ك. دادم يم حيرو ترج

 :گفت تيدفعه با عصبان هيكرد كه  يم شيداشت صورتم و آرا...ختياز شونه هام ر يكي يبود و به صورت كج رو دهيچيپ سيموهام و بابل هدا

 ره؟ يو م ادي يقدر م نيپسره چرا ا نيا -

و با اخم و تخم به سمتم  ديدر اتاق و به هم كوب تيهدا با عصبان. شه يمختلف از دم در اتاق رد م يبهونه ها هم متوجه بودم كه بارمان به خودم

از . كردمو شالم و سر  دميمنم مانتوم و پوش. نه ايداره  اجياحت يزيچ هيراض نهيرفت تا بب نييپا يكه تموم شد، هدا به طبقه  شميكار آرا. اومد

از  اليبه دستور دان! خالصانه اش يسه روز بود كه طبق دعا. حال و احوالش چطوره نميواستم به رادمان سر بزنم و ببخ يم. شدم ياتاق خارج م

 يمختلف م يمحصوالت بهداشت شيداد و برا يمخصوص م يسفارش غذاها. كرد يكارهاش نظارت م يشخصا رو اليدان. اومده بود رونياتاق ب

با . كرده يرو ادهيدونه در مورد رادمان ز يبود، مشخص بود كه خودش هم م اليدان يكارها يكه تو يطراباز اض. كنه تيكه پوستش و تقو وردآ

هرچند كه به ...سخت، در حال گذروندن دوران نقاهت باشه يضيمر هيموند كه بعد از  يم يبه آدم هيرادمان كامال شب ال،يدان يوجود تالش ها

 .شد يم عيضا يبدجور يمهمون يموضوع تو نيغذا بخوره و احتماال ا يليت ختونس يبود كه نم نيا يمشكل اصل ننظر م

 :كرد و گفت يكوتاه ميمن تعظ دنيبا د. دميراهرو د يكه به اتاق رادمان برسم، بارمان و تو نياز ا قبل

 .بزن پايت نيما هم از ا يبرا! خانوم!...ترالن خانوم! به به -

 :گفتم

 !پررو! گمشو -

 :بارمان ابرو باال انداخت و گفت. نده م گرفتخ ارياخت يب يول

 .هاست يامشب خوش به حال دوست پسر بعض -

 :با حرص گفتم. ديكش يم شيدوباره داشت بحث دوست پسر و پ...كالمش شدم شين متوجه

 ست؟يدوست پسر من ن اروي نيبهت بگم ا ديچند بار با -

 :گفت. شده بود طونيباز چشماش ش. شونه باال انداخت بارمان

 .بوده متقاعد بشم يقبال رابطه تون چه شكل يبگ قاياگه دق ديشا...كنه يكار كنم؟ حرفات متقاعدم نم يچ -

 :بهم گفت ييصدا هي

 "!و تموم كن زيبگو و همه چ! بار هيهم  ونيبار ش هيمرگ "

صدام و . كرد ياشت با رادمان سر لباس جر و بحث ماومد كه د يم اليدان يصدا يدر اتاق بارمان بسته بود، ول. كردم زيگوشام و ت. دميكش يآه

 :آوردم و گفتم نييپا

 .جواب رد بهش دادم يول م،ياومد خواستگار...بود ميهم دانشگاه -

 :زد و گفت يسوت بارمان

 !طور نيكه ا -

 نيفرصت از ا نياول ياد كه تود يبارمان نشون م يذوق زده  ي افهيباز و ق شين. دميترس يبود كه ازش م يزيهمون چ نيا...باز شد ششين
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 :اخم كردم و گفتم. كنه ياستفاده م اليدان هيموضوع عل

 !ها يبهش نگ -

 :با خنده گفت بارمان

 .مونه يجا م نيحرف ها هم نيمطمئن باش ا -

 :گفتم رلبيز

 !گه يدروغ م يچ نيمعلومه كه داره ع دشيپل ي افهيق از

 :شد و گفت يجد بارمان

 .ش نشو چهيباز. رهيخرد شدن غرورش و ازت بگ ينذار تالف. مواظب باش! بهت گفته بودم ها ينره چ ادتي! ترالن -

 كيكت شلوار ش هي شهيمثل هم. رنگش و عقب داده بود يمشك يموها. هم بود ياخماش تو. اومد رونيب اليموقع، در اتاق باز شد و دان نيهم در

به  يا ثانهيرنگ به نظر من حالت خب بياون ترك يشده بود، ول پيانصافا خوش ت! يمشك رهنيبا پ يكت شلوار و كراوات خاكستر. به تن داشت

 .بود كه الحق هم برازنده ش بود دادهظاهرش 

كه مارك و دوخت  نيبا ا. ست شده بود شيمشك يچشماش و موها يلباساش با رنگ آب يو مشك ياسپرت زده بود و رنگ سرمه ا پيت رادمان

بتونه  يدختر به آسون هينبود كه  يزيخوشگل و خوش حالت چ ياون چشم ها...جذاب تر بود تينها ينبود، ب اليدان يلباسش در حد لباس ها

 .ازش بگذره

 :گفت يبا دلخور اليدان

 !رادمان يندار اقتيل -

 :به بارمان كرد و گفت رو

 .ديداداش عقب مونده ت كت شلوار نپوش نيكردم، ا يهركار -

 :دلم گفتم يتو ينگران با. زد يشخندين بارمان

 "!بگه يزيچ يخل نشه در مورد خواستگار"

 :گفت يطنتيبا لحن پر از ش بارمان

 .كت و شلوار گذاشته باشنشون يقنداق، تو يو كراوات بزرگ شده باشن و به جا ونيبا پاپ يكه از بچگ ستنيهمه مثل شما ن -

. از زور خنده رنگ عوض كرده بود ال،يرادمان پشت سر دان. ندازه يم كهيذشته تگ يتو اليبد دان يمتوجه شدم كه داره به وضع مال بالفاصله

لبخند  هيبعد . لحظه جا خورد هي. چشمش به من افتاد. روش و از بارمان برگردوند. نگه يزيكرد كه چ يبه زحمت خودش و كنترل م اليدان

 .بست و اخم كردو  ششيبه من، ن اليلبخند دان دنيبارمان با د. لبش نشست يكمرنگ رو

 :گفت شيشگيبا همون لحن مغرور هم اليدان

 .منتظرتم نييپا -

 :رفت، رادمان به برادرش گفت نيياز پله ها پا يوقت
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 .يحالش و گرفت زيتم يليخ -

 :دستشون و به هم زدند و بارمان گفت كف

 !ميچاكر -

از  ارياخت يب دنشيبا د. اومد رونياز اتاقش ب هيكه راض ميبود دهينرسپله ها  نييهنوز به پا. رفتم نييپا يهمراه دو برادر به سمت طبقه  به

 دهيش و سشوآر كش ييبلند و طال يموها. خوشرنگش هماهنگ شده بود يبود كه با چشم ها دهيسبز پوش يدكلته  رهنيپ هي. ستادميحركت ا

 يوقت. رفتم نييبه دنبال بارمان از پله ها پا. خودم اومدم هي. شده بود رينفس گ شيكننده ش با اون آرا رهيخ ييبايز. بود ختهير ورشبود و د

 :آهسته بهش گفتم. ننداخته، خوشحال شدم هيهم به راض ينگاه مين يمتوجه شدم كه بارمان حت

 !ريو سر به ز بيپسر نج نيآفر -

 :و كج و كوله كرد و گفت صورتش

 .ادي يخوشم نم ييمو طال يمن از دخترها -

 :بهم زد و گفت ينرفته بود كه بارمان چشمك رونيفكر از ذهنم ب نيهنوز ا. ازش بشنوم يتر نيدلنش ي داشتم جمله انتظار

 .دارم يو مو قهوه ا يچشم آب يبه خانوم ها يدر عوض ارادت خاص -

 .يچ يعنيقند تو دل آب كردن  يمعن دميفهم يداشتم م تازه

 :گفت يبا لحن طلب كارانه ا رادمان

 .كرده باشم يادآوري هيگفتم ! ها ستادميوا انجيمنم ا! ديببخش -

 :گفت بارمان

 .يسرخر شهيهم -

 :زد و گفت يپوزخند رادمان

 .يدكم كن يتون يكه نم نهيا شيبد -

 يداشت چپ چپ نگاهم م ايرو. كردند تنها گذاشتم يبود و دو تا برادر و كه داشتن كل كل م ستادهيسالن ا يگوشه  هيرفتم كه  ايسمت رو به

كه بهم زد، تالش كرده بودم كه حدم و در رابطه با بارمان بدونم،  ييبعد از حرف ها. كردم يبودم، بهش نگاه نم ستادهيكه كنارش ا نيبا ا .كرد

 ...كرد ياز اون گذشتن سخت م يكار و برا نيو ا...چشمم بود يجلو شهيهم...دميد يبود كه من هر لحظه و هر روز بارمان و م نجايمشكل ا يول

 :بلند گفت يبا صدا اليندا

. مير ينم يخوش گذرون يحواست باشه كه برا. يمن يخواهر ناتن...ييايتو دن! هيراض! ميكن يدوره م گهيبار د هي! ديهمه حواستون و به من بد -

وسط  ،ياريدر ب يزرنگ باز! رادمان...يريشماره تلفن بگ ايازش آدرس  ديباشه كه امشب حداقل با ادتي. يسراغ سبزوار ير يراست م هي

خودت كه ...دم يمن بهت نشونش م! سراغ دختر پژمان يبر ديتو با! گم يم يجد!...كنم يحرومت م ريت هيكشم و  يم رونيرو ب اسلحه يمهمون

 ...ايبرد ميذار ياسمت هم م. شه يم يعال يريازش بگ يزيچ يشماره ا ياگه بتون. يبش يميچطور باهاش صم يبلد

 :به من كرد و گفت رو
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 .يو با منم كل كل نكن يكه از كنار من جم نخور نيجز ا يندار يا فهيوظ چيتو امشب ه...كه امشب اسمت بارانه يدون يم! ترالن -

 :زد و از اون طرف سالن گفت يپوزخند رادمان

 .يرو تو دار فهيوظ نيباور كن سخت تر -

 ...واقعا سخت بود اليتحمل كردن دان. و قبول داشتم حرفش

 :گفتم يبا بداخالق. دستش و پشت كمرم گذاشت و به سمت جلو هلم داد اليدر باز شد، دان يوقت. ميرفت اليدر و سمت به

 .شه يم فينشو كه اعصابم ضع يمياز االن صم -

 ينظر مكالفه و ناراحت به  ش،يپ قهيسرم و به سمت بارمان چرخوندم كه برخالف چند دق ارياخت يلحظه ب نيآخر. بهش رفتم يغره ا چشم

 :لحظه از ذهنم گذشت هي...دفعه صورتش باز شد و اونم لبخند زد هي...زدم يلبخند. اونم سرش و بلند كرد و بهم نگاه كرد. ديرس

 ".اومد يكاش اونم امشب با ما م يا"

 

****** 

من . راننده ش بود اليكه دان ميشد ينيشبعد از اون، سوار ما. ميمهرشهر با ون رفت يها يكيتا نزد. مهرشهر بود يالهاياز و يكي يتو يمهمون

 ينقشه م اليدان يتو دلم داشتم برا...از پشت يكي...از جلو يكي...هم مراقبمون بودند نيدو تا ماش. و رادمان عقب نشستند هيجلو نشستم و راض

پشت  عيمنم سر. شد يتموم م يمه چكرد، ه يكرد و خفه ش م يحلقه م اليو دستش و دور گردن دان ديپر يجلو م عياگه رادمان سر. دميكش

هم بود كه حل كردنش كار  هيمشكل كوچولو به اسم راض هي. ذاشتم يچشم به هم زدن جا م هي يو تو نينشستم و اون دو تا ماش يفرمون م

 ييچه جا رونيب يايدن يتو...ميما دو تا قاتل بود م؟يرفت يبعدش كجا م ديبا...يول...رونيراحت از پنجره پرتش كرد ب يليخ شد يم. نبود يسخت

 م؟يداشت

 يكه تو يتبلت يو تو اليدان ريبعد تصو. و نگاه كرد اليكه دم در بود با دقت صورت دان يياز مردها يكيرفت،  اليبه سمت در و اليدان يوقت

 يبلند هيو پا ديسف يكه با چراغ ها يتا به باغ ميرفت يم ادهيرو پ يمسافت هي ديبا. ميبا سر بهمون اشاره كرد كه وارد شد. دستش بود چك كرد

 .ميديرس يروشن شده بود م

پا رو  ديبود كه با يبزرگ ديشكل سف يمرب يها سنگ ها زهياون سنگ ر يشده بود و رو ختهيو قرمز ر ديسف ،يمشك زير يباغ سنگ ها كف

به . گذاشته بودند يقرمز خوشرنگ زيو م ينا صندلاو نيبود كه ب يبلند يراه، درخت ها نيدو طرف ا. ميرفت يو راه م ميگذاشت يآنها م يرو

 .طور استفاده كرد نيبود كه بشه از باغ ا ياز اون ترنظرم هوا سرد

 :گفت يبه رادمان م زيسرزنش آم يكه با لحن دميشن يرو از پشت سرم م هيراض يصدا

 ...ستيجمع ن نيلباست اصال امشب مناسب ا -

 :گفت يحوصلگ يبا ب رادمان

 .دم يلباسم كارم و بهتر از تو انجام م نيمن با هم...تو نگران نباش يپسرهاست، ول نيدونم چشم شما دخترها فقط به لباس و ماش يم! آره -

 :گفت اليدان
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 !ديبس كن -

 :گفت اليدان. دو نفر ساكت شدند هر

 م؟يمشكوك بزن يحرف ها نياز ا ديو نبا ميما مهمون نجايكه ا ديمتوجه هست -

 .ميكه رو به رومون بود رفت يبزرگ ياليسمت و كرد و به يپوف

كت  يكرد مردها يتا چشم كار م. فضا رو پر كرده بود انويپ يصدا...اومد يسن م ياز رو يميمال كيموز يصدا. روم بود شيپ يبزرگ سالن

به رادمان داد كه حاضر نشده بود با زبون  يياونجا، ناسزا يفضا دنيبا د اليدان. شد يم دهيد يشب آنچنان يبا لباس ها ييو زن ها دهيشلوار پوش

 .كنه دشيجرئت نكرده بود تهد اليبود، دان فياحوال و ضع ضيكه مر يياز جا. خوش كت شلوار بپوشه

 رادمان با اون لباس، اون. بود و كراوات زده بود دهياونم مثل مهموناش كت شلوار پوش. اومد يبه پژمان افتاد كه داشت به استقالمون م چشمم

 ...يلجباز ايبود  استيانتخابش س نيدونم پشت ا ينم. زد يوسط چراغ م

 :با من دست داد و گفت پژمان

 ...باران جان يكه اومد يخوشحالم كرد يليخ -

ود؟ به زل زده ب يبه چ قايدق...ميرد و بدل كرد يبا تعجب نگاه اليمن و دان...با تعجب به صورت رادمان زل زد. بعد چشمش به رادمان افتاد و

 ش؟يضيمر اي شيخوشگل

 :زد و گفت يبگه، پژمان لبخند يزيچ اليكه دان نياز ا قبل

 !ديبرادر باران باش ديشما با -

 :به موهاش داد و گفت يتاب هيراض. دست رادمان و فشرد يبا خوشحال و

 ...نميب ينم ييمن شاهرخ و جا -

 :گفت هيكرد و به راض اليبه دان يدار يمان نگاه معنپژ. لمشهياز ف يمتوجه شدم قسمت عيكرد كه سر ياخم اليدان

 ...آخر سالن نشسته -

 :رو صدا زد هيبا تعجب راض اليدان. بدون توجه به ما به اون سمت رفت هيراض

 !ايدن -

 .رو ازم گرفت يبود، مانتو و روسر يزيچ يكه ظاهرا خدمتكار يبا كت و دامن مشك يخانوم هي. نگاهش هم نكرد هيراض يول

 :تو دلم گفتم...دوباره دستش و پشت كمرم گذاشت الياند

 "قتله؟ يتو يكردن و همكار يبهتر از رانندگ اليتحمل كردن دان"

 .بهتر بود يسرسوزن يفقط به اندازه  متاسفانه

. شده بود زونيند آواز سقف بل يرنگ ييباشكوه طال يلوسترها. كرد يو منعكس م ريتصو نهيكف سالن اون قدر براق بود كه مثل آ ديسف سنگ

اون موجود  يها رو يدنيشده بود كه انواع و اقسام غذاها و نوش دهيچ ييزهاياطراف سالن م. سالن غرق نور و درخشش جواهرات خانوم ها بود

را مشغول نشسته بودند، اكث زيكه دور م ييكسا. شده بود دهيچ يچرم يها يشد كه دورش صندل يم دهيد يگرد يزهايسالن، م يجا يجا. بود
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 .بود دهيچيفضا پ يها تو يبعض گاريدود س. با ورق بودند يباز

كنارش . گوش ندادم اديكرد، ز يمردها رو بهم معرف يوقت. مرد مسن سر اون نشسته بودند يسر هيكشوند كه  يزيمن و به سمت م اليدان

چون موفق نشد، . كنه و رادمان و دك كنه دايمان و پچرخوند كه زودتر دختر پژ يداشت سر م اليدان. نشستم و رادمان هم كنارم نشست

 .ديكش يبرگ م گاريشد كه س يمشغول صحبت كردن با مرد

. گذشتند، برگشتند و رادمان و نگاه كردند يم زمونيطور كه از كنار م نيچند تا دختر جوون هم. كرد ياطرافش رو نگاه م يحوصلگ يبا ب رادمان

 حيرادمان سرش و برگردوند و ترج. گن يبه هم م يلب ها و برق چشماشون معلوم بود كه دارند چ يرو ياز خنده . بهم گفتند يزيچ رلبيز

 .و به اونا نكنه وشاصال ر

 دهينشسته بود كه چاق و چله بود و سرش و تراش يكنار مرد. از ما دور نبود يليخ. كردم داشيباالخره پ...گشتم يم هيبا چشم دنبال راض من

مشخص . كردم كه دور و برش بودند ييبه مردها ينگاه. گذاشته بود هيدستش و پشت كمر راض. رنگ داشت يخاكستر يورپروفس شير. بود

 :تو دلم گفتم. هستند گاردشيكه كنارش بودند، باد يقدبلند و چهارشونه ا ياون مردها زبود كه دو تا ا

 ".نقشه دارند يآدم كله گنده ا يپس معلومه برا"

قلبم ...نشسته بود ثابت موند زيكه سر اون م يكس ينگاهم رو. نمياون مرد نشسته بودند و بب زيكه دور م ييكسا ي هيكه بقو چرخوندم  چشمم

الل ...شده بودم رهيبا دهن باز بهش خ. ديكش رياحساس كردم قلبم ت. ش و به من دوخته بود دهيو كش رهيت يچشم ها. ختيفرو ر نهيس يتو

 .شده بودم

 :دميشن رادمان و يصدا

 شده؟ يزيچ -

 :رادمان رد نگاهم و گرفت و گفت. زد يم نهيس يقلبم تند تند تو...دستم به لرزش افتاد. خشك شده بود دهنم

 ...هياون مرده ك -

 :كنم دايتونستم صدام و و پ يسخت به

 ...اون -

 :گفت رادمان

 ...خوب -

 :ه به دستم زد و گفترادمان آهست. زل زده بود و مشخص بود كه اونم تعجب كرده بهم

 ...حالت خوبه -

 :لرزون گفتم ييصدا با

 .دوست بابامه نيبهتر...اون مرد -

 :آهسته گفتم. نهيتا دوست بابام و بهتر بب ديسرك كش رادمان

 كنه؟ يكار م يچ نجايا -
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 :و گفت ديبه سمتمون چرخ اليموقع، دان نيهم در

 د؟يگرد يم يدنبال كس -

 يخوشبختانه سر و كله . مشكوك بهمون نگاه كرد يبا حالت اليدان. داد هيتك شيصندل يمظلومانه به پشت يليان خرادم. ساكت شدم بالفاصله

 :گفت الينشست و رو به دان يخال يها ياز صندل يكي يرو. شد دايپژمان پ

 ؟يديو د يسبزوار -

 :گفت بيعج يبا لحن اليدان

 ...نميب يدارم م -

 :خنده گفت با ديكش يبرگ م گاريكه س يمرد

 .چپ كنه يلقمه  هيحركت  هيخواهرت و با  ادي يبدش نم -

لبخند  نيدونستم، ا يرو م هيراض ينقشه  يكه ماجرا ياز نظر من ياومد، ول يبه نظر همه لبخند تلخ م ديشا اليلبخند دان. خنده زدند ريهمه ز و

 .پوزخند بود هي هيشب شتريب

كه  يرنگ يقهوه ا يموها ده،يو كش رهيت يچشم ها...خودش بود! نه...دوست بابام چشم تو چشم شدمبا . نگاه كردم يسبزوار زيبه م دوباره

برام سر تكون داد و  ييآشنا يرو نشناسم؟ اونم به نشونه  يفارس يچطور ممكن بود آقا...ش قهيشق يرو يسوختگ يشده بود و جا يجلوش خال

ممكنه  نجام؟يممكن بود به بابام خبر بده كه من ا يعني...شد دهيبه قلبم تاب دياز ام يرنو. گذاشت شينيب يسكوت رو يبعد دستش و به نشونه 

! ايخدا...ديفهم يماجرا م نياز ا يزيچ اليدان دينبا...ديپر يم رونيداشت از دهنم ب جانيجا فرار كنم؟ قلبم از ه نيكمكم كنه تا از ا

 ...يمن باز كرد يزندگ نيبه ا ديام يكورسو هيكه باالخره  يمرس...ايخدا...شكرت

 :نكرد گفت دايطرف و اون طرف و نگاه كرد و چون دختر پژمان و پ نيكم ا هي اليدان

 .اون باشه يبرا يكردم مهمون يفكر م...نميب يجا نم چيدخترت و ه! پژمان -

 :به اطرافش كرد و گفت ينگاه پژمان

 .باغ بود يتو دمشيكه د يبار نيآخر...خوشحالش كرده باشه اديز يونمهم نيفكر نكنم ا ،يراستش و بخوا...دونم كجا نشسته ينم -

زدم  يلبخند...داشت يبرم ييزهايچ هيخودش  يمزه برا ينيبود و داشت از س ستادهيا يبزرگ ناهارخور زيم هي كينزد يفارس يآقا. ديخند و

 :گفتم اليو رو به دان

 ...خواد يدونم دلت م يم...ارميب پسيبذار برات چ -

 :دميو از پشت سرم شن اليدان ي هيو كنا شيپر ن يصدا...جام بلند شدم از

 !خواد يم يدل من چ يحدس بزن يتون يخوب م شهيتو هم...آره -

قلبم ...بهم كرد ينگاه ميمتوجه شدم ن...كردم پسيچ كيبه ظرف كوچ ينگاه...ستادميا يفارس يكنار آقا. رفتم يناهارخور زيبه سمت م آهسته

 :آهسته گفتم. زد يم نهيس يمحكم تو

 د؟يدون يمن و م يماجرا -
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 :آهسته گفت يليكه سرش و بچرخونه، نگاهم كرد و خ نيا بدون

 !بمون يكه هست ييجا نيهم -

 :گفتم يبا ناباور. نفسم بند اومد. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 ؟يچ -

 :گفت آهسته

 ...يينجايخوشه كه تو ا نيدل بابات به ا -

 رفت؟ ادمي دنيكشچرا نفس ! ايخدا

 :گفتم آهسته

 خرابه؟ رونيقدر وضعم اون ب نيا يعني -

 :بهم كرد و گفت يپر از دلسوز ينگاه يفارس يآقا

 ...ستيمنتظرت ن يخوب يزهايچ رونياون ب -

 ...و برداشت و رفت بشقابش

 يم زيم يو رو رهيگ يظرف و ازم م اليندا. كنه يمشكوك نگاهم م يرادمان با حالت...دستمه يتو پسيظرف چ. كنم يبه دستام م ينگاه

 ييقاتل جا هي يبرا ايكردم دن يچرا فكر م...دميكش يقياومده؟ نفس عم نييقدر پا نيدستم چرا ا ياومدم سر جام نشستم؟ دما يمن ك...ذاره

 داره؟

رادمانم ...كار كنم يدستم چ يتو وانيبا ل ديدونستم با يمن نم. آورد يدنيهمه نوش يكرد و برا ياز خدمتكارها خوش خدمت يكي قه،يچند دق بعد

 ...فكر باشه يتو ديرس يچرخوند و به نظر م يدستش م يو تو وانيداشت ل

اصال  يبد نبود، ول يليخ يجو مهمون. نشستند يو كنارشون م دنديرس يجوونشون سر م يبا اون مردها گرم بود كه كم كم معشوقه ها اليدان سر

سه چهار ساله  يكرد و بارمان طبق عادتش مثل پسربچه ها يغذا درست م ايموندم و رو يم اليو يبه نظرم اگه تو...تونستم ازش لذت ببرم ينم

 ...بره يم رونيجا من و ب نيامشب از ا نيگفت كه هم يدر گوشم م يفارس يحداقل اگه آقا اي...گذشت يبهم خوش م شتريكرد، ب يم يطونيش

 يچون پول وسط م...و نگاه كردم دميكم سرك كش هي...هيچ شونيدونستم باز ينم...با ورق كرده بودند يازشروع به ب...ها دوباره پر شد وانيل

 .كه من بلدم ستين ييها يباز پيكه از اون ت دميذاشتند فهم

 .زدم ديرو د يفارس يو پژمان استفاده كردم و دوباره آقا اليدان يحواس پرت از

تر شد  بيعج يو ماجرا وقت...ستيكه زنش ن دميتو همون نگاه اول فهم...بود ستادهيا يشب چسبون مشك خانوم به نسبت جوون با لباس هي كنار

دعا ...بار سوم پر شد يها برا السيگ...چشم هام از تعجب چهار تا شده بود. رقص وسط رفتند يكه دستش و دور كمر اون خانوم گذاشت و برا

 جانيكه دور مردها نشسته بودند، با ه ييدخترها...بود زيانگ جانيه يليخ شونيظاهرا باز...باشه حرف ها نيباالتر از ا اليدان تيكردم ظرف يم

به  يخونكيس اليدان نكهيتا ا...برام مهم نبود يتابلو بودم، ول يليكرده بودم خ اليپشتم و به دان بايكه تقر يوسط من نيا...دنديخند يگفتند و م يم

 :رو به رادمان كرد و گفت اليدان. رخمكمرم زد و مجبور شدم به طرفش بچ
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 ...داره ها يباغ قشنگ نجايا ؟يتازه كن ييو هوا يبزن يدور هي يخوا يم -

 :شد يكم دستور هي اليلحن دان...دوست نداشت از اونجا بره اديانگار ز...رادمان بهم نگاه كرد. به رادمان كرد يدار ينگاه معن و

 ...گهيبرو د -

 :ش كرد و گفترو به جمع دوستا بعد

 ...كم امشب نامساعده هي ايراستش حال برد -

 :نشسته بود گفت ديكش يبرگ م گاريكه س يمبل و كنار مرد يدسته  ياز دخترها كه رو يكي

 ...شانس بد ماست -

 :تو دلم گفتم...بهم كرد بيعج يرادمان دوباره نگاه. كرد يجلف يخنده  و

 "!يد يچه قدر لفتش م"

 يمرد دميد...با چشم رفتنش و دنبال كردم. رادمان از جاش بلند شد و آهسته به سمت باغ رفت. شد يم زيدآميم داشت تهدكم ك اليدان نگاه

كه  يدست مرد ريدونست چند نفر از ز يدونست؟ م يپژمان م...ميهم مراقب داشت نجايظاهرا ا...بود آهسته دنبالش رفت ستادهيكه كنار در ا

كه چشماش كم كم  يپژمان! نه...كاسه ست؟ هي يتو اليچند نفر كه بهش اعتماد داره، دستششون با دان ايته ند؟ كرد در رف يو چك م ريتصاو

 ...دونست ينم يچيشد ه يداشت سرخ م

كه  نيدر مورد ا...گفته بود؟ يبارمان چ...شد؟ يقدر داشت بلند م نيا اليدان يخنده ها يچرا صدا...شد يها پر م السيچهارم بود كه گ بار

د و يسف ياديچرا تا حاال متوجه نشده بودم كه پاهام ز...كوتاه نبود؟ ياديكم ز هيمن  رهنيپ...رهيممكنه انتقام غرور خرد شده ش و ازم بگ اليدان

كارت و  يچرا وقت...ادي يكه دستش و دور بازوم حلقه كرده خوشم نم نياصال از ا...شه؟ يم كيچرا كم كم داره بهم نزد اليدان...خوش فرمه؟

گفته  ايچ گهيبارمان د...كرد؟ يبه من م بمينگاه عج هيخورد  يم يطور كه از اون زهرمار نيداشت و هم يو برم السشيانداخت، گ يم زيوسط م

تازه داشتم ...داد يم ينگران يرادمان معن يكه نگاه ها دميفهم يتاره داشتم م! خدا اي...قدر كم شده؟ نيا اليمن و دان ياالن چرا فاصله ...بود؟

 !شه يكم كم داره مست م اليكه دان دميفهم يم

 :گوشم آورد و گفت كيو انداخت دور كمرم و صورتش و نزد دستش

 ؟ينيمبل من بش يدسته  يدختر خوب رو هيمثل  ياي يچرا نم -

 يبه الله  شينيبود كه نوك ب كيدر بهم نزداون ق...بهم بچسبه نياز ا شتريب اليذاشت دان يبود كه نم يكه از آرنج خم شده بود، تنها مانع دستم

 :بودم دهيفاصله نشن نينحسش و تا به اون لحظه از ا يصدا...گوشم بخوره

كه فكر  يزيچ...دور دور يبر يوقت ها بتون يبعض دميشا...يخودت بچرخ يبرا اطيح يهفته دو بار تو يذارم تو يم ،ينيپام بش يرو ياياگه ب -

 ...يمه دوستش داراز ه شتريب ايدن يكنم تو

 :حرص دندونام و به هم فشار دادم و گفتم از

 .ملتفت بشم بهت بچسبم شتريكه ب نيا يبرا ستيالزم ن...كنم يخوب حس م يليو خ تيذات يفيگند دهنت و كث يجا هم بو نياز هم -

 چيانگار كه ه...اورديخم به ابرو ن...لقه شداراده دور گلوش ح يدستم با سرعت نور به حركت در اومد و ب. و به سمت صورتم چرخوند صورتش
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 :حرفش گفت يباشه، در ادامه  فتادهين ياتفاق

 ...كنم يم اهيروزگارت و س ،يهات ادامه بد يو كم محل يسركش نياگه به ا يول -

 :از دخترها از اون طرف گفت يكي

 ...و بلده يباز يكرده كه خوب قاعده  دايرو پ يدختر هيباالخره  نميب يم...رو دوست داره يموش و گربه باز اليدان -

 ياز اون باز...ستيجز آدما بلد ن چكسيخشنه كه قاعده ش و ه يباز نيبه چشم ما اون قدر ا...هيما موش و گربه باز يبه چشم اونا، باز...آره

 ي مهيها فقط از ن يباز نيا...ارهي يكم م ها يباز نيا شيپ زهيغر...گربه هينه ...موش هينه ...مياي يكه فقط خودمون از پسش برم يفيكث يها

 ...آورد يها كم م يباز نيا شيپ شهيمن هم ديسف ي مهين...اشك تو چشمام حلقه زد...اومد يآدمها برم اهيس

 يصدا هيشب ييصدا هي...متر يفاصله مون شد سه سانت...تونست سرم و عقب بكشه ينم نياز ا شتريگردن من ب...سرش و جلوتر آورد اليدان

 :مادرم بهم گفت

 ...برو سمت در...بزن تو صورتش...بلند شو -

فاصله ...گونه م بچكه يكم مونده بود اشكم رو...زد يم نهيس يقلبم محكم تو...دادم يم حيبا جون آدم ها ترج يو به باز اليبا دان يمن باز يول

 :دميبارمان و از عمق وجودم شن يصدا...متر بود يمون فقط دو سانت

به دست آوردن تو ...ارهيبه دستت ب ايتو رو خرد كنه  ايكنه كه  يم يمطمئن باش هركار...هياون آدم جاه طلب و مغرور...حسرته هيفقط  نيا -

كه غرورش و ارضا  ستين يزيچ نيفهمه كه ا يم اره،يتو رو به دست ب يوقت...خورده يكه حسرتش و م ييزهايچ يبه دست آوردن همه  يعني

 ...زنه يكه كنارت م نهيا...تونه گذشته ش و پاك كنه يآدم ها نم ي هيمثل بق اونم نچو...كنه

 :گه يگوشم آورده و م كيانگار ترانه سرش و دوباره نزد...كف دستام عرق كرده...متره شده يسانت هيفاصله مون ...دهنمه يتو قلبم

 ...هستش افهينباشه خوش ق يهرچ -

 :گه يبا خنده داره م آوا

 ...شن يبچه هاتون خوشگل م...داره ها يژن خوب! نگاه كن ش و اقهيق -

 ...و نگاه كنه اليدان يحت ستيسرش و اون طرف كرده و حاضر ن نيمع...ختيگونه م ر يرو اشكم

 ...ذارتش يگلدون م يكنه و تو يبه دست گل نگاه م زيرآميتحق يبا حالت مامانم

و  اهيس يچشم ها...كردم ريز نيزن و با ماش هيمن ...آره، گناه من بزرگ بود...چكه يم مگونه  يرو گهيقطره اشك د هي...لرزه يداره م دستام

له  نيماش هي يچرخ ها ريتاوان بدم؟ من دوست دارم ز ديبا يشكل نيچرا ا يول...شه يم اميصورت له شده ش، هر شب مهمون خواب و رو

 ...نشم ريتحق تميبه خاطر جنس يطور نيا يول...بشم

 :شنوم يصداش و م...نميب يآرومش م يآب ياون چشم ها و با بابام

 ...ارزه يرسه م يكه دستشون به دهنشون م يياز آدم ها شتريب يليكارش خ...دهيخر يخوب يليدر حد خودش دست گل خ -

 ...نمونده يفاصله ا گهيحاال د و

 ...ديسرش و عقب كش عيسر اليدان...ختيفرو ر نهيس يقلبم تو...دمياز جا پر. شونه م خورد يرو يدست
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 يهمه  ،يتالش چيحركت و ه چيمبل نشسته بود و بدون ه يدسته  يرو...مهربون نگاهم كرد شهيخوشگلش، مثل هم يآب يهمون چشم ها با

 ...ديكش ينگاه ها رو به خودش م

 ...كنم ينجاتم تشكر م ياز فرشته ...لرزون اشك ياز پشت پرده ...نگاه هي با

 :گفت راشيگ بم و يبا صدا رادمان

 .قشنگه ها يليخ م؟يآهنگ برقص نيبا ا ياي يم -

 دوازدهم فصل

 

دست ترالن و . بهش زدم يپوزخند. ديچشماش زبونه كش يكم كم نگاهش رنگ سرزنش گرفت و بعد، خشم تو. با تعجب نگاهم كرد اليدان

وسط سالن . متوجه شدم كه صورتش سرخ شده. ودانداخته ب نييسرش و پا. كرده بود خيكف دستش . گرفتم و به سمت وسط سالن رفتم

 .به اطرافش كرد يسرش و باال آورد و نگاه د،يرس يم ربه نظ جيترالن كه گ. ميستاديا

 :گفت آهسته

 !برقصم ستميمن كه بلد ن -

 :شونه ام گذاشتم و گفتم يو رو دستش

 .من بذار يپا يفقط پات رو جا -

حواسش . دميرقص يآروم با ترالن م يليخ. رقص وسط سالن آورده بود يها رو برا يليخ انو،يواز پگوش ن يصدا. انداخت نييو دوباره پا سرش

گشت كه دختر عموهام از فرانسه اومده بودند و  يبرم يخاطراتم از تانگو، به زمان شتريب. رقص تانگو استاد نبودم يمنم تو. به گام هاش نبود

 .انداخت يبغل هم م يزد و ما رو تو يدفعه از پشت بهمون تنه م هيبارمان افتادم كه  ادي. ميديرقص يپسر عمه ام با هم تانگو م يعروس يتو

 :آهسته گفتم. به صورت ترالن كردم يدقت نگاه با

 ؟يكش يخجالت م يچ يتو برا -

 :آهسته گفت. كشه يعذاب م يليبود كه خ معلوم

 .ولش كن -

 :گفتمدستم بود و فشار دادم و  يكرده اش كه تو خي دست

 .خجالت بكشه ديكه با يستين يتو اون -

به صورت  يپوزخند. كرد يبا حرص نگاهمون م ،يبدون توجه به باز يكردم كه هنوز ورق دستش بود، ول اليبه دان يسر ترالن نگاه يباال از

 .بهش بزنم يكتك اساس هي ديلرز يم ديب نيبود و ع ستادهيوا كميكه نزد يدختر نيهرچند كه حقش بود به خاطر ا. زدم شيعصبان

 يكه بتونم حرف م،يشناخت يرو نم گهيقدر همد نيا. است گهيد يدونستم حواسش جا يم. اوردميخودم ن يبه رو. پام گذاشت يپاشو رو ترالن

 اليمنم از دست دانو كنار بذارم و  اديكه اون كمكم كنه كه اعت م،ياون قدر به هم تعهد داشت يول. منحرف كنم يا گهيبزنم و ذهنش و به سمت د

 .بدم شنجات
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 يچشمك. برگرده اليدان شيدونستم حاال حاالها دوست نداره پ يم. شروع شد گهيآهنگ د هي. نگاهم كرد يترالن با نگران. تموم شد آهنگ

 :بهش زدم و گفتم

 !قشنگ تره ها يكي نيا -

 .روش لبش نشست يلبخند

نگاهمون  يزخم ي قهيو شق رهيت يبود و با اون چشم ها ستادهيا دنديرقص يوسط سالن مكه  يتيجمع كيافتاد كه نزد يدفعه چشمم به مرد هي

 !ترالن يدوست بابا. كرد يم

 .بشه نيكه حال ترالن بدتر از ا دميترس يبحث رو به سمت دوست باباش بكشم، ول خواستم

 .تونستم بكنم ينم يكار چيه. انداختم نييو پا سرم

 :فتدوم كه تموم شد ترالن گ آهنگ

 .برو، من حالم خوبه! ارني يسرت م ييبال هيدوباره  ،يكه اگه امشب سراغ اون دختره نر يدون يرادمان، م -

 :حال گفتم نيبا ا. كنه دايتونسته بود خودش و پ. بهتر بود يول د،يرس يبه نظر م دهيكم رنگ پر هي. به صورتش كردم قيدق ينگاه

 .ميرس يحاال به اونم م -

 :زد و گفت يمرنگلبخند ك ترالن

 ارن؟يبازم سرت بال ب يخوا يهنوز معده دردت خوب نشده، م -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 !بود كه خودم انتخاب كردم، نه اونا يزيچ نيا -

 :انداخت و گفت نييشونه ام پا يدستش و از رو ترالن

 .ممنونم -

ترالن با فاصله از . كنم نيتضم يمهمون يترالن و تو تيكار كنم كه امن يچ ديادونستم ب ينم. منم دنبالش رفتم. رفت اليآهسته به سمت دان و

 :گفت اليدان. كنار ترالن نشستم. كرد يداشت چپ چپ نگاهش م اليدان. نشست اليدان

 ومد؟يشد؟ از باغ خوشت ن يچ -

 :بهش كردم و گفتم يدار يمعن نگاه

 .تازه كنم يباز نفس يفضا يتنها تو قهياتفاقا خوب بود كه چند دق! چرا -

 :رو به ترالن كرد و گفت. ظاهرا متوجه شده بود. بودم دهيباغ ند يرو تو يبودم متوجه شده باشه كه كس دواريام

 !ها يستين شهيامشب مثل هم! باران -

 :و خشك گفت فيضع ييبا صدا ترالن

 .حالم خوب نبود اديه زك يدون يم. كه خود استاد شخصا ازم كرده بودن اومدم يراستش به خاطر دعوت -

 :مشكوك به من و ترالن نگاه كرد و گفت يبا حالت پژمان
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 !د؟يناخوش شد گهيشده كه شما دو نفر با هم د يچ -

 :و گفتم ديكه به ذهنم رس يزيچ نياول

 .ميو امتحان كرد اليآخه دست پخت دان. ميمسموم شد ييجورا هي -

زدم، حقش  يلبخند. ديساب يهم م يدندون هاش و رو تياز عصبان اليدان. خنده زد ريترالنم ز يحت. ديچيمهمونا تو فضا پ يخنده  كيشل يصدا

 .امشب دور برداشته بود ياديز! بود

 :دميرو از سمت راستم شن ييموقع صدا نيهم در

 كه برم؟ ديريبگ نيمن ماش يشه برا يبابا، م -

 :پژمان گفت. دميسمت راست چرخ به

 گذره؟ يچرا؟ بهت خوش نم -

اش، كه تا  رهيت يمجعد و پرپشت قهوه ا يموها. بود دهيزانو پوش يتا رو يمشك يساده  رهنيپ هيبا قد متوسط افتاد، كه  يبه دختر چشمم

صورتش و بانمك و خوشگل  ش،يكمون يو ابروها يخوش حالت مشك يبرجسته، چشم ها يگونه ها. بود ختهيو باز دورش ر ديرس يكمرش م

 :تو دلم گفتم. بود دهيهم نپوش ينكرده بود و لباس آن چنان شيآرا ،يمهمون يتو يترهاخبرخالف د. كرده بود

 نه؟يدختر پژمان ا يعني -

لباس  پيت دنيكم با د هي! پس خودش بود. كنه يداره با چشم و ابرو به اون دختر اشاره م اليدان دميد. چرخوندم اليو به سمت دان سرم

 .باشه يا گهيطور د انتظار داشتم. جا خوردم دنشيپوش

 :آهسته گفت پژمان

 .شه يهم تموم م يكه بگذره، مهمون گهيكم د هيزشته دخترم،  -

. و ترالن اشاره كرد پسيبا چشم و ابرو به ظرف چ اليبعد دان ي قهيدق هي. رفت يناهارخور يزهاياز م يكيآهسته به سمت . نگفت يزيچ دختر

 :فتمرو به ترالن كردم و گ. متوجه منظورش شدم

 ؟يخور يم پسيچ! باران -

 :كرد و به من گفت اليبه دان ينگاه ترالن

 .يارياگه ب -

 :ختيكاسه كوزه مون و بهم ر پژمان

 جان زحمت بكشن؟ ايچرا برد -

 :و گفت اورديترالن طاقت ن. خورد شيدنياز نوش گهيكم د هي يبا اعصاب خورد اليدان. از خدمتكارها رو صدا زد يكي و

 .كن تيكم رعا هي! گهيد يهم بكن يرانندگ دين امشب باجا اليدان -

 :زد و گفت يپوزخند اليدان

 .حرفا جا دارم نياز ا شترينترس، من ب -
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 يحال جا نيبا ا. مشيببر رونيو از سالن ب ميريبغلش و بگ ريز ميش يمطمئن بودم آخرش مجبور م. جا نداشت گهيد اليبه نظرم دان يول

اكثر . تونه تمركز كنه يموضوع هم نم نيا يرو گهيمدت، متوجه شدم د هيهرچند كه بعد . بود تشيسش به مأمورداشت كه هنوزم حوا نيتحس

 .ز نشسته بودند مست شده بودنديكه دور م ييكسا

 :با خنده ادامه داد اليدان

 .ده ياتاق بهمون م هيكنم، پژمان امشب  ياگه هم نتونستم رانندگ -

موقع چشمم به دختر پژمان افتاد، كه داشت از سالن خارج  نيدر هم. همه وقاحت باز مونده بود نيهن منم از اد! ترالن كه چه عرض كنم دهن

 :ديترالن با تعجب پرس. ميبر اطيبا سر به ترالن اشاره كردم كه به ح. شد يم

 ام؟يمنم ب -

 :شدم بلند حرف بزنم مجبور

 .ميبخور ييهوا هي ايب -

 :با تحكم اعتراض كرد اليدان

 !يباران هم دنبال خودت راه بنداز ستيالزم ن ،يجا بند بش هي يتون يخودت نم! ايبرد -

 :كردم و گفتم اليسرخ دان يبه چشم ها ينگاه. جام بلند شدم از

 .ستيبد ن يبه صورتت بزن يآب هيتو  -

ترالن آهسته . ميديكش ينفس راحت م،يذاشتگ رونيكه پامون و از در ب نيهم. ميترالن كه بلند شد به سمت باغ رفت. چپ نگاهش كردم چپ

 :گفت

 كنه؟ يدرست نم يمشكل نجاميكه منم ا نيحاال ا! و با دست خودم خفه كنم اليدوست دارم دان. ميبر نجايكن كه از ا كسرهيتو رو خدا كار و  -

 :زدم و گفتم يلبخند

 .چرا -

 :گفتم. تعجب نگاهم كرد با

 م،ير يآروم راه م ميطور كه دار نيسمتش، هم مير يم. رسه حوصله اش سر رفته باشه ينشسته، به نظر م هياون صندل يدختر پژمان رو! نيبب -

كم  هيو  مينيش يم زيم هيباهاش سر  ييبعد دو تا. ميكه خواهر و برادر ميجلوش تابلو كن يجور هي ديبا. ميگ يكم بد م هي يو مهمون الياز دان

 قدم زدن از ما دور شو، باشه؟ يشو و به هوا تو بلند قهيبعد چند دق. ميزن يم حرف

 :سر تكون داد و گفت ترالن

 !باشه -

 .ميبحث و شروع كرد ميشد كيكم نزد هيكه  نيهم. كه دختر پژمان نشسته بود ميرفت ييزنان به سمت جا قدم

 .داشتم يا گهياز استاد انتظار د. ادي يدوستاش خوشم نم نياصال از ا. امشب شورش و در آورده اليدان - ترالن

 .كه امشب درست كرده آبرومون و برد يوضع نيبا ا ست؟يپسره در حدت ن نيصد بار بهت نگفتم كه ا -
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 !شده يطور نيدونم چرا امشب ا ينم - ترالن

 .كنه يداره خسته ام م يمهمون نيجوِ ا -

 اليفكر كنم دان! هم كه تا اومد رفت دنبال اون مردك ايدن. اشهداشته ب يتر مانهيكردم جوِ صم يفكر م. نجايا هيطور نينگفته بود ا اليدان - ترالن

 .قدر مشروب خورد نيامشب ا نيهم يبرا ديشا. هيقدر شاك نيا نيهم يبرا

 ريهنوزم د. شد ينم يطور نيا ،يكرد يكم حساب باز م هيبرادر بزرگ تر  هيحرف من به عنوان  ياگه رو. نكن حيخود كارش و توج يب -

 .ديمسخره تون و هرچه زودتر تموم كن يدوست نيبهتره ا نشده، به نظرم

 يخشك و جد يافتاد كه با چهره ا يچشمم به مرد چهار شونه ا. ميبه سمت عقب برگشت عيسر. ميديرو از پشت سرمون شن ييقدم ها يصدا

 .ميمن و ترالن با تعجب به هم نگاه كرد. اومد يبهمون زل زده بود و آروم دنبالمون م

 :ديسپر ترالن

 اد؟ي يچرا دنبالمون م ه؟يچ اروي نيا يماجرا -

 :دختر پژمان گفت يا رمنتظرهيطرز غ به

 !ديحرف نزن د،يزد يحرف م ديكه داشت يمراقبه پشت سر اون -

گذاشته بود و سرش و به  زيم يآرنج دست راستش و رو. قرمز رنگ نشسته بود يها ياز صندل يكي يرو. ميديبه سمتش چرخ. ديخند و

 .شروع شده بود يباز. ميبهم كرد يمن و ترالن نگاه. داده بود هيتش تكدس

 :زدم و گفتم يلبخند. ميكه دختر پژمان پشت اون نشسته بود رفت يزيطور قدم زنان به سمت م همون

 !يخود صاحب مهمون. هيناراض يهم به جز ما از مهمون گهينفر د هيظاهرا  -

 :زد و گفت يپژمان لبخند دختر

 .بابام خوش بگذرونم و خوشحال باشم يدوستا نيتونم ب يمن نم -

 :ترالن مؤدبانه گفت. نداشت يا گهيد شيرژ محو آرا هيبه جز ! چه قدر ساده بود. صورتش نگاه كردم به

 م؟ينيبش ميتون يم -

 :زد و گفت نيلبخند دلنش هي دوباره

 .دييبفرما -

ترالن منتظر . كرد يبود و موشكافانه نگاهمون م ستادهيبا فاصله از ما ا. بود دميد دونيم يهنوز تو ياز ما فاصله گرفت، ول يچهارشونه كم مرد

 :كه دهنم و باز كنم دختر پژمان گفت نيقبل از ا. سر صحبت و باز كنم ديمتوجه شدم خودم با. كرد ينگاهم م

 قدر متفاوت باشه؟ نيمثل شما امشب هوس كنه ا ييآقا هيباعث شده  يچ -

 :شونه باال انداختم و گفتم. بود مينگاه متعجب دختر پژمان به لباس ها. لب ترالن نشست يرو يلبخند

 .باهاشون و داشتم ييبار افتخار آشنا هي يكنم كه برا يكه خودم و همرنگ جماعت دميد ينم يليدل -

 :گفتبه خودش اومد و . كفشش زدم ريبه ز يآهسته لگد زيم رياز ز. كرد يدر سكوت نگاهمون م ترالن
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 ادينبوده و ز رانيچند سال هم ا. ميقراره بر يينداده بود كه چه جور جا حيتوض اديهم ز اليدان. ستين نايو ا فاتيو بند تشر ديتو ق اديز ايبرد -

 .ستيآشنا ن نجايا يها يبا جو مهمون

 :دلم گفتم تو

 !دختر نيآفر -

 :ابروهاش و باال داد و گفت دختر

 د؟يكدوم كشور هست د؟ينك ينم يزندگ رانيجدا؟ ا -

 :بودم گفتم دهيرو د يفقط دب ميزندگ يكه تو ييجا از

 .كنم يم يزندگ يراستش، چند ساله كه دب -

 :ديپرس دختر

 د؟يهست يراض -

به  يچه طور؟ خوندن اون صورت ساده و بانمك كار سخت رانيبود؟ از برگشتن به ا يخارج راض يتو يدختر از زندگ نيا. صورتش نگاه كردم به

نگاه كردم  يبه دستبند و گردنبند ،يول. رانياز برگشتن به ا ديشا. ناراحته يزيو بخونم كه از چ نيصورتش ا يتونستم از تو يم. ديرس ينظر نم

 بود؟ يچ رانيدختر در مورد ا نينظر ا. يرانيبه سبك كامال ا جاتيبدل. كه انداخته بود

 :گفتم آهسته

 .دارم نجايا ياديز يها يدلبستگ يدارم، ول دونم، كارم و دوست يراستش، نم -

 :ديپرس

 ه؟يتونم بپرسم كارتون چ يم -

 :گفتم. نشم عيدور نشم كه بعدا ضا تياز واقع يليدادم خ حيترج

 ها مهندس شبكه هستم و شما؟ مارستانياز ب يكي يتو -

 :زد و گفت يلبخند

 .بودم ينقاش يدانشجو. كردم يم يفرانسه زندگ -

 :گفتم زدم و يلبخند

 !رانيا ديپس برگشت -

 .كرد دييو بهم فشار داد و با سر حرفم و تأ لباش

كردم كه چه طور هنوز  يتعجب م. مرد چهارشونه براش سر تكون داد. اومد يبلند به سمتمون م يكه با گام ها دميرو د اليموقع دان نيهم در

 :زد و گفت يتصنع يلبخند. سرپاست

 .رنيگ يسالن؟ همه سراغت و ازم م يتو يايشه ب يم! باران جان -

چند لحظه مات رفتنشون . از جاش بلند شد و همراه اون رفت يو دست به سر كنه ول اليدان يجور هيدادم  يم حيترج. بهم كرد ينگاه ترالن
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 .بود دهيمن ترس يو حال و هوا اديحتما از اعت. انداختم نييمن؟ سرم و پا تيمأمور يترالن چرا رفت؟ برا! شدم

. حس و نداشتم نينسبت به دخترش ا يبود، ول ومدهينگاه اول خوشم ن ياز پژمان تو. سرم و به سمت دختر پژمان برگردوندم. خودم اومدم به

 .ديرس يبه نظر م يدختر خوب

 :گفت

 !ادي يگم؟ خوشتون نم يدرست م... اليدان يآقا نياز ا اديفكر كنم ز -

 :زدم و گفتم يلبخند

 .ادي ياصال خوشم نم -

 :ادامه دادم. شد باهاشون ارتباط برقرار كرد يبود كه سخت م يياز اون دخترها. برقرار شد نمونيب يسكوت

 .انيراحت با دوست پسر خواهرشون كنار ب يليكنم بتونند خ يفكر نم. خواهراشون دارند يتعصب خاص رو هي يرانيا يراستش، مردها -

 :تكون داد و گفت سر

اسم بچه مثبت بودن  اتيشرم و ح يكه رو ييدنبال جا ران،يدنبال اخالق خاص مردم ا. اومدم نيدنبال هم رانيتم اكه برگش شيپ يدفعه  -

 ...يو دوست داشتم، ول رانيمردم ا اتيسنت ها و اخالق نيمن ا. و داشته باشن ديگ يكه شما م يو تعصب رتيغ نيكه مردهاش هم يينذارن، جا

 :گفتم. ميديرس يم نهيقدر ناراحت و غمگ نيكه چرا ا نيا ليبه دل ميكم داشت پس كم. گذاشت مهيو نصفه ن حرفش

 نه؟ د،يستياز برگشتن خوشحال ن -

غم و از صورتش  ي هيتونست سا يحال نم نيادب باشه، با ا تيبه خاطر رعا ديرس يلبش به نظر م يلبخند رو. چونه زد ريدستش و ز دوباره

 :شونه باال انداخت و گفت. پاك كنه

حتما . كرد يم تمياذ يليخ يبيغر نيا. تونند منو از خودشون بدونند يهمه تفاوت نم نياونا با ا. ست بهيبرام غر زهايچ يليراستش، اونجا خ -

به  هكقبول كنه  ديبا. تونه مثل اونا بشه يوقت نم چيبدونه كه ه نويا ديكنه، با يانتخاب م يزندگ يكه خارج كشور و برا يكه كس ديدون يم نويا

آشناها، دوست ها،  نجايا ،يزنم، ول يدرس و م ديگفتم ق يو به خودم م رانيگشتم ا يبار برم هيكنه، هرچند وقت  ياونجا زندگ بهيغر هيعنوان 

 .آدم ها نيتونم ا يبشم و نه م ييها اونجا يتونم مثل فرانسو يمن نه م. ترن بهيبرام غر

 :كرد و ادامه داد اليبه و يا اشاره

. اميتونم باهاش كنار ب ينم يول زه،يعز يليپدرم برام خ. ستمين يتو فرانسه هم راض ياز زندگ. ستمين يراض رانيتو ا ياز زندگ. تحمل كنمرو  -

كنم، تنها  دايشناختم و پ يكه م ييتونم آدم ها ينم. ستيپاك ن رستانيو دب ييفكر و ذهنشون مثل دوران راهنما گهيد. دوستام عوض شدند

. جا آروم و قرار ندارم چيه. رم يطرف به اون طرف م نياز ا يه. شم يجا بند نم هي نيهم يبرا. گردم كه بتونم خودم باشم يجا م هيبال دن. مشد

 .بوده گهيبه غربت د يسفر از غربت شهيمن هم يداستان زندگ د،يدون يم

 اديرو به  ييايدن. مجرم جا بزنه هي يمنو به جا هيكه سا نياز ا درست قبل. افتادم كه پشت سر گذاشته بودم يدوران ادي. لحظه سكوت كردم هي

 .تونستم منظورش و بفهمم يخوب م يليخ. بود گانهيو ب بيبرام غر ايدن ياون روزها افتادم كه همه  ادي. نداشتم ييآوردم كه توش جا

 :تكون دادم و گفتم سر
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 .فهمم يم -

 :جاش بلند شد و گفت از

از آشناها رو  تيشكا. از آدم ندارن آسون تره يتيذهن چيكه ه يها، كسان بهيغر يوقت ها حرف زدن برا يبعض. ردمك يكه پر حرف ديببخش -

 .دوست و آشنا برد هي شيشه پ ينم

 :به لباسام كرد و گفت يا اشاره

 يكامال با اعتماد به نفس به نظر م يول د،يتفرق داش هيهمه با بق نيبرام جالب بود كه ا. خودم افتادم اديهمه تفاوت  نيا دنيلحظه با د هيفقط  -

 .بدونم هيشد خودم و كمتر از بق يفرق داشتن باعث م نيا شهيهم يبا همه فرق داشتم، ول شهيمنم هم. ديديرس

 :به راهش ادامه بده كه گفتم خواست

 ينيخودكم ب يبرا يليحاضر بشه، دل يمهمون يتو يرانيبا دستبند و گردنبند ا يكنه، ول يكه چند سال خارج كشور زندگ يكنم دختر يفكر نم -

 .داشته باشه

آهسته ازم . كم صورتش سرخ شده بود هي. موهاش و پشت گوشش زد. اراده ست يدونستم ب يزد كه خوب م يلبخند. انداخت نييو پا سرش

 .ه توقع داشتمبود ك يپاك تر از اون يليبهتره بگم، خ ديساده تر و شا يليخ. موند رهينگاهم بهش خ. دور شد

چشمام و چرخوندم و مهمونا رو از نظر . شدم اليكردم و وارد و بميج يدستام و تو. از جام بلند شدم. گشتم يبرم ديبا. نگاه كردم اليو به

 :تو دلم گفتم! نشسته بود يسبزوار يپا يرسما رو گهيكه د دميرو د هيراض. گذروندم

 !كنه يداره از ذوق سكته م رمرديپ -

كم جلوتر رفتم و وحشت زده  هي. پررو شده بود يادياون شب ز اليدان. كم نگران شدم هيكردم،  ينم داشيپ. دنبال ترالن گشتم. زدم يپوزخند

 :تو دلم گفتم. دميكش ينفس راحت. گفت يم يزيدختر انداخته بود و در گوشش چ هيافتاد كه دستش و دور كمر  اليچشمم به دان. دنبالش گشتم

 !جور دخترهاست نيا از اقتتيل -

 :گفتم دميبهش كه رس. زد يلبخند دنميبا د. به سمتش رفتم. ديچرخ يخودش ول م يداشت برا. كردم دايكم اون ورتر پ هيترالن و  باالخره

 ؟يچونديو پ اليشد؟ دان يچ -

 :زد و گفت يپوزخند

 .و جلب كنهتونه توجه من  يم گه،يد يكنه اگه بره سمت دخترها يفكر م. بچه است يليخ -

 :و ادامه داد ديكش يآه

 درست رفتار كنم؟ يو عقده ا يآدم روان هيتونم با  يچه طور م يشه بهم بگ يم -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .مورد موندم هي نيا يمن خودمم تو -

 :گفت ترالن

 شد؟ يخب، چ -
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 :گفتم

 يجور نيكه حاضر شه هم ستين ييدخترها پياز اون ت نيا. ميشته باشمقدار دردسر دا هيفكر كنم  يرفت، ول شيخوب پ م،يحرف زد ،يچيه -

 .ور اون ور بره نيپسر ا هيبا  ابونيخ يتو

 :شونه باال انداخت و گفت ترالن

 .بره رونيپسر ب هيكه با  ستين يبراش مسئله ا يليخب، چند سال خارج بوده، مسلما خ -

 :ابروم و باال دادم و گفتم يتا هي

 حتما ول بشه؟ ديگرده با يره و برم يكه خارج م يهر دخترگفته كه  يك -

 :كه پشت سرم بودند اشاره كردم و گفتم ييسر به مهمونا با

 .ترن يخارج ه،يخارج ياز هرچ ايرانيا نيا ينيب يمگه نم -

 .زدم يپوزخند و

لبخندش و با لبخند  ارياخت يمنم ب. لبخند زد ميدچشم تو چشم ش يوقت. گوشه نشسته بود هيو چرخوندم و چشمم به دختر پژمان افتاد كه  سرم

 :گفت يقرار يترالن با ب. جواب دادم

 .ميبده كه بر اليعالمت به دان هيبعد ! گهيسره كن د هيبرو كار و  -

 :و به سمتش برگردوندم و گفتم سرم

از دستشون  يخوا يم يطب هم نام آهنربا، وقتشن ق يسمتشون م يبر يخوا يم يوقت ن؟يچه موجودات يدون ينم ؟يشناس يتو دخترها رو نم -

 !آهنربا رهمناميشن قطب غ يم ،يفرار كن

 :اخم كرد و گفت ترالن

 ستند؟يپسرها ن يگ يكه م ينيا -

 :و باال گرفتم و محكم گفتم سرم

و  يريكم ازشون فاصله بگ هيد بع ،يكوچولو باهاشون حرف بزن هي ديبا. يبر شيپ ديبا واشي واشي. زنم يدارم در مورد دخترها حرف م! نه -

نگاهت  يچه طور ينيو بب يكن يبررس قيو دق يچشمشون رژه بر يجلو يه ديبا ك،يبعد اون فرصت كوچ. كه به حرفات فكر كنند يفرصت بد

از همون اول  يرب دينبا. يزن يو باهاشون حرف م ششونيپ ير يكم م هيبعد دوباره . هيفكر كردناشون چ ي جهينت يفهم يم وقتاون . كنند يم

 يخوام بدونم خوشت م يم! نه اد؟ي يرفتار كنه تو ازش خوشت م يشكل نيپسر با تو ا هياگه  يليآخه خدا وك! يحرف ها رو بزن يبند همه  هي

 اد؟ي

 :برام دست زد و گفت يبا حالت مسخره ا ترالن

 !يخوب بلد ن،يآفر -

 :تنگ كرد و گفت ترالن چشماش و. كردم و سرم و با تأسف تكون دادم يپوف

 !يشد يحرفه ا ؟يكرد يچند سال براشون كار م -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥٦ 

 :و به سمتش برگردوندم و گفتم سرم

 .بودم، بازنشسته شده بودم يحرفه ا -

 :به پشت سرم كرد و گفت ينگاه ترالن

 .گم و گور كنم تيجمع نيرم خودم و ب يمن م. ادي يداره م اليدان! اوه اوه -

 :گفتم رلبيز

 !آهن رباهمنام  يقطب -

 :گفت. شونه ام خورد يرو اليبعد دست دان ي قهيدق هيكمتر از . نگفت و به سرعت ازم دور شد يزيچ ترالن

 !نه ترالن يريقرار بود با دختر پژمان گرم بگ! بود يامشب چ يرفته برنامه  ادتيكه  نيمثل ا -

 :چونه ام زد و گفت ريدست ز. به صورتم كرد ينگاه بد و

 ؟يديفهم. رنيبرات مونده كه دخترها دورت و بگ تيخوشگل نيخورده از ا هيو شفقت من،  به خاطر رحم -

 :دلم گفتم تو

 ت؟يمأمور هيترس از خراب كردن  اي! رحم و شفقت؟ -

 :ديپرس اليدان

 من االن مرتبم؟ -

كت و گردنش  يلبه  يرژ قرمز رو يشد جا يم ينيزبيبا ت. كم آشفته شده بود هيموهاش . كم كج شده بود هيبه گره كراواتش كردم كه  ينگاه

 .ديو د

 :كردم و با لبخند گفتم كيكتش و بهم نزد يها لبه

 !يآره مرتب -

 .گرفت يهمه اعتماد به نفس خنده ام م نياز ا. با اعتماد به نفس به سمت پژمان رفت اليدان

. كرد يو نگاه م دنديرقص يكه وسط سالن م يبود و كسان ستادهيا زهاياز م يكي كينزد. نشستم و دنبال دختر پژمان گشتم يصندل يرو

 .بكنه ييدختر احساس تنها نيا يكه به اندازه  دميند يمهمون يو تو چكسيه

 :سمتش رفتم و گفتم به

 .هم سر رفته يصاحب مهمون يپس حوصله  -

 :و گفت ديخند

 .و برم خونه رميبگ نيماش هيدوست ندارم كه  نياز ا شتريرو ب يچيآره، ه -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .رفتم خونه يرسوندم، هم خودم م يندارم، اگه نه، هم شما رو م نيكه ماش فيح -

 :سرم و به سمتش چرخوندم و گفتم. اومدند يآهسته به طرف ما م. افتاد كه گرم صحبت كردن با پژمان شده بود اليبه دان چشمم
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 .دونم يراستش من اسم شما رو نم -

 :و گفتزد  يلبخند

 .آتوسا هستم -

 :لبخند زدم و گفتم منم

 .هستم، خوشبختم ايبرد -

 :ديلب ازم پرس ريز اليدان. ميبود ستادهيكه كنارش ا مينيبش يزيپژمان اشاره كرد كه سر م. دنديو پژمان به ما رس اليموقع دان نيهم در

 شد؟ بيدختره كجا غ نيپس ا -

 :گفت اليدان. دادم اليبا سر ترالن و نشون دان. داد يپاشو تكون م يعصب يحالت گوشه نشسته بود و با هيكه  دميو د ترالن

 .گم يرو م يكياون  -

تأسف  يبه نشونه  يسر اليدان. كردم ياطالع يشونه باال انداختم و اظهار ب. بودمش، اونجا نبود دهيد شيپ ي قهينگاه كردم كه چند دق ييجا به

 :رو به پژمان كرد و گفت. تكون داد

 يم يشده، ول بيغر بيكم رفتارش عج هيبارانم كه امشب . رو كنترل كنم ايتونم دن ينم گهيد م،يبر گهيراستش، فكر كنم بهتره كه ما د -

 .من يخونه  ديايبعد ب يهفته  يخواستم دعوتتون كنم كه برا

 :و گفت ديبه سرش كش يدست پژمان

 .ادي ينم ادميكنم برنامه ام رو  يبعد، هرچه قدر فكر م يهفته  -

كه  ستين يتيموقع يهم متوجه شد كه پژمان تو اليدان. انداخت نييسرش و پا يبا ناراحت ست،يخوش ن اديحال و احوال باباش ز ديكه د آتوسا

 :به شونه اش زد و گفت يدست نيهم يبرا. بده يجواب

 .كنم يزنم و هماهنگ م يبهتون زنگ م -

 :رو آتوسا كرد و گفت بعد

 .نتتونيشه بب يباران خوشحال م. دياريب فيتما تشرشما هم ح -

 .كنه دايرو پ هيرفت تا راض اليمن دنبال ترالن رفتم و دان. ميكرد يبا آتوسا و پژمان خداحافظ. سر بهم اشاره كرد كه بلند شم با

 :و گفت دياز جا پر ياز خوشحال مير يم ميكه دار ديترالن فهم يوقت

 .اب شددعام چه زود مستج! خدا يوا -

آخر ترالن برگشت و متوجه شدم كه دنبال دوست باباش  يلحظه . از خدمتكارها مانتو و شالش و اورد يكي. و دنبالم راه افتاد ديكش يراحت نفس

 :آهسته گفتم. چشماش بود كه باعث شد دلم براش بسوزه يتو يخاص ديام هي. گرده يم

 .ميبر ايترالن، ب -

خوشحال و شاد به نظر  هيراض. دنديهم سر رس هيو راض اليدان. مانتوش كرد و جلوتر از من به راه افتاد بيج يدست تو. انداخت نييو پا سرش

 .هم بود يكه اخماش تو اليبرعكس دان. ديرس يم
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 يلبخندچونه زده بود و با  ريآتوسا دوباره دست ز. سرش نشسته بودم شيپ ي قهيكردم كه چند دق يزيبه م ياز رفتن برگشتم و نگاه قبل

 :بهش لبخند زدم و تو دلم گفتم. كرد يمحزون نگاهم م

 !شروعه هي نيا ست،ين يخداحافظ هي نيا -

 :با خنده گفت هيراض. كنه يتونه رانندگ يمعلوم نبود چه طور هنوز م. مرد يداشت از سردرد م اليدان

 !ها يتا خرخره خورد -

 :نه چندان آهسته گفتم ييصدا با

 .ادين رشيگ گهيد ديترس -

 :گفت تيبا عصبان اليدان

 .ستميكر ن يمستم، ول -

 :گفت يبا بداخالق. زدم يپوزخند

 .يباش دميد يمحدوده  يبهت گفته بودم كه تو ؟يچشمم دور شد ياز جلو يچ يامشب؟ برا يكار كرد يچ! هيراض -

 :گفت يحال بهم زن يبا خنده و عشوه  هيراض

 .رميماره بگشد ازش ش يكه نم يخشك و خال يجور نيهم -

 :دلم گفتم تو

 !چندش -

 :دفعه سر حال اومد و گفت هي اليدان

 ؟يازش شماره گرفت -

 :و گفت ديخند هيراض

 .دعوتم كرد كه برم خونه اش! بهتر از اون -

 :و گفت ديكش يآه اليدان

 !امشب درست از آب در اومد يزيچ هيپس باالخره  -

 :بهم كرد و گفت ينگاه نهيآ ياز تو بعد

 ؟يبا آتوسا ارتباط برقرار كن ينستتو -

 :تكون دادم و گفتم سر

 .شروع خوب بود يبرا -

 :و گفت ديكش شيشونيبه پ يدست

 .يتر بش يميكن اونجا با آتوسا صم يسع. من يخونه  ميكن يخوبه، دعوتش م -

 :رو به ترالن كرد و گفت بعد
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 !به تو ميرس يم -

 :صداش و باال برد و گفت تيعصبان با

 .ميهمه فكر كردند با هم مشكل دار ؟يبود كه امشب كرد يچه غلط نيا! يمن به تو نگفتم از كنار من جم نخورمگه  -

 :گفت يحوصلگ يبا ب ترالن

 .كه عاشق چشم و ابروته يكنم، نه كس ينقش دوست دخترت و باز يگفته بود. داشته باشه يخاص تيكنم نقش من اهم يفكر نم -

 :ن داد و گفتتكو يسر يبا كالفگ اليدان

 !گم يم يكه چ يفهم يم. يبكن ديهم با گهيد يكارها يليخ. ينيكنار طرف بش يايكه ب ستين نيا شيبودن فقط معن يدوست دختر كس -

 يبرا ينبود، ول يا دهيچيترالن دختر پ. گذره يم يبار نتونستم بفهمم تو دلش چ نيا يكردم فكرش و بخونم، ول يسع. روش و برگردوند ترالن

 .زن بود هي ديدردها با يسر هي دنيهمف

 

****** 

 .ميكار دار يكل! و كلتيبلند كن اون ه -

 :دميبارمان و شن يخش دار و آشنا يصدا. زدم يبستم و غلت عيچشمام و سر. نور قرمز اتاق چشمم و زد. و باز كردم چشمام

 !شه يم ياز خواب بلند شه، چه روز اليدان زيدل انگ يكه آدم با صدا يروز -

 يم گاريداد بود و س هيبارمان به چهارچوب در تك. كرد يبود و با اخم و تخم نگاهم م ستادهيسرم ا يمثل شمر باال اليدان. و باز كردم چشمام

 .ديكش

 :گرفته گفتم ييبا صدا. دستم و گرفت و از جا بلندم كرد اليدان

 چه خبر شده؟ -

 :پام انداخت و گفت يرو رو يبسته ا اليدان

 !خودش شخصاً برات فرستاده سيو رئ نيا -

 :گفت اليدان. بازش نكردم يو رو كردم ول ريدستم ز يبسته رو تو. پام افتاده بود نگاه كردم يكه رو يو نازك يليمستط يبسته  به

 .باشه يكن يم وتريكه با كامپ ييحواست به كارها -

 :بسته اشاره كرد و گفت به

 !مهندس شبكه يكنه آقا يو نگاه م تورتيشخصاً مان سيخود رئ ،يازش و دار استفاده يكه اجازه  ييروزها يتو -

 :تأسف تكون داد و گفت يبه نشونه  يسر

 .كنه ياعتماد م يمار خوش خط و خال نيكنه كه به همچ يهرچند كه به نظر من داره اشتباه م -

 :به بارمان كرد و گفت رو

 .كمكش كن. ارش آماده كنهقر يرو برا هيكه راض نجايا ادي يم يامشب هد -
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 :گفتم يبعد رو به بارمان كردم و با ناباور. رو بشنوم اليبسته شدن در و يمنتظر موندم تا صدا. بعد از اتاق خارج شد و

 !؟يو تا حاال به من نگفته بود ديدار نترنتيا نجايا. شه يباورم نم -

 .به سمتم اومد عيبارمان سر. دمياز جا پر. زد گارشيبه س يبا سر جواب مثبت داد و پك بارمان

 :گفت. تخت انداخت يام زد و من و رو نهيس يدست به قفسه  با

 يعاد يرفته كه زندگ ادتيتو  ؟يو چك كن سبوكتيوال ف اي يبزن ليميخوش اخالقمون ا يبه بابا يخوا يهان؟ م ؟يكار كن يچ يخوا يمثال م -

 ؟يعادت رفته كه مجرم ؟يندار

 :گفتم تيعصبان با

 جا بمونم؟ نيقراره تا آخر عمر هم يگ يم يدار يعني -

 :گفت بارمان

دونم  يم! دار منتظرته يفقط چوبه  ،يبذار رونيب نجاياگه االن پاتو از ا! رفتن مهم تره رونيب يك ست،يمهم ن نجايرفتن از ا رونيب. صبور باش -

. شه يمهم چك  وتريكامپ نيا توريمان. شكنم يل از همه خودم قلم پاتو و ماو نمت،يبب ايرو وتريباور كن اگه دور و بر كامپ. رسه يكه زمانش م

 .به حال خودمون ولمون كردند يطور نيفكر نكن هم

 :به بسته كرد و گفت يا اشاره

 .زنم چه خبر باشه يهرچند كه حدس م. هيچ انيجر نميبازش كن بب -

 :كرد و گفت ين نچ نچبارما. بسته بود يرنگ تو يآب يپوشه  هي. رو باز كردم بسته

 !نايت. كارِت در اومد -

 :دميرو باز كردم و پرس پوشه

 همون دختره؟ -

دستور  يكل سبوك،ياكانت ف هي ،يد يآ اهوي هي. پوشه شدم يتو يشده  پيمشغول خوندن متن تا. تخت نشست يكرد و كنارم رو يهوم بارمان

 :دميپرس. بارمان نگاه كردم يها سرم و بلند كردم و به چشم. خروار خط و نشون هيالعمل، 

 كار و انجام بدم؟ نيا ديمن جدا با -

 :كرد و گفت يدوباره هوم بارمان

 .يجا بر نيخواد از ا يكه اصال دلت نم زهير ياون قدر به هم م ينگران نباش، بعدش همه چ -

 :دميپرس

 ه؟ينقشه ت چ -

 :زد و گفت يپوزخند بارمان

كار و  نيخوام هم بگم ا ينم. كاره نيا يكار و خراب كن، چون جونت گرو نيخوام بهت بگم ا ينم ست؟يتو مغزم ن يچيشه ه يباورت م -

 .افته يها به خطر م يليانجام بده، چون جون خ
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 :به متن كردم و گفتم ينگاه

 كاره است؟ يدختره چ يبابا -

 :گفت بارمان

 .اسلحه يقاچاقچ -

 :گفتم يناباور با

 !؟ينشست نجايسرد اقدر خون نيا يتو چه طور -

 :چپ چپ نگاهم كرد و گفت بارمان

انجام  ميوجود داره كه ما بتون ياصال كار نيفكر كن و بب قهيدق هيفقط  قه،يدق هيتونم بكنم؟  يكار م يچ ؟يش يبرات پشتك بزنم خوشحال م -

 .راه حل بده هي م؟يبد

 !بود يواقعا هم عجب روز. دستام گرفتم نيسرم و ب. گفت يم راست

 نيا ميتسل تيدونستم كه در نها يم. كردم يبه عاقبتش فكر نم! كردن داشتم يسركش يبرا يبيعج ليم. با سرعت به كار افتاده بود مغزم

 .شم يخواسته شون نم

 

******* 

 :گفت يبا كالفگ بارمان

 ؟يبد هيدر مورد لباس راض ينظر هيشه توام  ينم -

 :گفتم رلبيز

 !خوام بهش رو بدم ينم نه،زويهم پررو و آو يجور نيهم -

 .كرد يجر و بحث م يبلند با هد يداشت با صدا هيراض

 .گهيشب د هي يلباس و بذار برا نيا - يهد

 .شناسم يخودم بهتر شاهرخ و م -هيراض

 .شب نيآخر يلباس و نگه دار برا نيبهتر - يهد

 .كه اون شب بپوشم ديكن دايبرام پ نيلباس بهتر از ا هي ديبر. مشكل شماهاست گهيد نيا -هيراض

 :محكم گفت يليخ. اومد رونيدر اتاق و باز كرد و ب هيراض

 .پوشم يو م نيمن امشب هم -

اون طرف از خنده روده بر  ايدونم چرا رو ينم. دهن من و بارمان از تعجب باز موند. بود دهيپوش غيزانو به رنگ قرمز ج يدكلته تا باال راهنيپ هي

 .زل زد هياومد و به راض رونيكاوه از آشپزخونه ب. بود ستادهيا هيافروخته پشت سر راضو بر يعصبان يهد. شده بود

 :داد زد يهد
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 !نهيو جلوش بب يزيچ نيهمچ هوي رهيگ يقلبش م! رهيپ ؟يفهم يم! رمردهيپ ؟يو امشب قبضه روح كن رمرديپ يخوا يدختر م -

 :اشاره كرد و گفت هيبه لباس راض بارمان

 كنه؟ ياز شدت ذوق و شوق سكته م نهيبب لباس و نيا يعني -

 :كه متوجه منظور بارمان نشده بود گفت يهد

 ؟يچ -

 :گفت بارمان

 !خوبه نيهم! و بپوش نيهم -

شده بود  ريهم با حرف بارمان ش هيراض. گفت يلباس م نيا تيهنوز داشت در مورد اهم يهد. كنان سر تكون دادم و به سمت پله ها رفتم خنده

 .اومد ياه نمكوت گهيو د

 :دميصورت گرفته اش پرس دنيبا د. پله نشسته بود نيباالتر يچشمم به ترالن افتاد كه رو م،يديپله ها كه رس يباال

 ه؟يچ -

 :باال انداخت و گفت شونه

 .يچيه -

 !چش بود؟ نيا. با تعجب نگاهش كردم! جاش بلند شد و به سمت اتاقش رفت از

 :و گفتبه سمتم برگشت . جاش متوقف شد سر

 ؟يگ يازت بپرسم باز بهم فضول نم يزيچ هي -

 :تعجب گفتم با

 .گفتم ديبپرس، شا -

 :گفت آهسته

 كاره است؟ يچ يشاهرخ سبزوار نيا -

 :آوردم و گفتم نيياون صدام و پا مثل

 !قاچاق كاال ياز كله گنده ها -

 :ديپرس

 كارش دارند؟ يچ -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .خوان بكشنش يم -

 :ديتعجب پرس با

 !گهيكن د فيماجرا رو تعر ؟يچ يبرا -
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 :بهم زده بود افتادم و گفتم نهيزم نيبارمان در ا روزيكه د ييحرف ها ادي

 يبه بارمان گفته بود چند سال قبل محموله  ايرو. داده كه بكشنش يپول خوب باشياز رق يكي. باهاش دارند يخرده حساب شخص ييجورا هي -

 ي نهيخوان بفرستنش س يشد كه هم به خاطر انتقام، هم پول م نيا. ضرر رسونده بود سيبه رئ يد رو هم لو داده بود و بدجوربان نيمواد هم

 .قبرستون

 :تكون داد و گفت يسر

 شه؟ ينم يپژمان شاك رهياگه بم. ديرس يپژمان به نظر م ياز دوستا -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 ؟يرو بدون نايا يخوا يم يچ يحاال برا. دهيبه اون مردك چسب يمحض چاپلوسگفت پژمان فقط  يبارمان م -

 :گفت

 .اطالعات بشه راه نجاتم نيروز هم هي ديگفت شا يم. اطالعات داشته باشم زياز همه چ ديگفت با يبارمان م -

 .ها نبود يسادگ نيماجرا به هممسلما ! ساكت مونده بود كه سر فرصت با دست پر فرار كنه؟ نيهم يلحظه مكث كردم، پس برا هي

 :به ترالن گفتم. بود نييهنوز پا ايرو. به دور و برم كردم ينگاه

 !از پله ها باال اومد خبرم كن يحواست باشه، هر وقت كس -

 :سته گفتترالن آه. نگاه كردم توريمان ريلحظه به تصو هي. رو تكون دادم ايرو وتريموس كامپ. و ترالن شدم ايسرعت وارد اتاق رو به

 ؟يكن يكار م يچ يدار -

 :گفتم

 ؟يخواست يمگه اطالعات نم -

تو دلم . شدند يسه تا ستون به سرعت عوض م يعددها تو. بود كه در حال پردازش اطالعات بود قهيدق ستيب وتريداد كامپ ينشون م شواهد

 :گفتم

 !گهيد نهيب يشو م جهينت گهيد ي قهيده دق ادي؟ مكنه يو چك م نيو ا نهيش يم توريپشت مان قهيدق ستيب يكاريكدوم آدم ب -

 :ترالن گفت. زدم ايو به در دل

 .يدست زد وترشيفهمه به كامپ يم -

 :برداشتم و گفتم وتريدست از كنكاش كامپ قهيدق هياز  كمتر

 .نكردم كه بفهمه يكار -

ترالن دنبالم راه افتاد و . اومدم رونياز اتاق ب نيهم يبرا. شد يتابلو م يليبه نظرم خ يبزنم، ول وتريكامپ يبه برنامه ها يسر هيداشتم  دوست

 :گفت

 ؟يكار كرد يچ -

 :كه برداشته بودم كردم و گفتم يبه حفظ كردن اطالعات شروع
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 .يچيه -

ه ذهنم سپرده بودم، به خاطر شغلم اون قدر اطالعات و كد و پسورد ب. مغزم مرور كردم ياطالعات و تو گهيبار د هي. با سوءظن نگاهم كرد ترالن

 .ذهنم شد يملكه  زيزود همه چ يليخ. كرده بودم دايكار مهارت پ نيا يكه تو

 .كرد يهنوز داشت با تعجب نگاهم م ترالن

 :به سمتم اومد و گفت. ستاديمنصرف شد و ا يبره، ول رونياز اتاق ب خواست

 .با مرگ صدف ؟يباهاش كنار اومد يچه جور... بگم؟ راستش يزيچ هي -

 :آهسته گفتم. اومد گوش دادم يم نييپا يكه از طبقه  يجر و بحث فيضع يتو سكوت به صدا. ندادم يجواب اولش

 .كنم يكنم كه باهاشون همكار يتونم خودم و راض ينم يجور چيه نيهم يبرا ديشا. ومدميوقت ن چيه ومدم،يكنار ن -

 :گفت ترالن

 ؟يكن يكه باهاشون همكار يشد يراض يپس بعدش چه جور -

 :تكون دادم و گفتم يسر

 يكه من م ييزهاياونا از چ يول ارم،ي ياسمشون رو هم نم گهيبهشون گفتم كه د. رو تموم كردم ينكردم، همه چ يباهاشون همكار گهيد -

بابام هم كه . بارمان و نداشت يطاقت دور. كردن بود هيخورد و كارش گر يمامانم قرص اعصاب م. خونه يموندم تو. دنديترس يدونستم م

. هم قوز باال قوز شده بود شينوجوون يدوره  يها طنتيوسط آرمان و ش نيا. ارتشيب نييپا طونيبارمان بره و از خر ش اغنبود كه سر يآدم

نه كه مراعات حال و احوال خراب مامان منو بك نيبدون ا. گذروند يبود و نصف عمرش و پشت پنجره م يآدم فضول مونيرو به رو ي هيهمسا

داد،  يم گاريس يآرمان بو يلباس ها. كرد يمامانم داشت دق م. آرمان دوست دخترش و آورده خونه م،ينبودروز كه خونه  هيبهش گفت كه 

گفت حتما پول حروم وارد مالمون شده كه  يم. ره يگفت كه آرمان داره راه كج من و بارمان و م يمامانم همش م. تلفن بود يشب ها تا صبح پا

كه به آرمان هشدار بدم كه مراقب  نيا يمنم برا. شد ياز قبل خرد م شتريروز به روز اعصابش ب. شن يبچه هاش دارن از راه منحرف م يهمه 

 .دميكم مراعات كنه، سر صحبت رو باهاش باز كردم و ازش در مورد دوست دخترش پرس هيمامان باشه و 

 :ادامه دادم. نشست نيزم يرو ترالن

 هيقض دميفهم. ره يهم م نايو ا يدونستم كه آرمان مهمون يتا اون موقع اصال نم. آشنا شده بودند يمهمون يغزله، با هم تو گفت اسمش يم -

 ...يدون يم ه،يجد

 :زدم و گفتم يپوزخند

حال به  يبزرگ ها از اون برادر. گرفتم يسخت م كميبه برادر كوچ يكردم، ول يدوست داشتم م يمن از اون برادرها بودم كه خودم هركار -

به آرمان نگفتم كه  يزيبه خرج دادم و چ استيكم س هيحال  نيبا ا. ستين يچيدونستم تهش ه يراه و تا آخر رفته بودم و م نيخودم ا! هم زن

دوباره سر . باشم هازيچ نينكردم كه نگران ا دايفرصت پ يليخ يبذاره، ول ونيرو در م هيو با من قض شميپ ادياومد، ب شيپ يهم مسئله ا ااگه بعد

 .شد دايپ هيسا يو كله 

 :ادامه دادم. دادم و سكوت كردم هيتك واريلحظه سرم و به د هيآوردن اون روز  اديبه  با
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كار  نيتونم از ا يگفت فقط با مرگ م. كنم يكه فكرش و م هيبهم گفت كه اوضاع بدتر از اون. بهم گفت كه برگردم سر كارم. بهم هشدار داد -

 .و به باد داد ميزندگ. نگرفتم يكرد، جد دميتهد. مجدا بش

 :گفتم. چشمم ظاهر شد شيپ يكياز تار يا هاله

بهم گفت اسمش . هيمهمون هياومد معلوم بود كه وسط  يكه از اون ور خط م يياز صداها. به خط اتاقم زنگ زد يدختر هيشب خونه بودم كه  هي -

از  عيسر. شه يدختره معلوم بود كه داره قبض روح م ياز صدا. دميترس يليخ. ل آرمان بد شدهگفت حا. خودم و برسونم عيگفت كه سر. غزله

 .بود يمهمون هيكه ظاهرا  ميرفت ييبه سمت جا. كه غزل داده بود و دادم يآدرس. شدم و به بارمان زنگ زدم ندجام بل

 يمثل اون شب خون تو گهيبار د هي. احساس كردم قلبم فشرده شد .زد يكه بهم چشمك م دميد يرو م ياز نور قرمز و آب يهاله ا يكيتار يتو

 :گفتم. حس كردم بغض گلوم و گرفت. زد خيرگم 

 دنديپر يم نييو باال و پا دنديرقص يكه م يتيرو جز جمع يكس دميكش يطرف و اون طرف سرك م نيهر چه قدر ا. شلوغ پلوغ بود يمهمون -

زد،  يسرش م يتو يكه دو دست دميرو د يرقص نورها، مرد يقرمز و آب ينورها نياون دود، ب نيدور، ب لحظه سرم و چرخوندم، از هي. دميد ينم

 .بود، تموم كرده بود دهيسر آرمان رس يباال ريد يليبارمان خ. افتاده بود نيزم يپاش رو يكه جلو دميرو د يپسر

اون گرما  يتو. زد يم نهيس يرفت، قلبم محكم تو يم جيسرم گ. گم شدم ياهيس يتو. اهيِ س اهيس اه،يس. شد اهيهمه جا برام س. و بستم چشمام

. دهنم خشك شده بود. نجات دادند ياهياون رگه ها من و از س. ظاهر شد ياهيس يقرمز تو يكم كم رگه ها. ديلرز يدستام م. سردم شده بود

دور  ياهيهمون س يتو ايدن. زد يام م نهيس يحكم به قفسه قلبم م. حس نداشت ياز شدت سرد گهيكف دستم د. ديبه بازوهام رس ستملرزش د

كه با دو تا  ييدخترها. دنديپر يم نييكه باال و پا دميرو د ييآدم ها. كمرنگ شد ياهيس. هم اضافه شدند يآب يكم كم رگه ها. ديچرخ يسرم م

داده بودند و با تعجب به  هيتك واريكه به د ييدخترها. ددنيكش يم گاريسه چهار تا دختر نشسته بودند و س نيكه ب ييپسرها. دنديرقص يپسر م

 يم نييباال و پا كيضرب موز يكه چشماشون و بسته بودند و با صدا يكسان. كردند ينگاه م دنديرقص ياون وسط م ياليخ يكه با ب يكسان

. امون قلبم بود يب يضربه ها ريام ز نهيس يقفسه . ديلرزش بازوهام به شونه هام رس. لرزوند يپام و م ريز نيزم ك،يزبلند مو يصدا. دنديپر

 .دميچرخ

به سمت اون . دنديد يو من و نم دنديرقص يكه فقط م ياليخ يب يدورتر از آدم ها يليخ. نشسته بودند نيزم يبه چند نفر خورد كه رو چشمم

پسر  يدست ها. تونستم جلوتر برم ينم. ديلرز ياهام مپ. بود كه پشتش بهم بود يچشمم به پسر. نشسته بودند نيزم يدو زانو رو. آدم ها رفتم

 نيسرم سنگ. كرد تيبدنم سرا يلرزش به همه . شد كهيقلبم هزار ت. خوردم نيبا زانو زم. سر خودش زد يتو يدو دست. كه باال رفت دميو د

تونست  يگردنم نم گهيد. وزنه شده بود هي نيسرم ع. سر خودش زد يبا دست هاش محكم تو. باال رفت گهيبار د هيپسر  يدست ها. شده بود

 .اهيِ س اهيس اه،يس. بود ياهيفقط س. قرمز محو شد يرگه ها. اومدم نيبا سر زم. شد ديناپد يآب يها رگه. وزنش و تحمل كنه

 :دميصداش و شن. شونه ام گذاشت يدستش و رو ترالن

 رادمان حالت خوبه؟ -

 :دم و گفتمدا نييگلوم و پا يبغض تو. دميكش يقيعم نفس

 .برادرم و كشتن -
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 :ترالن گفت. زد يم نهيس يقلبم محكم تو. بود دهيرنگش پر. چشماش از تعجب گشاد شده بود. نگاهم كرد يبازوم و گرفت و با ناباور ترالن

 آرمان رو؟... برادرت -

 هيكه  يهمون وقت. غزل بلند شد يضجه ها يصداكه  يهمون موقع. ياهياون س نيب. ستاديا يكياون تار نيلحظه زمان ب هي. دميكش يقيعم نفس

 .ديسرم كوب يمرگ برادرم و تو تيو واقع ديصورتم آب پاش ينفر تو

 :دادم ادامه

غزل . بغل بارمان سنگ كپ كنه يآرمان بار اولش نبود كه اون طور تو. انداختند يقرص باال م يمهمون يبود كه تو يگفت كه چند وقت يغزل م -

 داشيپ يوقت. ميرد دختره رو زد. دنشيبار د نيو آخر نياول يكه برا يدختر. ارزون يليبهشون قرص فروخته، خ يدختر هيگفت اون شب  يم

 .كار كرده يباهامون چ هيسا ميديمفه ميكرد

 :زل زد و گفت هيسا يچشما يبارمان تو. چشمم اومد ينه چندان دور جلو ياز گذشته ا يلحظه صحنه ا هي و

 .رمانبه خاطر آ نميا -

 .افتاد نيزم يرو هيجسد سا. كرد كيشل

 :گفتم. گهيد قينفس عم هي

. ساكتمون كردند و بدتر از اون، نابودمون كردند يطور نيا. ميشناخت يچند نفر كه پست داشتند و م. هاش بود تياز مأمور يكيبارمان وسط  -

 .وقت مثل قبلش نشد چيه گهيد. جنون بهش دست داد حالت. كال به سرش زد ديد يقانون يپزشك يجسد آرمان و تو يمامانم وقت

 :ادامه دادم. بهتر، مجبور نبودم نگاه پر از ترحمش و تحمل كنم. انداخت نييسرش و پا ترالن

منتظر بودم كه هر لحظه برگرده . فهمه يزود م اي ريدونستم د يم. شده يطور نيدوست نداشتم بفهمه كه مامان ا. نگفتم يزيبه بارمان چ -

كرد كه اگه به حرفش  يم دمونيهم از اون طرف مرتب تهد هيسا. ميكن يكار هيو  ميزيهم بر يفكرامون و رو ميتونست يونه، اون وقت مخ

شده با دز باال به  يقرص دستكار هي هيمثل روز برامون روشن شده بود كه سا گهيد. ده يخانواده مون و هدف قرار م ياعضا ي هيبق ميگوش نكن

 .رضا گفت كه بارمان بساطش و جمع كرده و رفته. رفتم سراغ رضا. نشد يهم خبر هياز سا گهيكم كم د. ومديبارمان ن ،يول. ه بودآرمان داد

 :زدم و گفتم يتلخ يلبخند

معامله رو قبول  نياونا هم ا. در عوض اونا دور من و خانواده مون و خط بكشند. قول داده بود كه تا آخر عمر براشون خالصانه كار كنه هيبه سا -

. يبرادر بزرگ تر واقع هيمثل . من يبارمان شد حام گهيبار د هي. داشتند اجياحت يميرح ياز دوقلوها مهين هيكارشون فقط به  يبرا. كرده بودند

 .داد يخودش، بهم زندگ يدر عوض زندگ

 :گفتم. تو چشمم حلقه زد اشك

بابا و  يمجبور شدم ماجرا رو دست و پا شكسته برا. سخت شد ميهر چند كه زندگ. ن كنمتونم جبرا يرو برام كرد كه تا عمر دارم نم يكار -

و  نشيبود كه ماش يلطف سامان به من در حد. طرد شده بودم شونيمن در واقع از زندگ. دونستند يهمه من و مقصر م... سامان بگم و خب

نبود،  يدادند مسئله ا يكه خرج و مخارجم و نم نيا. كنم ياون خونه زندگ يوحد بود كه بذاره ت نيلطف بابا در ا. وقت ها بهم قرض بده يبعض

 يم. شك داشتند زيبه همه چ. و خط بكشم قاميدوست و رف يمجبور شدم دور همه . دوباره راهم كج بشه دنديترس يم. ترسند يدونستم م يم
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 يباورشون نم. كردند كه دوباره برگشتم سمت اون كار يردم فكر مك يم ريساعت د هياگه . كه هست بدتر بكنم ينيو از ا شونيزندگ دنديترس

. بود زيبرام عز يكه بود، آزاد يهر چ ،يول. من و بخونند يمونيتونستند عمق پش ينم. هم هست كه از خودشون ناراحت تره گهينفر د هيشد 

 .بارمان بود يبهاش زندگ

 :آهسته گفت ترالن

 كنه؟ خودش و فدا كرد؟ يربه خاطر تو حاضر شد باهاشون همكا -

 :بارمان من و ترالن و به خودمون آورد يصدا

 خودش و فدا كرده؟ يك -

 :ترالن از جاش بلند شد و گفت. و برداشت گارشيس ي بسته

 .يچيه -

و  گارشيرمان سبا. رفت رونياز اتاق ب عيسر. انگار حال و هواش عوض شده بود. دميلب ترالن نقش بسته بود نفهم يرو كه رو يلبخند يمعن

 :كم به سمتم خم شد و گفت هي. تخت گذاشت يزانوش و خم كرد و رو. زد شيآت

 !رفت رونياشكت و در آورد و خودش با خنده ب ديپل يشده؟ دختره  يچ -

 :و گفتم دميخند

 اشك من؟ -

 :در گوشم زد و گفت يشوخ به

 .نميو بچ ساشيكرده بگو برم گ تتياگه اذ. اشك تو چشمات حلقه زده! يمن و خر نكن عوض! گمشو -

 :رد كردم و گفتم. بهم تعارف كرد گاريكنارم نشست و س. دميخند

 .دميوقته نكش يليخ -

 :با خنده گفت بارمان

و  ميريرو برات بگ يحاال ك. ميباال بزن نيكم كم برات آست ديبا. يآقا شد! يشد يبيچه پسر نج. رو هم ترك كرده يهمه چ! شرف يب -

 ؟ميبدبختش كن

 :اشاره كرد و گفت نييسر به سمت پا با

 !شده بود موقع رفتن ها يزيخوب چ رم؟يرو برات بگ هيراض نيا يخوا يم -

 :كردم و گفتم اخم

 !اومد يبور بدت م يتو كه از دخترها -

 :زد و گفت گارشيبه س يپك بارمان

 .دادمش به تو ياومد كه نم ياگه خوشم م! گهيگم د يم ادي يچون بدم م -

 :با سوءظن نگاهم كرد و گفت دبع
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 بود؟ يك يزد يازش حرف م يكه داشت يدهقان فداكار نيا ؟يگفت يدختره م نيبه ا يچ يچ يداشت -

 :گفتم

 .افتاده بودم ميقد ادي -

 :تعجب نگاهم كرد و گفت با

 ؟يختير يآب م يمن و رو يپته مته  يداشت -

 :و گفتم دميخند

 !قتايل يكردم ب يم فيداشتم ازت تعر -

 :پام گذاشت و گفت يو رو سرش

 .كنند تياشك تو چشمات حلقه زده بود؟ خاك تو سر احساسات نيهم يبرا. يبرادر با مرام خودم. نيآفر! هان -

كه اگه از اخالق بابام به  يهمون گوشه ا. شترياز نصف ب. بزرگ يليخ يگوشه  هي. بود ميگوشه از زندگ هي شهياون هم. بهش لبخند زدم فقط

من براش  شهيكه هم يتنها كس. داد يشد و نجاتم م يم داشيدفعه پ هيافتاد،  يتو خطر م مياگه زندگ. بردم ياومدم، بهش پناه م يگ متن

 .دمبو تياولو

شد  يرو فقط كنار اون م نايا يحالت جنون به مادرم دست داد و همه . چشمم پرپر شد يآرمان جلو. ختيدستام ر يمرد و خونش رو صدف

 .ذاشت يو وسط م شيشونه ام و به خاطرم زندگ يذاشت رو يآوردم دستش و م يكه اگه كم م يكنار كس. كردتحمل 

كورمال . آخ و اوخم بلند شد يچشمم سوخت و صدا. چشمم فوت كرد يو تو گاريدفعه دود س هي. نگاه كردم شيو آب طونيش يچشم ها به

 :داد زدم .بهش زدم كه فكر كنم به چونه اش خورد يكورمال مشت

 !شعور يب يچشمم و داغون كرد -

 !شد يوقت آدم نم چيمن ه ي گهيد ي مهين. خنده اش بلند شد يصدا

با سبك  يچشمم به خونه ا. انداختم و در خونه رو باز كردم ديكل. و به سمت در رفتم دميكش يقينفس عم. برام سر تكون داد اليدان گارديباد

 يقرمز كمتر به چشم م يخونه، با مبل ها واريدر و د كنواختي يديسف. از فرش و تابلو نبود يخبر! افتاد يلخا يزيانگ رتيبه طرز ح يمدرن، ول

 .بودند ونيزيتلو يترالن و آتوسا مشغول تماشا. كردند يم يباز ارديليو پژمان ب اليدان. شد دهينگاهم به سمت سالن كش. اومد

 :فتسرش و بلند كرد و گ اليدان. و با صدا بستم در

 !ياي يفكر كردم نم! چه عجب -

 :داده بودند اديرو دادم كه بهم  يجواب همون

 .خواب بودم -

اون كت كوتاه  يرو. بود دهيپوش ديبا تاپ خوش رنگ بنفش و سف يمشك نيشوار ج هي. به سمت آتوسا رفتم. رفتم و با پژمان دست دادم جلو

مادرم  ياصفهان، برا ياردو يتو رستان،يبود، كه بارمان سال آخر دب ييشواره هاگوشواره هاش از اون سبك گو. به تن داشت يرنگ يمشك

 .كه مادرم عاشقش بود ييناهمو. بود دهيخر
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 يوقت. شده بود قيصورت آتوسا دق يتو اليدان. گرفته بود يياز آشنا يفقط نگاهش رنگ. ديرس يبه نظر م حيساده و مل يمثل شب مهمون آتوسا

از  ينشونه ا چيه يصورت آتوسا عالقه رو بخونه، ول يبود بتونه از تو دواريام. داد يرو به من كرد و با سر جواب منفنشست  شيآتوسا سر جا

 .صورت آتوسا نبود يخاص تو يو نگاه ها هعالق

ترالن در مورد  يبرا انجيآتوسا با ه. سبك خاص بود هي يتو ييها يظاهرا در مورد نقاش. شد يپخش م ونيزينگاه كردم كه از تلو يبرنامه ا به

رو از  نيا. نداشت يا ونهيكال ترالن با هنر م. موضوع نداشت نيبه ا يعالقه ا چيداد و ترالن هم كامال مشخص بود كه ه يم ياضاف حيتابلوها توض

 .داد صيشد تشخ يم ياستعداد افتضاحش تو آشپز

 :خورد و گفت شيدنياز نوش يكم پژمان

 نيباران از آخر يآتوسا برا. كنم يبهم ثابت كرد كه اشتباه م يبشه، ول يزيچ ينقاش ينبودم كه آتوسا تو نيخوش ب اديراستش اولش ز -

 ؟يگفت تينقاش

 :گفت يپژمان با غرور خاص. نگفت يزيانداخت و چ نييسرش و پا يبا فروتن آتوسا

 .گرفت زهيجاگم آتوسا؟  يدرست م... ينورپرداز يخاص آتوسا تو تيبه خاطر خالق شينقاش نيآخر -

 ؟يچرا نقاش ايبگم؟ خدا يبگم، آخه چ يزيبا چشم و ابرو اشاره كرد چ اليدان

از . به حرص خوردنش زدم و صبر كردم تا آتوسا به آشپزخانه برود يلبخند. بگم يزيچ هيدوباره از پشت سر پژمان بهم اشاره كرد كه  اليدان

! ترالن بود فيشرح وظا يكار تو نيآشپزخونه گذاشت كه احتماال ا زيم يرو رو اليپف يآتوسا ظرف خال. بلند شدم و به همون سمت رفتم ميجا

 :دميپرس نهمؤدبا

 زم؟يبازم براتون بر -

 :تكون داد و گفت سر

 .نه ممنون -

 :دميرو پرس ديرس يبه ذهنم م يكه در مورد نقاش يسؤال تنها

 د؟يكن يبا رنگ روغن كار م -

 :زد و گفت يلبخند

 !يگبا مداد رن -

 :تكون دادم و گفتم سر

 .شه يگرم م يسرتون حساب يطور نيا. حوصله تون سر رفته باشه رانيا يكنم تو يفكر م د؟يزن ينم شگاهينما هيچرا  -

 :گفت آتوسا

 .رو هم ندارم كه كمكم كنه يشناسم و خب، كس يرو خوب نم نجاهايآخه من ا -

 :دلم گفتم تو

 .تنها راهه نيا -
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 :گفتم

 .از دوستام بسپرم كه كمكتون كنه يكيتونم به  يم دياگه بخوا -

 :تعجب گفت با

 !جدا؟ -

 :دلم گفتم تو

 !كلكم گرفت! ول يا -

 :تكون دادم و گفتم سر

 .زنم يامشب بهش زنگ م نيهم ديآره، اگه بخوا -

 :معصومانه و مؤدبانه گفت يليخ

 ست؟يزحمتتون ن -

 :زدم و گفتم يلبخند ارياخت يب

 ؟هيحرفا چ نيا -

 يوقت مونينگران. ميكرد يبهم نگاه م يمن و ترالن با نگران. مشغول پچ پچ كردن شدند اليپژمان و دان ارد،يليب يبعد از تموم شدن باز درست

پس باالخره پژمان قبول . ميمن و ترالن شكه شد. دست فشرد يمحكم تو يليرو خ اليرو امضا كرد و دست دان يشدت گرفت كه پژمان ورقه ا

 .كنه يهمكار اوناا كرد ب

 يچ ديبا. شد يوقتمون داشت تموم م! رفته بود شيپ عيسر زيچه قدر همه چ. گشت يبرم رانيهم تابستون به ا ناياومد، ت يطور كه بوش م نيا و

 ؟يچ ميبكن يكار ميشد ياگه موفق نم. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو م؟يكرد يكار م

. نگاهم كرد يبا حالت خاص. ستاديرو به روم ا اليبعد از رفتن پژمان و آتوسا، دان. نكردم دايپ هيقض نيفكر كردن به ا يبرا يشتريب فرصت

 :و گفت ديهم ساب يرو تيدندون هاش و از عصبان. كنه يظاهر خاص مخف نيتونست پشت ا يحرص خوردنش رو نم

 ؟يبود كه كرد يچه كار نيا -

 :زد داد

 ؟يبود كه سر خود كرد يچه كار نيهان؟ ا -

 :باال انداختم و گفتم ونهش

 يوقت نم چيه ميبر شيتو پ يبا روش ها ميخواست ياگه م. راه رو انتخاب كردم نيبشم، منم بهتر كيدختره نزد نيبه ا يخواست يتو از من م -

شه همشون به  ينم ليدل ياز دخترها به ظاهر مردها توجه دارند، ول يليمن قبول دارم كه خ! اليدان نيبب. بشم كيدختره نزد نيتونستم به ا

 يكه برا يتنها راه. بشه زهايچ نيا ي فتهيكه ش ستين ييتابلوئه، كه آتوسا از اون دخترها يليخ نيا. بكنند يمرد هر كار هي يخاطر چشم و ابرو

 .كرد يدارم چه ذوقآشنا  شگاهينما ي هيقض يبهش گفتم برا يوقت يديتو كه ند. دوست كنارش باشم هيكه مثل  نهيشدن بهش دارم، ا كينزد

 :آورد و گفت نييصداش و پا اليدان
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 ينم. ميگروه خالفكار هيما  ؟يكرد يخودت چه فكر شيتو پ! نيخرده عقل و منطق پشتش باشه، نه ا هيكه  يراه هي يكن، ول دايپ گهيراه د هي -

 .ميبزن شگاهينما يكس يو برا ميفتيراه ب ابونيخ يتو ميتون

 :گفتم

 !بزنند شگاهينما هيباشه كه  يكشند، كار سخت يآدم م ابونيكه وسط خ ييآدم ها يكنم برا يفكر نم. ل شماستمشك گهيد نيخب ا -

 :من و به سمت خودش برگردوند و گفت. به سمت در برم، كه شونه ام و گرفت الياعتنا به دان يخواستم ب. جام بلند شدم از

بهت سخت  يليخ ميتون يكه نم يدون يم. يچه قدر برامون مهم نايت ي هيبه خاطر قضكه  يديفهم. يسرخود شد يطور نيا يچ يدونم برا يم -

 !كه دور خودم آشغال جمع كنم ستمين يمنم كس. ميبهت ندار ياجياحت چيه نايباشه، بعد از ت ادتيرو  يزيچ هي يول م،يريبگ

كردم كه چه قدر  يفكر م نيونم انداخت و من فقط به ابه ج يحرف چه استرس نيدونست با ا يخودش هم م. نگاهش خوندم يرو تو نهيك برق

 .گذره يزمان داره زود م

 

 زدهميس فصل

 

 نيآخر يرو برا هيمنتظر بود راض. خودش اون طرف سالن نشسته بود. آشپزخونه كرده بود تا غذا درست كنه يبه زور، رادمان و تو بارمان

طرف سالن خودم و كنترل كنم و به  نيسخت بود كه از ا يليخ. لن نشسته بودمسا ي گهيطرف د هيمنم . كنه يراه يمالقاتش با سبزوار

 يخوا يكه هر وقت م نيا. بهم ثابت شده بود يزيچ هيتا اون روز . و وسوسه كه اون طرف سالن نشسته بود نگاه نكنم طنتيپر از ش يموجود

 .رهيگ يدت اوج موجو يتو يشتريبا شدت ب ،يو دورش و خط بكش ياحساس سرپوش بذار هي يرو

 :تو دلم گفتم. اومد يداشت باال م يراراديكم گردنم به صورت غ كم

 !نگاه هيفقط  -

 يو م يكيبه تار ،يبه بدبخت. زد يم ياهيرنگش به وضوح س يعمق نگاه آب. بود ديو پل طونينگاهش ش شهيمثل هم. بارمان چشم تو چشم شدم با

 !رهيگ يمن شدت م يچه قدر هر روز تو ياهيس نيا يق شدن توغر يفهمه وسوسه  ينم چكسيدونستم تا ابد ه

 يم يقلب آدم و دستكار ينامرئ ينگاه پر وسوسه، كه با نور نيواكنش عقلم نسبت به ا نميا! بله! ستادميا دميبه خودم اومدم و د. دميجا پر از

كه هر لحظه از سمت بارمان ساطع  يديشد يوسوسه  يه جلوتون يم زهايچ نيكرد با ا يعقل، كم عقلِ من، فكر م نيدونم چه طور ا ينم. كرد

 !رهيرو بگ شد يم

 :سرم گفت يتو ييصدا هي

ره، از  يم شيباند هم كه داره طبق نقشه شون پ يكارها يهمه  اد،ي يهم كه داره از خارج م نايدختره ت نيبست، ا اليپژمان قرارداد رو با دان -

 !يعاشق شد يهمه استرس و بدبخت نيسرت كه وسط ا يخاك تو. يدردسر انداخت يرو هم كه تورضا  ،يبابا و مامانت هم كه خبر ندار

 يعقل عقب افتاده  نيا! مادرم بود يسرزنش ها هيسر من، كه چه قدرم شب يتو يصدا نيبه مرام ا وليباز ا. حس تأسف خوب بود نيا! آهان

 .ديكش يم رونيب يبدبخت نيمن، اگه عرضه داشت، من و از ا

 يمعتاد فكر نم يپسره  نيبه ا يكاريدادند كه از ب يبهم م يكار هيكاش حداقل  يا. انداختم ايرو يتخت خال يپله ها باال رفتم و خودم و رو زا
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 :كم كم دلم شروع به حرف زدن كرد. كردم

اون كه خودش نخواسته معتاد شه، . ترك كنه ديبه سرت زدند؟ خب شا يكه معتاد نبودند چه گل يينايداره كه معتاد باشه؟ حاال ا يبيخب چه ع -

 !نكنه انتيبه مردم خ يداده معتاد شه ول حيبوده كه ترج يچه پسر خوب نيبب. به زور معتادش كردند

 :به عقل ناقصم كردم و گفتم رو

 !گهيد يعرضه ندار. يآدم و از جا بپرون يابله فقط بلد يتو! زنه يم يچه حرف خوب نيبب -

 :كرد يم يسخنراندوباره داشت  دلم

. باشه تيگناه يب يبرا يكه مدرك نيبدون ا ،يشد يقتل سروان مجرم شناخته م ياگه اون نبود، تو تو! كنه يم تيچه قدر ازت حما نيبب -

 !پسر مردم و متهم نكن يخود يو ب نييپا يپاشو، پاشو برو طبقه 

 :ابروم رو باال دادم و به دلم گفتم يتا هي

 .يزن يحرف م يدار يدايز! ها يپررو شد -

 !شده بودم وونهيمن د! دفعه به خودم اومدم، من نه عاشق شده بودم و نه احمق هي بعد

 .وارد اتاق شد و من و از جنون نجات داد هيهمون موقع راض خوشبختانه

 شه باهات حرف بزنم؟ يم -

خرده  هياومد كه  يكرده بود و به نظرم م يظيغل شيآرا. بود دهيچيپ مينيب يخوب عطرش از همون فاصله تو يبو. بود دهيپوش رونيب لباس

 .مضطرب باشه

 :گفتم يعالقگ يب با

 ؟يبگ يخوا يم يچ -

 :رفت؟ كنارم نشست و گفت يكفش ها راه م نيبا ا يچه طور. نگاه كردم دشيكفش پاشنه بلند سف به

 .بهت بدهكارم يمعذرت خواه هيمن  -

 :دادادامه  هيراض! تعجب فكر كردم چرا؟ با

 .باهات داشت اليكه دان يبابت رفتار -

 :جمع شد و تو دلم گفتم صورتم

 .عمرا ببخشمت! پاچه خوار يپررو يدختره  -

 :انداخت و گفت نييسرش و پا هيراض

چشم  يد جلومر هيرو ندارم كه  نيكه باشم، تحمل ا يمن هر چ. باهات داشت اليكه دان يشدم، فقط بابت رفتار مونيترالن، من پش... راستش -

بدت  نياز ا شتريرو بگم، از من ب نياگه ا ديشا... راستش. رفتار رو با من و مامانم داشت، بعد بابام هم شوهرم نيعمر بابام ا هي. زن و بزنه هيمن 

 ينفس نم گهيد دميد اون قدر زدم كه. سرش زدم يتو ينيتزئ يدعواهام با شوهرم، كنترلم و از دست دادم و با مجسمه  يبار تو هي ،يول اد،يب

 .نجايگروه من رو كشوند ا ياز اعضا يكيكه  نيتا ا. شدم ابونيخ يبعدش هم آواره . كشه
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 :گفت. بهم كرد كه بهت زده بهش زل زده بودم ينگاه مين

 .متأسفم -

 :تعجب گفتم با

 ؟يگ يبهم م يرو دار نايچرا ا -

 :به صورتش كردم و گفتم قيدق ينگاه

 ؟ياسترس دار -

 :در عوض گفت. و نداد جوابم

 يا گهيكار د چيه يكردن استعداد دارم، تو ينيو خبر چ سادنيگوش وا يكه تو يقدر نيمن ا يول اد،ي يمن به كارت نم يمعذرت خواه -

 !ستين ادي يكه به نظر م ياون طور ز،يهمه چ شه،يكه هم حت،ياز من به تو نص نيهم يبرا. ندارم

. حاال استرسش به منم منتقل شده بود. از جاش بلند شد و من رو تنها گذاشت! ذهنم حك شد يدونم چرا تو يمبهم كرد كه ن يدار ينگاه معن و

 اومد نبود؟ يكه به نظر م ياون طور يزيچه چ

 

******* 

. بودم جيگ. ه بودخوابش برد وتريكامپ ياونم پا. بلند كرد بورديك يسرش رو از رو ايرو. دمياز خواب پر يبلند يبا صدا هويبودم كه  خواب

 :نفر اوج گرفت و گفت هي يدفعه صدا هي. اومد يم نييپا ياز طبقه  ييزمزمه ها يصدا

 !نييپا اديبهش بگو ب -

در و باز كرد، چشمم به بارمان افتاد كه با اخم و تخم داشت به  ايتا رو. نور چشمم و زد. تلو تلوخوران به سمت چراغ رفت و روشنش كرد ايرو

 :كرد و گفت ايبه رو ينگاه. رفت يرو ماون سمت راه

 !در و ببند -

 :كه از خشم دورگه شده بود دميشن نييپا يرو از طبقه  يمرد يصدا

 .نميبب نجايا ايب! بارمان -

 :با تعجب زمزمه كرد ايرو

 كنه؟ يكار م يچ نجايا يمحب -

 :كم صداش و باال برد و گفت هي بعد

 بارمان؟ يكار كرد يچ -

 :م گفتبا تحك بارمان

 !بهت گفتم در و ببند -

 يكرده بود؟ محب يبود؟ بارمان كار يچ يكه اومد برا يبلند ياون صدا. زد يقدر محكم م نيدونم چرا قلبم ا ينم. رفت نييپا يسمت طبقه  به
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 نجا؟ياومده بود ا

اون  يتو يشدم ول زونيآروم از نرده آو يليخ .به سمت پله ها رفتم نيپاورچ نيپاورچ اياز جام بلند شدم و دنبال رو. و قرار نداشتم آروم

 :رادمان آهسته گفت. دمياز جا پر. دمياز پشت سرم شن ييپا يصدا. دميد يرو نم يزيچ يكيتار

 !چته؟ منم -

 :ميو هممون سر جامون خشك شد ميديرو شن يمحب يصدا. نرده خم شد يو رو ستاديكنارم ا اونم

 د؟يكرد يم يچه غلط نجايشماها ا -

 زد؟ ايرو وتريكامپ يكه رادمان تو يبود؟ ترك كردن رادمان؟ گشت دهيبه گوشش رس يچ. ختيفرو ر نهيس يتو مقلب

 :بلند شد يمحب يصدا

 !دختره در رفته -

 :زد يبارمان موج م يصدا يتو يناباور

 ه؟يراض -

 ؟يچ يعنيدر رفته بود؟  ه؟يراض! زد خيرگم  يتو خون

 :رفتگ يلحظه به لحظه اوج م يمحب يصدا

با  ينقشه ا نيوقت كردند همچ يك! شده يخودش با دختره فرار! بودن و كشتن تيكه مراقب مأمور ييمأمورها يهمه  ،يسبزوار يآدم ها -

 هم بكشند؟

 !دختر نيداشت ا يعجب جرئت. زد يم نهيس ياضطراب داشت، قلبم محكم تو نيهم يبرا! كرده بود يمعذرت خواه هيراض نيهم يبرا پس

 :كه برام آشنا بود گفت يزيبا لحن تمسخرآم بارمان

 .بود تيمأمور نيعرضه مسئول ا ياون ب ؟يبپرس سميرو از رئ نايا ير يچرا نم -

 :گفت يمحب

 !يسياز فردا تو رئ ست،ين گهيد -

 :گفت يمحب. گفتن يچيه. انگار بارمان هم شكه شده بود. زد يم نهيس يوار تو وانهيقلبم د. هر سه نفرمون از تعجب باز موند دهن

 !اگه دست از پا خطا كرد، بفرستش به درك. نجايا ادي يكنه م يو جمع م لشيفردا وسا -

 :شباهت به لحن بارمان نبود گفت يكه ب طنتيپر از ش يرادمان با لحن. بلند بسته شدن در، ما رو از شك در آورد يصدا

 !مياز فردا مهمون دار پس

 

****** 

پچ  يصدا. فكر بود يتو دايداد كه اخم كرده بود و شد يرو نشون م ايصورت رو تورينور مان. پهلو به اون پهلو شدم نياز ا يكيتار يصبح تو تا

 !مضطرب بودم؟ بدون شك. دونم يخوشحال بودم؟ نم. گن يم يچ دميفهم ينم ياومد، ول يبارمان و رادمان م يپچ ها
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 يكه پروژه  نيا. كرد يم تمياذ يليخ يزيچ هيهر چند كه . كنم خوشحال بودم يو بازر اليمجبور نبودم نقش دوست دختر دان گهيكه د نيا از

كردن  يمجبور باشم به نقش باز ،ييجا به جا نيرغم ا يكه عل دميترس يبود و م اليپژمان هنوز ادامه داشت و متأسفانه رابط پژمان با باند دان

 .بدم دامها

لباس  گارد،يدو تا باد. افتادم اليدان تيموقع ادي. بود يا گهيد زيچ هيدرد من  يدم اعتراف كنم، ولخو شيخواستم پ ينم. نبود نيمشكل من ا يول

 !به باند شيسرسپردگ مت،يمارك دار و گرون ق يها

و  بيع يرو ب شيها تيمأمور يانتخاب كرده بود؟ اصال چرا بارمان همه  اليدان نيبود كه اون رو به عنوان جانش دهيد يبارمان چ يتو يمحب

بكنم،  شيكار هيتونستم  يناخواسته اش و م ادياعت ؟يبارمان دروغ باشه چ يحرف ها ياگه همه . شد يداد؟ ته دلم از ترس خال ينقص انجام م

 :لب با حرص گفتم ريبه بالشتم زدم و ز يبا حرص مشت! هرگز! انتيخ يول

 !يعوض ي كهيمرت -

 :زبونم و كنترل كنم و آهسته گفتمنتونستم . ديبه سمتم چرخ ايشدم سر رو متوجه

 چرا اون؟ -

 :آهسته گفت. نگاه كردم ايمتفكر رو يبه چهره  تورينور مان يتو

 .دورش كنند نجايكه از ا نيا يبرا ديدو تا برادر رو از هم جدا كنند، شا نيكه ا نيا يبه بهونه  ديشا ستم،يمطمئن ن -

 :تكون دادم و گفتم يمنف يو به نشونه  سرم

 !آدم خائن و دو روئه هيگم اون  يمن كه م. كردن يدادن، فقط منتقلش م يبود، به بارمان پست نم نياگه نقشه شون ا. كنم ير نمفك -

 :زد و گفت يپوزخند ايرو

كه  نيخاطر ابه . گروه از دست داده نيا يكه پستش رو به خاطر سه نفر از اعضا نجايا اديم يفردا مرد. يفكر كن زهايچ نيخواد به ا يتو نم -

 اررو لو داد و با هم فر يقتل سبزوار ينقشه  هيكه راض نيعكس گرفتند و ا يكه تو راننده اش بود ينياز ماش. داد يرادمان اون دختره رو فرار

 شيطر خوشگلچشم باز كرده به خا يكه از وقت ستيرادمان ن. ازش بلند نشه يكه بخار ستياون كاوه ن. ست نهيمرد پر از بغض و ك نيا. كردند

كه ازت خواست  هيهمون كس نيا. به جنس مخالف كم بشه لشيمصرف كنه و تما نيكه هروئ ستيبارمان ن. عالمه دختر دورش جمع شدند هي

 .يداشت تيزندگ يكه تا حاال تو هيديتهد نيبزرگ تر اليحواست به خودت باشه ترالن، دان. يباشدوست دخترش 

! حبس بشه نهيس يبخوره و نفسم تو چيكنه كه از شدت اضطراب دلم پ يتونست كار يبا دو كلمه حرف مراحت  يليزن درد نكنه، خ نيا دست

 ست؟يبس ن يهمه بدبخت نيا ايكردم؟ خدا يكار م يچ اليبا دان ديمن با

 

******* 

كه بود،  يتيهر موقع يتو ديشا. دكر يرو جمع م لشيهم بود و داشت وسا يكه اخم هاش تو دمشينگاه د هي يتو. كنار اتاق بارمان رد شدم از

 .خائن بود هياز نظر من اون  يشدم، ول يكردم و دلتنگش م يشد، بغض م يصحنه فشرده م نيا دنيقلبم با د

داغون  يمعده . كرد يخودش درست م ينون و مربا برا كيكوچ يو به رادمان نگاه كردم كه داشت لقمه ها ختميخودم ر يبرا يچا وانيل هي
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كرده و  يمعتاد نشدن چه تالش ياز قبل بفهمم برا شتريشد ب يمعده اش باعث م تيطرف وضع هياز . شده بود يما بساط يبرا رادمان هم

وزن كم كرده بود،  لويكه رادمان دست كم ده ك نيبا ا دميد يم گهيكار رو نكرده؟ از طرف د نياومد كه چرا بارمان ا يم مذهن يبالفاصله تو

كه  دميرس يم جهينت نيرادمان رو نداشت، به ا ييبايدرصد از ز هيكه بارمان قل رادمان بود و  ييكرده بود و از جا رو حفظ تشيهنوز جذاب

 :تو دلم گفتم. كنه يم كار يآدم چ هيبا  نيهروئ

 !خائن ينيمردك هروئ -

. كه بارمان خوشحاله نمياصال دوست نداشتم بب. دو بارمان، هم زمان وارد آشپزخونه شدن ايرو. كرد ينم يدلم بلبل زبون گهيد! شده بودم عاقل

 .ممكن بود كنترلم رو از دست بدم و اون قدر بزنمش كه كار دست خودم بدم دم،يد يرو م شياگه خوشحال

 :گفت بارمان

 !زيمن بر يبرا يچا هيترالن  -

و جلوش  ختمير يچا هي. مه باهاش صحبت كنمكل هي يزدم و من اصال دوست نداشتم حت يباهاش حرف م ديخواستم مخالفت كنم با يم اگه

قدر  نيپسر ا نيچرا؟ چرا ا! سخت بود بيكار عج نيو صورت پر از وسوسه اش نگاه نكنم و ا طونيش يكردم به چشم ها يسع. گذاشتم

صورت برادرش  يه توقدر جذاب بود؟ هر چه قدر ك نيگود افتاده ا يكج و كوله اش و چشم ها ياون لبخندها ابود؟ چرا ب زيوسوسه برانگ

 دو قلو بودند؟ يدو تا چه طور نيواقعا ا! بود يديو پل طنتيش يكي نيصورت ا يمالحت و آرامش بود، تو

 :گفت يبلند يبا صدا بارمان

 ه؟يچ گهيد نيا -

 يضربان قلبم و باال م چشم ها نياون حس پشت ا. داشت مهم نبود يكه رنگ قشنگ نيا. سرم و بلند كردم و به چشم هاش نگاه كردم ارياخت يب

 .برد

 :سرم گفت يتو ييصدا

 ات كنه؟ آره؟ وونهيجفت چشم د هيكه  يقدر بدبخت نيا! خانوم مهندس! دختر عاقل! ترالن -

 !مردك خائن! نبود، خودمم داشتم يخاص زيكه چ يچشم آب. روم و برگردوندم يياعتنا يب با

 :و باال گرفت و گفت يچا وانيل بارمان

 را رنگ زهرماره؟چ يچا نيا -

 :گفت رادمان

 !گرفتت ها استيجو ر. قدر غر نزن نيبخور ا -

 :و با خنده گفت دينون رو به سمت خودش كش بارمان

 !كه رميحس بگ يذار ينم -

 :و گفت ديوسط حرفشون پر ايرو

 ؟ير يم يك -
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 :با تعجب گفت بارمان

 كجا؟ -

 :گفت ايرو

 .ير يم يجا نيپس مسلما از ا ،يهم هست گهيد يمسئول گروه ها ،يستيگروه ن نيقط مسئول اف ،يريرو بگ اليدان يقرار باشه جا يوقت -

 :گفت بارمان

 .ديش يفعال از شرم خالص نم. جا باشم و به رادمان خط بدم نيهم ديبا. ميخانوم بش نايت يمسئله  ريفعال قراره درگ -

 :اخم كرد و گفت ايرو

 ؟يكرد يو جمع م لتيوسا يپس چرا داشت -

 :زد و گفت يپوزخند رادمان

 !كنه كه بره يكه اتاق رو جمع و جور كنه، همه فكر كردند داره جمع م دهيقدر از بارمان بع نيا -

 :گفت بارمان

 .شم اتاق و مرتب كنم ياون وقت من مجبور م. يزير ياز بس تو همه جا رو به هم م -

 شد از اون بدتر باشه؟ يم دايهم پ يه كسمگ! بارمان آخر آدم شلخته بود. زدم يپوزخند! كه واقعا

 :رادمان باال رفت و گفت يابروها

 ...تو كه زم؟ير يمن؟ من همه جا رو به هم م -

 :پس سر برادرش زد و گفت يبه شوخ. ديوسط حرفش پر بارمان

 .حرف نزن ستيرو حرف رئ -

دونم چرا رو به رادمان كردم و بلند  ينم ن،يا يبازو يزد تو يصورت اون، اون م يزد تو يم نيا. باال گرفت شونيكيزيف يدعوا يشوخ يشوخ

 :گفتم

 !ره ها يمعتاده جونش در م نيا! نزن بابا! گهيخب د -

 ايپشتم و بهشون كردم و به سمت اتاق مشتركم با رو. شد رهيهمرنگ گشاد شده بهم خ يدو جفت چشم آب. دفعه جفتشون ساكت شدند هي

 .كردم يون رو حس منگاهش ينيهنوز سنگ يرفتم، ول

 .بغلم گرفتم يتخت نشستم و زانوم رو تو يرو. اتاق شدم و در رو بستم وارد

 ييچرخه چه جا نيا يمن تو. بود يو نئشگ يخمار يدوره  نيب يچرخه  شيآره، معتاد بود، زندگ. رفت يمعتاد بود، جونش زود در م آره،

 داشتم؟

 .قدر پست بود نيكه ا يبه مرد. قدر سست بود نيكه ا يگاه هيپناه بردم؟ به تك پناه و بدبخت بودم كه به اون يقدر ب نيا چرا

 :بارمان گفت. سرم به سمت پنجره بود. ستاديدر و بست و جلوم ا. دونستم خودشه يباز شد، م در

 ؟يناراحت ياز چ ؟يشد يشكل نياز صبح تا حاال چرا ا -
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 ياومدم، ول يبرنم ياز پس هركار ديكردم؟ شا يم مينداشته قا يمشت بهونه  هيپشت موش خودم و  نيع ديگفتم؟ چرا با يبهش م دينبا چرا

 :رو بهش كردم و گفتم. ديچرخ يخوب م يزدن هر حرف يزبونم برا

قدر ادعا  نيو ا يترك كن يو عرضه ندار يكه معتاد نياز ا. ادي يبدم م شتريتو ب هيكنم كه از چ يفكر م نيدونم، از صبح تا حاال دارم به ا ينم -

 .رو خوردم بشيمشت حرف قشنگ كه من احمق هم فر هي. يخوند يمدت چرت و پرت در گوشم م نيو تمام ا يشد سيكه رئ نيا اي ،يدار

 :سر تكون داد و گفت. اخم كرد. زد نهيبه س دست

انتخابت  يتونسته باشم تو دوارميام ؟يخاب كنكه اون و انت هينظرت چ. دميرنج شتريب يكه گفت ياول يمن از اون مسئله  يدونم، ول يتو رو نم -

 .بهت كمك كرده باشم

 :در آوردم و گفتم يشكلك

 .دفعه حق با توئه نياستثناً ا نميب يكنم م ياالن كه بهش فكر م! ممنون -

 :دفعه داد زد هي

 ؟يكن يم يشكل نيچرا ا ؟يبچه شد -

 :جام صاف نشستم و گفتم سر

 .قدرت حنجره و بازوشونه متنفرم يكه هنرشون تو يياز مردها. كنه داديدم سر من داد و ب ياجازه نم چكسيمن به ه! حد خودت و بدون -

 :زد و گفت يپوزخند

شده  دايپ يكه باالخره آدم نيشده، ا ليتبد تيبه واقع اهاميكردم رو يفكر م. من از اولش هم در موردت اشتباه كردم ،يگ يباشه، تو راست م -

هم  گهيد ي مهين هيو معتادش،  اهيس ي مهيكه بفهمه بارمان به جز ن يتنها آدم! رو يمعتاد اجبار هينه  نهيكنه، منو بب ياه مصورتم و نگ يكه وقت

 .ستياش ن مهين يكياون  يحداقل به بد يمعصوم و پاكه، ول يليگم خ يداره كه حاال نم

 :گفت. تخت گذاشت و به سمتم خم شد يزانوش رو رو هي

از  شتريمن خوشحالم كه قراره ب يكن يدادند؟ تو فكر م ياونجا جولون م اليكه امثال دان ييپام و بذارم جا ادي يمن خوشم م يكن يتو فكر م -

 ها غرق بشم؟ يياون باال باال يها يكثافت كار يتو ادي يخوشم م يكن يكنم؟ واقعا فكر م تيمجبورم كنند جرم و جنا نيا

 :و گرفت و گفت بازوم

 اليدان شيپ نجايخوام برم، اگه قبول كردم كه تو و برادرم و ا يطور به تو شناسوندم؟ من اگه م نيمن خودم و ا ؟يكن يفكر م يورط نيآره؟ ا -

 .ببرم نجايبود كه تو رو از ا نيا يبرا نم،يبش استير فيكث زيبذارم و پشت م

 :تكون داد و گفت يديو ناام أسيو با  سرش

ها رو  يليبرم، در عوض دارم جون خ يم نيبود كه اگه دارم خودم و از ب نيداد، ا يم ديآورد بهم ام يم فشار مبه يخمار يكه وقت يزيتنها چ -

قدر بدبخت  نيشه كه من رو ا داينفر پ هينفر،  هيبود كه فقط  نيمن ا يايتنها رو. فهمه ينم چكسيه ايكه تا آخر دن هيزيچ نيا. دم ينجات م

بهم  ،يكه ازم دور ش نيا يبه جا دميد يوقت ،يخند يم ،يكه صورتت و از نفرت جمع كن نيا يو به جا يكن يم من رو نگاه دميد يوقت. نهينب

 تيموقع نيبدتر يبرآورده نشد، تو ايدن نيا يوقت آرزوهاش تو چيكه ه يفكر كردم به عنوان كس. يفكر كردم تو همون آدم ،يكن يم هيتك
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 !چه قدر اشتباه كردم. نميب يم تينيو دارم به ع اميرو نهات م،يزندگ

خرده  هيقبول داشتم كه . جا بند شم هيتونستم  ينم يدونستم چرا، ول ينم. بود ختهياعصابم بهم ر. رفت رونياز اتاق ب. انداخت نييو پا دستش

 دنيبار قلبم با د نيا. ردك يرو جمع م لشيداشت وسا يجد يدفعه جد نيا. بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم. گند زده بودم و تند رفته بودم

ساك  يرو تو لشيبارمان رو نگاه كردم كه داشت وسا هيچند ثان ينور قرمز برا يتو. شده بود ييدوباره دلم هوا. ختيفرو ر نهين صحنه تو سيا

 :گفتم. چپوند يم

 .يكه بچه شد ييحاال تو -

 :گفت يكالفگ با

 !يهرچ -

 :گفتم

 !ير ينم يتو كه گفت -

 :ت انداخت و گفتتخ يرو يرو ساك

 .يايزبونت از پس خودت بر م شين نيتو با ا. اشتباه كردم دميد يكنه، ول تتياذ اليرو آوردم كه بمونم و نذارم دان نايت يبهونه  -

 :وارد اتاقش شدم و گفتم. گرفت يكه كم كم داشت درد م دميبه سرم كش يدست

كه  يينبود تو يمنطق. يكرده بود يچيسرپ يمهم تيتو از مأمور. انتخاب كردند سيخب من، من فقط تعجب كردم كه چرا تو رو به عنوان رئ -

 .پست انتخاب كنند نيا يرو برا يستيبهشون وفادار ن يثابت كرده بود

 :زد و گفت يپوزخند

اونا من رو شناختند، تو . بره شيپ اليتر از دان استيمقدار با س هيداشتند كه  اجينفر احت هياونا فقط به  ت،يموقع نيا ينبود، تو مياز وفادار -

 !يگذاشت يبكاريمن رو به حساب فر يكارها يتو همه  استه،يس يمن از رو يكه كارها دندياونا فهم! ينشناخت

 :سرش و بلند كرد و گفت يبداخالق با

 .يشتو گذا يخواست يكه م ينداره، با نصف حرفات اون اثر يبيحرفات تموم نشد؟ ع ؟يستاديا نجايا يچ يبرا -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .شدم نيبدب زيمنم به همه چ ست،يرسه ن يكه به نظر م ياون طور زيهمه چ شهيو گفت كه هم شميبره، اومد پ هيكه راض نيقبل از ا روز،يد -

 :تكون داد و گفت دييتأ يو به نشونه  سرش

 نبود؟ ديسر يكه به نظر م يمنم اون طور يكه ماجرا يديگه، حاال د يدرست م -

 :سمتش رفتم و آهسته گفتم به

 .خوام يمعذرت م -

 :و گفتم دميساك رو ببنده كه ساك رو كنار كش پيز خواست

 ؟يشه نر يم -
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 :خجالت زده گفتم. نگاهم كرد يو راست كرد و با حالت طلب كارانه ا كمرش

 !گهيمعذرت خواستم د... خب -

 :گفت ديبار يازش م يدگيكه رنج يلحن با

 !ه؟يراض ؟يبه من شك كرد هيه خاطر حرف راضتو ب -

 :گفتم

كه كرده بود معذرت  ييازم بابت كارها. حرف رو بهم زد نيداشت كه قبل از رفتن و فرار كردن اومد و ا يحتما منظور خاص... آخه... خب -

تو رو با  يشد و جا دايپ يمحب يو كله  دفعه سر هيهمون شب هم . مشكوك شدم زيمنم ناخودآگاه به همه چ. جمله رو گفت نيكرد و ا يخواه

 .كرد ضعو اليدان

 :گفتم. داشت يمعن يليذاشت خ يجواب نم يرو ب يحرف چيكه ه ينگفت، سكوت بارمان يزيچ

 ؟ير ينم -

 !موضع بده و لبخند بزنه رييدفعه تغ هيكه  نيرو داشتم، جز ا يزيهر چ انتظار

 :زد و گفت طنتيپر از ش يلبخند

 .يكن نييرفتن و نرفتن منو تع يتون يحرف م هيبا  يكن يخودت فكر م شيپ. ره يسؤال م ريابهتم زآخه اگه نرم  -

 :گفتم زشيآم طنتياز لحن ش ديباال انداختم و با تقل ابرو

 ؟يحرفم بمون هيشه با  يحاال نم ،يكردم بر يحرف داشتم مجبورت م هيبا  -

 :و برداشت و گفت ساك

 !حرف بهتر چرا هيبا . شه يباشه، نه نم "خوام يمعذرت م"حرف  هياگه اون  -

پسر، اونم  هيچشم  يشد زل بزنم تو ياصال روم نم! عمرا يخواد بهش ابراز عالقه كنم، ول يگل كرده و دلش م شيطونيدونستم دوباره ش يم

 :فتم گفتمر يكه به سمت در م يپشتم و بهش كردم و در حال! عمرا. بارمان و بگم دوستت دارم ييبه پررو يپسر

 .شناسم ينم يمن حرف بهتر -

 :گذاشتم گفت رونيكه پام و از در ب نيهم

 گفت؟ يچ هيراض يگفت! ترالن -

 :سمتش برگشتم و دوباره تكرار كردم به

 .ستنديرسند، ن يكه به نظر م ياون طور ز،يهمه چ شه،يگفت هم -

 :شدم و گفتمدوباره وارد اتاق . ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. زده بهم زل زد بهت

 ؟يچ يعني نيا -

 :گفتم. اضطراب به جونم افتاد. تخت نشست يدفعه به خودش اومد و رو هي. برده بود ماتش

 !بارمان گهيبگو د -
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 :تكون داد و گفت يسر

 .ستين مطمئن شدم كه اشتباه گهينه، د يول. كنم ياشتباه م ديگفتم شا يبه خودم م يذهنم بود، ول يگوشه  هيموضوع  نيا شهيهم -

 :بگم دستم و گرفت و گفت يزيكه چ نياز ا قبل

 .يكه فكرش رو بكن يزودتر از اون يليزود، خ يليباشه؟ خ م،ير يجا م نيما از ا -

اون؟ ضربان قلب اونم مثل من باال  ايدست من داغ شده بود  م،يهم نگاه كرد يبه چشم ها. برقرار شد نمونيلحظه سكوت ب هي. و فشرد دستم

 ؟رفته بود

 :گفت آهسته

 چون معتادم؟ ادي يقدر وحشتناكم؟ از من بدت م نيا -

 شيكه پ ياز اون لحظه ا قهيچند دق. ديزبونم نچرخ يذاشتم، ول يپا م ريحد و مرزها رو ز يبه خاطرت همه  ،يبگم اگه معتاد نبود خواستم

 م؟گذشت؟ پس چرا الل شده بود يچرخه م يم يزدن هر حرف يخودم گفتم زبون من برا

 :آهسته گفت. ميشد كيكم بهم نزد هيو  ديو به سمت خودش كش دستم

 ؟يكارها از من قبول كن نيا يرو كنار همه  يبد نيشه ا ينم يكارها به خاطرت بكنم، ول يليمن حاضرم خ -

 :خودش آهسته گفتم مثل

 ؟يرو هم جا بدكار  نيا ،يبرام بكن يكه حاضر يياون كارها نيشه ب يچرا نم ؟يشه ترك كن يچرا نم -

نتونستم سرم و باال  گهيد. دميخودم و عقب كش ارياخت يب. ديسكوتش گشتم، من و به سمت خودش كش يبرا يليتو ذهنم دنبال دل. نگفت يزيچ

و به  بود ستادهيكنار پنجره ا. دميوارد راهرو بشم، به سمتش چرخ نكهيقبل از ا. و به سمت در رفتم دميكش رونيدستم و از دستش ب. رميبگ

و  رچشمشيز يها ياهيلحظه نه اون س هي يدونم چرا، ول ينم. صورتش افتاده بود ينور قرمز رو. پنجره زل زده بود يرنگ قرمز پخش شده رو

 ييبايصورتش مثل ز ييبايز. چشمم حلقه زد ياشك تو. رادمان بود هيشب يليكه خ دميرو د يمرد. بازوش رو يرو يلكه ها ينه جا دم،يد

 .مان بودصورت راد

 .كنه يم شيهاش چه طور قلبم و ر يقرار يب نيبا ا ديفهم ينم. هم گره كرد يانگشت هاش و تو. ديلرز يمرد من م يدست ها ،يول

 .كنه يبردن خودش، منم نابود م نيكنار از ب ديفهم ينم. موهاش كرد يو تو دستش

 !كنه يم ليمحال تبد يبه آرزوها يرحم يام و با ب دخترونه ياهايزنه، رو ياز درد به بازوهاش چنگ م يوقت ديفهم ينم

 .چهيكنه ه يكه قلبم و فلج م يدر مقابل درد ه،يچيپ يبدنش م يكه تو يدرد ديفهم ينم

اون  يكنه، برا ياون حس خوش، عالم و آدم و فراموش م يكه تو يعذابش، همون وقت نيبعد از ا يا قهيآرامش و لذت چند دق ديفهم ينم

 !من شروع آه و حسرته يبرا يول انه،يپا

 يرنج ها نياون ب دم،يكش يمن عذاب م. كرد يخودش من و گم م يدردها نياون ب دم،يكش يمن كنارش درد م. ختيگونه هام ر يرو اشكم

 يمنطقه  يسرخوش يهستم، كه اون ترك كرده، اون تو ييروزها يايرو يكه من تو يدونستم همون وقت يم. كرد يخودش من و فراموش م

 )رهيگ يبعد از مصرف توشون اوج م يبرن، كه حس سرخوش يبه كار م ييها قهيدق فيتوص يبرا عتادهاكه م هيفلش اصطالح. (فلشه
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كه  يمرد. كه من و عاشق كرد يمرد دم،يد يحاال خودش و م. آروم به سمتم برگشت. نميتفاوت بش ياون ب يتونستم كنار دردها ينم من

 .زد شيآت قتيو با حق اهاميكه رو يمرد. آرزومندم كرد

 :گفتم ديلرز يكه از بغض م ييصدا با

 .تونم از كنارش رد شم ينم... تونم ينم... من -

 .داد كه راه برم يمغزم به پاهام دستور م ياون بود كه به جا يزد، ول يدلم حرف نم گهيبودم، د ارياخت يب. به سمتش رفتم آهسته

 :دستم و دور گردنش حلقه كردم و گفتم. منداشت ياراده ا گهيد ستادم،يا كنارش

 .ارميبرم، ناچارم از تو به خودت پناه ب ششيرو ندارم كه دردم و پ يكس -

بغلش تابم  يآروم تو. ديبغلش كش يمن و محكمتر تو. فشرد يدلم و م شتريكرد و ب يم هيسكوت كنارمون مو. و دور كمرم حلقه كرد دستش

 .زمياون اشك نر يها ينكنم، به خاطر بد هيكه گر ديكش يدست نوازش پشتم م. داد يم

 .ها رو نداشتم ياهيس يمن تحمل غرق شدن تو. هاش بسپرم ياهيتونستم خودم و به س ينم. بگذرم شيها يتونستم از بد ينم نه،

 يدلدادگ يبرا يسد. بوددوست داشتن ن يبرا يغرق شدم، كه اون از گذشته اومده بود و حد و مرز ييايدن يتو. هم گذاشتم يو رو چشمام

 گهيد ياهايهم مثل رو ايرو نيانداخت، كه ا يم ادميبسته  ياز پشت پلك ها يحت د،يتاب يچشمام م يكه از پنجره رو ينور هيقرمز ينبود، ول

 !ره، به باد ياون به باد م اديكنار اعت

******* 

پكر و  يا افهيبا ق. بود ستادهيدم در ا يشرت سرمه ا يو ت نيبا شلوار ج اليندا. پله ها به اون سمت نگاه كردم ياز باال يدزدك. باز شد اليو در

 :پرتمسخر گفت يبارمان با لحن. شونه اش جا به جا كرد يرو رو شيكوله پشت. وارد خونه شد ظيغل ياخم

- پس كت و شلوارت كو؟! ا 

. بهش زل زده بودم يكرد كه با كنجكاو يمن يحالت حواله  يب يگاهن اليدان. رفتم نيياز پله ها پا. دميرادمان رو شن يآهسته  يخنده  يصدا

 :شد و گفت يبارمان جد

كه  ديببخش ديبا گهيد يول ،يتشك پر قو بزرگ شد يرو تيدونم از اول زندگ ينداره كه؟ م يبينداره، ع نايتخت و ا. اتاق كنفرانس مال توئه -

 .ستيخبرها ن نياز ا نجايا

 .خسته شده بودم يهمه دشمن نياز ا. داشت يكردن برم رياش بارمان دست از تحقك يا. نگفت يزيچ اليدان

 :خواست به سمت اتاقش بره كه بارمان گفت اليدان

 !لحظه صبر كن هي -

 :گروه كرد و گفت ياعضا يبه همه  رو

رادمان رو هم . ده يادامه م شيوتريكامپ يهابه كار! ايرو. مونه يم يكه بود باق يهمون دله دزد! كاوه. شده است فيتعر نجايهمه ا تيمسئول -

 .نجاستيا شيدونند به خاطر خوشگل يهمه م

 :كرد به من و گفت رو
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 .يمون يم يپست راننده باق يتو هم تو -

 :و گفت ديچرخ اليبارمان به سمت دان. نه ايبكشم  ينفس راحت ديدونستم با ينم

 يفعال كارها نيهم يبرا. دمينرس يا جهينت چيمتأسفانه به ه ،يدار يه تو چه استعداد خاصكنم ك يموضوع فكر م نيتا حاال دارم به ا شبياز د -

 .يرو انجام بده تا كشف استعداد بش يآشپز

 .ترسوند يمن و م زش،ياغراق آم يحالت مرموز چهره اش و خونسرد يفقط سكوت كرد، ول اليدان

 :با سر به رادمان اشاره كرد و گفت بارمان

 .خانوم منتظره نايبجنب كه ت! ايرو وتريغ كامپسرا مير يم -

 يحال سع نيبا ا. كنم دايپ يديباعث شده بود دلهره و اضطراب شد اليحضور دان. ميهم از پله ها باال رفت ايمن و رو. از پله ها باال رفتند ييدوتا

 .كردم دلم رو به حضور بارمان خوش كنم يم

 :گفت يبارمان داشت م. زل زدم وتريكامپ يو به صفحه  ستادمياق خودمون امنم دم ات. به سمت اتاق بارمان رفت ايرو

 !ها يكن يبه سرت نزنه كه كار. كنند يرو چك م تورياالن مان نيحواست باشه، هم -

 :گفت رادمان

 .شناسم يدختره رو نم نيكار كنم؟ من اصال ا يچ! گهيد يستاديباال سرم ا! خب بابا -

 :و گفت ديخند بارمان

 .ستادهيجا ا نينداره، استاد هم بيع -

رو  ايكه سرم و بلند كردم رو نيبه سمت اتاق بارمان رفتم، هم. و رادمان رو ندارم نايچت كردن ت يدنبال كردن ماجرا يكردم حوصله  احساس

 .و جا خوردم دميد

موهاش به  نييپا. كم پشت يليبلند بود و خ يليموهاش خ. كرد يبلند و مواجش رو شونه م يرو درآورده بود و داشت با شونه موها هدبندش

از . كدر موهاش نگاه كردم ييبه رنگ طال. كه سال ها بود موهاش رو رنگ نكرده بود يدرست مثل كس. بود يموهاش مشك يو جلو ييرنگ طال

 .كردند يكردند انتخابش م يكه ازدواج م ييبود كه عمدتا خانوم ها يرنگ فيهمون ط

داشت،  ييكوتاه طال يموها ش،يشش سال پ اياز پنج  شتريب ش،يچند سال پ يايرو. ديگنج يذهنم نم يتو ا،يرو يد از زندگبع نيدونم چرا ا ينم

 دم؟يفهم يرو نم ايرو نيچرا من ا

 :گفتم لبخند زدم و. تل جمع و جور كرد هيموهاش و با چند تا كش و  عيگذاشت و سر يشونه رو كنار. من جا خورد دنيبا د. ديسمتم چرخ به

 .ستميمن كه نامحرم ن -

 :گفتم. ديسرش كش يبلندش رو رو نيشرت آست يسرش گذاشت و كاله ت يرو رو هدبندش

 !گم يبرات مهمه، نه؟ حجاب رو م -

 :لباسش رو مرتب كرد و گفت ايرو

 به؟يعج -
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 :باال انداختم و گفتم شونه

 هياعتقاد باشه،  هي ديپشتش با. ستيعادت هم ن يبه معن. ستياجبار ن يعنحجاب براش به م گهيسن تو، د يزن، تو هيكنم  يكم نه، فكر م -

 .ليدل

 :گفت ايرو

 .ستين ليدل يب يزيچ چيه -

 :تكون دادم و گفتم دييتأ يو به نشونه  سرم

 .رو درك كنم ستيجون آدم ها براش مهم ن يكه حجاب براش مهمه، ول يتونم آدم خالف كار يمن نم يآره، ول -

 :از كنارم رد شد و گفت ييااعتن يب با

 .معتاد شده رو درك كنم هيدختر عاقل و بالغ رو كه عاشق  هيتونم  يمنم نم -

 :تو دلم گفتم! اومد نبود يكه به نظر م ياون طور زيچ چيانگار ه. دميفهم يرو م هيتازه داشتم عمق حرف راض. زدم يپوزخند

 !ارمي يرو هم در م يكيكار تو  يته و تو -

 

******* 

 !غذا درست كردنت نيخاك تو سرت با ا -

 :بارمان ظرف غذا رو پس زد و گفت. نگفت يچيبازم ه اليدان

 آره؟ ينزد نايمخصوصا به مرغ نمك ا -

 :حرف زد اليبار بعد از ورودش به و نياول يبرا اليدان

 .يبمون نجايا ستيبرو تو قرارگاهت، الزم ن ياگه ناراحت -

 :گفت يبا لحن تند بارمان

 .يكن فيتكل نييمن تع يكه برا يستين يتيموقع يتو تو -

 :آهسته گفت اليدان

 !تو رو انتخاب كردند؟ يچه جور -

 :زد و گفت يپوزخند بارمان

 !تعجب نداره يكه تو رو كنار زدند جا نياصال ا يول -

 :داد و گفت رونيبا حرص نفسش و ب اليدان

 .شه يها از گور تو بلند م شيآت نيا يهمه . دست تو بوده ريكه ز يا هيگرده به راض يماش هم بر هيبق! گرده به داداش تو ينصفش برم -

 :ابروش رو باال داد و گفت بارمان

 دست منه؟ رياالن ز ،يديكش يروز زور بازوش و به رخمون م هيكه  ييحواست هست خسرو -
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. هم كه از من بدتر بود اليدست پخت دان. بودم نهيو ك ياهد دشمنش يكاف يبه اندازه . از جام بلند شدم. شده بودم يعصب. ساكت شد اليدان

 .شه يقابل تحمل م ريهم بوش، هم مزه اش غ ،يبه مرغ نزن يدرست و حساب ي هيدونستم اگه ادو يدست كم من م

. اومد رونيب يياز دستشو ونيسبغل كرم و لو هيكردن آشپزخونه مرخص شده بودم، كه رادمان هم با  زيتم! جان كاه ي فهيتازه از وظ. بود عصر

 هم به خوشگل تر شدن داشت؟ يازياون، مگه ن يبه خوشگل يآدم دميفهم يمن نم

 :و من گفتم ميبا هم از پله ها باال رفت همگام

 هم داره؟ يكرم ها اثر نيحاال ا -

 :گفت يابرو باال انداخت و با لحن بامزه ا رادمان

 !مثل ماه شب چهارده شدم؟ ينيب ينم -

 :و گفتم دميندخ

 !يكه دو پرس غذا خورد نهياون به خاطر ا -

 يصدا. ميبهم كرد ينگاه مشكوك. بودند ايبارمان و رو. ميكم دقت كرد هي. ديبه گوشمون رس ياز انبار يپچ پچ يصدا. ميديپله ها رس يباال به

 .پچ پچ قطع شد

 :مكالمه مون رو ادامه داد يمعمول يرادمان با لحن ينظورش نشدم، ولمتوجه م. با سر به اتاق خودشون اشاره كرد. بهم زد يچشمك رادمان

 پوستم؟ ريكه آب رفته ز نهيمنظورت ا -

 :دنبالش رفتم و گفتم. حاال متوجه منظورش شده بودم. به سمت اتاقش رفت و

 معده ات چه طوره؟ بهتره؟ -

 :گفت رادمان

 .ستيمثل سابق ن گهيد يكنه، ول يم تيوقت ها اذ يبهتر شده، بعض يليآره، خ -

 نيپاورچ. ميبر يرادمان با سر اشاره كرد كه به سمت انبار. پچ پچ ها از سر گرفته شده بود. ميكرد زيو بعد دوباره گوشمون و ت مياتاق شد وارد

 :گفت يبارمان داشت م. ميساديو گوش وا ميصدا به اون سمت رفت يو ب نيپاورچ

 .ميش يم كيبه موضوع نزد ميدار ميو كرده بود شينيب شيكه پ يزيزودتر از اون چ .مير يم شيپ ميتند دار يليخ ا،يرو -

 :هم مثل بارمان آهسته گفت ايرو

. ادي يداداشت چشم و گوش بسته به نظر نم نيا! استفاده كن تتياز موقع ،يكن يدست و اون دست م نيا يخوبه، فقط دار تتيتو كه موقع -

 .اديبرم نايخودش از پس ت

 :گفت بارمان

 .ستين نيمشكلم ا -

 :به خودش گرفت زيدآميتهد يحالت ايرو لحن

 يمنتظرته؟ م يچ وارهايد نيا رونيحواست هست ب! يهمه چ ريزنم ز يمنم م يهمه چ ريز يكنم اگه بزن يادآوريدفعه نوبت منه كه بهت  نيا -
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 .يرو جز من ندار يتو كس ؟يكجا بر اديو اعت نيسنگ يپرونده  هيبا  يخوا

 :زد و گفت يپوزخند ارمانب

 !دتيتنها ام دتم،يمن ام. يكرد يبراشون كار م ديمن نبودم تا ابد با! يديپوس يم نجايتا ابد ا دياگه من نبودم تو با -

 :گفت ايرو

دختر  نيخاطر ادونم به  يدنبال كارت؟ م يو بر يول كن ديكه با يفهم يتو نم. رفت يم شيداشت درست پ يدختره، همه چ نيقبل از اومدن ا -

 .يموند

 :شد يعصب يبارمان كم لحن

 و برم؟ اليدان شيبذارمش پ -

 :شد يهم عصبان ايرو. قلبم باال رفت ضربان

 كاره ام؟ يچ نجايپس من ا -

 :گفت بارمان

 .رهيگ يدلم آروم نم -

 :با حرص گفت ايشكستم؟ رو يچرا داشتم با دمم گردو م من

 يدارم بهت اخطار م. شه يكار هممون تموم م نا،يت يبرو، وگرنه بعد رفتن رادمان و ماجرا! بارمان. رسوند پست رو خدا برامون نياحمق نشو، ا -

رو انتخاب  اديروز به خاطر مردمت اعت هيكه  ييتو. خوره يقرار مدارهامون به هم م ياگه نه همه ! چيكه ه يدختره رو ول كرد نيدم، اگه ا

 ؟يهوس بگذر هيطر از خا نيبه هم يتون يچه طور نم ،يكرد

 :كم صداش و باال برد و گفت هي بارمان

 م؟يمن االن دنبال هوس باز يكن يگن؟ تو فكر م يم يهوس به چ يد يم ادي يبودم دار زهايچ نيعمر دنبال ا هيكه  يهوس؟ هوس؟ تو به من -

 ...يكار خودت بوده، ول يت توسر شهيتو هم ؟يمتوجه! يبر يم نيبوده رو از ب نمونيكه ب ياحترام يهمه  يدار ايرو

دفعه  هيرادمان بازوم و گرفت و . نه تكون دادم يسرم و به نشونه . چشمام از تعجب گشاد شد. ميبا سر بهم اشاره كرد كه وارد اتاق بش رادمان

 :رادمان در و پشت سرش بست و گفت. ساكت شدند ايبالفاصله بارمان و رو. ميوارد شد ييدوتا

 !ديبه ما بدهكار حيتوض هيا دو تا كنم شم يفكر م -

 :گفت يخشك و جد يليخ ايرو

 !در كنار يبرو از جلو -

 :گفت رادمان

 !نوچ -

 :گفت يبا نگران بارمان

 .فهمند يو كاوه م اليدان! االن نه -
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 :گفت رادمان

 !ديقال بذار نجايو ما رو ا ديكنم كه قرار باشه شما دو تا باهم فرار كن يفكر نم -

 :گفتم

بارمان ! ارنيدر ب يمثل بچه ها باهامون رفتار كنند و بخوان برامون قهرمان باز گرونيكه د ميستين يسن و سال يمن و رادمان تو! ر ضمند -

 !من يبرا ايده و رو يم حيرادمان توض يبرا

 :محكم گفت. كرد و دست به كمر زد يپوف ايرو. نگاه كردم ايطلب كارانه به رو و

 !نه -

 :كرد و گفت ايرورو به  بارمان

 !گهيد ميگفت يبهشون م ديبا ؟يآخرش كه چ -

 :بازم گفت ايرو

 !نه -

 :اخم كرد و با تحكم گفت. موضع داد رييتغ بارمان

 !و سر اون دو تا سرخر و گرم كن نييبرو پا -

 :گفت يبارمان با بداخالق. به بارمان رفت يچشم غره ا ايرو

 !زود باش -

 :گفت ايرو

 !ار ما نبودقر نيبارمان ا -

 :گفت بارمان

 .يقرار بود ازش محافظت كن! قرارمون نبود يتو نجايورود برادر منم به ا -

 :شد و گفت يعصبان ايرو

از  زهايچ يليخ. برنامه مون نبود يهم تو يتونستم باهاشون ارتباط برقرار كنم در ضمن، سروان راشد ينم يجور چيكه ه يدون يم! انصاف يب -

 .كنترل خارج شد

 :با سر به در اشاره كرد و گفت بارمان

 !هم از كنترل خارج نشده زهايچ ي هيپس برو تا بق -

 :بارمان رو به ما كرد و گفت. ديخارج شد و در رو بهم كوب يبا اخم و تخم از انبار. شد ميتسل ايرو

 ...خب -

 :و گفت ديدست چشماش و مال با

 .ميداشت ييقرار مدارها هيبا هم  ايمن و رو -
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 :و گفتم دميحرفش پر وسط

 د؟يرس نجاياز پست باالتر به ا ايكه رو يياز اونجا ؟ياز اول بگ ستيبهتر ن -

 :انداخت و گفت نييدستش رو پا بارمان

 .ستين ايزن رو نياسم ا -

 :بارمان ادامه داد. ميمن و رادمان سر و پا گوش شد. ختيفرو ر نهيس يدونم چرا قلبم تو ينم

 .جاسوس وزارت اطالعاته ست،يخالف كار هم ن. اسمش آمنه است -

 :گفتم يمن با ناباور. من و رادمان از تعجب باز مونده بود دهن

 !نه -

 :گفت رادمان

 كنه؟ يكار م يچ نجايا -

 :گفت بارمان

 !ها يپرس يم ييكنه، سؤال ها يم يجاسوس -

 :گفتم

 ره؟يگ يماجرا رو نم نيا يپس چرا جلو -

 :گفت بارمان

 ره؟يبگ يچه طور -

 :گفت رادمان

 .هيماجرا چ مينيبده بب حياز اول توض -

 :گفت بارمان

 !تا بگم ديريبگ گريزبون به ج -

 :آهسته گفت يبارمان با لحن. ميو به بارمان زل زد ميحرف گوش كن ساكت شد يو رادمان مثل بچه ها من

وارد  يبود كه به عنوان عامل نفوذ نيا هيمسلما قض. دونم ينم يليزش خمن ا. كار باند بود، آمنه وارد ماجرا شد رييتغ ليكه اوا يهمون موقع -

باند نتونستن با وجود  يكدوم از اعضا چيه. يسابقه ا چيبدون ه ديكه آمنه تازه كار بود، شا نيدونم، ا يرو خوب م يزيچ هي يباند شد، ول

 .ارنيدر ب يزيآدم چ نياز ا شونيقو ياطالعات يها سيسرو

 :ديپرس رادمان

 تونست وارد بشه؟ يچه جور -

 :گفت بارمان

بعد از اون براش . رو حك كرد يمهم اطالعات يها تياز سا يكيو طبق نقشه،  يگفت با هماهنگ يم. يوتريكامپ يكارها يبه خاطر مهارتش تو -
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 .درست كردن و فرستادنش زندان يجعل يپرونده  هي

 :تعجب گفتم با

 !نه بابا -

 :ت و گفتشونه باال انداخ بارمان

كرد قرار گرفت، همه اونو  يباند كه عضو جمع م ياز مهره ها يكياز زندان در اومد و طبق نقشه سر راه  يوقت يول ستم،ين اتشيجزئ انيدر جر -

 .شد كه وارد باند شد نيا. زندان رفته بود ينترنتيشناختند كه به خاطر جرم بزرگ ا يبه عنوان زن

 :در آورد و گفت بشيرو از ج گارشيس. پشت سرش چسبوند روايپاشو خم كرد و به د بارمان

باند و با  يكارها. رفت يم شيخوب پ زيهمه چ لياوا. كنه شرفتيو مهارتش پ ياطالعات يها سيبا سرو شييزود تونست به خاطر آشنا يليخ -

شد  يباالتر م يكم كم داشت وارد گروه ها. ادد يرو هم گزارش م زيهمه چ. برد يم شيپ يتا حدود يقبل يو نقشه ها يدر نظر گرفتن هماهنگ

 .شد ابكه كار خر

 :روشن كرد و ادامه داد گارشويس

هاش  يمياز هم ت يكيگفت  يخودش م. داده ينكردند كه ثابت كنند داشته به مافوقش گزارش م دايپ يبهش شك كردند، شانس آورد مدرك -

 .نييگروه سطح پا هي يشك باعث شد كه اونو بندازن تو نيهم ،يشانس آورد، ول تونم بگم يبه هر حال، فقط م. لو دادش ينيريمحض خودش

 :بارمان گفت. ديرس يبوش به مشامم م ياتاق محو شد، ول يفضا نيكم كم ب گارشيدود س. زد گارشيبه س يپك

 يم نترنتيبهش ا يخاص يساعت ها يوشه، ت يكارهاش چك م يشه، همه  يكنترل م تورشيمان. ادياز اون به بعد مجبور شد كه آسه بره و ب -

رو كشف  گهيهمد ميكه تونست نيتا ا. نداشته يسال هاست با مافوقش ارتباط. قطع شده يبه همه چ شيدسترس! جمله بهت بگم هي يدن، تو

روز  هيكه  نيا. مياشتگذ يبا هم قول و قرار. ستين يكيآدمها  نيو كارهاش شك كردم، هم اون متوجه شد كه دل من با ا اونهم من به . ميكن

تونم  يكه م ييمن قول دادم كه رازش رو نگه دارم، تا جا. كه من از اون محافظت كنم و اون از من نيبه شرط ا م،يبر رونيجا ب نيباالخره از ا

 .اتهام ازم بشهمراقب من باشه و شهادت بده تا رفع  يواقع يايدن ياونم قول داد كه تو. ببرمش رونيجا ب نياز ا. بهش اطالعات بدم

 :گفت رادمان

 بود؟ يسروان و من چ يماجرا -

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

نجات دادن  يبرا يمن اقدام اي اياگه رو. ادياز دستت برن يكار يآدم رو بكشن، ول هيكه قراره  يو بدون ينيسخته كه بب يليرادمان، خ نيبب -

رو  تودارن  ميدونست يما م ،ياز طرف. و چند ساله بود نيبه باد رفتن اطالعات چند يتادن ما به معناف ريگ. ميافتاد يم ريگ ميكرد يجون سروان م

 .مينداشت سيبا پل ايارتباط با تو  يبرا يراه. ميريجلوشون رو بگ ميتونست ينم. كنند يهم وارد م

 :گفتم

 خوره؟ يدرد ما مبه چه  ستيجا بند ن چيافتاده و دستش به ه ريگ نجايكه ا يمأمور نيپس ا -

 :گفت بارمان
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 .ميگذاشت يكالنتر يپامون و تو يوقت. خوره يبه دردمون م وارهايد نيا رونيمأمور فقط ب نيا -

 :تر آورد و گفت نييرو پا صداش

 .رهيگب فيبرامون تخف يليتونه خ يدادگاه شهادت بده م ياگه تو. ديكه باعث بشه مجرم جلوه كن دينزن يحواستون باشه، جلوش حرف -

دوست بود،  ايكرد، با رو يكرد، اطالعات جمع م يم يباز لميف. كنه يكار م يدونست داره چ يم قايانگار بارمان دق. لبم نشست يرو يلبخند

 .آدم دادم نيام رو به ا هيخوشحال بودم كه تك. فرار داشت، دلم گرم شد ينقشه 

 :برداشت و گفت وارياش رو از د هيتك بارمان

 .ش با آمنه است هيو بق مير يم رونيما چهار تا ب. ببره، خودمم رونيجا ب نيجود داشته باشه كه بتونه شماها رو از او ياگه كس -

 :سر تكون داد و گفت رادمان

 .شم يم دواريكم كم دارم ام -

 .شدم يم دواريمنم داشتم ام. طور نيهم منم

 .ترانه رو و آوا ديرو، شا نيمع يتح. و بابا رو نميمامانم و بب گهيبار د هيشدم كه  دواريام

 .كنم يخودم رانندگ نيبا ماش. اتاق خودم خلوت كنم يتونستم تو يم گهيبار د هي

 ييزهايچ هيوسط  نيفقط ا. به بارمان بود، بعد به آمنه دميراه، اول ام نيا يتو. بشم يخودم كس يبرا وارهايد نيا رونيتونستم ب يم گهيبار د هي

 ببره؟ رونيخواست ما رو ب يچه طور م قايبارمان دق يراست. التيتشك نيكاوه، ا ال،يدان. زهايچ يليخ يعني. مشكل ساز بود

 

 چهاردهم فصل

 

چرا زمان  م؟يبود دهيرس بهشتيبه وسط ارد يبودم؟ ك دهيبهار شده بود و من نفهم يبا خودم فكر كردم ك. هنر زل زدم يدانشكده  يورود به

 ينوروز ديع نيآخر ادي م؟يگفته بود كياصال بهم تبر م؟يكار كرده بود يشروع و تموم شده بود؟ چ ينوروز ك ديگذشت؟ ع يقدر زود م نيا

 .افتادم ميدور هم جمع شده بود انوادهخ يكه همه 

رمان دست با. داد يتكون م زيم ريپاشو ز يعصب يبا حالت يكه سامان سكوت كرده بود، ول يسال؟ هفت؟ همون موقع شيبود؟ ش شيسال پ چند

حالت به  ينگاه ب هيگذاشته بود و با  زيم يآرمان سرشو رو. كرد يم يداشت با دوست دخترش اس ام اس باز زيم ريچونه زده بود و از ز ريز

 يو سع ديدو يطرف به اون طرف م نيمامان داشت از ا. كرد يتلفن جر و بحث م يبلند پا يبابا داشت با صدا. زل زده بود نيهفت س يسفره 

خالص بشم و با بارمان  ياجبار ييگردهما نيمنتظر بودم هر چه زودتر از شر ا. منم كه منتظر بودم. خانواده رو دور هم جمع كنه يكرد اعضا يم

 .ينو رضا برم مهمو

 :و گفت ديان و بوسمامان صورت بارم. داد يزد و به حسابدارش ناسزا م يشد، بابا هنوز داشت با تلفن حرف م ليكه سال تحو يوقت ادمهي خوب

 .ندهيدكتر آ يسال نو مبارك باشه آقا -

 :بعد نوبت من بود و

 .تو هم مبارك پسر خوشگلم يسال نو -
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از  شيها يشوخ نيدونستم ا يم. ده يصفت خوشگل رو به من م شهيذاره و هم يما دو تا فرق م نيگفت مامان ب يبارمان كه م يها يبعد شوخ و

 يبگه م يزيمحبت آم يكه به منم جمله  نيا يكنه و برا يافتخار م هيپزشك يكه بارمان دانشجو نيمامان چه قدر به ا دونستند يهمه م. اديكجا م

دوست  شتريگفت كه من فكر كنم مامان من رو ب يطور م نيمخصوصا ا. كرد يموضوع رو بزرگ م نيا شهيبارمان هم هم. گه پسر خوشگلم

 .داره

من و بارمان از خونه  د،يكه روز اول ع ييهمون موقع ها. گشت يبرنم گهيرو كرده بودم كه د يياون سال ها ديهوس ع بهشت،يحاال اواسط ارد و

 يجور چيكه ه ييروزها. ميش يو سخت دلتنگ اون روزها م ميمون يروز فقط خودمون دو تا م هيكه  ديرس يبه فكرمون نم يو حت ميشد يم ميج

سامان ازمون متنفر شده . كرد يما رو آدم حساب نم گهيبابا د. بود يروان شگاهيآسا يگوشه  هيامان االن م. آرمان نبود گهيد. شدند ينمتكرار 

 .دكتر معتاد شده بود يحاال آقا. شده بود يو بدشانس ينحس ي هيمن ما يبرا يخوشگل نيا. بود

 نيبود و آست يمعمول نشيآست هيبود، كه  دهيپوش يسنت يسرمه ا يمانتو هيافتاد كه  يچشمم به دختر. برداشتم يصندل يپشت يرو از رو سرم

رنگش  يشال مشك ريو خوش حالتش از ز رهيت يموها. آورد يدر م شيطرح سنت فيك ياز تو شويدود نكيداشت ع. بود يسمت چپش خفاش

 نيمن ا يآره، آتوسا برا. آورد يجود موجود آدم به و يحالت احترام تو هيو سنت  رانيعالقه اش به ا. لبخند زدم ارياخت يب. بود ختهير رونيب

 .و محترم شيدختر قابل ستا هيبود، 

. رفت يم ابونيخ يبغل تابلو و قاب به سمت انتها هيانداخته بود و با  نييسرشو پا. و باال زدم تا منو بشناسه ميدود نكيع. شدم ادهيپ نيماش از

 :جلو رفتم و گفتم

 .آتوسا خانوم -

 :زد و گفت يمن لبخند نديبا د. و بلند كرد سرش

 .نمتونيبب نجايانتظار نداشتم ا د؟ييسالم، شما -

 :زدم و گفتم يلبخند منم

 .دير يم يانياستاد كاو دنيد يصدرا بهم زنگ زدند و گفتند كه امروز برا يسالم، آقا -

 شيارتباط برقرار كنه و با دادن پول و رشوه راضباالتر تونسته بود باهاش  يها ميت ياز اعضا يكي. بود يانيسابق كاو ياز دانشجوها يكي صدرا

 قايدستورالعملشون دق يخواستند تو يم! خب. زحمت ها هم به خاطر حرف من بود نيا يهمه . كنه كه واسطه بشه و كار آتوسا رو راه بندازه

 .مل كنمدختر سر خود ع نيبه ا يكينزد يكه برا نينداشتم جز ا يمن چاره ا! كار كنم يچ ديكه من با نبگ

 :به دانشكده اشاره كرد و گفت آتوسا

 .امي ياز اونجا م! بله -

احتماال اون . به گردنم بسته بودم يهنر يليشال قرمز رو به صورت خ هيبودم و  دهيپوش يمشك نيشرت و ج يت. كرد ميبه لباس ها ينگاه

 .وصل كرده اند يزاتيونست كه به شالم چه تجهد ينم. گرما شال گردنم انداختم نيا يكرد كه چرا تو يخودش فكر م شيداشت پ

 :كردم و گفتم نيبه ماش يا اشاره

 .باران رو آوردم نيبرسونمتون، امروز ماش دييبفرما -
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 :طور كه انتظار داشتم آتوسا گفت همون

 .شم يممنون، مزاحمتون نم -

 :گفتم

 .كه هست نميكارم، ماش يمن كه ب ؟يچه مزاحمت -

 .عقب گذاشتم و سوار شدم يصندل يقاب ها رو رو. و براش باز كردم نيدر ماش. د تا از قاب ها رو از دستش گرفتمو دراز كردم و چن دستم

بهتره بگم با  ايلبخند،  هيشدند و با  يرد م نيكرد كه از كنار ماش ينگاه م ييلبخند محو به دانشجوها هيداشت با . و به سمتش چرخوندم سرم

 .كردند يهم به من م يدار ينگاه معن هيباز،  شين

 !شاپ يكرده بود؟ كاف ميرو برام تنظ يبرنامه چ يبارمان تو. رو روشن كردم نيماش زها،يچ نيتوجه به ا بدون

 يشده بود كه تو بيور، تصو نيبه ا يدختر راشد ياز ماجرا. ميبود نيتحت نظر دو تا ماش. با موتور دنبالم بود ديمج. كردم نهيبه آ ينگاه

تو پوست و استخون من و  يو لجباز يدونستند سركش ينم يدستشون داده بودم، ول شيپ يحساب كار رو دفعه . هم بذارند نيدورب نيماش

 .شدم يشدم، هول هم نم ينم ميتسل زهايچ نيا بامن ! بارمانه

 :دميگوشم بود شن يكه تو يپخش كيدستگاه كوچ يبارمان رو از تو يصدا

 .اون طرفا هست سيپل نيماش هي ،يفرع يكوچه ها يخارج شو، برو تو ياز راه اصل -

ذاشتند برم  يداد، م يام نم افهيبه من و ق يتيدختر كه اهم نيآخه ا! دختر بود هيزدن مخ  يبرا ،يقاتل فرار هياز مشكالت استفاده كردن از  نميا

 .ذاشتند يرو جام م گهيآدم د هيكارم و  يپ

. زدم كه دوست نداشته باشه حاال حاالها خونه بره يحدس م. كرد يها رو نگاه م ابونيخ يق خاصبا شوق و ذو. به صورت آتوسا كردم ينگاه

 :گفتم

 د؟يشاپ موافق يبا كاف -

 :باال انداخت و گفت شونه

 .ديشناس يرو م ييباشه، اگه جا -

 :تكون دادم و گفتم سر

 .خوب هست يجا هيدو رو برها  نيشناسم، هم يم -

 .باند باشه يروهايكه قشنگ تحت كنترل ن يياج هي! خوب يجا هي! آره

كه به نفع دختر و  نيموضوع عالوه بر ا نيا. كرده بود كيخاصش فضا رو تار يبود كه نورپرداز كيشاپ كوچ يكاف هي. ميديشاپ رس يكاف به

 .هم شده بود ديچرخ ياشت ول مروز روشن د يكه تو يمجرم فرار هيبشن، به نفع  يميكم با هم صم هيشده بود كه دوست داشتند  ييپسرها

زرد  يرنگ يكه با چراغ ها كيتار يفضا. شده بود دهيشاپ چ يشكل دور تا دور كاف يا رهيدا يا شهيش يزهايرنگ با م يقهوه ا يها يصندل

 .شده بود زونيآو واريهم به د كيكوچ يچند تابلو. نديايزرد به نظر ب وارهايشد د يرنگ روشن شده بود باعث م

 :ديسفارشمون رو آوردند آتوسا با تعجب پرس يوقت. دادم يشكالت كيبرش ك هيآتوسا سفارش  يبرا. قهوه سفارش دادم كيش لكيمتا  دو



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩٣ 

 د؟يميرژ ؟يپس شما چ -

 :خنده اضافه كرد با

 !ديداشته باش ميبه رژ ياجيكنم شما احت يفكر نم -

 !نوزاد شده بود يمعده  ياندازه  ششيگنجا يشده بود، ولكم  تشيحساس. من خبر نداشت يمعده  تيدختر كه از وضع نيا آخه

 :گفتم

 .مفصل درست كرده بود يصبحونه  هيباران استثناً امروز  ستم،ين ميرژ -

 :دلم گفتم تو

 !كارها بكنه نياز ا اديچه قدر هم كه به ترالن م -

 يم. رم يم شيا تكون دادن سر بهم اشاره كردند كه دارم خوب پب. و اشغال كرده بودند نگاه كردم مونييرو به رو زيكه م يچشم به دو دختر با

 .دور و برم رو شلوغ كرده بود يحساب. رو به بارمان كرده رويهمه ن نيسفارش ا يدونستم محب

جلف  يليمز خقر غيحق با ترالن بود و رنگ ج ديداده بود؟ شا ريشال گ نيدختر چرا به ا نيا! خدا. كرد يدوباره داشت به شالم نگاه م آتوسا

 .بودم دهيد يآب يلباس ها ياومده بودم، خودم رو تو ايبه دن ياز وقت. خسته شده بودم ياز رنگ آب. بستم يم يشال آب ديبا ديشا. بود

 :گفت آتوسا

 د؟يبد اديمدل شال بستن رو به منم  نيشه ا يم -

كه مضطرب بشم خنده ام  نيا يبه جا! هيالبه الش چه دم و دستگاه شال و نيا ريدونست كه ز يدختر نم نيبه گره شال كردم، آخه ا ينگاه! نه

 :زدم و گفتم يلبخند. گرفت

 .خودم نبستم آخه، كار بارانه -

 :چونه اش گذاشت و گفت ريز دستشو

 .جالبه مدلش! آهان -

 :گوشم گفت يتو بارمان

 .بودم و بهم زده بودمتو بودم تا حاال سه دور با دختره دوست شده  يمن جا! يد يچه قدر لفتش م -

 :دلم گفتم تو

 !شما بله -

 :شاپ رو اشغال كرده بودند كرد و گفت يكاف يزهاياز م يكيكه  ييبه دخترها يآتوسا نگاه. ختميگوشم ر يكم موهامو رو هي ارياخت يب

 !ديش يافته نم يكه كنارتون اتفاق م ييزهايكنم متوجه چ يوقت ها فكر م يبعض -

سرم رو به سمت آتوسا . شده بود رهيسه جفت چشم به صورتم خ. كردم زشونيبه م ينگاه يبا كنجكاو. دميشن يرو مپچ پچ دخترها  يصدا

 :چرخوندم و گفتم

 دم؟ ينشون نم يچرا؟ چون عكس العمل -
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 :زد و گفت يلبخند آتوسا

 .چشم بود يتو يليرفتارتون خ نيهم ا ميمهمون يوت. تفاوت باشند يدور و برشون ب يحركت ها نيقدر نسبت به ا نيكه ا دهيآخه از مردها بع -

 :خنده گفتم با

 .ديشما كال به مردها لطف دار -

 :و گفت ديخند اونم

 .نيشكل نيهاشون ا يليخ يول د،يكنم، ببخش نيخواستم توه ينم -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .خهباشه، كه سر آدم مرتب سمت خانوم ها بچر يكنم كار درست يآخه فكر نم -

 :گوشم گفت يتو بارمان

 !آره جون عمه ات -

 :دميموضوع رو عوض كردم و پرس. كردم لشيلبخند تبد هيخودم و گرفتم و به  يجلو يام گرفت، ول خنده

 رفت؟ شيكارهاتون خوب پ يراست -

 :زد و گفت يلبخند

كار  يكنند و تو يو بهم قول دادند كه من و چند جا معرفامروز هم استاد نمونه كارهام رو نگاه كردند . كمك كردند يليصدرا خ يبله، آقا -

 .داشتم اجيموضوع احت نيواقعا به ا. چند وقت خوب گرم شد نيسرم ا. ديكرد يصدرا رو معرف يواقعا ممنونم كه آقا. هم كمكم كنند شگاهينما

 :تكون دادم و مؤدبانه گفتم سر

 .انجام بدم يخوشحالم تونستم كار -

 :خورد و گفت شكياز ك يكم آتوسا

 .ميشناس يرو نم گهيهمد يليآخه ما كه خ! ديسؤاله كه چرا بهم كمك كرد يبرام جا يول -

 .دادم يقهوه سفارش م هيكاش به جاش  يبود، ا نيبرام سنگ. بود موند دهيبه نصف هم نرس اتشيكه هنوز محتو وانميل يرو نگاهش

 :باال انداختم و گفتم شونه

به  ياندازه، كه اون قدر شجاعت نداشتم كه برا يم ييزهايخودم به چ يعالقه  اديمن رو  ،يشما به نقاش يعالقه بگم؟  يراستش، چه طور -

 نيا يشده  فيتعر شياز پ يمحكوم شغل ها يبخونم، عاشق ورزش كردن بودم، ول يبدن تيمن دوست داشتم ترب. دست آوردنش تالش كنم

 .پدرانه يمادرانه و افتخارها يرزوهامهندس شدن، محكوم آ دن،دكتر ش. جامعه شدم

به دست آوردن  يدوست داشتم برا. بود قتيحق نيآره، ا. بار راستشو گفتم نيببندم، ا يآتوسا خال يكه برا نيا يشدم ناخودآگاه به جا متوجه

دوم  قم،يعال ستيل يم كه توبر يدور و برش بود، شوهر و پسرهاش، سراغ رشته ا يخونه غرق رنج و عذاب مردها يتو شهيكه هم يدل مادر

 .بود

 :ديپرس آتوسا
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 د؟يبه كارتون ندار يعالقه ا يعني -

 :گفتم. كرد يآدم رو وادار به لبخند زدن م ارياخت يب. وجودش فقط مالحت بود يو خوش حالتش نگاه كردم، تو رهيت يچشم ها به

 ...يول اد،ي يازش بدم نم -

 :افتادم و گفتم ستانيماريب يشغلم تو ادي

كم كم برات خسته كننده و عذاب آور  ،يكن ينسبت بهش احساس نم يدلت عشق يكه تو يسر كار يو بر ياگه هر روز قرار باشه صبح پاش -

 .شه يم

دلم  يگذشته رو تو ينبود كه غصه ها يازين. شده بود دهيچيپ ميبرا "حال" يكاف يبه اندازه . ذهنم به گذشته برنگردم يتو يليكردم خ يسع

 :گفتم. كنم زنده

 يليبا انجام دادنش خ ديتون يكه م ديدار يوجود داره، شغل يهركس يزندگ يكه تو يمشكالت يكنار همه . خورم يجهت بهتون غبطه م نياز ا -

 .ديرو فراموش كن زهايچ

 :زد و گفت يلبخند آتوسا

بوده كه من  يزيچ نيا. كيهرچند كوچ د،يخانواده دار كهنيا. كنارتونه شهيكه هم ديدار يكه خواهر نيبابت ا. خورم يمنم به شما غبطه م -

 .به دست آوردنش رو نداشتم ييتوانا يدنبالش بودم، ول شهيهم

 :دلم گفتم تو

 !كدوم خانواده؟! بابا يا -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .دارند گرونيكه د هييزهايو چشمشون دنبال چ نيكه دارن شاك يزياز چ شهيآدم ها هم -

 .تكون داد دييتأ يبه نشونه  رو سرش

 .بود دهيوقت رفتن رس گهيد. مونده اش هم با چنگال خرد كرده بود يرو خورده بود و باق كشيآتوسا ك. شده بود يهامون خال وانيل

نشسته  نيزم يوكه ماسك زده بود و ر دميرو د يمرد. بود كيپارك كوچ هيشاپ،  يدورتر از كاف يكم. ميرفت رونيشاپ ب يو از كاف ميشد بلند

 :به سمتم برگشت و گفت. كرد يمنظره نگاه م نيبه ا يخاص يآتوسا داشت با عالقه . زد يبود و تار م

 اون سمت؟ ميبر -

با سر . شده بود رهيبهمون خ ابونيافتاد كه از اون طرف خ ديچشمم به مج. آتوسا جلوتر راه افتاد. با سر جواب مثبت دادم. ارميتونستم نه ب ينم

مشتش رو . تكون داد ينف يدوباره سرش رو به نشونه  ديمج. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. داد يبا سر جواب منف ديمج. پارك اشاره كردمبه 

 :گوشم گفت يبعد بارمان تو هيچند ثان. رفتم يمنم آهسته داشتم دنبال آتوسا م. ده يكه داره گزارش م دميدهنش آورد و فهم يوجل

 .سمت پارك نرو

. حرف ها رو نداشت نيگوش كردن به آهنگ كه ا قهيدو دق. كه آتوسا رو منصرف كنم ديرس يبه ذهنم نم يراه. ه سرعت به كار افتادب مغزم

 :بارمان تكرار كرد
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 .پاركه يتو سينرو سمت پارك، پل -

پشتش . زد يپارك گشت م يت توكه داش يدفعه چشمم افتاد به مأمور هي م؟ياز جلوش رد ش ميخوا يتونستم بهش بگم فقط م يم يجور چه

 :گفتم. باهامون فاصله داشت يليبه ما بود و خ

 !آتوسا -

 .اومد ينم نيآسمون كه به زم. نداشت يبيع. صداش كردم يشونديپسوند و پ چيبدون ه دميفهم. ديسمتم چرخ به

 :سر به مأمور اشاره كردم و گفتم با

 .دن يم ريگ يليخ دايجد دميشن م؟ينر ياون طرف يخوا يم -

 :گفت آتوسا

 !كه ميكن يهم نم يكار. ميدار يچرا؟ ما كه ظاهر موجه -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .حساب كتابه يدادنشون ب ريوقت ها گ يبعض يدونم، ول يم -

 :مژه هاش رو بهم زد و گفت يملوس يليبا حالت خ آتوسا

 باشه؟ قه،يدق هيفقط  -

كجا بود؟ سرم و به اون سمت  ديپس مج. رو نگاه كردم ابونياون طرف خ يرچشميز. نگفتم يزيد؟ چدا يحالت جواب منف نيشد به ا يم مگه

شاپ مراقبمون  يكاف يكه تو يدختر. ها نبود ياز موتور يخبر. كم عقب تر رو نگاه كردم هي. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. نبود ديچرخوندم، مج

 .سرم و چرخوندم. دميموتور رو از رو به روم شن يدفعه صدا هي. شد يم نشيسوار ماشهمون طور كه نگاهش بهم بود داشت . دميبود رو د

 :داد زدم. با سرعت به سمت آتوسا كج شد موتور

 .مواظب باش -

 .با سرعت از كنارم رد شد ديو مج ديبه گوش رس يبلند غيج يبعد، صدا يو لحظه ا دميشده بود، به سمت آتوسا دو ريد

 :از پشت سرم گفت ديمج. دنديچند رهگذر به سمت آتوسا دو. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 !و جمع كن تيخراب كار -

 :دادم و گفتم رونيحرص نفسم و ب با

 .رسم يحساب تو رو هم م -

كه  يفردو سه ن نياز ب. آه و ناله اش بلند شد يصدا. ديزانوش رو چسب. هم رفته بود يصورتش از درد تو. و كنار آتوسا زانو زدم نيزم يرو

بغل آتوسا رو گرفتم و  ريز عيسر. كرده بودم دايحال استرس پ نيبا ا. نبود سياز اون مأمور پل يخبر. دميدورمون جمع شده بودند سرك كش

 :گفتم

 

 !درمانگاه ميبر ايب -
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 :گوشم گفت يتو بارمان

 ؟يديفهم! يذار يدرمانگاه نم يپاتو تو! گندت بزنن رادمان -

چپش رو با دست  يبازو. نتونست تعادلش رو حفظ كنه و به دستم چنگ زد يول ره،يخواست ازم فاصله بگ. بلند شه آتوسا كمك كردم كه به

 .سوار كردم نيكردم، آتوسا رو پشت ماش ياطرافم رو نگاه م يكه با نگران يدست راستم رو دور كمرش انداختم و در حال. گرفتم

 :مان گفتبار. گاز گذاشتم يسوار شدم و پام رو رو عيسر

 ؟ير يم يكدوم گور يدار! كنم يرادمان خودم كله ات و م -

 .ديرس يگوشم م يبود، موهام به زحمت تا وسط الله  دهيفا يب. ختميگوشم ر يو زدم و موهام و رو ميدود نكيتوجه به بارمان، ع بدون

 :آتوسا گفتم به

 .ميرس ينگران نباش، االن م -

 :گفت تيبا عصبان بارمان

 ؟يكن يم يچه غلط يدار ؟يبيكه به جرم قتل عمد تحت تعق تهيحال رادمان -

 :و به سمت آتوسا چرخوندم و گفتم سرم

 .ميرس يدرمانگاه، االن م مير يم -

 :زد يداشت داد م گهيد بارمان

 !ات كنند ادهيپ نياالن از ماش نيمجبورم نكن كه بگم هم! نفهم يپسره ! مرض يا! درد و درمانگاه يا -

گرفت كه  يلب هاش رو گاز م. شده بود سيشلوارش از خونش خ يزانو. بود ختهيصورتش ر يموهاش تو. به آتوسا نگاه كردم نهيآ يتو از

در گوشم  ميرج طانيش نيبارمان هم ع. داره يداد و مشخص بود كه درد وحشتناك يچشم هاش و بهم فشار م. آه و ناله اش بلند نشه يصدا

 .رسوندن آتوسا بشم اليخ يرد كه بك يم امزد و وسوسه  يحرف م

گم و  يكه بهت م يرو ول كن، كار... يدختره  نيا. كنند يبرن اعدامت م يم رنيگ يم! كارو با خودت نكن نيمن، نكن، ا زيبرادر من، عز -

 ؟يشد يدهقان فداكار م ديامروز با هيحاال  ؟يشنو ياصال صدام و م نميكلمه حرف بزن بب هي! بكن

 !نه ايشه  يخودش هم م يمن، مادر و خواهر نداشته  يدونم حواسش بود كه مادر و خواهر نداشته  ينم! نثارم كرد فحش ناجور هي

 :به آتوسا كردم و گفتم رو

 .رو بدم نجايخوام آدرس ا يباهاش حرف بزنم، م ديبابات و بده، با يشماره  -

 :گفت عيسر آتوسا

 !اديتونه ب ينه نه، بابام نم -

 :هش كردم و گفتمتعجب نگا با

 .رو بده كه بهش زنگ بزنم تيتونه؟ گوش يكه نم يچ يعني -

 :لرزون گفت ييبا صدا. دميد يصورتش م يرد اشك رو تو. پاش رو محكم تر فشار داد آتوسا
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 .تونه يآخه بابام، نم -

 :رو بدون اجازه برداشتم و گفتم فشيك

 دارم؟ ياهات چه نسبتتو بگم ب اميب! رانهيا نجايتو، ا اميتونم ب ينم منم

 :گفت بارمان

 !هيبه هر ك يمطب و درمانگاه كه هر ك يتو! نه بابا -

 شد؟ يچرا بارمان خفه نم. برگردوندم هيكوبوندم و به حالت اول نيرو از كنار پدال ترمز برداشتم و با حرص كف ماش پام

 يبرا يبهونه ا نميا! پارك ممنوع بود. به دور و برم كردم ينگاه. گرفتم پژمان رو يشماره . كنار زدم عيسر. درمانگاه افتاد هي يبه تابلو چشمم

 !چوندنيپ

 :شالم رو باالتر آوردم و گفتم. كوتاه آتوسا به نفع خودم استفاده كردم يآه و ناله ها از

 !كنم يصبر كن االن حلش م قهيدو دق! بارمان -

 :گفت تيبا عصبان بارمان

 !ارمي يپدرت و خودم در م ينكرد! چيكه ه ياگه حلش كرد -

 :دلم گفتم تو

 !گرفتتش استيكه جو ر نميا -

جمع كردم و  شيشونيپ يموهاش رو از رو. سرش مرتب كردم يشال آتوسا رو رو. شدم ادهيپ نياز ماش. درمانگاه رو به پژمان دادم آدرس

 :گفتم

 .كم تحمل كن هي. صبر كن قهيباشه؟ فقط چند دق اد،يبابات م -

 ميزندگ يكه تو يكار نيشه آخر يدرمانگاه بذارم م ياگه پام رو تو دميفهم. بود ستادهيكم دورتر آماده باش ا هي ديمج. د كردمرو بلن سرم

 :گوشم گفت يبارمان تو. كردم

 .فه ات كنمخواد خ يبه خدا دلم م ستم،يهمون بهتر كه اونجا ن! خدا يوا! رو نيتكون بده اون ماش. هست ابونيخ نيا يتو سيافسر پل هي -

 :شدم و گفتم نيسوار ماش دوباره

 !پارك ممنوعه نجايا م،يفتيراه ب ديآتوسا با -

 :پاش گذاشت و گفت يسرش رو رو آتوسا

 !دردسر يانداختمت تو ست،يهم حالم بد ن يليخ -

 !كرد؟ يهم تعارف م تيوضع نيا يگفت؟ تو يم يوسط چ نيدختره ا نيا

با دستمال كف دستاش و . منتقل كردم و كنارش نشستم نيماش يآتوسا رو به جلو يتابلوها. پارك كردمو  دميكش ابونيرو اون طرف خ نيماش

 :كرد گفت يرو نگاه م زيداشت همه چ نيبارمان كه با دورب. قلبم از شدت استرس آروم و قرار نداشت. پاك كردم

 !؟يكه كار و به ناز و نوازش هم گسترش بد يجنمش و دار نميبب. يايو ب يدل بكن يتون يفهمم چرا نم يحاال دارم م! گذره ها يبدم نم -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩٩ 

 يبرا نهيگز نيجاش، بدتر يب يها يبارمان و مسخره باز! پروژه انتخاب كرده بود نيا استير يبارمان و برا يدونم كدوم آدم احمق ينم

 :آتوسا دستم رو گرفت و گفت. بود ييها اتيعمل نيكردن همچ يرهبر

 .قدر نگران نباش نيخوبم، ا ا،يبرد -

 :دستم و فشار داد و گفت. اشك آلودش نگاه كردم يرو بلند كردم و به چشم ها سرم

 .خوردم نيزم يتونم تحمل كنم، فقط بدجور يم -

 .ديبا دست كمرش رو چسب ارياخت يب. موقع نفسش از درد بند اومد نيهم در

 .دميكش يراحت نفس دنشيبا د. شد دايپژمان هم پ يكه سر و كله  دينكش يطول

بعد تازه . شه ادهيدست آتوسا رو گرفت و كمكش كرد كه پ. رفت نيبه سمت ماش عيسر. ديانگار اصال منو ند. هول كرده يبود حساب مشخص

 :جلو اومد و دستم رو فشرد و گفت جيو و جيگ يبا حالت. متوجه من شد

 .شتيپ امي يمن آتوسا رو ببرم درمانگاه بعد ماجازه بده  ،يلطف كرد يليجان، پسرم خ ايخدا تو رو رسوند برد -

 :گفتم عيسر

 .بهتره زودتر برم. نيدارم، نه كارت ماش قيمنم نه تصد. ديشما زودتر آتوسا خانوم رو برسون. رم يدارم م گهيمن د! نه نه -

 يريظاهرش تاث يتو دنشيكه درد كش كرد يهنوزم داشت تالش م. بكنم يفقط تونستم با نگاه با آتوسا خداحافظ يپژمان دست دادم، ول با

 .نذاره

همون طور مات و مبهوت  هيدونم چند ثان ينم. انگار آتوسا از همه خونسردتر بود. پژمان هم مثل من هول كرده بود. رو نگاه كردم رفتنشون

 .دور شدم ابونيو از اون خ شدم نيسوار ماش عيسر. بود به خودم اومدم ستادهيا ابونيكه اون طرف خ يافسر دنيمونده بودم كه با د

 گهيد نيماش هيكه  دينكش يطول. اومدند يها پشت سرم م نياز ماش يكيو  ديمج. كردم نهيبه آ ينگاه. قلبم آروم گرفت. دميكش يراحت نفس

 .ميهم جلوم قرار گرفت و به سمت خارج شهر رفت

 !آتوسا يافتادم، تابلوها يزيچ هي اديدفعه  هي دم،يبه موهام كش يدست

 ادتشيتونستم به ع يبهونه م نيبه ا ديشا. آتوسا جور شده بود دنيد يبرا گهيد ليدل هي! چه بهتر. اومدم به بارمان گزارش بدم، منصرف شدم تا

 طور هول كردم؟ من چه مرگم بود؟ نيا يچ ياصال برا دم؟يكش يآتوسا نقشه م دنيد يمن داشتم برا يچ يحاال برا. بروم

 :گفتم يداخالقبا ب. خودم اومدم به

 ؟ياوك. رم خونه شون يپس دادنش م يبه بهانه  گهيدو سه روز د. جا موند نميآتوسا تو ماش يتابلوها! بارمان -

 :گفت بارمان

 !يبهونه جور كردن استاد يعاشقتم كه تو -

 يدونستم حركتش نافرمان يم! يعوض ي هكيمرت د،يرس يم ديفقط اگه دستم به مج. مسخره حالم رو بهم زده بود تيمأمور نيا. رو ندادم جوابش

 !من بود ريانگار تقص! و جمع كن تيبعد بهم گفته بود خراب كار! محض بود

با علف  يخاك نيزم يچند تا سگ ولگرد تو. ميكه دو تا ساختمون خرابه توش بود متوقف شد نيزم هيكنار . ميساعت بعد از شهر خارج شد هي
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كرد علف هرز و آشغال  يتا چشم كار م. گشتند يكردند و دنبال غذا م يم يخال يها لونينا سهيك يو توو پوزه شون ر دنديپلك يهرز م يها

 .شد يم دهيد

 .كردم يدفعه قاط هيدونم چرا  ينم. رهيرو بگ چيدستش رو دراز كرد تا سوئ. پشت سرم متوقف شد ديمج. شدم ادهيپ نيماش از

 :زدم در گوشش داد. چوندميرو گرفتم و پشتش پ دستش

 ؟يمنو خراب كن يخواست يم ؟يكارو كرد نيبود كه ا يمنظورت چ -

 :كرد و گفت يآخ آخ. چوندميدستش رو محكم تر پ. كرد خودش رو آزاد كنه يسع

 !ول كن بابا ؟يكن يچرا رم م ؟يچته عوض -

 :بارمان گفت. ديشد و به سمتمون دو ادهيپ نيشاپ مراقبمون بود از ماش يكاف يكه تو يدختر

 چه خبر شده؟ -

 :به سمتم برگشت و داد زد. خورد نيمحكم به ماش. هل دادم نيرو به سمت ماش ديمج

 دور كمر دختره؟ يبده كه باعث شدم دست بنداز! يديرس يجا نم چيدختره به ه نيمن نبودم با ا! حقته! خوب كردم وونه؟يچته د -

 :ممثل خودش داد زد. شه يكردم از سرم داره دود بلند م احساس

 ؟يجلب توجه كرد يطور نيا يچ يبرا يپارك بود يكه نگران مأمور تو ييتو م؟يمگه مثل تو عقده ا -

 :تر شدم يعصبان. زد پوزخند

 ؟يمنو خراب كن يخواست يم -

 :گفت هيو كنا شيبا ن ديمج

 .خاص داره يت هم طرفدارهاهم جنسا شيپ ختتير ادي يطور كه بوش م نيا. يشد يهمون بار اول م يتو اگه قرار بود خراب بش -

و  ديكه كنترلم رو از دست بدم و بزنم مج نيقبل از ا. ديسر رس اهيموقع ون س نيدر هم. زنه يم رونيكردم از صورتم داره حرارت ب احساس

 .ناكار كنم به سمت ون رفتم

 :گوشم گفت يبارمان تو. دستام و مشت كردم ارياخت يون كه نشستم متوجه شدم ب يتو

 ؟يبشنو يزيچ نيكه همچ يذار يمشت الت و الوات م هيدهن به دهن چرا  -

 :گفتم تيعصبان با

 !گم يبهت م! صبر كن! من با تو حرف دارم -

دستم  يسرمو تو. انداختم يصندل يشالم و با خشونت از گردنم باز كردم و رو. گوشه انداختم هيگوشم در آوردم و  يپخش رو از تو دستگاه

احساس . كرده بودم جوابش رو گرفته بودم يدفعه كه قاط نيا. الت و الوات نذارم يبودم به قول بارمان دهن به دهن آدم هاگرفته  ادي. گرفتم

 .من ينحس نيشانس گند من، ا نيصورت من، ا نيتف به ذات ا يا. تا گردنم قرمز شده دمكر يم

 يهر حالت يخودم رو تو تياحترام بذارم و شخص رميبگ اديكه  نيا يبه جاكردم و  يم يزندگ گهيد يجا هيباالشهر،  ياليو هي ياگه به جا ديشا

موندم،  يخاموش م شهيموندم، مثل هم يساكت م شهيمثل هم ديبا ديشا اي. شدم يآدم ها نم نيا يشب باز مهيطور عروسك خ نيحفظ كنم، ا
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خودم رو از  ميچه طور گل ديكه بارمان نبود كه ازم دفاع كنه، با ييمشت گرگ چه طور رفتار كنه؟ وقت ها هي نيب ديبره بوده، با شهيهمكه  يآدم

بخار  يو ب رتيغ يقدر هم ب نيبود ا يكار و بكنه؟ بارمان هر چ نيا ديبارمان چرا ساكت موند و گذاشت مج... يراست دم؟يكش يم رونيآب ب

 كم عوض نشده بود؟ هيبارمان ... يراست. بكنه يكار نيدختر همچ هيبا  ش،يمشكالت شخص يبرا ديمج ذارهنبود كه ب

 

******* 

كرمش كنار زده  ريحر يكه پرده ها ياز پنجره ا دينور خورش يبار خاموش بود، ول نيكه ا يا نهيشوم. كرم اتاق نگاه كردم يواريكاغذ د به

پوست اون . شاهانه سر جاش بود يصندل. ديدرخش يم ديدر نور خورش نهيشوم يباال ييطال يمجسمه ها. كرد يشده بود، همه جا رو روشن م

به  ياون، برادر من با لباس اسپرت مشك يبه جا. نبود ياز اون مرد مغرور كت و شلوار يفقط خبر. بود نيزم يبدبخت هم هنوز رو وونيح

 :به لباس خودش و من اشاره كرد و گفت يبا لبخند. ديكش يم گاريداده بود و س هيتك واريد

 .ميست كرد -

 :رو جلوم گرفت و گفت گارشيپاكت س. به سمتم اومد. ش كردمنگاه تيجد با

 ؟يكش يم -

 :با تحكم گفتم. انداختم زيم يپاكت رو از دستش گرفتم و رو تيعصبان با

 !نه -

 :نگاه كرد و گفت ميتعجب به صورت عصبان با

 .ره يم ادمي يه ست،يحواسم ن. ميديهم كش يپا به پا يآخه از هفده سالگ -

 يو رو ميذاشت يكه پنجره رو باز م ييهمون شب ها. ارهياتاق مشتركمون به مغزم هجوم ب يتو يمكيقا يها دنيكش گاريخاطرات سندادم  اجازه

كه  ييهمون شب ها. ميبد رونيدودش رو به شكل قلب و حلقه ب ميكرد يم ياحمق ها سع نيو ع ميديكش يم گاريس. دميكش يتخت دراز م

به  زهايچ نيخواست بذاره ا يبود كه نم يك. ميرفت يهم لو م شهيكه هم نيو جالب ا مياتاق داشت يدكلن توعطر و ا كردن يبعدش بساط خال

 اره؟يمغزش هجوم ب

 :گفتم

 آره؟ گه،يشه د يدست تو حساب م رياالن ز ديمج -

 :گفت يا هيچند ثان يبعد از مكث بارمان

 آره، چه طور؟ -

 :تكون دادم و گفتم سر

 بشه؟ هير به خاطر كارش تنبقراره چه طو قايدق -

 :قدم جلو اومد و گفت هي بارمان

 ...رادمان گوش كن -
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 :گفتم ييبايبا ناشك. شنوم يجواب رو م نيدونستم ا يته دلم م يدونم چرا، ول ينم! زدم يم حدس

 شه، نه؟ ينم هيتنب -

 :گفت بارمان

 .بهت بكنند ژهيتوجه و هيشه هم پژمان، هم آتوسا  يموضوع باعث م نيا. كارش بدم نبود يكنم، ول ينم دييمن كارشو تأ -

 :به بارمان نگاه كردم و گفتم يناباور با

 ؟ينتونه راه بره چ گهيو د اديدختر ب نيا يسر پا يياگه بال! يزن يحرف رو م نيا يشه دار يباورم نم -

 :هوا تكون داد و گفت يدستش رو تو بارمان

 چند تا دختر رو ناكار كرده؟دختر تا حاال  نيا يبابا يدون يتو م -

 :و باال بردم و گفتم صدام

 ؟يخودش چ -

 :صداش رو بلند كرد و گفت بارمانم

آدما از زور فقر و  نيبهت گفت؟ ا يامروز چ ديمج يديد. ياريدووم ب يطور نيا يتون يگله خالفكار نم هي نيب. رو بذار كنار زهايچ نيرادمان ا -

عقده  يبرا يمنتظرن كه فرصت. كنند يم يدر حد مرگ حسود يكه داشت يو ثروت تيكه به تو و موقع ييدم هاآ. كار نياومدن دنبال ا يبدبخت

 .كنند دايپ يشانف

 :گفتم تيعصبان با

 دونند؟ يآخه اونا از كجا م -

 :اشاره كرد و گفت كلميبا دست به ه بارمان

حرف زدن  ت،ياضاف يكارهات، نجابت ها نينبودنت، هم يعقده ا نيهمشه برات دردسر،  يجنتملن بودنت م نيهم. زنه يسر تا پات داد م -

 .مؤدبانه ات يها

 :زدم داد

 رم؟يبگ ريدختر رو ز هيقدر پست بشم كه  نيا ارم؟يبودم؟ خودم و گم كنم كه دووم ب يبره كه از كجا اومدم و ك ادميبشم مثل تو؟  يعني -

 :و گفت چشماش گشاد شد. بارمان باال رفت يدفعه ابروها هي

 ها به خاطر دختره است؟ آره؟ نيا يهمه  -

 :و گفت ديم رو چسب قهيتا اومدم بجنبم . گوشه پرت كرد هيرو  گارشيبدم س يكه جواب نياز ا قبل

 شد؟ تيحال! نبر نيو از ب مونيدختر برادر هينشو، به خاطر  ريدختر با من درگ هيوقت به خاطر  چيه -

 :و گفتم دميرو چسب دستش

 ؟يكن يم ي؟ چرا قاطچته -

 :بلند گفت يبا صدا بارمان
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 !خواد باشه يكه م يحاال اون دختر هر خر. و دو روزه قاپ داداشم و بزنه اديدختر ب هي ،يمثال زدن يهمه سال برادر نيخوش ندارم بعد ا -

 :ام باز كردم و گفتم قهيو از  دستش

 .فقط حرفات زور داره ست،يبه خاطر دختره ن -

 :بهم رفت و گفت يتر شد، چشم غره ا كم آروم هي

 زيهمه چ. خودم باهاشون رفتار كنم استيآدم ها دهن به دهن نشو، بذار من با س نيبا ا. كنم يكار م يدونم دارم چ يمن، من م يبرادر ساده  -

 .زود يليشه، خ يزود تموم م يليخ

 :گفت. بود رو برداشت زيم يكه رو يپوشه ا. رو بهم كرد پشتش

 .كه مد نظرمونه تموم نشه ياون طور ديشافقط  -

 :دميپرس. نگاهم به پوشه بود. نوشت يزيبود رو برداشت و چ زيم يكه رو يخودكار. در آورد بشياز ج يدستمال كاغذ هي. رو دستم داد پوشه

 د؟يجد تيهست؟ مأمور يچ -

 :نوشت گفت يهمون طور كه داشت م بارمان

 !رانين اآورد فيكم زود تشر هيخانوم  نايت -

 .خبر رو نداشت نيا دنيواقعا قلبم تحمل شن ايكشه  يم ريدونم توهم زدم كه حس كردم قلبم ت ينم. زد خيرگ هام  يكردم خون تو احساس

 :و گفت ديكش يآه بارمان

 ه؟يچ شيكه معن يدون يم -

 نا،يت. رو فراموش كردم زيلحظه همه چ هي .زد نگاه كردم يتوش موج م يزندگ رچشمش،يز اهيكه برخالف پوست س شيآب ياون چشم ها به

 گفت؟ يم يچ نيا. اديب ريقرار بود ت نايتابستون، ت

 :گفتم يناباور با

 !نه -

خاطرات پنج  اديمن و  گهيبار د هيكه  يفشار. دستم رو فشار داد. مشتم گذاشت يدستمال رو تو. تأسف تكون داد يسرش رو به نشونه  بارمان

 .كه بهم داد يقول ادي اطمون،يح يگوشه  ادي. انداخت ميشش سالگ

. آدم ها فروخت نيخودش رو به ا شهيهم يگذشت و برا زيداشته باشم، از همه چ يعاد يزندگ هيكه من  نيا يانداخت كه برا يزمان اديو  من

 .من يآزادانه  ينفس ها متيبه ق

 .رو نثارم كرده بودند ميزندگ ينگاه ها نيو با محبت تر نيران ترو شش سال نگ ستيكه ب ييچشم ها. بودم يآب يمن هنوز محو اون چشم ها و

 شم؟ يام آروم م گهيد ي مهيچرا سرش داد زدم؟ چرا اون حرف ها رو زدم؟ چه طور فكر كردم با آزار دادن ن. كرد شتريدستش رو ب فشار

 .انداخت، مشتم و باز كردم و به دستمال نگاه كردم نييسرش رو پا بارمان

 :بچه اش كم گذاشته باشه گفت يكه برا يمشابه لحن پدر يبا لحن ،يكم با شرمندگ هيته، آهس يليخ

 .مياز هم جدا ش ديبا -
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 :به صورت اخم آلودم كرد و گفت ينگاه ايرو

 چته؟ -

 :تكون دادم و گفتم يسر. شد قيهم به صورتم دق ترالن

 .يچيه -

 :داده بود ريگ ايرو

 .ستين يچيه شيمعن -

 :داختم و گفتمباال ان شونه

 .شده يقرو قاط زيمقدار همه چ هيفقط،  -

 :ديپرس ترالن

 ؟يمثال چ -

 :دادم و گفتم رونيو با صدا ب نفسم

 .كم كارها جلو افتاده هي ران،ياز مدرسه اخراج شده، اومدن ا نايت -

 :چشم هاش رو بست و گفت ايرو

 !نه يوا -

 :ه بود گفتشد جيترالن كه گ. تأسف تكون دادم يبه نشونه  يسر

 كنه؟ يم يخب چه فرق -

 :نشون بدم گفتم يكه واكنش نيبدون ا. آن شد نايت. مسنجر بود اهويچشمم به . زل زدم ايرو توريمان يصفحه  به

 .برم نجاياز ا ديدنبالم، با انيفردا م -

 :گام به سمتم برداشت و گفت هي ايرو

 كجا؟ -

 :فتمگرفته گ ييبا صدا. بود توريهنوز به مان نگاهم

 .سيخود رئ شيكنند پ يمنتقلم م ن،يهم يباشه، برا تميمأمور اتيجزئ انيدر جر دينبا يا گهيكس د چيه -

 :ادامه دادم. خشك شدند ايو رو ترالن

 .ديبدون من انجام بد د،يكه الزمه انجام بد يهر كار -

 :گفت ترالن

 ...اما -

 :گفت ايرو

 كنه؟ يسكير نيهمچ ديبا سيرئ يچ يبرنت اونجا؟ برا يم يمطمئن -
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 :باال انداختم و گفتم شونه

 .كنه ينم سكيهم ر ديشا -

 :اخم كرد و گفت ايرو

 ه؟يمنظورت چ -

 :زدم و گفتم يتلخ لبخند

به منم  گهيد. ذارن يكنار م شهيهم يكار رو برا نيا اديبهم داره؟ اگه موفق بشن و نقشه شون اجرا بشه، به احتمال ز ياجيبعدش چه احت -

 .ندارن ياجياحت

 :تكون داد و گفت ينف يسرش رو به نشونه  ايرو

 .ستين يبه نظر من منطق -

 :باال انداختم و گفتم شونه

و  انتيشه، كه احتمال خ يخبردار نم اتيهم از جزئ يا گهيد يواسطه  چيه. كنند يبعدش شر من رو م. كاره نيبه نظر من هست، بهتر -

 .كنه يمن رو حذف م يعنيكنه و بعد تنها شاهد ماجرا  يرو كنترل م زيهمه چ سيخود رئ. اديب شيواسطه ها پ يخرابكار

 :گفت ترالن

 م؟يكار كن يچ ديحاال با -

 :گفتم. ام نداده بودم يهنوز بهش پ. كرد يمرتب داشت استاتوس عوض م نايت

 .ديو ادامه بد ديكه قرار بود انجام بد يشما كار -

 :گفت ترالن

 ؟يتو چ يول -

 :دم و گفتمز يپوزخند

 !دونه؟ يم يك! ارميبار شانس ب هي ،يو بدشانس يو شش سال نحس ستيبعد ب ديشا -

 :دستم رو باال بردم و به ترالن گفتم. ام داد يپ نايموقع ت نيهم در

 !بعد يبسه، باشه برا -

به  يخاص يعالقه . شونه اش بود يش تا رورنگ يمشك ينگاه كردم، موها نايصبر كردم، به عكس ت قهيدق هي. و هم ترالن ساكت شدند ايرو هم

در كل . داشت يا لهيت يچشم ها. كرده بود ياز موهاش رو آب يياون عكس هم قسمت ها يتو. رنگ كنه داشت يكه موهاش رو با اسپر نيا

خورد حداقل  ياش م فهايبه ق. يرو باور كن شونيسن واقع يتونست يبود كه نم يياز اون دسته دخترها. سنش بد نبود بهاش نسبت  افهيق

 .هر چند كه رفتارش كامال متناسب با سنش بود. هفده سالش باشه-شونزده

 !وقت هي يام ند يپ -نايت

 :جواب دادم يا قهيدق هي ياز مكث بعد
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 !يآن شد يك دمينفهم - ماهان

 حواست كجا بود؟ -نايت

 )شخندين كونيآ! (خوب يجا هي - ماهان

 !گذشت؟ يپس من نبودم خوش م! آهان -نايت

 .يآره جات خال - ماهان

 :زل زده بود گفت توريكه به مان ايرو

 !وقت ناراحت نشه هيخب  ؟يسينو يم يحواست هست چ -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 كارمو بكنم؟ يذار يم. غروره نيكه جذابه هم يزيتنها چ اد،يخوشش نم يرانيا ينازه و از پسرها يبه خودش م يليكه خ يدختر يبرا -

 !رسه يحالت خوب به نظر نم ؟يه طور متورچ -نايت

 .ستمينه خوب ن - ماهان

 ؟يگرفت يشتر يآنفوالنزا ؟يضيچرا؟ مر -نايت

 )چشمك كونيآ. (يديآره چه زود فهم - ماهان

 ؟يكن يمگه با شترها رفت و آمد م) يزبون دراز كونيآ! (گهيد مينيما ا -نايت

 نه چه طور؟ - ماهان

 .يترها گرفته باشاز ش مايمستق ديگفتم شا -نايت

 .از تو گرفتم قميمست ريغ! نه - ماهان

 )خنده كونيآ( -نايت

 :و گفت ديخند ترالن

 .بودم ييمد شده بود، راهنما نايو چت و ا نترنتيافتادم كه تازه ا ياون دوران اديآخ  -

 :زدم و گفتم يلبخند

 .ديچيپ يكه صداش تا سر كوچه م يميقد يبا اون مودم ها -

 :ه گفتبا خند ترالن

و ملت و  توريمان يبه صفحه  ميزد يزل م ييهر جمعه با خواهرم و برادرم سه تا. ده ساعته يها نترنتياسترس اومدن قبض تلفن و كارت ا -

 .ريبه خ ادشي. كرد يم داريمودم مامانم رو از خواب ب يصدا. ميافتاد يها م يمسخره باز نيا اديهم سر ظهر  شهيهم. مياسكل كرد

 :گفتم و دميخند

 .كه صداش كم شه ميانداخت يپتو م وتريكامپ سيك ينصف شب ها من و بارمان رو -

 :ديترالن ازش پرس. ديهم خند ايرو
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 ؟يندار يخاص يتو خاطره  -

 :گفتم

 .بچه مثبت بوده نيا! نه بابا -

 يبرا ديشا. رفتم يم ديكه من با يهمون موقعدرست . ميشد يم قيرف ميتازه داشت. بازوم زد يرو برداشت و آهسته تو زشيم يرو يپوشه  ايرو

 !شهيهم

 كنم؟ يازت پرستار اميب يخوا يم! كرده تيمن چه قدر مرض دارم كه تا اونجا هم سرا نيبب -نايت

 !از راه دور؟ يِپرستار - ماهان

 .ستيهم دور ن يليخ -نايت

 !كه ستين يزيچ. ساعت راهه 24 مايبا هواپ ست،يهم دور ن يليآره، خ - ماهان

 )چشمك كونيآ( ؟يساعت باشه چ 24كم كمتر از  هياگه فاصله مون  -نايت

 ه؟يخبر! يزن يچه طور؟ مشكوك م - ماهان

 .رانياومدم ا -نايت

 !يكن يم يشوخ - ماهان

 .رانينه، اومدم ا -نايت

 )خنده كونيآ(اون كشور وجود نداره؟  يتو نايبه اسم امتحان و ا يزيچ - ماهان

 .رم ياونجا مدرسه نم گهيمن د يچرا، ول -نايت

 )تعجب كونيآ(چرا؟  - ماهان

 .ولش كن -نايت

 نمت؟يبب يك. ياوك - ماهان

 .دونم ينم -نايت

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .پررو شد دميكم باهاش گفتم و خند هيتا  ؟يديد

 .اميب نييپا دينبا نايكال از موضع غرور در برابر ت دميفهم. حساب كار دستم اومد گهيد

 .رم يمن دارم م ،ياوك - ماهان

 ؟ير يم يدونم دار يچون گفتم نم! چه زود -نايت

 .يتا بعد، با. يهر چ - ماهان

 .يبا ،ياوك -نايت

 يچ دميفهم يم. نگاه كرد توريبه مان ينشست و با خستگ يصندل يرو. رو مرتب كرد زشيم يرو يورقه ها ايرو. دادم ايرو ليرو تحو وتريكامپ
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هم  گهيمشترك د يحس ها يليخ. ما چهار نفر بود نيحس مشترك ب نيا ييجورا هي. كه به شدت باهاشون مخالفه ييانجام دادن كارها. كشه يم

كاش با  يزدم، ا يكاش حرف م يا. رفتم يكردم و م يرو ول م يراه همه چ ي مهين يتو ديمن با ياومد، ول يبه وجود م نمونيب شتكم كم دا

. عادت نداشتم از دردهام بگم يول ه،يخوب يثابت كرده بود شنونده . تونستم با ترالن صحبت كنم يمخواستم  ياگه م. كردم يدرد و دل م يكي

 .موندمساكت  شهيمثل هم

 :گفت ايرو

 ...سيرئ شيپ يرادمان، اگه تو بر -

 :و گفت ديبه طرفم چرخ كامل

 ؟يدر بر يخوا يم يچه جور -

 :به حرفش از اتاق خارج بشم كه گفت تيبدون اهم خواستم

 !گم يم يجد -

 :و گفتم دميكش يآه. هيلحنش هم مشخص بود كه كامال جد از

 .رم يمنم راه خودم رو م د،يولش كن، شما سه تا راه خودتون رو بر ا،يرو -

 :زد و گفت يپوزخند ايرو

 !داد كه ببرنت يها اجازه نم يراحت نيدونه، وگرنه به هم يدرسته؟ بارمان هم م ،يبه ما بگ يخوا يهست كه نم يزيچ هي -

 :حال گفتم نيبا ا. چونمشيخوام بپ يدم كه م يحرف نشون م نيدارم با ا يعيدونستم به طرز ضا يم. به ترالن كردم رو

 .و كاوه رو گرم كن اليبرو سر دان -

. كردم ايرو به رو. رفت ونرياز اتاق ب ديكوب يم نيبچه ها پاش رو به زم نيهمون طور كه ع. نگاهش رو ازم گرفت يبا دلخور. گفت ينچ ترالن

 :اخم كرد و گفت ايرو. نوشتم يزيبرداشتم و چ يخودكار. رو برداشتم زيم يرو ياز ورق ها يكي

 ؟يطور نيچرا ا -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 شرط عقله، مگه نه؟ اطياحت -

 :گفتم. هم فرو رفت يتو شترياخم هاش ب. كرد يبه نوشته ام نگاه ايرو

 .رسه يبه ذهنم نم يا گهيد زيچ -

انگار از . كاغذ رو برداشت و جوابم رو داد ايشد، رو ينم يكنه؟ اگه راض يتونست پنهون كار يتا كجا م. نگاه كردم اياضطراب به دست رو با

 .به قلبم باز شد دياز ام يا چهيورق در يرو ينوشته 

 

******* 

خنده . بود دهيپوش يمشك-ديشرت جذب سف يت هيسه خط با  داسيشلوار آد. متم اومدهم رفته بود به س يكه تو ييباز شد، بارمان با اخم ها در
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رو عوض  اليبارمان و دان يجا يكه محب يهمون لحظه ا. كردم سهيمقا يقبل يكت و شلوار سيرئ يرو با جذبه  يفعل سيرئ يجذبه . ام گرفت

 .عقلش شك كردم المتكرد به س

با سر به خسرو اشاره كرد كه . گوشه انداخت هيرو  شيكوله پشت. شد يابروش معلوم نم يكه شكستگهم بود  يبارمان اون قدر تو يها اخم

 :رو بهم كرد و گفت. منتظر باشه اليو رونيب

 .برتت يدنبالت و م ادي يم يمحب ؟يآماده ا -

كه جلوم  يكس. كرد يتابم م يبود كه سخت ب زيچ هيفقط . برگشتن يبرا ييبردن داشتم، نه آرزو يبرا يزينه چ. كردم اليبه دور و بر و ينگاه

 .دستش يرو يبود و اون خالكوب دهيكه دو طرفش رو تراش ييبا اون موها. تر بود اهيس شهيچشماش از هم ريز يها ياهيكه س يبود، كس ستادهيا

 :گفتم

 نيو آخر يسيوا يآخر كه بخوا ياون لحظه . تو رف ديبر ديوقت ها فقط با يبعض. يرفت يبگ يزيچ يكه به كس نيفهمم چرا بدون ا يحاال م -

 .شه يآسون تر م يهمه چ ،ير يو م يذار يدفعه م هي يوقت. لحظه است نيسخت تر ،يذهنت ثبت و ضبط كن يرو تو ريتصاو

 :زد و گفت يلبخند كج بارمان

 هينفر اونجا مونده كه مغزت پر از خاطرات هي يخصوصا اگه بدون. شه يوقت رفتن آسون نم چيه ،يباشه كه ولش كرد يياونجا شيدلت پ يوقت -

 .يكه ازش دار

 :قدم به سمتش برداشتم و گفتم هي

چشم من، احتمال برگشتن كمتر از ده  شيپ ،يدون يم. ره يسمت م نيداره به هم زيهمه چ ،يول نم،يتو رو نب گهيره كه د يمن تو كتم نم -

 .درصده

 :فتهوا تكون داد و گ يدستش رو تو يبداخالق با

 .شه يسرم نم زهايچ نيمن ا! خفه شو! اه -

 :سر تكون دادم و گفتم. خوب بود ياش با بداخالق ونهيدر عوض م. كارش نبود ياشك و آه تو. شد يم يناراحت بود عصب يوقت شهيهم

 .شه يسرت نم يشه و چ يسرت م ينداره تو چ يكار ايوقت ها دن يبعض -

 :زد و گفت يپوزخند

 .كنم يم يحال ايرو به دن زهايچ نيو ا ستميا يم ييمن با پررو -

 نيا ،يعنيدوست نداشتم بغلش كنم، . ميرو محكم فشار داد گهيدست همد. دستش رو جلو آورد ،يطوالن ياونم بعد از مكث. جلو بردم دستمو

رو محكم فشار  گهيدست همد. بشه يابد يخداحافظ هيبه  هيانجام بدم كه رفتنم شب يكار چيطور نبود كه دلم نخواد، فقط دوست نداشتم ه

 .ميداد

 :گفتم

 ؟يآدم درست كرده باش نيبرگردم، احتمالش هست كه موهات رو ع يوقت -

 :تكون داد و گفت نيطرف يو ب سرش
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 .ديمدل خفن تر به ذهنم رس هيآره، اگه  -

 :چشماش نگاه كردم و گفتم به

 ادت؟ياعت ؟يچشمات چ ريز ياهيس -

 :گفتانداخت و  نييو پا سرش

 .گهيسال د ستيبه ده ب فتهيب دارمونيكه د نيمگه ا -

 :گفتم. سرش رو بلند كرد. به دستش دادم يفشار

 ...من ا،يآرمان، رو يبرا ،يهركس يبرا ،يمرد يهركار يبرا -

 :معنادار بهش كردم و گفتم ينگاه

 .ترالن -

 ده؟ يم ينگاهاش به ترالن چه معن فهمم يكه نم نيفكر كرده بود؟ ا يخودش چ شيپ. نگاهم كرد يناباور با

 :دادم ادامه

 .نتتيبب يمامان چه طور يدوست دار ميجا رفت نياز ا يفكر كن وقت نيبه ا. كشه يته م تيرسه مردونگ يبه خودت م يوقت شهيهم يول -

 !سر مامان اومده ييفكر كردم كه هنوز بهش نگفتم چه بال نيخودم به ا و

 :حرف آخرم رو زدم. ميدستمون رو از هم جدا كرد .دستش رو شل كرد، منم بارمان

در و اون در زدن  نيدردها با مواد و ا نيا. شه كمرنگ كرد يكه تحملشون فراتر از حد توان آدمه رو فقط كنار عقل و شعور م ييزهاياون چ -

 .شن يفراموش نم

كه  دميحال د نيبا ا. كنم يگفته بودم كه دوست ندارم خداحافظ. مسر و صدا بر يدم ب يم حيگفته بودم كه ترج ايبه رو. به پله ها كردم ينگاه

 .براشون دست تكون دادم. كنند ينگاهم م ييو دوتا ستادهيكنار ترالن ا

ون . انداختم و سوار شدم نييسرم رو پا. بودند ستادهيخسرو و دوست از خودش گنده تر دو طرف ون ا. پارك بود يون مشك هي اليدر و يجلو

حاال من . رو ايفرار بارمان، ترالن و رو يبه خصوص برنامه . رو موقتاً فراموش كنم زهايچ يليكردم خ يه افتاد، چشمام رو بستم و سعكه به را

 يبه شانس و اقبال بستگ زشيهمه چ يا دكنندهيچون به طرز ناام. داد يكه فكر كردن بهش بهم استرس نم يبرنامه ا. خودم رو داشتم ي امهبرن

جون خودم هم كه شده  متيبه ق تاًيدونستم نها يم يبهش نداشتم، ول يديام چيكه ه يبرنامه ا! ن هم، آخر آدم نحس و بدشانس بودمداشت و م

 . بشه ليتبد ياهيبه س شهيهم يذهنم برا يو قرمز تو يآب يذاشت رگه ها يبود كه نم يتنها فكر نيا. دم يانجامش م

******* 

 .بود يآخر نامرد ميكشه كه به مقصد برس يكه متوجه نشم چه قدر طول م نيا يكننده برا هوشيب يكردن از ماده استفاده . رو باز كردم چشمام

كردم تعادلم رو  يسع. چشمام رو بستم و بهم فشار دادم. رفت جيصاف نشستم، سرم گ. كرد يهام درد م نوسيس. دميهام كش قهيبه شق يدست

 .در حالت نشسته حفظ كنم

 يبا مالفه  يتخت چوب هي يرو. روم بود شياز سقف پ زونيالمپ كم مصرف آو هيبا  ديسف واريبا در و د ياتاق خال هي. باز كردم كم چشمامو كم
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 بود؟ دهيبهش نرس بهشتيارد يكجا بود كه گرما نجايا. اتاق گذاشتم خي كيسرام يپام و رو. مچاله شده بودم ديسف

سقف . دميسالن بزرگ رس هياز راهرو گذشتم و به . پهن بود كيفرش كوچ هيكه كفش  دميرس كيتار تنگ و يراهرو هيبه . رفتم رونياتاق ب از

 يسرمه ا يبا رگه ها يديكف سالن با سنگ سف. شده بود يگچكار ميبود به سبك قد زونيكه از اون آو يدار بود و دور لوستر بزرگ بيسالن ش

 هيفقط پا. بودند دهيمثل كله قند كش يديشده بود كه روش روكش سف دهيت مبل ته سالن چدس هي. سالن نبود يتو يفرش چيه. بود شده دهيپوش

 يرو يته استكان نكيبا سر كچل و ع يمرد. بود توريو سه مان سيبا سه ك يميقد وتريكامپ زيم هي واريكنار د. مبل ها معلوم بود يقهوه ا يها

 .زد يسر م گهيد يتورهايخورد و به مان يسنگ سر م يداد و رو يم يبه صندل يبار تكون هي هيهر چند ثان. نشسته بود رچرخدا يصندل

از پنجره ها  يكيرنگ  ديسف يبلند و ساده  يپرده ها. پوشوندند يبلند بودند طرف چپ سالن رو م يوارهايبزرگ كه هم قد د يپنجره  دو

 :دلم گفتم يتو. كه دستاشو پشت سرش تو هم گره كرده بودبود  ستادهيبا قد متوسط ا يمرد گهيد يپنجره  يجلو يشده بود، ول دهيكش

 نه؟يا سيرئ يجد يجد يعني -

تونست كامال شكم برجسته اش رو  ياش نم رهيت يكت شلوار سرمه ا. داشت يمرتب ليبيس. بود ختهيسرش ر يجلو يموها. رفتم جلوتر

 .بپوشونه

 :بود نيا ديصورتش به ذهنم رس نديكه با د يتنها صفت. ديكامل به سمتم چرخ. حضورم شد متوجه

 !نيغمگ -

شده، شكم  يكه جلوش خال ييقد متوسط، موها. همسن خودش بود يرانيا ياكثر مردها هيشب. داشت يعقاب ينيب. اش نم دار بود رهيت يها چشم

 .برجسته

 :زد و گفت يكمرنگ لبخند

 !دمتيد كيرادمان، پس باالخره از نزد -

. عامل گرفتار شدن من. مرگ برادرم بود يباشه كه عامل اصل يسياومد كه همون رئ يو لحن محزونش نم نيگنم دار، صورت غم يچشم ها به

 .فتهيكه قرار بود اتفاق ب يزيكه اتفاق افتاده بود و هرچ يزيهر چ يباعث و بان

 :گفت. به صورتم كرد قيدق ينگاه. شد كينزد بهم

تو مظلوم . انداخت يم يوحش يگربه  هي اديبود كه آدم رو  يزيچ هينگاه بارمان  يتو. يبارمان هيكردم شب يكه فكر م يزيكمتر از اون چ يليخ -

 .و قشنگ تر يرس يتر به نظر م

 :دستش رو جلو آورد و گفت. پررنگ تر شد لبخندش

 .انميمن عباس -

 :نفرت به صورتش نگاه كردم و گفتم با

 باند؟ سيرئ -

 :هم گذاشت و گفت يرو رو چشماش

 .يصدام كن انيدم عباس يم حيترج -
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دونند چه طور با حرفاشون آدم رو  يكه خوب م يياز اون مردها. شن يم يميراحت با آدم دوست و صم يليبود از اون مردهاست كه خ مشخص

 ريد يليبا من خدوست شدن  يبرا. نهيتونست به دلم بش يكه پشتش بود، نم ييتابلو استيبا س تيميصم نيحال ا نيبا ا. قرار بدن ريتحت تاث

 .بوداقدام كرده 

 .كنم يرو ادهيخواستم ز ينگفتم، نم يزيچ. دست دادم. كم احمق و زود باور به نظر برسم هيكردم  يسع. كردم مثل خودش باشم يسع

 .دست به مبل ها اشاره كرد و من و به نشستن دعوت كرد يبا اشاره  انيعباس

نشانگر . ثابت بود تورهاياز مان يكي ينشانگر موس تو. كردم تورهايبه مان ينگاه يبا كنجكاو. هيموقت پناهگاه هيجا  نيزد كه ا يخونه داد م يفضا

 يبرا شيكيباند بود و  ياعضا يتورهايچك كردن مان يپس دو تاش برا. خورد يبدون دخالت مرد كچل تكون م گهيد يتورهايموس تو مان

 .خودشون بود يكارها

 :گفت انيعباس

 .رفت يم شيپ يطور نيا ديشما دو تا برادر نبا يجراما ،يدون يم -

پشت سرم به  ينگاهش رو از پنجره  انيعباس! كه سر ما اومده ناراحته ييكرد چه قدر از بابت بالها يدونست، فكر م ينم يهر ك. ديكش يآه

 :دور دست ها داد و گفت

خانواده  هيدرآمد خوب كنار  هيبا  يتونست يم. افتاد ياتفاقات نم نيز اكدوم ا چيه ،يشد يوحشت زده نم تيمأمور هيقدر زود بابت  نياگه ا -

 .يكن يزندگ يسالم تا آخر عمرت با خوشبخت ي

 .آباد كنم گرونيخودم رو با بدبخت كردن د ينگرفتم زندگ اديسخت تونستم خودم رو كنترل كنم و بهش نگم كه  يليخ

 :ادامه داد انيعباس

 .يرو درست كن زيهمه چ يونت ينشده، م ريهنوز د ،يول -

 :رو به چشم هام داد و گفت نشينگاه غمگ. شد خم

 يسابقه ات پاك م يهمه . يچينه خالف كار، ه ،ينه قاتل گهيد. يجعل تيكنم، با هو يخودم كمكت م. يخارج ش رانياز ا شهيهم يبرا يتون يم -

 .خودت شيپ ياريب يبعد چند سال، بارمان رو هم بتون ديو شا يبد ليتشك يخونه زندگ ،يكن دايدانشگاه، دوست پ يبر يتون يم. شه

 :زد و گفت يمحزون لبخند

 .يخوب خارج درمان كن يها مارستانياز ب يكي يو مادرت رو تو -

 :دلم گفتم تو

 و آرمان رو چه طور زنده كنم؟ -

 :رو بلند كردم و گفتم سرم

 !ناستيو حتما همش مربوط به ت -

 :تكون داد و گفت مثبت يو به نشونه  سرش

كه بهت  يبه آدرس ارشياون روز ب يبعد فردا. برو، توجه اش رو جلب كن، اون رو از خودت مطمئن كن رونيب نايشب با ت هيدرسته، تو فقط  -
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 !مونه يزنده و سالم م نايات، ساده است، مگه نه؟ تازه آخرش هم ت گهيد يها تياز مأمور يليمثل خ! نيهم. ميد يم

 :با تعجب گفت. زدم يلبخند. افتاده بود يبازپرس راشد ي هيقض اديحتما . بهم كرد يدار يمعن نگاه

 ؟يندار يحرف چيه -

 :گفتم. زدم يداشتم پوزخند م حاال

 مخالفت دارم؟ يبرا يتونم داشته باشم؟ حق يم يچه حرف -

 :شونه ام زد و گفت يبا دست رو. جاش بلند شد از

 .مطمئن باش ،يار ممكن رو كردك نيبهتر يفهم يمدت م هيبعد  -

 .شد يجونم تموم م متيكار به ق نيا. رو رد كنم تيتونستم مأمور ينم

دروغ، من چهره  ايراست . ذاشتند زنده بمونم يصد در صد نم. از خارج كشور نبود يخبر تيمأمور نيبعد از ا. تونستم درست انجامش بدم ينم

 .كشتند يپس حتما من و م. بودم دهيرو د سيرئ ياصل ي

 .رو خراب كنم تيمأمور گهيبار د هيكنم،  يسركش گهيبار د هيكه  نيراه داشتم، ا هي فقط

 .تنها راه چاره بود نيبود كه ا نيا هيانتخاب بود، استرس به جونم افتاد، قض نيبهتر نينبود كه ا نيا هيقض

 :با سر بهم اشاره كرد و گفت انيعباس

 .شده نيآن ال نايكه ت ايزود ب -

 يبود كه داشت چك م يك توريمعلوم نبود مان Tانداختم ميكنار توريبه مان ينگاه مين. نشستم وتريآهسته پشت كامپ. وردمHدر  بميو از ج دستام

 .زل زده بود توريخورد، به مان يم تيسكوئيو ب يطور كه داشت چا نيهم ان،يكچل عباس يمنش. شد

 :گفت يبا لحن آروم انيعباس. دميكش يقينفس عم. مسنجر دادم اهويو به  نگاهم

 .رو قبول نكن گهيد يجا. باشه... يحتما سفره خونه  يكن ياصرار م. رونيب ديكه بر يكن يفقط دعوتش م -

 :گفتم. كرد يبود، كه تند تند داشت عكس و استاتوس عوض م نايت يد يبه آ نگاهم

 .چهارده سالشه -

 :اصالح كرد انيعباس

 !پونزده سال -

 :به حرفش گفتم تياهم بدون

 .اديتونه ب ينم ييسن، هر جا نيدختر با ا هي -

 :شونه باال انداخت و گفت انيعباس

 .بكنه يكه به خاطرت هر كار ،يداشته باش تيقدر براش جذاب نيا دوارميام -

 :دلم گفتم تو

 !واقعا كه! يبيچه منطق عج -
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 :با خودم گفتم. گذره يم يدلش چ يتو يحدس بزن يتونست يبود كه هر لحظه م يياز اون دخترها. بود ينيب شيقابل پ يليخ. نبود دهيچيپ نايت

 شه؟ يم يچ رهيبگ لشيبار تحو نيگرفته، ا يكرده و خودش و براش م يرو مسخره م نايت يتو قالب شوخ شهيحاال اگه ماهان مغرور، كه هم -

 .االن وقتش نبود! نه. افتادم كه بهم داده بود يدستمال ادي. رمان كنارم بودكاش با يلحظه آرزو كردم ا هيدونم چرا  ينم. انداختم نييرو پا سرم

 :ام دادم يپ نايبار خودم به ت نياول يبرا. و بلند كردم سرم

 )شخندين كونيآ(اومد  يخوشم م شترياز اون ب. رو بذار هيعكس قبل -

 !طرفا نياز ا! چه عجب -نايت

 .كنم يبا نت حال نم اديز! كه يدون يم - ماهان

 .كنم يحال نم اديآره، منم ز -نايت

 :دلم گفتم تو

 !ها نهيو چهار ساعته آن ال ستيحاال ب -

 :كرد يطور فكر م نيزل زده بود هم هم توريكه به مان انيعباس ظاهرا

 !ميباش دواريبه رابطه تون ام ميتون يكه م نيمثل ا -

 ؟يرو عوض كن تيد يعكس كنار آ نيا يخوا يتو نم -نايت

 !نه - نماها

 ؟يعكسو دار هي نيهم -نايت

 !آره - ماهان

 عكس خودته؟ -نايت

 !عكس شوهر عمه ام هست! نه - ماهان

 )خنده كونيآ( -نايت

 !رن يكش م ييجا هيعكس دارن، معموال عكس هاشون رو از  هيكه  يينايآخه ا -نايت

 .ينيكه من رو بب رونيب ميدنبالت بر امي يفردا م ،ياگه شك دار - ماهان

 ؟يچ يعكس نبود نيا هياگه شب -نايت

 ؟ياش بودم چ هياگه شب - ماهان

 !خونه مون يايدعوتت كنم كه بعدش ب ديخب اون وقت شا -نايت

 :گفت انيعباس

 .برو شيطور پ نيهم! خوبه -

 !آدرستو بده - ماهان

 ؟يرياولش شماره بگ يخوا ينم -نايت
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 .رميبار استثناً اولش آدرس بگ نيخوام ا يم! نه - ماهان

 .اميتونم ب يخب من فردا كه نم -نايت

 چرا؟ - ماهان

 .امي يپنجشنبه م -نايت

 .رم شمال يمن پنجشنبه دارم م - ماهان

 :گفت انيعباس

 !ريبهش سخت نگ يليخ -

 :كردم و گفتم مخالفت

 !چونتمونيپ يتا ابد م اي اد،ي يفردا م اي -

 )ناراحت كونيآ. (شه يتر م يفردا باهاش نرم شاك ه،يشاك يليمامانم خ. شدم گفتم كه از مدرسه اخراج. يخوام برم مهمون يآخه فردا م -نايت

 !گرم كن ييجا هيرو  انيعباس نيسر ا ا،يخدا! يرفت مهمون يپس مامانش داشت م! مغزم زده شد يتو يجرقه ا هيدفعه  هي

 .ادي يبچه مثبت ها خوشم نم بهت گفته بودم از. نشده نيتر از ا يمامانت تا شاك شيپس زود بدو برو پ ،ياوك - ماهان

 !رگذارهيتاث دايمطمئن بودم حرفم شد يول! نگفته بودم ها حاال

 :چپ چپ نگاهم كرد و گفت انيعباس. چتمون رو بستم ي صفحه

 م؟يدار اجيدختر رو احت نيكه ما ا يمتوجه هست -

 :رو نسبت بهش كنترل كنم گفتم تميكردم نفرت و عصبان يم يكه سع يحال در

 مچهين هيكه  هيقض نيتو دلت به ا ايبود  افهيهمش بحث ق! به برادرم! به من يداد ريگ! يكرد دايو منو پ يگشت افهيهمه پسر خوش ق نيا نيب -

 ؟يمعتقد بود ميهم دار ياستعداد

 يكردم؟ برا ياش نمشدم و خفه  ياصال چرا بلند نم. صورتش بزنم يدوست داشتم با مشت تو. كرد يم ميلبخندهاش عصب. لبخند زد انيعباس

خون  اديكردم،  يمرد رو نگاه م نيا يوقت. من رو بكشه شياصال مهم نبود كه بعدش منش. شد يتموم م زيكشتمش؟ اون وقت همه چ ينم يچ

 ...بغل بارمان يافتادم كه آرمان تو يم ياون لحظه ا ادي. ختيدستم ر يرو هافتادم ك يصدف م

... من يول. كرد يم يكار رو عمل نيفكر كردن هم يآخه اگه بارمان بود، بدون ذره ا. بارمان رو كنار گذاشتهچرا  انيعباس دميفهم يداشتم م تازه

 كارها كرده بودم كه بار دومم باشه؟ نياز ا يمن ك

 :گفت. كردم انيبه عباس يدار ينگاه معن. ام داد يپ نايت

 ؟يراستشو بدون يخوا يم -

 :بودنگاه كردم كه نوشته  نايام ت يپ به

 ؟يش يم يخب حاال چرا شاك -

 :ادامه داد انيعباس
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چون  ييجا نيكه فقط ا يدونست يم. يخور يبه درد من نم يگم كه بده، ول ينم. يذره آقا منش هيتو  يبه بارمان اعتقاد داشتم، ول شهيمن هم -

 ؟يبارمان هيشب

 نجايكسش بلندش كرده بودند و ا نيزتريانگار از سر مزار عز! شافسرده و پژمرده ا ي افهيبا اون ق. بهش كردم ينگاه. رو ندادم جوابش

 .آورده بودنش

 :گفت انيعباس

باند  يخب، تو يول! ياغيو  ختهيذره حرف شنوتر باشه، نه مثل بارمان افسار گس هيكه  يكس. بارمان بذارم يرو جا يا گهيدوست داشتم كس د -

 .كردم ياعتماد م يا گهيد بود اگه به كس يبزرگ سكير. مثل اون نداشتم يآدم

 :دلم گفتم تو

 !شماها بكنه يبرا يبارمان هم كه به خاطر من، مجبور بود همه كار -

 :ام داد يدوباره پ نايت

 ؟يهست -

 .اوهوم - ماهان

 !ها يكن يزود قهر م يليخ -نايت

 .ندارم يبچه باز يكنم، فقط حوصله  يقهر نم - ماهان

 م؟يحاال كجا بر -نايت

 .مير يها م يكيهمون نزد ،يزيچ ،يرستوران ،يشاپ يكاف هي. ميكجا بر ميريگ يم ميبعدش تصم م،يدور بزن هي ميدنبالت بر امي يم - ماهان

 .ياوك -نايت

 :شونه ام زد و گفت يرو انياومدم، عباس رونيمسنجر ب اهوياز  يوقت. ميساعت هفت قرار گذاشت انيعباس ييبا راهنما. رو گرفتم آدرس

. ميگ يكه بهت م يياونجا شيبر يو م دنشيد ير يم گهيبار د هيرفت، فقط  شيفردا خوب پ ياگه كارتون برا! نيآفر! داشتكارت حرف ن -

 !يش ياون ور آب و خالص م ير يبعد هم م

 .به سمت اتاق خودم رفتم. كردم بميج يدستام رو دوباره تو. جام بلند شدم از

 كردم؟ يكار م يچ ديبا. ديكه بارمان بهم داده بود پر كش يكرم به سمت دستمالف. چشمام و بستم. تخت انداختم يرو رو خودم

 يراه ها يراه حل ها، بعض يبعض. كردنش رو نداشتم يعمل ييبود كه من توانا نجايمشكل ا يول ه،يكه دارم چ يمطمئن بودم تنها راه ييجورا هي

 .شن ينم يكردن و خوب موندن عمل ينجات، با خوب

 .به نظر برسه، پوزخند زدم يمياصرار داشت مؤدب و صم يكرد، ول يجنگ م ريكه داشت كشورش رو اس يبه مرد. ددر ز انيعباس

 :تخت نشست و گفت ي لبه

 !يينفر تو هيباند رو خوب بشناسم، اون  ينفر از اعضا هيمن اگه فقط  ،يدون يرادمان، م -

 :دلم گفتم تو
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 !شك دارم -

 :داد و گفت لميو تحور نشيغمگ ياز همون لبخندها يكي

داشته باشه، به ترالن  يكه لزوم نيپژمان، بدون ا يمهمون يتو يحت! ينكرد يآتوسا هم كم نافرمان يتو پروژه  ،يداد يرو فرار يدختر راشد -

 .يكمك كرد

 :بهم كرد و ادامه داد يدار يمعن نگاه

 نيگم، اون موقع هم هم يهمون چند سال قبل رو م ،يكه باند رو ترك كن نيقبل از ا يحت ،يكن يبا ادب و احترام با خانوم ها رفتار م شهيهم -

 .يطور بود

 :كرد پدرانه باشه گفت يم يكه سع يلحن با

 هي شهيهم ،يآدم حرفه ا هي! رو روشن كنم يزيچ هيبذار برات  نيهم يبرا. يلطف كن نايبه ت يجور هي يكن يم يدفعه هم سع نيدونم ا يم -

 نيكردن، فقط خودت رو از ب يكه با نافرمان يمتوجه باش دوارميام. دوم رو اجرا كنه ينشد، نقشه  ياول عمل يكه اگه نقشه  دوم داره، ينقشه 

نشون  يگذشت چيهات ه يدفعه در مقابل نافرمان نيمن ا! فنا نكن ليدل يببرم، خودت رو ب شيكار رو پ نيدونم چه طور ا يم قايمن دق. يبر يم

 .دم ينم

 .نگاهم كرد ينگران با

 .نوشته يزيكاغذ چ يبرام رو ايتونست بخونه كه رو يچشمام م ياز تو ديشا

 .كنه ينيب شيتونست پ يكه توان اجرا كردنش رو نداشتم رو م ينقشه ا ديشا

 !كه بارمان بهم داده بود شده بود يمتوجه دستمال ديشا

كردم كه اگه دست  يفكر م نيبه ا. كردم ير خودم رو بكنم، به بهاش فكر نمكا ديرو بدونه، من با زياگه همه چ يدونستم حت يدونستم، م يم

 .تونم خودم رو ببخشم ينكنم، تا ابد نم يدست بذارم و كار يرو

 :از جاش بلند شد و گفت انيعباس

كه  يمتوجه بش يطور نيا ديشا. يبش تتيمتوجه موقع يطور نيا ديگفتم شا يبه شدت مخالف بودم، ول. فتهياتفاق ب نيخواستم بذارم ا ينم -

نجات خودت و برادرت وجود  يكه برا يكه تنها راه يمتوجه بش ت،يواه يدهايشدن ام ديبا ناام ديشا. تونه بكنه ينم يكار چيه ك،يارسالن تاج

 .ذارم يپات م يكه من جلو هيداره، راه

 :داد و گفت لمياون لبخند معروفش رو تحو دوباره

 !نكن، عاقل باش سكير. برات نداره يزيدار چ يجز چوبه  رونياون ب. ستياومدنت نمنتظر  رونياون ب چكسيه -

 بكنه؟ يتونست كار ينم كيكه ارسالن تاج يچ يعنيگفت؟  يم يچ. دميتخت دراز كش يرو. رفت رونياتاق ب از

. شدم زيخ مين ارياخت يدهنم، ب يلبم اومد توق! ترالن رو نشونم بده يخواد جسد بابا يكه م ديلحظه به ذهنم رس هي. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 كار كرده بودند؟ يچ

 :گفت يداشت م انيعباس. دمياتاق شن رونيرو از ب ييپاها يصدا
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 .شينيبب يتون يم -

 يم چيكردم دلم داره پ ياحساس م. زد نهيس يقلبم محكم تر تو. نميآشنا رو بب هيگفت كه قراره  يبهم م يحس هي. قلبم اوج گرفت ضربان

 :ذهنم تكرار شد يتو انيعباس يصدا. خوره

 .ذارم يپات م يكه من جلو هينجات خودت و برادرت وجود داره، راه يكه برا يكه تنها راه يمتوجه بش ت،يواه يدهايشدن ام ديبا ناام ديشا -

 !يواه ديام

 .رهيت ييخرما يموها ،يمشك يسط، چشم و ابروبا قد متو يمرد. بود نگاه كردم ستادهيكه دم در ا يرو بلند كردم و به مرد جوون سرم

 :اومد گفتم يكه به زور در م ييبا صدا. مشت شد ارياخت يدستام ب! زد خيتنم  تمام

 !رضا -

 :گفت يپر انرژ يزد و با لحن يلبخند

 پسر؟ يچه طور -

 :اتاق اشاره كرد و گفت رونيبا سر به ب. ستاديبودم؟ رضا رو به روم ا ستادهيتخت بلند شده بودم و ا ياز رو يمن ك. اتاق شد وارد

 .يش يداغون م ينيكرد اگه من رو بب يفكر م. ديجوش يو سركه م ريدلش مثل س -

قدر خوشحال  نيچرا ا يشده باشه، ول يكبود و زخم يحساب ديكردم با يحس م. گشتم ياز شكنجه م يدنبال آثار. به صورتش كردم ينگاه

 كرد؟ يبودم؟ قلبم چرا درد م

 :اومد يصدام به زور از حنجره ام در م. قدم به سمت عقب برداشتم هي

 !شه يباورم نم -

 :دستاشو از هم باز كرد و گفت رضا

 .جا انداختم نشونيمن خودم رو ب د،يفقط شما جا زد م؟يچرا؟ مگه با هم شروع نكرد -

ام  نهيس يوار تو وونهيقلبم د. فتميب نيزم يهام سست شه و روزانو دميترس يم. دادم واريام رو به د هيعقب عقب رفتم و تك. مطمئن شدم گهيد

 !شد ينه، باورم نم... رضا. انداختم نييسرم رو پا. زد يم

 :گفتم ديلرز يكه م ييصدا با

 !اونا برادر من رو كشتن -

 قدر خونسرد بود؟ نيچرا ا. به چشم هاش نگاه كردم. و بلند كردم سرم

 :جواب خودم رو دادم خودم

 .برادر تو رو كه نكشتن ،يحق دار آره، -

 :كنارم نشست و گفت يرضا بعد از مكث. تخت نشستم يرو. دستام گرفتم نيسرم و ب. باال انداخت شونه

 !بوده گهيد زيچ هيباز كنه و بعد بفهمه ماجرا  گهيحساب د هيدوستش  يعمر رو هيدونم سخته كه آدم  يم -

 :سرم رو بلند كردم و داد زدم تيعصبان با



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١٩ 

 !يدوستمون بود نيواقعا؟ رضا تو بهتر ؟يدون يم -

 :سر تكون داد و گفت رضا

 .گاهميجا نيا يتو نيهم يبرا. نجاميدوستتونم، ا نيبهتر ديكرد يبرات بگم، كه چون شما فكر م يطور نيبذار ا -

 !رضا، همون رضا بود؟ نيواقعا ا يعني... رضا. به درد اومده بود قلبم

 دور دور؟ ميكه باهاش بر ميخانواده بش اليخ يب دنش،يبه خاطر د ميحاضر بود ديشب ع يكه حت يهمون

 هام بود؟ يهم كالس ياز همه  زتريمن عز يكه برا يدوست بارمان بود؟ همون نيو بهتر نيكه اول يهمون

 ؟ميبرد يبه خونه اش پناه م م،ياومد يخودمون به تنگ م يبود، كه هر وقت از خونه  ييرضا همون رضا نيا

 كرد، چند ماه مهمونش بود؟ رونيبابا بارمان رو از خونه ب يكه وقت ييرضا همون

 .توهم بود هياون برداشت ها  ياون فكرها، همه  يكردم؟ همه  يفكر م يزدم؟ به چ يحرف م ياز چ. انداختم نييرو پا سرم

 :دلم گفتم تو

 .گاهش كنن! يداد يكه براش جون م يدوست. نيسرت رو بلند كن، رضا رو بب -

 :آهسته گفتم. بهش كردم ينگاه مين

 .يكرد يمعرف هيكه ما رو به سا يبود يتو كس -

 :رضا شونه باال انداخت و گفت. وارد گروه ما نشده بود يتصادف هيسا. خودش بود آره،

 .خب آره -

 :نفرت نگاهش كردم و گفتم با

 !يعوض يتو دوستات رو فروخت -

 :زد و گفت يلبخند رضا

 يكه فكر م ،يبا شما دو تا بچه پولدار از خود راض! افتاده بود دوست بشم ليكه از دماغ ف يبذارم و با بارمان شينداشتم كه پا پ يليدل چيمن ه -

 .خوره باهاش دوست شدم يكردم به درد كارمون م يكه احساس م نيبه خاطر ا. رو نفروختم يمن كس. دياز ما بهترون ديكرد

شده بودم كه توان بلند شدن و زدن رضا رو  يشكسته تر از اون. خورد يم چياز قبل پ شتريدلم ب. نستم باال نگهش دارمتو ينم. رفت يم جيگ سرم

انگشت هام . گلوم خشك شده بود. ديكوب يام م نهيس يقلبم با درد به قفسه . كردم خرد شدم ياحساس م. قلبم شكسته شده بود. داشته باشم

 .شد يكف دستم خم م اريختا يب

 :با خنده گفت رضا

 تو زرد از آب در اومده؟ د،يكرد يچترتون رو تو خونه اش باز م شهيكه هم يداره؟ آدم يبيمگه چه ع ؟يختيقدر بهم ر نيچرا ا -

 .مشت از هم بپاشونم هيرو با  يهمه خونسرد نيدوست داشتم ا. رو بلند كردم سرم

 .كنم يخال اليخ يب يچهره  نيو شتم ا سال ها رو با ضرب نيا يو نفرت همه  نهيداشتم ك دوست

 دكي! من، هفت سال يخدا... دوستم رو چند سال نيبپاشونم كه لقب بهتر يصورت مرد يكرد، تو يرو كه قلبم و فلج م يداشتم درد دوست
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 !هفت سال. بود دهيكش

 :شده بود گفتم ديهم كل يرو تيكه از عصبان ييدندون ها نيب از

 .اعتماد شدم ياز همه اعتماد داشتم، ب شتريه بك يكه به آدم نيا يبرا -

 :و گفتم دميبه صورتم كش يدست

 يرو م شترشيب ،يبود صيتو حر ه؟يچ يدون يم. يخانواده داشت ،يپول داشت ،يبود يخوب يدانشجو ؟يكم داشت يچرا؟ تو چ ؟يچ يبرا -

 .يخواست

 :زد و گفت يپوزخند

مدل باالتر،  نيماش هي. يخوا يرو م شترشينه، هر روز ب ؟يش يم ايآدم دن نيبدن، خوشبخت تربهت  نيخونه و ماش هيكه  نيهم يكن يفكر م -

 .هيام و و بنز، امروز خونه تو شهرك غرب، فردا تو اله يفردا ب ج،يامروز اسپورت

 :نفرت نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم با

 !فهممت ينم -

 :باال انداخت و گفت ابرو

 ؟يخواست يرو م شترشيب يول ،يداشت يكه همه چ ينبود يمگه آدم ؟يدار نبود هيمگه بچه ما ؟ينبود يشكل نيمگه خودت هم -

 :گفتم آهسته

 !يزن يحالم رو به هم م -

 :دفعه صدام رو باال بردم و گفتم هي

 ؟يكن يبه خاطر پول با جون آدما باز يخواست يكه م ييآره؟ تو ؟يمملكت نيآخه تو مثال پزشك ا -

 :نه باال انداخت و گفتشو ياليخ يب با

 .يچشمشون دور بش يدادن از جلو يشرط اجازه م نيكه فقط به هم ييافتخار مامان و بابا ي هيما يكه تا ابد بش نيا يبرا نميا -

دستام . زد يم رونياز صورتم حرارت ب. كرد يقلبم، قلبم درد م. موهام كردم يدست تو. رفتم نيياتاق رو باال و پا تيجام بلند شدم، با عصبان از

 :بلند گفت يرضا با صدا. دفعه با مشت محكم به در كمد زدم هي. شد يمشت م

 چته راد؟ -

 :زدم داد

 !نگو راد ؟يديفهم! نگو راد -

 :هم از جاش بلند شد و گفت رضا

 يهر چند، برا نه،يهم ايدن. زنه يمدوستت هم از پشت بهت خنجر . كنه يم رونتيكنه و از خونه ب يپناهت م يكه ب هيتو كس يبابا. نهيهم ايدن -

 !شه غم و غصه يم ا،يدن زيشه همه چ يم زهايچ نيمثل شما دو تا بچه سوسول، ا ييآدم ها

 :سر تكون دادم و گفتم يناباور با
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 دونستم؟ يو من نم ينسبت به ما داشت نهيهمه بغض و ك نيتو ا -

 :گفت. زد يداشت پوزخند م دوباره

. خورد يمن حالم از شما دو تا به هم م! خودتون يبرا ديهست يچه خر ديكرد يفكر م اد؟ي يخوشش م ير و از خود راضاز دو تا آدم مغرو يك -

. شازده وارش بودم اتيبارمان و اون اخالق زبانيچند ماه م. تونستم تحملشون كنم يكه به زور م ييبودن با آدم ها يميصم. داشتم يكار سخت

 هيمثال چون چشماتون آب اي م؟يهست يدهات شتونيدوبلكس داره، ماها پ يقالتاغتون خونه  يچون بابا ديكرد يم فكر د؟يهست يك ديكرد يمفكر 

حرف  يطور شهيبارمان كه هم! اصال متأسف نشدم كه غرورتون شكسته شد. خورد يهمه غرورتون به هم م نيحالم از ا د؟يا افهيخوش ق يليخ

 يانگار همه  ،يگرفت يخودت رو م نيتو هم كه همچ! شاگرد احمقم هير با دخترهاست و منم مسئول آموزش روش رفتا رزد كه انگا يم

 .حاضرن جون بدن تيخوشگل يمملكت برا نيا يدخترها

 :گفتم. كردم ميمشت شده ام و پشتم قا يدست ها. ديپر يم ارياخت يشده بودم و پلكم ب يعصب

 ؟يبود يچه قدر آدم پست و آشغال يكه بگ ؟يكردن بود انتيدر حال خ شهيهم يكه بگ ،طيشرا نيبدتر يتو دنم،يد يبار اومد نيآخر يبرا -

 م؟يراه دور بر ستيالزم ن م،يدنبال مقصر بگرد ميخوا ياگه م يكه بگ ؟يو پامون و به باند باز كرد يكرد يمعرف هيتو ما رو به سا يكه بهم بگ

 :زد و گفت يلبخند

اومدم بهت بگم كارت رو درست . يهست بيتو به خاطر كشتن شهرام تحت تعق. نگفتم كيبه تاج يزيچ اومدم كه بگم من نيا يمن فقط برا -

 .يدشمنته بر نيدوستت بزرگتر نيكه بهتر يياز جا شهيهم يبرا يانجام بده، تا بتون

 !ودب بهيآدم برام غر نيچه قدر ا. رنگش كردم ييخرما يبه موها ينگاه. در آورد بشيرو از ج گاريس ي بسته

دوست  نيا دنيدوباره به هم رس دنيهمه با د. چشممون حلقه زده بود ياومد اشك تو ادمي. دمشيشب تولدش افتادم كه بعد از چند سال د ادي

 .شناختم يمرد رو نم نيمن ا. متأثر شده بودند ،يرياساط يها

 .گناهه يخورده بودم كه رضا بترالن قسم  يمن و اون بود و من برا يافتاد كه آوا چه قدر نگران رابطه  ادمي

 !دوست ترالن بود نيآوا زن رضا بود، آوا بهتر. ختيفرو ر نهيس يدفعه قلبم تو هي

 .گفت خواستگار ترالن بود يبارمان م... اليدان و

 .بود كيترالن هم دختر تاج. ديكش رياحساس كردم كمرم ت. به دوران افتاد سرم

 .بده بيخوب آدم ها رو فر يليتونه خ يشدند، كه ثابت كرده بود م ييكنند، دست به دامن رضا يبازرو وارد  اليموفق نشدند دان يوقت يعني

بهونه باشه و ترالن  هي ياگه رانندگ. خانواده مون ياز اعضا يكياومد كه حساب كار من و بارمان رو با كشتن آرمان دستمون داده بودند،  ادمي

 ؟يما باشه چ شيپ كيفقط به خاطر ساكت نگه داشتن تاج

 يبرا. كنه يهمكار يقتل برادر بازپرس راشد يكردند؟ ترالن رو مجبور كرده بودند تا تو يكار م يآدما داشتند چ نيا. زد خيرگم  يتو خون

 .ستيدخترش ن يبرا يراه برگشت چيثابت كنند ه كيكه به تاج نيا

 .تونست بكنه ينم يكار چيه كيتاج

 .شدم يدام محكوم مبه اع ديبه جرم قتل شهرام با من
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 !كه اوضاع خرابه نيا. رو بهش گفته بود نيحتما هم. بود وا رفت دهيدوست باباش رو د يترالن، وقت و

 نيب ديچرا اصال با. بعد اون رو كنار گذاشته بودند. بار از استعداد ترالن استفاده كرده بودند هيفقط . شد يداشت برام روشن م زيكم همه چ كم

كه ترالن مهم  نيا د،يرس يبه ذهنم م يزيچ هيبود؟ فقط  يذاشت كه باباش قاض يم يكس يدست رو هيشهر، سا نيا يپسرها دخترها و يهمه 

 .داشت يبستگ كيبه تاج زهايچ يليانگار خ ،يليخ. بود

 ينم ييشت شده به جام ياتاق و دست ها نيكردن به كمد ا هيبا تك. ذاشتم يدست م يدست رو ديكردم؟ مسلما نبا يكار م يچ ديبا حاال

 .ميديرس

 :رو جلوم گرفت و گفت گاريس يبسته  رضا

 .سر جاش اديبكش اعصابت ب -

 .شناختم يكه نم يشناختم، مرد يكه م يمرد. به رضا كردم ينگاه. مارلبورو منتول بود گارشيس شهيهم مثل

 يرو خام م يكه قبل از صدف، با مهارت هر دختر يرادمان. ديكش يم گاريس يافتادم كه از هفده سالگ يرادمان ادي. كردم گاريس يبه بسته  ينگاه

 .زد يم ياهيو س طنتيچشماش به ش يكم مثل بارمان، رنگ آب هي ديكه شا يرادمان. كرد

 .بود گهيرادمان د هيرادمان،  نيا يول

رو از دست داد،  زشيهمه چ يكه وقت يرادمان همون. شه يآدم م شهيهم يبرا نه،ينب يبيكه با خدا شرط نبست كه اگه آرمان آس يرادمان همون

 .هيگال يعوض، بدون شرط، ب يب. بكشه رونيب ياهيشد و قسم خورد خودش رو از س كيتازه به خدا نزد

 :رضا فندك رو دستم داد و گفت. پاكت در آوردم ياز تو يگاريس

 .و باهوش زفهميقربون آدم چ -

 .نداختمبغل رضا ا يفندك رو تو. رو روشن كردم گاريس

 .زدم گاريبه س قيعم يپك

 .بشم اهيخوام مثل االن بارمان س يكم م هي فقط

 .دميهام كش هيرو به عمق ر دود

 .بشم ميسالگ ستيخوام مثل ب يكم م هي

 .نمحلقه درست ك هيكردم با دود  يسع. دميكش يتخت دراز م يكه با بارمان رو ييهمون موقع ها. ها ميو رو به سقف گرفتم، مثل قد سرم

 .خوام از رادمان بودن، از رادمنش بودن خارج بشم يكم م هي

 .زدم گارميبه س يتر از قبل قيعم يپك

 .خوام نامرد بشم، ناجوانمرد بشم يم ك،يكوچ يليكم، خ هي

 .دادم رونيها، ب انتيها، خ ينامرد يمثل عمق همه  ق،يبازدم عم هيرو با  دود

 .بشم گرميد ي مهيخوام مثل آن ن يكم م هي فقط
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******* 

 ،يدياز هر د ،ياز هر سمت انت،يخ. يخودت رو گم كن يدوست دار. يبذار ابونيسر به ب يافته، كه دوست دار يم ياتفاقات هيوقت ها  يبعض

 .ييدورو ،ياز دروغ، پست يا زهيآم. نهيتر فيكث

شه،  ينه اشك تو چشمات جمع م. يبهشون نشون بد نسبت يواكنش چيه يتون يكه نم ده،ياتفاقات، اون قدر شد يسر هيوقت ها شوك  يبعض

سخت  نيكه رضا خائنه؟ ا دميكه من چرا زودتر نفهم نيمثال ا. يگرد يذهنت دنبال چراها م يفقط تو. يسر بد يعصب يخنده  هي يتون ينه م

 .و ساده ام حمقا يليمن خ. ستين

بود،  ركيقدر باهوش و ز نيا. ديپاش يلبخند پر از تمسخر به صورتم م هيچشمم نشسته بود و داشت  يمجسمش جلو ليدل د؟يچرا نفهم بارمان

خود  يكه جا سيقرار گرفتم، رئ ريكه داشت منم تحت تاث ياستعداد نيواال با ا. جا كنه سيدل رئ يقدر زود خودشو تو نيكه تونسته بود ا

 !داشت

 وليهمه مهارت ا نينه جدا ا ن،يآفر. داده بود بيو خانواده ش رو هم فر آوا. شد يدادن من و بارمان ختم نم يكردن هاش به باز يباز لميف نيا

 !داره

 نياز بهتر يكيخوب، نرم افزار  يرتبه  هيكه سال اول كنكور تونسته بود با  يتا به اون روز با خودش فكر نكرده بود، رادمان چكسيبود، ه جالب

 !مغز هم داشته باشه خرده هيممكنه  افهيتهران قبول شه، به جز ق يدانشگاه ها

 گهيهنر د چيده كه ه يحس رو بهت م نيبه بعد، كم كم ا ييجا هياز . ده يده، اعتماد به نفس م يبودن به آدم غرور م افهيخوش ق ،ييجاها هي تا

 .يندار يا

كردند من  يبود كه ادعا م ينجزء كسا. آدما بود نيزل زده بود و دستاش رو پشتش حلقه كرده بود هم جزء هم عتيكه از پنجره به طب يمرد

 يخودش فكر كنه كه من رو خوب م شينامرد، پ نيآدم، ا نيبذار ا. شد يظاهرم خالصه م يشناختشون تو يشناسن، ول يخوب م يليرو خ

 !رهيبگ دست كم ديمهندس شبكه رو نبا هيآدما نفهمه كه  ي هيبذار مثل بق. ام افهيخوش ق يآدم احمق، ول هيمن  نهبذار فكر ك. شناسه

كنه، من نقطه ضعف  تيآورد كه آدما رو اذ يفقط اون نقطه ضعف ها رو به دست م. كردم يم ليخودم تحل شيآدما رو پ. بارمان شده بودم مثل

 .فرار بسازم يبرا يا لهيوس هيآوردم، تا ازش  يها رو به دست م

 .ايرو يبه نوشته . دونستم فكر كردم يكه م ييزهايچ به

 يواسطه ها م انتيكه از خ يمرد. و رضا شيمنش. نگاه كردم ارانشي نيتر كينزد كيكوچ يبه حلقه . انيبه روم بود، عباسكه رو  يمرد به

نشسته،  وتريكه پشت كامپ يدونستم اون مرد يم. كرد ينم سكير تشيمأمور نيمهمتر يمرد تو نيا. ديترس يم انتيكه از خ يمرد. ديترس

 .كنه يرو كنترل م تيمأمور ان،يعباس نيزبير نگاه تيكه ز هيتنها كس

 .كه من نداشتم يزيشانس بود، همون چ شيباق

 نيبهتر نبود ا. دتريسف شهيموهاش از هم. ديرس يتر به نظر م رهيت شهياش از هم رهيت يچشم ها. رو از پنجره گرفت نشينگاه غمگ انيعباس

 داد؟ يم تيكه داشت رضا ييهازيبهتر نبود رضا به اون چ د؟يكش يخجالت م دشيسف يآدم از موها

 :كرد و گفت تورهايبه مان يبا سر اشاره ا انيعباس
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نه . هست ير يكه م يريو مس نيچند نفر هم حواسشون به ماش. ذارمت يكه بدون مراقب نم يدون يم. متيتحت نظر دار يدون يخودت م -

 !ديمثل مج

كرد  يچكش م يكه منش يتوريبه مان ينگاه. كردم يم دايپ تيدارش حساس يعنم ينگاه ها نيكم كم داشتم به ا. بهم كرد يدار ينگاه معن و

كردم، حواسشون از چك كردن  يكم دردسر درست م هياگه  ديشا. كرد يباند رو چك م ياعضا ي هيبق توريبار، مان هيهر چند لحظه . انداختم

 .شد يم رتپ تورهايمان

و  يارتباط ليپر از وسا يخونه ا. شن يبهش وارد نم انيكدوم از افراد عباس چيكه ه يونه اخ! نايت يداشتم، خونه  زيچ هيبه  اجيفقط احت من

 ...خونه نيبه ا دنيرس ي لهيوس

 !شانس دم،يرس يم زيچ هيآخرش به . زدم يلبخند

 ...بار هيآوردم، فقط  يبار شانس م هي يفقط برا اگه

 :رو به سمتم گرفت و گفت چيسوئ انيعباس

 يبار م نيآخر يرادمان، برا. نهيتا سفره خونه بنز نايت يخونه  يفاصله  يفقط به اندازه  ن،ياون ماش يتو. رار به سرت نزنهفكر ف يخود يب -

 !نبر نيرو از ب يكه دار يگم، تنها شانس

 !نحو نينحو ممكن خراب كنم، به بدتر نيتنها شانسم رو به بدتر نيخواستم ا يمن م و

 يحواسم رو جمع م ديبا يبهش وصله، ول يدونستم چ ينم. به ساعتم كردم ينگاه. رو نگه داشتم نيوچه ماشك يجلو. بود ميهفت و ن ساعت

 .كردم

 .حواسم بهش بود. دونستم چرا پشتش برجسته تر از روشه يبود، كه نم زونيپالك به گردنم آو هي

 !شترينقطه ضعف ب شتر،يب اطيكرده بودند، احت اطياحت. نذاشته بودند يزيگوشم چ يبود كه تو نيا شيخوب

كوتاه و چسبون  يمانتو هي. قرمز كرده بود يموهاش رو با اسپر يجلو. اومد يم نينگاه كردم كه به سمت ماش يبه دختر. و چرخوندم سرم

 ظيغل شيآرا هيبه جز . سرش انداخته بود يرو يبيغر بيهم با وضع عج يرنگ يشال مشك. بود دهيچسبون پوش يو شلوار مشك يشيقرمز آت

 .خورد حداقل هفده سالش باشه يواقعا بهش م. نداشت يا گهيد شيچشم، آرا

 :گفت كيبدون سالم عل طونيو ش يپر انرژ يشد و با لحن نيسوار ماش نايت

 !نميرو بب نكتيبكن اون ع -

 :گفتم. بارمان نبود طنتيپر از ش يشباهت به لبخندها يزدم كه ب يلبخند

 !لطفا رو بذار اولش -

 :شت به بازوم زد و گفتم با

 !چشمات رو نميلوس نشو، بكن بب -

دفعه از جاش بلند شد و دست دور  هي. كرد يكردم كه داشت با خنده نگاهم م نايروم رو به ت. رو در آوردم نكميع! بود يا وونهيعجب د. دميخند

 :گردنم انداخت و در گوشم داد زد
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 !يواقعا خودت! يخودت -

 بود؟ زهيم زيقدر ر نيا يعني دمش؟يد يكجا بود كه من نم نيدورب نيا! يراست. كردم نيو بر ماش به دور يو نگاه دميخند

 .كم لهجه داشت هي يزد، ول يحرف م يخوب فارس. ديسوت كش نايبلند ت يكردم گوشم از صدا احساس

 :جدا كردم و گفتم نايرو از ت خودم

 !ريآروم بگ گهيخب د -

 :چشمام و گفت يزل زد تو نايت

 لنزه؟ -

 :باال انداختم و گفتم ابرو

 !حرف دهنت رو بفهم -

 !من جدا بهم برخورده بود يول د،يخند

 .شد يحرف رضا افتادم، ته دلم خال ادي

انگار  ،يگرفت يخودت رو م نيتو هم كه همچ. خورد يهمه غرورتون به هم م نيحالم از ا د؟يا افهيخوش ق يليخ هيمثال چون چشماتون آب اي -

 .حاضرن جون بدن تيخوشگل يمملكت برا نيا يدخترها يهمه 

خب . ميكرد يموضوع افتخار م نيرضا به ا يجلو ياديكم ز هي ديشا. ميديبال يبه رنگ چشممون م ياديكم ز هيمن و بارمان . گفت يم راست

. ميبروز ند يزيرضا چ يكه جلو م،يعور داشتقدر ش نيا يول م،يدونست يسر و گردن باالتر از رضا م هيخودمون رو  شهيبود كه هم قتيحق هي نيا

 !وقت ها يليخ يعني. ميشد يشعور م يب دايهم شد ييوقت ها هيالبته، 

 :سر تكون داد و با خنده گفت نايت

 !ستيو عكس خودت ن يلحظه مطمئن بودم كه سر كارم گذاشت نيتا آخر -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 ؟يشده بود نيبال سرت اومده بود، كه بدب نيسر قرار و ا يمگه چند بار رفته بود. گهيد يشد عيضا -

 :كمربندش رو بست و گفت نايت. چه قدر ساده و زود باوره نميخواستم بب يم

طرف  يعكس ها دنديچند بار هم سر قرار فهم. است گهيد يكيطرف اصال  دنديرفته بودند د. بال اومده بود نيوقت، سر دوستام ا چيه -

 يرانيا يمن تا حاال با پسرها يول! فكر كن. دنيد يعقاب ينيپسر زردنبو با ب هي ،يقلم ينيپسر با پوست برنزه و ب هي يبه جا يعني. فوتوشاپ بوده

 !ازشون ادي ينرفته بودم، خوشم نم رونيب

رو روشن كردم و  نيماش .اعصابم رفته بود يرو قه،يدر عرض دو دق! دختره نيفكر همه جا رو كرده بودم، جز چه طور تحمل كردن ا! خدا آخ

 :گفتم

 ...يهمون پسرها شيبرو پ ،يرو ندار يرانيا يپسرها اقتيل -

 .ام رو گرفتم دهيحرف نسنج يلحظه جلو نيآخر
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 قدر نژادپرستانه؟ نيزدم؟ ا يحرف م يجور نيا شهيمن هم! ايخدا

رضا رو  يگشتم كه بتونم حرف ها يم يزيخودم دنبال چ مرتب تو. كنم رونشيتونستم از ذهنم ب ينم. با حرفاش اعصاب برام نذاشته بود رضا

 .كرد يم ديموضوع ضعف اعصابم رو تشد نيبود كه استرس داشتم و ا نيا ميبدبخت. كنم هيتوج

 :گفتم. باشم تيكم باشعور و با شخص هيكردم  يسع

 .ميو زشت دار افهيآدم خوش ق ايدن يهمه جا -

 :دلم گفتم تو

 .خوبه يطور نيهم. نيآفر! يپسر خوب و منطق نيآفر -

 :گفت نايت

باشه كه  يعيفكر كنم طب. گذشته كايآمر يهم تو ميدوران زندگ شتريب. نيموضوع ندارم، هم نياز ا يخوب يمن فقط خاطره ! نبود نيمنظورم ا -

 .رو نداشته باشم يرانيا يرفتن با پسرها رونيب يتجربه 

 :تكون دادم و گفتم سر

 ن؟يچه طور يرانيا يخب حاال پسرها -

 :بازوم زد و گفت يمحكم تو يدفعه به شوخ هي

 !خوشگل -

 ...گفت بلند شم و اون قدر بزنمش كه يم طونهيش. كردم يم يكم داشتم قاط كم

 :دلم گفتم تو

 م؟يقدر عصب نيمن چرا ا -

با قفل فرمون  نيماش يها شهيش خرد كردن يبرا يديشد ليم. كردم يشد، تعجب نم يفشار انگشتام كج و كوله م ريز نيفرمون ماش اگه

 يتونستم خونسرد بمونم جا ياگه م. شده بود رميبانگيگر يدونم از چند سالگ يهام كه نم يبدشانس تم،يمأمور نيرضا، آخر دنيد! داشتم

 .تعجب داشت

 .انگشتام رو شل كنم و اون وقت لرزش دستم لو بره دميترس يم يدرد گرفته بود، ول دستم

بود كه  يآتوسا دختر. بود يبه نظرم انتخاب عاقالنه ا. رفتم يدنبالش م ديبا انيجلوم بود، كه طبق دستور عباس ييآلبالو ديپرا هي .ميراه افتاد به

 ردنمدست دور گ! ديكش يزد، لباسمو م يمن م يسر و كله  يمرتب تو. بود ياعجوبه ا نايت نيا يكرد، ول يفاصله اش رو با آدم حفظ م شهيهم

 يدختره رو خوب م نيهم ا انيانگار عباس. كردم فكر كرد يم ميشالم قا ريكه ز يقبل زاتيشد به تجه ياصال نم تيوضع نيبا ا .انداخت يم

 .شناخت

 :گفتم نايبه ت. شد يكم طاقتم داشت طاق م كم

 .به موهام دست نزن، حساسم -

 :بهش گفتم. ختيموهام كرد و عمدا بهمش ر يرو تو دستش



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢٧ 

 .اديوشم نمتو صورتم نزن، خ -

 :زد با خنده گفت يم يليصورتم س يطور كه آروم تو نيهم

 ؟يكرد غيسه ت يطور نيچرا صورتت رو ا. مثل اون عكست اد،يخوشم م شيمن از ته ر -

 !كنه يرو ادهياعصابت پ ينفر هم رو هي ،يو مضطرب باش يفكر كن عصب! آورد يرو داشت در م كفرم

 :گفتم

 .گهيد ريآروم بگ -

 :گفت يبلند يصدا با

 !چه بداخالق! اوه -

 :حرص گفتم با

 !كه از مدرسه اخراجت كردن يكارها رو كرد نيهم -

 :زد و گفت پوزخند

 !كنند ينم رونيرو ب يكارها كس نيا يبرا -

 :گفتم

 !دم ها يخوب م يكادو هيبهت  يباش يدختر خوب -

 :تنگ كرد و گفت چشماشو

 ؟يمثال چ -

 :تكون دادم و گفتم سر

 !كه به درد دختر بچه ها بخوره زيچ هي ،يزيچ ،ياتآبنب -

 !بهم صبر بده ايخدا. بازوم زد يمشت محكم تو با

 :گفتم. ميبود دهيبه سفره خونه رس. به دور و برم كردم ينگاه. متوقف شد ابونياون طرف خ ديپرا

 م؟يبكش ونيقل ميبر يايم -

 :سر جواب مثبت داد و گفت با

 .ميآره، بر -

 :سمت چپم زد و گفت يدفعه به بازو نيا نايت. ميو سفارشمون رو داد مياز تخت ها نشست يكي يرو. ميونه شدسفره خ وارد

 ه؟يشغلت چ نم،يخب بگو بب -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 !كار يب! يچيه! ه؟يچ گهيشغل؟ شغل د -

 :و گفت ديخند نايت
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 ؟يجد -

 :انداختم و گفتم نايت يبرا ييماشكالت خر هي. برداشتم و نبات رو توش زدم ياستكان چا هي

 .آره -

 :و گفتم دميرو به سمت خودم كش ونيقل

 !بچه پررو! تو نگرفتما يفقط برا -

 !ها ميشب به دود و دم رو آورده بود هيحاال ما . و نذاشت منم بكشم ديكش يكوتاه غيج

مامانش هم اون . شدم يدختره م نيا يوارد خونه  ديمن با. كنمتونستم ازش فرار  ينم. وقتش بود گهيكردم، د يپوف. دادم يام رو به پشت هيتك

 .كردم يكار رو م نيا ديمن با. شب خونه نبود

وجود داشت كه  يزيچ هي يول ،يدونستم از چ ينم ،يدونستم از ك يكشه، نم يرو داشتم كه خجالت م ياحساس آدم. گوشام داغ شده بود پشت

اون  ديمن با. يچ يعنيرو شكستن  زهايچ يسر هيقبح  ،يچ يعني ييپررو ارميبه خاطر ب گهيار دب هيكردم  يسع. دميكش يمن ازش خجالت م

 !كم هياز  شتريكم ب هي ديشا ايكم پست،  هيكم نامرد،  هيكم بد باشم،  هيخواستم  يم. بود يعمر رادمنش بودن كاف هي. شدم يم يروز آدم بد

 :تمانداختم و گف نايت يرو از پشت دور شونه  دستم

 .خب بگو، از خودت بگو -

 :گفت نايت

 !رو بهت گفتم يهمه چ گه،يد يشناس يچند ماهه من رو م كهيبگم؟ مرت يچ -

مثل  يدهنش بزنم، ول يشونه اش بردارم و محكم با پشت دست تو يلحظه هوس كردم دستم رو از رو هي. اش يليت يچشم ها يزدم تو زل

 .خودم رو كنترل كردم شهيهم

سرش به سمت چپ خم شد . دميانگشتم و كش. دميچيرشته از موهاش رو دور انگشتم پ هي. ديخودش رو پس نكش. دميسمتش كش رو به خودم

 :و با خنده گفت

 .دردم اومد! يآ -

 :گوشش آهسته گفتم در

 .يحرف بزن يبا من چه طور يريبگ اديكه  نيا يبرا نميا -

 .يزخم يصدا هيبم خودم، با  يصدا يجا به سبك بارمان، به يكم. دميدر گوشش آهسته خند و

 :با خنده گفت. ول نكردم يرو دور انگشتم شل كردم، ول موهاش

 .گهيموهام رو ول كن د -

 :كردم و گفتم ينچ نچ

 .نه، خوشم اومده -

 :مشت آهسته به پام زد و گفت با
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 .يكن يم تمياذ يدار -

 :لبش نگاه كردم و گفتم يلبخند رو به

 !ادي يت مكه توام بد ستين -

فكش رو  نييانگشت اشاره ام و بلند كردم و آهسته پا. گردنش گذاشتم كيشونه اش و نزد يدستم و رو. رو از دور انگشتم باز كردم موهاش

سرم رو . كردم يخرده بهش كم محل هي. سكوت با غرور هيبه سبك ماهان سكوت كردم، . چشمك بهش زدم هيمنم . زد يلبخند. نوازش كردم

 يداشت بر و بر نگاهم م نايت. حرف زد، نگاهش نكردم نايت. دختر خوشگل لبخند زدم هيبه . مردم رو نگاه كردم. كردم فف و اون طرطر نيا

 يدونست من تو ينم يتر شه، ول يميو صم اديكم باهاش راه ب هيكنه كه  يكرد چه طور ماهان رو راض يخودش فكر م شيداشت پ ديشا. كرد

. يارتباط ليخونه پر از وسا هي! كه پام به خونه اش باز شه يقدر نيا ،يميصم يليخ. باشم يميباهاش صم دخوا يدلم م يجلد ماهان، بدجور

 .كاغذ نوشت يبرام رو ايكه رو يزيبسته بود و بعد من باشم و چ انيعباس ميت يكه درش رو يخونه ا. نترنتيتلفن، ا ل،يموبا

 :بهم تعارف كرد و گفت. ديشك رونيب گاريپاكت س هي فشيك ياز تو نايت

 ؟يكش يم -

 :زدم و گفتم يلبخند. ستيمردها خوب ن يبرا Esseگفت  ياومد كه بارمان م ادمي

 !كشم يزنونه نم يگارهايس نيمن از ا -

 :و گفت ديكش رونينخ ب هيباال انداخت و خودش  ابرو

 !كن عيفقط من و ضا -

 .اومد ياونم كه بدش نم. كردم يونه اش و نوازش مچ نييحاال داشتم پا. تر آوردم نييرو پا انگشتم

 :بهش زدم و گفتم يلبخند

 .يبد ادميو  يوقت بذار يتون يرفتار كنم، م گهيجور د ستميبلد ن -

 :داد و گفت رونيرو ب گارشيس دود

 .بره يكار م اديز -

 :باال انداختم و گفتم ابرو

 .پس از امشب شروع كن -

 .صال خنده دار نبودهرچند به نظرم ا. منم د،يخند

 :گفتم

 ؟يتا ساعت چند وقت دار -

 :بهم زد و گفت طونيلبخند ش هي

 .تا نصفه شب ،يطور مهربون باش نياگه هم -

 :گفتم. ام گرفت خنده
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 اد؟ي يم يكه مامانت ك نهيمنظورم ا -

 :رو روشن كرد و گفت گارشيس

 د؟يندار يا گهياز اون لحاظ؟ شما پسرها هنر د -

 :گفتم

 .يمن رو ببن يخواست يكه م يداشت يليدل هيتو هم حتما  يول! زهير ياز هر انگشتمون هزار تا هنر م. ميدار اديكه زهنر  -

 :بهش زدم و گفتم يچشمك

 .يمون ينم رانيكه ا ادميز -

 :گفتم. كردم يحاال داشتم موهاش رو نوازش م. و باالتر بردم دستم

 .ادي يهم كه خوشت نم يرانيا ياز پسرها -

 :با خنده گفت. ولش نكرد يانداخت، ول نييرو گرفت و از دور شونه هاش پا ستمد

 .ادي يمن از تو خوشم م! ها يبه دل گرفت -

 :اشاره كرد و گفت ونيبا سر به قل. كنم ينگاه م رهيخواستم بفهمه كه دارم بهش خ يم. صورتش شدم محو

 ؟يكش ينم -

 :كه نگاهم رو ازش بكنم گفتم نيا بدون

 .نه -

 .دمشيد يچشمم م ياز گوشه . كرد ينگاهم م رهيداشت خ نايسرمو چرخوندم، حاال ت. نگاهم و ازش گرفتم. لبش نشست يرو يلبخند

 نهيآ يدستش بود و داشت از تو نهيآ يدختره پشتش به ما بود، ول. دختر و پسر افتاد، كه دو تا تخت اون طرف تر نشسته بودند هيبه  چشمم

 :تو دلم گفتم. آورد نييرو پا هنيآ. كرد ينگاهم م

 !نهيا انيپس مأمور عباس -

 .رهيرفتنمون رو بگ يجلو انيممكن بود مأمور عباس. سفره خونه باز كنم يخواستم بحث خونه رو تو ينم

 .كم شانس هينخ رو گرفته بود، فقط . نگاهش و ازم گرفت عيسر. كردم نايبه ت رو

 :گفتم

 م؟يبر -

 :رد و گفترو خاموش ك گارشيس نايت

 .ميبر -

 :گفت نايت. ميشد نيسوار ماش. مياومد رونيسفره خونه ب از

 م؟يدور بزن هي ميبر -

 :عقربه ها اشاره كردم و گفتم به
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 .ندارم نيبنز اديز -

 :چپ چپ نگاهم كرد و گفت نايت

 هان؟ ؟يدار نيخونه تون كه بنز يبه اندازه  -

 :گفتم

 .گهيد يد يهوا تكون م يگالن ها تو نياز ا ابون،يسر خ يستيا يآره فكر كنم، اگه تموم شد هم تو م -

 :بازوم زد و گفت يمحكم تو نايت

 !شعور يب -

 بر عكس شد چرا؟ هيقض! اوه اوه! كه زده بود شدم، خونه تون يمتوجه حرف تازه

 :گفتم. رو نباختم خودم

 سمت خونه تون؟ ميبر دياز كدوم طرف با -

 :و گفت اوردين كم

 !شما يخونه  مير يم ميآخه االن كه دار م،يكن يبعدا فكر م به اونش -

 :گفتم

 م؟يقرارها با هم گذاشته باش نياز ا ادي ينم ادمي -

 :گفت نايت

 م؟يگذاشت يما رو ك ياون وقت قرار خونه  -

 :و گفتم دميخند

 .يكن ياگه عكس خودم بود دعوتم م يموقع چت كردن، گفت -

 :كرد و گفت يزبون دراز نايت

 !كنم ينگفتم امشب دعوتت م -

 ينگاه پر غرور و عصب هي. باهام رفتار كنه يطور نيتره، ا كيسال از خودم كوچ ازدهيكه  يبرام گرون تموم شد، كه كس يجد يجد راستش،

 :گفت نايت. دوباره شدم همون ماهان مغرور! بهش كردم، حساب كار دستش اومد

 !ترسه يآدم م ؟يكن ينگاه م يجور نيچرا ا -

 اومد؟ ياون وقت كوتاه م ؟يگرفتم چ ياگه حالش رو م د،يبه فكرم رس يزيچ هي. نگفتم يزيچ

 :بهش كردم و گفتم زيرآميتحق ينگاه

 !ها يداد ينشون م شتريموقع چت كردن ب -

 :گفت

 دادم؟ ينشون م شتريرو ب يچ -
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 :بهش كردم و گفتم ينگاه

 !سن -

 :تو دلم گفتم. نگفت يزيكرد و چ اخم

 !زنم يدار م انيعباس شيپ دنياگه گند زده باشم، خودم رو قبل از رس يعني -

 :كم من من كرد و گفت هي نايت

 .مداربسته، نگهبان نيدورب. ميدار يتيخرده تو خونه مون مسائل امن هيراستش، ما  -

 :گفتم! يتعجب واقع هي. تعجب نگاهش كردم با

 !اون وقت چرا؟ -

 :گفت نايت

 ه؟يبيعج زيسته چمدار ب نيمگه دورب -

 :به خودش گرفت و گفت يخاص ژست

 .داره نيخودش دورب يبرا يبزرگ و درست و حساب يهر خونه  گهياالن د -

 :گفتم

 ؟ينگهبان چ -

 :همون حالت فخرفروشانه رو به خودش گرفت و گفت دوباره

 !ميمواظب مال و اموالمون باش ديو با ميخرده پولدار هيفكر كن  -

 :كردم و گفتم نميبه ماش يا اشاره

 !ميكه ما گدا گشنه ا ديببخش -

 :و گفت ديخند

 !گهيد ديدون يرو م زهايچ نيا ديستيپس اگه ن -

 :زدم و گفتم يلبخند

 كاره هستن؟ يمامان و بابات چ! آهان -

 :سرش رو به طرف پنجره چرخوند و گفت. كرد يمكث

 .كمش به خاطر بابامه هيخب  -

كه من و من  يهمون موقع. كم دلم براش سوخت هي. باباش باشه يكارها انيدر جر نايمطمئن نبودم اصال ت. شمب اتينخواستم وارد جزئ گهيد

بود كه  يياز اون دخترها. بود ينيب شيقابل پ يليخودش خ يپسرباز و واردن، ول يليآورد كه خ يرو در م يكسان يادا. بود يدختر ساده ا. كرد

 !مثل من يكي ،يعني. افتاد، كارش تموم بود يم ادنيتو جامعه ز كه يپسر سوءاستفاده چ هي رياگه گ

 نيا يبرا. برام نور باال زد ديپرا! انيمخالفت عباس ياول برا ينشونه  نميا. پشت سرم بود ديپرا. كردم نهيبه آ ينگاه. سمت خونه شون روندم به
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 :رو بكنم گفتم ديپرا يدادن ها ريكه شر گ

 ؟يد يخونه، آدرس م برسونمت ديباالخره كه با -

 :دميبا تعجب پرس. انداخته بود نييسرش رو پا. كردم نايبه ت ينگاه. رو بشنوه نيا انيخواستم عباس يفقط م. رو بلد بودم آدرس

 ؟يناراحت شد -

 :رو بلند كرد و گفت سرش

 !هان؟ نه -

 :رو انداختم دور گردنش و به سمت خودم كشوندمش و گفتم دستم

 .من ناراحت نشومن، از  يكوچولو -

 :خودش رو لوس كرد و گفت! اشاره بود هيكه منتظر  نميا

 .يناراحت نشدم هان -

رفتار كنه صاف  يباهام چه طور ديبا ديفهم ياونم كه كم كم داشت م. پررو نشه نياز ا شتريرو نوازش كردم و دستم و برداشتم كه ب موهاش

 .نشست

 :زدم و گفتم يلبخند. بود مينه و ن. دمبه ساعت نگاه كر. خونه شون متوقف شدم يجلو

 .خوش گذشت -

 :با خنده گفت نايت

 ؟ياي ياز شمال م يخوب بود، ك يليآره خ -

 :گفتم

 .تهرانم گهيد ي كشنبهيشنبه،  -

 :دلم گفتم تو

 !نداشته باشه يمشكل هيقض نيبا ا انيعباس دوارميام -

شدم  ياگه مجبور م ؟يكرد چ ياگه دعوتم نم. كردم يداشتم سكته م. دهنم بود يقلبم تو يزدم، ول يداشتم لبخند م. كردم نايبه ت ينگاه

هم كار من، هم ترالن، هم باباش كه صد در صد ! اگه نه، كارم تموم بود. فرصتم بود نيروز، امروز، آخر نيرو درست انجام بدم، ا تيمأمور

 .تحت فشار بود يحساب

 نيكرد دخترش بعد ا يحتما باباش فكر م. نبود كه بهش خبر بده ييدونست، چون رضا ينم يچين هترال يپس بابا. رضا افتادم ادي گهيبار د هي

 .خبر بد داده بود هيترالن هم كه به ترالن  يدوست بابا. شده، پا به فرار گذاشته يكه تصادف كرده و باعث مرگ كس

 .ن رو ازش بكنندخواست يكه م يكه اون استفاده ا نيرفت، قبل از ا يزودتر م ديبا ترالن

 .گرفت يآدما رو م نيا يجلو ديبشه، با ريكه د نيقبل از ا. رسوند ياطالعاتش رو به مافوقش م ديرفت، با يزودتر م ديبا ايرو

 ...و من. ديد يكم رنگ آرامش رو م هيسخت،  يزندگ هيرفت، بارمان، برادر من حقش بود كه بعد از  يزودتر م ديبا بارمان
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كه ازم  يكنه، پدر يكه به زور تحملم م يكه من رو فراموش كرده، برادر يدارم كه به خاطرش برگردم؟ مادر يمن چ برم؟ يچ يبرا من

 .داده بود هيبود كه بارمان ادامه اش رو بهم هد نيكرد، ا يرو ارزشمند م ميكه زندگ يزيمتنفره، تنها چ

 يتا ساكتش كنم، محوش كنم، كمرنگش كنم، ول ديطول كش يليخ. كردم يوجودم فكر م يتو يخفته  يها ياهيكردم، به س يرفتن فكر نم به

 !خوام آزادش كنم يامشب، م

 :گفتم

 ؟يدار يمشكل ،يبر رونيكه با دوست پسرت ب نيبا ا -

 :كرد و گفت يپوف

 .نه كايآره، آمر نجايا -

 :گفتم

 .آهان -

 :گفتم. با فاصله از ما پارك كرده بود ديپرا

و بهت  كايآمر ير ياگه نه هم كه م. ميذار يرو م يو اگه شد، قرار بعد ميبا هم چت كن ميتون يم ؟يش يآن كه م. ميكن يخداحافظ ديپس با -

 .گذره يخوش م

 !من كپ كرد ياليخ يو ب يخونسرد نيا دنيبا د نايت

 :تو دلم گفتم. دست دادن جلو بردم يرو برا دستم

 !يردتو فاز نام مير يم ،يمردونگ اليخ يامشب ب هي -

دستش رو نوازش ! يطوالن يليخ دم،يلبش و بوس. دمشيو به سمت خودم كش دميدفعه دستش رو كش هيدستش رو جلو آورد كه دست بده،  نايت

انداخت و لبش  نييسرش رو پا. لحظه برگشت و با استرس به باغ خونه شون نگاه كرد هي. به چشمام زل زد. كردم و بعد آهسته ازش جدا شدم

 :و گفت ديكش يقينفس عم. رو تر كرد

 باال؟ ياي يم -

 :زدم و گفتم يلبخند

 .ادي يبدم نم -

 :تكون داد و گفت يزيآم دياشاره اش رو با حالت تهد انگشت

 باشه؟. يرو درست كن وترميكامپ ياومد -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .باشه -

 :دلم گفتم يتو. شد ادهيپ نيراننده از ماش. زد يم نهيس يقلبم محكم تو. كردم ديابه پر نهيآ ينگاه رو از تو نيآخر. زد و در رو باز كرد يلبخند

 .اوردمين يبجنبم تا دوباره بدشانس ديبا -
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 .ديكوب يام م نهيس يقلبم محكم به قفسه . گرفت ياسترسم هر لحظه اوج م. قرار گرفتم نايشدم و كنار ت ادهيپ نياز ماش عيسر

خوشگل زرد رنگ  يكوپه  وندايه هي. آهسته به سمت عقب نگاه كردم. يمشك ي هيدر زرد رنگ با حاش هي. كردم اليبه در و ينگاه. زنگ زد نايت

 .سرم رو چرخوندم. شد رهيبا اخم بهم خ. بود يمرد چهارشونه و عضالن هي. شد يم ادهيپ نيپشتم بود، كه راننده اش داشت از ماش

سرم رو آهسته  د؟يپرا ايبود  وندايه يراننده . كردم ياومد رو حس م يكه از پشتم م يكس يها گام يصدا. بود انيعباس يحتما از آدم ها پس

 .ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. حدودا چهارمتر باهام فاصله داشت. شد يتر م كيكه هر لحظه بهم نزد دميرو د يمردونه ا يكفش ها. چرخوندم

 يبه كفش ها كردم، حدودا دو متر، احساس كردم قلبم تو ينگاه ميدوباره ن. چشمك زدبهم  طنتيبا ش د،يبه سمتم چرخ. دوباره زنگ زد نايت

 .دهنم اومد

 .دفعه در باز شد هي

تا خواستم آب دهنم و قورت بدم، متوجه شدم كه دهنم كامال . قلبم آروم گرفت. دميكش يشدم و نفس راحت اليوارد و عيسر. در و باز كرد نايت

 .خشك شده

 .ختير يمجنون كود م ديب يداشت پا. نفرشون ظاهرا باغبون بود هي. بودند ستادهيباغ ا يافتاد كه تو به دو مرد چشمم

 .بود يزيچ ،ياحتماال نگهبان. كرد يمشكوك بهم نگاه م يشون با حالت گهينفر د هي

اومد كه تازه  يبه نظر م يكرد، ول ينم دايمغزم پ يتو يانعكاس چيه دميد يكه م ييزهايقدر دلشوره داشتم كه چ نيا. به باغ كردم ينگاه

گل ها تازه  يخاك پا يشده بود، ول يدرخت ها گل كار يجلو. بود دهيو خشك يمياز درخت ها قد يبعض. مشغول درست كردن باغ شده باشند

 .ديرس يبه نظر م

 :گفت نايبهم كرد و رو به ت يبا اخم و تخم نگاه نگهبان

 ...نايخانوم ت -

 :تبا لبخند گف نايت

 .رو درست كنن وترميهستن، اومدن كامپ يمحمد يآقا شونيا -

 .بود نايمشكل ت گهيد نينداشت، ا يالبته به من ربط. باورش نشده بود، مشخص بود. با تعجب بهم نگاه كرد نگهبان

 .راه افتادم نايدنبال ت. باز بود مهيكه ن ميديرس يو به در ميو كوتاه باال رفت رهيدا مين يپله ها از

اصال باز نشده  ايباز بود،  مهين ايشد، كه  يم دهيطرف و اون طرف خونه د نيا يمختلف يجعبه ها ينداشت، ول ياديز ليوسا. بود يشلوغ ي خونه

 :بلند گفت يبا صدا نايت. از جعبه ها بود يكيافتاد كه مشغول باز كردن  يچشمم به زن. بود

 .مه لقا جون -

 :گفت نايت. من چشماش چهار تا شد دنيسرش رو بلند كرد و با د زن

 د؟ياري يشربت م يمحمد يآقا يبرا -

 :دلم گفتم تو

 وسط؟ نيا هيچ گهيشربت د -
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باشن من از طرف  دهينكنه فهم. دفعه ترس به دلم وارد شد هيدونم چرا  ينم. افتادم انيعباس ينگاه ها ادي. به مه لقا كرد يدار ينگاه معن نايت

 از من باشه؟ دنيحرف كش ياو همش نقشه بر انميعباس

 .كنم رونيفكر مسخره رو از ذهنم ب نيكردم ا يكوچولو تكون دادم و سع هيو  سرم

 .ميشد نايو وارد اتاق ت ميپله ها باال رفت از

 .شناختم يبود كه نم يياز خواننده ها يريتصاو. بود واريبود كه به د يبزرگ يكه به چشمم اومد، پوسترها يزيچ نياول

 :نشستم و گفتم زيم يرو به رو يصندل يرو. در بود كينزد وتريپكام زيم

 گه؟يدرست كنم د ديو با نيا -

لبم نشوندم و  يلبخند كم رنگ رو هيصورتم محو كردم، به چشماش زل زدم،  يزل زدم، لبخندم و رو نايسكوت به ت يلحظه تو هي. لبخند زدم و

بود، كه روش پر از خرت و  ششيآرا زياون طرف تر م يكم. پنجره بود كيتختخوابش نزد .شدم رهيو به اتاقش خ نييبعد سرم رو انداختم پا

. داشته يريدرگ يمعلوم بود سر انتخاب لباس حساب. تختش چند دست لباس مچاله شده بود يرو. بود ختهيكم اتاقش به هم ر هي. پرت بود

 .رفت ياعصابم م يرو شتريب تخت يرو يها يشلوغ. رميتخت بگ يرو يدادم چشم از لباس ها حيترج

حرف زدن داشت  يكه تو ييمهارت ها يبارمان، تو يروش ها! نخ رو بده ول كن، مخصوص خودم بود ي وهيش نيمن بود، ا يهنوز رو نايت نگاه

 .شد يخالصه م

 كردم؟ يكارم رو م انيچشم ت يجلو يچه جور ديحاال با. هم قالب كردم يدستام رو تو. زدم و روشنش كردم سيك يپا به دكمه  با

 !ذاره؟ يم نياتاق خواب دورب يتو يا وونهيباشه، آخه كدوم د نياتاقش دورب ياگه تو. گشتم نيچشم دنبال دورب با

سند  چيخواستم ه ينم. كنه دايپ نيبه دورب يدسترس يبرا يراه هينبود كه بتونه  ديبع انياز عباس. كار رو بكنم نيا نيدورب ينداشتم جلو دوست

 .از خودم به جا بذارم يركو مد

 :زد و گفت يلبخند نايت. كرد ناينگاه به ت هيروشن بود، . كرد وتريبه كامپ ينگاه. به در خورد و مه لقا وارد شد يا تقه

 .دستت درد نكنه مه لقا جون -

. كرد دنيپر نييشروع به باال و پاذهنم  يدوباره اون فكر مسخره تو. دميلب زمزمه كرد كه نفهم ريز يزيرو از دستش گرفت و بعد چ ينيس

 .زدند يو مه لقا مشكوك م نايت. ام كرد نهيس يقفسه  يتو زيقلبم هم به دنبال اون فكر شروع به جست و خ

 .حاضر نشدم به شربت لب بزنم! منم كه به دلم بد اومده بود. شربت دستم داد وانيل هي نايت

 :گفت نايت

 .صبر كن قهيچند دق -

 :گفتم. لبخند زد. تخت نشست يرو

 ه؟يپسوردت چ -

 :گفت نايت

 !ها يگرفت يجد -
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 :دلم گفتم تو

 .داره بدون پسورد وارد شم يمن كار يانگار برا! به درك -

. زدم يلبخند تلخ. شد يرو هم شامل م وتريبود كه كامپ يا هيزاو يكوچولو و نحس، كه قشنگ تو نيدورب هيچشمم افتاد به . دميسمتش چرخ به

 شانس اورده بودم؟ ميزندگ يتو ياز شانس خودم داشتم؟ آخه من ك يرچه انتظا

 :گفت جانيو به سمتم اومد با ه دياز جاش پر نايت. به در خورد يا تقه

 !نياز دورب نميخب ا -

 :تعجب گفتم با

 ؟يچ -

 :گذاشت و گفت زيم يشربتش رو رو وانيل نايت

 .حساس شده بهيغر يها يرانيكم به رفت و آمدم با ا هيبابام  -

 :به پا شده بود گفتم يكه تو دلم جشن و عروس من

 !كه يطور نيتابلوئه ا يليخ -

 :با خنده گفت نايت

 اديبراش ز يراستش رو بخوا. شه يبار قطع م هياومده، آخه هر چند وقت  شيخونه پ يها نيدورب يبرا يكنه مشكل يفكر م هيمامانم چند وقت -

 .خود بابامه يب ياصرارها. ميمعذب شد يليخ يطور نيده و معتقده ا ينم تيها اهم نيدورب نيبه ا اديمامانم ز. ستيمهم ن

 :بهم زد و گفت يچشمك

 نيدورب يماجرا. كنه يبگم م ياز اون روز به بعد هركار. دمشيمنم د د،يكش يمامانم سرك م ليكم تو وسا هيمه لقا داشت  شيچند وقت پ -

 .سر ماست ريخاموش كردن ها هم ز

 :دلم گفتم تو

 من؟ ارم؟يمنم كه دارم شانس م يعني -

كار  هيخوام  يبار بكنم، م هي نيخوام اوج سوءاستفاده رو از ا يشرمنده ات هستم كه م! ارميشانس م ميزندگ يبار تو نياول يمن دارم برا! ايخدا

 .ريخ تين هيكار بد با  هيتنها راه چاره ام هست،  ،يبد بكنم، ول يليخ

. دختر رو به خودشون عالقه مند كنند هيكه از پسرها استفاده كنه تا  نيبود، ا انيعباس ي وهيش نيا. سراغم اومد يس آزاردهنده اح هيدفعه  هي

 .رو خاموش كنه نيخودش دورب چونه،يخودش نگهبان ها رو بپ. بكنه يشد به خاطر با اون پسر بودن، هركار ياون وقت اون دختر حاضر م

 !بود دهيروزها رو د نيا انيعباس. ختيرفرو  نهيس يتو قلبم

نفر  هينفر رو خوب بشناسه، اون  هيگفته بود اگه فقط . لحظه ترس برم داشت هيدونست؟  يم يدر مورد من چ. دونست يرو م نيقدر خوب ا چه

 .منم

 .اشته باشمد ينبودم كه راه برگشت يتيموقع يتو گهيهرچند، د. اصال حواسم بهش نبود يزدم، ول نايبه ت يلبخند
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با اون  دم،يد يو افسرده اش رو م نيانگار اون صورت غمگ. ديشن يرو م زيداشت همه چ. بود فكر كردم زونيكه به گردنم آو يساعت و پالك به

 يم ديشا يشناخت، ول ياون من رو م. كردم يپالك حس م يدارش رو از رو يمعن ينگاه ها ينيسنگ. و باهوش نيمرد غمگ. نم دار يچشم ها

 .شدم يبه جز رادمان م يبه آدم ليبزنم، اگه تبد شتونستم درو

زد،  يم ياهيپوستم داشت به س يكم ديشا. كم باال رفت هي ارياخت يراستم ب يابرو. كج باز شد يلبم به لبخند. زد خيرگام  يكردم خون تو حس

 .زد يرو داد م طنتيچشم هام داشت ش يآب ديشا

 .بودم يكرد، من عاشق شلختگ يو بد نمتخت حالم ر يرو يها يشلوغ گهيد

 .صورتم خوند كه اون طور لبخند زد يهم وسوسه رو از تو نايت انگار

 :كردم و گفتم كيلبم رو به گوشش نزد. شدم و به سمتش رفتم بلند

 اتاق؟ يبپره تو هويمه لقا كه عادت نداره  -

 .منتظر جوابش نشدم د،يخند نايت

 

******* 

 .بود دهيخواب. و آروم بود قينفس هاش عم. بسته بود نايت يچشم ها. و غلت زدم دميكش يقيعمنفس . و چرخوندم سرم

پالك هنوز به  يبود كه ساعت رو از دستم باز كنم، ول نيكه كردم ا يكار نياون بند و بساط، اول يتو. به اطرافم كردم ينگاه. تخت نشستم يرو

 .بود زونيگردنم آو

كم كردن صدا  يتو يريپالك گذاشتم و دعا كردم كه تاث يدستم و رو. برداشتم نيزم يشرتم رو از رو يت. دماوم نييتخت پا ياز رو آروم

 .داشته باشه

 الميكردم، خ نايپر استرس به ت ينگاه. قلبم به تپش در اومد. آب دهنمو قورت دادم. هنوز روشن بود وتريكامپ. نشستم يصندل يرو آهسته

 .دهيتخت شد كه خواب

 پيتا يصدا يطور نيا. اثر انگشت ياز خودم بذارم، حت يرد چيخواستم ه ينم. بود اطياحت يفقط برا نيا. انداختم بورديك يرو رو شرت يت

 يها از گردن در نم يراحت نيكوتاه بود و به ا رشيزنج. و دار باز كنم رياون گ يرو تو ينتونسته بودم اون پالك لعنت. شد يكردنم هم كم م

 .اومد

 

 .كنم يكار م وتريبشنوه و بفهمه كه دارم با كامپ يمشكوك يصداها انيعباس دميترس يكوت همه جا رو گرفته بود، مس چون

 .رو حفظ بودم ديخوشبختانه صفحه كل. تكون دادم بورديك يكم دستم رو رو هي

 :دلم گفتم تو

 .ره يم نياز ب ميبدشانس ي هيسا يكارهام تو يوگرنه همه . وصل باشه، خدا كنه ايرو نترتيخدا كنه ا -

حاال بماند . كنم دايپ رشيشرت رو آهسته كنار بزنم و حروف رو از ز يمجبور شدم چند بار ت. شروع به نوشتن كردم. ورد باز كردم يصفحه  هي

 .ديلرز يدهنم بود و دستم م يكه قلبم تو
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 :نوشتم

 .فرصت نياول يامروز، تو نيهم د،ياز اونجا بر عيرادمانم، سر -

دچار استرس  يكاف يموقع فرار كردن به اندازه . منصرف شدم يزودتر از اونجا بره، ول ديترالن با سميدستم رفت تا بنو. نگاه كردم غامميپ به

 .كردم يم يو اضطراب اضاف ديجد يذهنشون رو پر از سؤال ها دينبا. شدند يم

 :نوشتم

 ...رضا تمام مدت داشت -

 يم. زهير يبه هم م يرو بخونه، حساب نيدونستم بارمان اگه ا يم. پاكش كردم! نه. زد يم نهيس يحكم توقلبم م. رو به دندونم گرفتم لبم

 .شد يباالخره م يدونم چه طور، ول ينم. شد يبعدا ماجرا رو م. كردم يم شونيعصب دينبا. كردند يفرار م دينه، اونا با. كنه يم يدونستم قاط

 :نوشتم. نگاه كردم ميخط هي غاميپ به

 .انهيعباس سياسم رئ -

 .شدند يبدتر گمراه م ؟يبود چ ياگه اسم تقلب. كردم پاك

 يرو رو نشينگاه غمگ. كردم كنارم حضور داره ياحساس م. بفهمه انيعباس دميترس يم يبكشم، ول يقيخواستم نفس عم. دميرو مال چشمام

 .شده بود ريوجود داشت، اون شب به ذهنم سراز ايفكر احمقانه تو دن يهرچ. و اطرافم رو نگاه كردم دميچرخ ينيبا بدب. كردم يخودم حس م

 ...گذاشته باشن؟ نكنه مه لقا جاسوسشون باشه؟ نكنه نياتاق دورب يبلند ضربان قلبم رو بشنوه؟ نكنه خودشون تو يصدا نكنه

 :دلم گفتم تو

 !زهرمار! اه -

كار  نيا ديبا. نهيرو بب ليفا نيا انيعباس يفكر نكنم كه ممكنه منش نيدم به اكر يسع. كردم خونسرد باشم يرو به هم فشار دادم و سع چشمام

و شانس فرار كردنش رو از  ارنديممكن بود به بارمان فشار ب. ختير يبهم م زيشد، همه چ ياجرا م ميبعد يكه نقشه  نيبه محض ا. كردم يرو م

 .ببرند نيب

 !خاص يمفهوم، ول ياسم ب هي. اسم خاص هياسم، . تكون دادم يعصب يپام رو با حالت بفرستم؟ يرو به چه اسم ليفا. رو باز كردم چشمام

 .دنديلرز يم. نگه داشته بودم بورديك يانگشتام رو باال. شدم رهيبه دستام خ. انداختم نييرو پا سرم

 يكه تو ييعذاب ها ادي. ادمياعت ادگاري. ددستم افتا يرو يچشمم به لكه ها. تكون دادم يشتريپام رو با شدت ب. دادم هيرو به دستم تك سرم

 يلعنت S A S K R O Bزرد و اون  يوارهايبه سقف، سقف ترك خورده، د كينزد يتخت كوب شده  يافتادم، با اون پنجره  دمياون اتاق كش

 !واريد يرو

 نيكرد، به ا يم قيتزر نيرد كه بهم هروئبارمان بود و اون م يبرا S A S K R O B... B! مغزم زده شد يتو يجرقه ا. رو بلند كردم سرم

 .شناخت يحروف رو م نيبارمان ا. اشاره كرده بود دهيموضوع كه بارمان رو د

محكم به  جانيقلبم از شدت ه. بازش كنه ديفهمه كه با يحتما م نه،يرو بب نيدونستم اگه بارمان ا ي، مS A S K R O Bرو گذاشتم  ليفا اسم

 .ديكوب يام م نهيس يقفسه 
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 :تو دلم گفتم. كه برداشته بودم ياطالعات. كرده بودم يفضول ايرو وتريكامپ يافتادم كه تو يروز ادي

 !وصل باشه نترنتيا ا،يخدا -

 ...كنم جاديا ايخودم و رو وتريكامپ نيشبكه ب هيتونستم  ياگه م. رو به هم فشار دادم لبام

 !وصل بود ايرو نترنتيا. جانيبار از ه نيا. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 .دمياز جا پر! اومد نييپا ياز طبقه  ييدفعه صدا هي

 :دميرو شن يزن يصدا

 اومد خونه؟ نايت -

 !بود نايمامان ت خت،يفرو ر نهيس يتو قلبم

 .كردم يتر كار رو تموم م عيسر ديبا. اومد يداشت از پله ها باال م نايمامان ت. كردم زيگوشام رو ت. كردم توريبه مان ينگاه

 ديجد ليچند تاش رو پاك كردم، تا توجهش رو به فا. بود يد ويدرا يروزانه اش تو يكارها يبرا ليچند تا فا. گشتم ايرو يها ليفا يتو عيسر

 .فرمت دادم و براش فرستادم رييرو تغ لميفا. جلب كنم

 :دميرو شن نايمامان ت يصدا. دومم هنوز مونده بود ي نقشه

 .ادينفسم باال نم ار،يبرام بشربت  وانيل هيمه لقا،  -

 .زدم يم ليم يمافوقش ا يبرا ديبا. افتادم ايرو ينوشته  ادي. شد يداشت تموم م فرصتم

 يمراقب بودم موقع كنار زدن ت. بهم داده بود رو وارد كردم و مشغول نوشتن متن شدم ايكه رو يليم يآدرس ا. ساختم ديجد ليم يا هي عيسر

 .بود يكه واقعا كار سخت ديلرز ياون قدر دستم م. رهنخو بورديشرت، دستم به ك

رو فشار بدم، كه صدا  بورديك يكردم آروم و آهسته دكمه ها يم يسع. و استرس رو نداره جانيهمه ه نيقلبم تحمل ا گهيكردم د يم احساس

 .گرفت يصدا رو م يداشت جلو يشرتم به خوب يهر چند كه ت. نكنند

 هيدختر رو،  نيا ياطالع دادم كه به زود. رنيگفتم كه خونه رو تحت نظر بگ. نوشتم مشيو ت انيعباس ياز نقشه  .رو نوشتم نايت يخونه  آدرس

 .دزده يم مياز طرف ت ،يمشك يبا موها يپسر چشم آب

 .كنه يفرار م ينوشتم كه آمنه سالمه و به زود آخرش

 .كردم يم يرو دست كار وتريكامپ يستوريهر چه زودتر ه ديبا. ديكش يم ريمعده ام ت. متن رو فرستادم. دميكش يراحت نفس

 failure notice! .ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. كه اومده بود افتاد يديجد ليم يخواستم صفحه رو ببندم، چشمم به ا تا

 .لحظه از شدت دردش بستم هيچشمام رو . ديكش ريت يعصب يمعده ام با حالت! از تعجب گشاد شد چشمام

 :رو باز كردم ليم يا. قورت دادمدهنم و  آب

»Sorry, we were unable to deliver your message to the following address« 

 :تو دلم گفتم. دميچشمام و مال. برام نوشته بود ايبود كه رو يهمون. آدرس درست بود. رو چك كردم ليم يآدرس ا گهيبار د هي! نداشت امكان

 بود؟ يست چفكر كن، فكر كن، آدرس در -
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 اينكنه رو ؟يچ يعني. بود نيچشمم بود، هم يجلو لميف هي نيع ايرو ينوشته ! بود يعال يعنيخوب بود،  زهايچ نيا يحافظه ام تو. بود نيهم

 آدرس غلط بهم داده باشه؟ هيمخصوصا 

 .رو باهاش شبكه كنم وترميكامپ گهيبار د هي خواستم

 :بلند شد نايمامان ت يصدا

 اد؟ينم نييدختر پا نيپس چرا ا -

هنوز نتونسته بودم . دوباره بدشانس شده بودم. خواستم رو بكنم يكه م يهنوز نتونسته بودم كار. وقت نداشتم گهيد. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 !امضا كرده بودم يچيرو خراب كنم، فقط حكم مرگ خودم رو با سرپ تيمأمور

 !رفته بود؟ عمرا ادشيبود؟  ياشتباه چ ليم ياز دادن ا ايرو منظور

 !ديكار رو كرده بود چون بهم اعتماد نداشت؟ شا نيا مخصوصا

آورده  لشيم يسر آدرس ا ييبال هيبردن ردش  نياز ب يقطع شد، برا ايكه ارتباطش با رو نيآدرس بود، بعد از ا نيكه صاحب ا يكس ديشا اي

 .بود شترياحتمالش ب نيا! بود

 ؟يچه طور يول. رسوندم يم سيخبر رو به گوش پل نيا يجور هي ديكردم؟ با يكار م يچ ديرو تر كردم، با لبم

رو زود  لشيم يا يرو حفظ بودم؟ ك يرو داشتم؟ مال ك يك ليم يا. زد يام م نهيس يزدم؟ قلبم دوباره داشت محكم تو يم ليم يا يبه ك ديبا

 كرد؟ يزود چك م

 !بزنم ليم يداشتم كه بهش ان يدوست چيمن ه. دميدردناك رس قتيحق هيدفعه به  هي

 .رو حفظ باشم لشيم ينداشتم كه ا ييآشنا چيه

 اره،يخونه ب يحاضر نشد اسمش رو تو گهيكه بعد از رفتن بارمان د ييبابا ،يكنه، ول يرو چك م لشيم ياون هر روز ا. كمكم كنه ديشا ؟يچ بابا

 !شد به پسر بدنام و قاتلش كمك كنه؟ يپدر چه طور حاضر م نيا

هر وقت سر . رو بهم بده نشيحاضر شده بود ماش. خونش مونده باشه، كه حاضر شه كمك كنه يتو يقدر مهر برادر نيهنوز ا ديشا ؟يچ مانسا

 يتولد رضا رفته بودم، حاضر شده بود به خاطر من به بابا دروغ بگه، ول يكه برا يشب. گفت يبهم نم يچيداشتم، ه يصبح بدون اجازه برش م

 !ياونم چه رفتن. ارهيازم ب يشد اسم يبا رفتن من مطمئنا حاضر نم. متنفر شده بود ماناراونم از ب

رو روشن  ونيزيتلو نايمامان ت. چشمام رو بستم. انداختم نييسرم رو پا. گرفت ييهمه تنها نيدلم از ا جان،ياوج استرس و ه يتو. گرفت دلم

 .كرده بود

امشبم، سرك بكشه و  يكه بعد از خرابكار ديرس يمسلما به فكرش م انيعباس. نبودند يمناسب يها سينه، سامان و بابا ك. دميكش يقيعم نفس

 .كه حفظش باشم ليم يا هي. نرسه انيكه به فكر عباس يزيچ هيخواستم،  يراه بهتر م هيمن . نه ايبا خانواده ام ارتباط برقرار كردم  نهيبب

 .كرده بود انتيكه خ رضا

 .فشرده شد قلبم

 .خوام سر كارش بذارم يكرد م يحتما فكر م. شده بودم بهش زنگ نزده بودم ليفارغ التحص ياز وقت ر،يام
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 .به تپش در اومد قلبم

 !كه مرده بود شهرام،

 .به درد اومد قلبم

 ...كه من قاتل شوهرش بودم حانه،ير

 .كار رو بكنه نيشد ا يحاضر نم يا وونهيد چيه! چكسيبزنم، ه ليم يكه من به زن شهرام ا ديرس ينم چكسيبه فكر ه! حانهيآره، ر! حانهير

. كنم پيو كنترل كنم و آروم تا جاناتميكردم ه يسع يكرد، ول يپرواز م بورديك يداشت رو جانيدستم از شدت ه. صاف سر جام نشستم عيسر

 :نوشتم. شرت كه سر خورده بود رو دوباره صاف كردم يت

 هيخوان  يكنه، كه م يم يهمكار يباند هيبا ... آدرس نيره به ا يهفته م نيا يتو ،يخوا يم يمياز قاتل شوهرت رادمان رح ياگه نشون -

 .هيدونه ماجرا چ يخبر بده، م يبه بازپرس راشد. رنيرو بدزدن و از باباش باج بگ يدختر

 .رو نوشتم نايت يخونه  آدرس

كم  هيخبر بده، اگه فقط  سيشد كه به پل ياون قدر وحشت زده م حانهير ديشا .بود كه داشتم يتنها راه يو فوق العاده نبود، ول يعال ينقشه  هي

 .آوردم يشانس م ميزندگ يتو گهيد

 :دميرو شن نايمامان ت يصدا. كردم يرو دست كار وتريكامپ يستوريه. كارم تموم شده بود. رو فرستادم ليم يا

 نا؟يت ييكجا -

 !اومد باال يشت مشده بود؟ دا كيقدر صداش نزد نيچرا ا! خدا اي

 :گفتم. آهسته روش نشستم. شدم كيبه تخت نزد نيپاورچ نيپاورچ. برداشتم بورديك يشرت رو از رو يت عيسر

 .پاشو، مامانت اومد نايت -

 :آهسته گفت. زهره ترك شده بود! دياز جا پر. دفعه چشماش باز شد هي

 .زود باش، اوضاع خراب شد! اوه اوه -

از  يول نا،يبگم، كه در اومدن ساعت رو بندازم گردن ت يجمله ا هيدوست داشتم . تخت برداشتم يعتم رو از روسا. دميرو پوش لباسام

 .دميترس يم شيحاضرجواب

 :گفت نايت

 م؟يكار كن يحاال چ -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 !يكرد يم يچه غلط يزنه داشت يرو درست كن، داد م عتيضا ي افهياون ق -

 !حماقت من نيبه ا يوا! موس بود يه موس رو با دستم گرفتم، اثر انگشتم رواومد ك ادميدفعه  هي

 :از جام بلند شدم و گفتم عيسر

 !گهيكنم د يرو درست م وترتيدارم كامپ -
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 :رو گرفتم دستم و گفتم موس

 .كردم يرو عوض م ندوزتيكنم داشتم و يوانمود م -

 .كرد خودش رو مرتب كنه يم يرفت و سع يطرف اتاق به اون طرف اتاق م نيبا عجله از ا نايت

 !به درك. رو درست كنم نايت وتريشد كه اومدم كامپ يباورش هم نم د،يد يمن رو م نايدر صد مامان ت صد

 .من نبود يها يكه از جنس خونسرد ييها ياز اون خونسرد. خودم يبه خونسرد دم،يخند

خالصم  ريت هيمن رو ببرن خارج شهر و با  ديپرا اي وندايه ياومدم، راننده  رونينه بكه از خو نيممكن بود هم. لبم خشك شد يدفعه خنده رو هي

 .كنند

 بردم؟ يجون سالم به در م يچيسرپ نيبا ا يعني. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 پانزدهم فصل

 

 :گفت بارمان

 ؟يدرست كن يستيقهوه هم بلد ن -

 :گفتبارمان با تعجب نگاهم كرد و . دادم يسر جواب منف با

 آره؟ ،يريم يم يدو روز تنهات بذارن از گرسنگ ؟يجد -

 :رو به كاوه تشر زد. دفعه بارمان بداخالق شد هي. دميخند

 !زود باش! نميبرو تو اتاقت بب ؟يستاديوا نجايچرا ا -

 :لبخند زد و گفت. دوباره مهربون شد. از رفتن كاوه مطمئن شد رو بهم كرد يوقت

 .ميرو كندسر خرها  يخب، شر همه  -

 :گفتم دميجو يكه با استرس ناخنم رو م يحال در

 كنه؟ يكار م يرادمان چ ميما بر -

 :گشت گفت يدنبال قهوه م نتيكاب يكه تو بارمان

 .كنه، نگران نباش يم شيكار هي -

 :دميپرس

 د؟يكرد دايرو پ هيراض -

 :و گفت ديخند بارمان

 !دختر نيكرد ا يعجب كار. نيآب شده رفته تو زم -

 :گفتم. نشست يصندل ينكرد، رو دايها پ نتيكاب يتو يزيچ يوقت

 .وفاداره يليكردم اون خ يفكر م شهيآخه چرا؟ من هم يول -
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 :گفت بارمان

گروه، به خاطر  ياعضا يكه همه  نهيقوتشون ا ينقطه . شن يدور هم جمع م ياسيو س يمذهب ديطور باندها، به خاطر عقا نيمعموال ا ن،يبب -

بود  يعيطب يليخ. به زور ايبه خاطر پول دور هم جمع شدن،  ايكه اعضاش  نهيگروه ا نيضعف ا ينقطه . دن يگروه تن م يبه كارها وندشيعقا

 .زهير يرو به پاش م شترشيب يبرسه؟ پول؟ سبزوار يخواست به چ يم نجايا. بره هيكه راض

 :بپرسم، كه بارمان گفت يزيچ خواستم

 ؟يپر نكن يكار يرو با حرف ها مونيتنها ي قهيدو دق نيشه ا يحاال نم -

 :باال انداختم و گفتم ابرو

 م؟يبگ ياز چ م؟يكار كن يخب پس چ -

 :و گفت ديخند بارمان

 .ميبگ يزيچ ،يبلبل ،يدونم، از گل ينم -

 :تعجب گفتم با

 ه؟يگل و بلبل چ ؟يچ -

 :گفت بارمان

 .و شاعرانه است فيلط يمنظورم حرف ها -

 :و گفتم ام گرفت خنده

 !وونهيد -

 :خنده رو از صورتم محو كردم و گفتم آثار

 بارمان، مگه نه؟ ميما حرفامون رو زد -

 :صاف نشست و گفت بارمان

 يدون يخودت م يمقصره، ول ست،ين ماريو ب ضيمر زهير يخودش رو به هم م يخونه و كاشانه  اديكه با اعت يترالن، من قبول دارم آدم نيبب -

 .كنه يق ممن فر يماجرا

 :و گفتم دميحرفش پر وسط

اون ماده . يترك كن يستيتو حاضر ن يمگه نه؟ ول. كنه، رادمانه، اونم ماجراش مثل تو بود ياش فرق م هيكه قض ياون. آره رادمان هم معتاد بود -

كشه و  يخانواده هاشون به دره ها م شيكنند و اونا رو از پ ريكنه خودشون رو به خاطر چند گرم مواد تحق يكه اون آدم ها رو مجبور م يا

 فياز قبل تو رو ضع شتريكه هر روز ب يماده ا نيكنند، هم يكنند و نفهمند كه دارند خودشون رو بدبخت م يكنه با فالكت زندگ يوادارشون م

 كنار؟ شيو بذار ياراده كن يتون يكنه، چرا نم يم

 :انداخت و گفت نييرو پا سرش

 د؟يزن يحرف م نيقدر راحت در مورد ترك هروئ نيچرا ا د،يكنار بذار ديتون يمحبوبتون رو نم يخوراك يحتعادت رو،  هيكه  ييشما -
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 :گفتم تيعصبان با

 .نكن هيخودت رو توج -

 .كرد يم يباز زيم يرو يگيرديبارمان نگاه كردم كه داشت با ز يبه دست ها. برقرار شد نمونيب سكوت

 :سكوت رو شكست و گفت باالخره

رشته ام رو . داشتم يكه همه چ ميدر مورد اون روزها حرف نزن ايبودم، ب يباند نشده بودم، آدم حساب ريكه هنوز درگ يياز اون روزها ميذربگ -

كه  ييوزهااون ر. ميبودم، پولدار بود پيداشتم، خوش ت افهيكه ق يياون روزها. برادرم رو، خانواده ام رو، البته به جز بابام. عاشقانه دوست داشتم

بهشون  يعالقه ا چيكه ه ييدخترها. دختر دور و برم بود يگم، كل يكه رك بهت م ييهمون روزها. ننشونده بود اهيهنوز مواد من رو به خاك س

ام بر ور نايت يماجرا يوقت يخواستم بهت بگم محب يفقط، م ،يول م،ياصال در موردش حرف نزن ايب. خواستن يكه ظاهرم رو م ييآدم ها. نداشتم

مورد عالقه ام رو ادامه  يتونستم برم رشته  يم. ده يم يجعل تيهو هيبهم . كنه يبعدش من رو از كشور خارج م سيكرد، گفت كه رئ فيتعر

 .تميدر عوض من گند زدم به مأمور. ارميخودم ب شيبهم قول دادند كه بعد چند سال رادمان رو هم پ يحت. بدم

 :داد و گفت رونيرو با صدا ب نفسش

 ،يكردم توانش رو دارم كه تركش كنم، ول يخودم به سمتش نرفته بودم، احساس م يو اراده  ليچون با م ل،يكه معتاد شدم، اون اوا نياز ا بعد

خودم  يبرگشتن برا يهم برا يراه چيه. بردم نيخودم رو از ب نيهم يبرا. و مجبورم كنند براشون كار كنم اميفرم ب يدوباره رو دميترس

 .نذاشتم

 :رو بلند كرد و گفت سرش

ها رو  يمن خوب يتو ،ياهيهمه س نيا نيكرد از ب يم يسر راهم قرار گرفت، كه سع يدختر ،يضعف، بدبخت ،يبدنام ،يفيكث ،ياوج زشت يتو -

راه  هي ديشا ،يريگ يروز سر راهم قرار م هيدونستم  يدونستم، اگه م ياگه م. خودش بزرگشون كنه و دوستشون داشته باشه شيپ. كنه دايپ

 .ترالن يديرس ريد. تباه شد تميآدم يكه همه  ياومد يوقت. يديرس ريد ،يكردم، ول يم يكم خودخواه هي ديشا. ذاشتم يخودم م يبرگشت برا

شكر  زير يمنم با انگشت با دونه ها. رفت يور م يگيرديرنگش با ز رهيبلند و ت يبارمان هنوز داشت با انگشت ها. برقرار شد نمونيب سكوت

 .هم بود يجفتمون تو ياخم ها. كردم يم يبود باز ختهير زيم يكه رو

 :به ما كرد و گفت يوحشت زده نگاه. وارد آشپزخونه شد ايموقع رو نيهم در

 .اتفاق بد افتاده هيبارمان  -

 :گفت يآشكار يعالقگ يبا ب بارمان

 ؟يچ -

 :گفت ايرو

 .پاك شده وترميكامپ يها ليفا ن،يبب ايب -

 :سرش رو بلند كرد و گفت ارمانب

 من بگردم دنبالشون؟ يخوا ينكنه م -
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 :بلند گفت يبا صدا ايرو

 !دست زده وترميبه كامپ يكي -

 :با تعجب گفتم. بهم كرد يمشكوك نگاه

 تو رو پاك كنم؟ يها ليفا ضميمن؟ آخه من مگه مر -

 :گفت بارمان

 .و جمع كن يكه زد يگند ا،يرو تو باشم يها يكه دنبال خرده كار ستين نيكار من ا -

 :گفت تيبا عصبان ايرو

 !مگه نه بارمان؟. تو دردسر افتادن من باشه يتو يلطف چيكنم ه يفكر نم -

 :گفت. كرد و از جاش بلند شد يبارمان پوف. به بارمان زل زد تيبا جد و

 .ارمي يسر در نم زهايجور چ نيو ا وترياز كامپ ياديز زيمن چ ،يزيچ هيبود  نجاياگه رادمان ا -

 يباز زيم يرو كيكوچ يگوش دادم و با آشغال ها خچاليموتور  يآهسته  يبه صدا يا قهيچند دق. رفتند رونياز آشپزخونه ب ايو رو بارمان

ضا برام ر يگذشته  يافتادم كه ماجرا ياون روز ادي. لبم نشست يرو يلبخند. خودم مرور كردم شيبارمان رو پ يحرف ها گهيبار د هي. كردم

 يكيحاال خودم، عاشق . داشته ياهيس يكنه كه گذشته  يداره ازدواج م يگفتم چرا با كس يبه آوا م زيسرزنش آم يو داشتم با لحن ودلو رفته ب

 !بدتر از رضا شده بودم

داده  هيافتاد كه به چهارچوب در تك اليو به سمت در رفتم، چشمم به دان دميكه چرخ نيهم. ديبه كجا رس ايرو يماجرا نميجام بلند شدم تا بب از

 .كرد يبود و نگاهم م

زد و  يلبخند يبا بدجنس. ديهم فهم اليدان. دونم چرا سر جام خشكم زد ينم. لبش بود يپوزخند نحس هم رو هي. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 :آهسته گفت

 .كه تو چشماته رو دوست دارم ترالن يترس نيا -

 ينقشه ا هي اليگفت كه دان يبهم م يحس هي. باال رفتم يبه سمت طبقه  عيسر. زد و از آشپزخونه خارج شد يپوزخند. نفرت بهش زل زدم با

 .دميترس ياون لحظه م يتو يا گهيد زياز هر چ شتريحس ب نيداره و من از ا

. رفت يطرف به اون طرف م نياز ا يقرار يبا ب. ديبه صورتش كش يدست يعصب يكه وارد اتاق شدم، چشمم به بارمان افتاد كه با حالت نيهم

 يم قيرفت و تزر يم ديپسر با نيباز ا. دادند يخودشون رو به دلخور يترس هام جا. داد يتكون م يپاش رو به حالت عصب ستاد،يا يم يوقت

 .كرد

 :گفت ايرو

 .هيچ لِيفا نيدونم ا ينم -

 :گفت بارمان

 نه؟ اي يدار روسيو ينيبب يپاكش نكن، اسكن كرد -
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 :گفت ايرو

 .رو اسكن كنه وتريفولدر رو اسكن كردم، االن زدم كه كل كامپ نيا -

 :گفت بارمان

 نداره؟ يخاص يگرده، اسمش معن يبرم يچ يدونم چ ينم ليهست، به اون فا يهرچ -

 :شونه باال انداخت و گفت ايرو

 .دونم ياگه داره هم من نم -

 :گفت يعصب يحنبلند و با ل ييزد و با صدا زيم يرو يمشت بارمان

 .دونم يدونم، من نم ينم -

 :گفت تيبا عصبان ايرو

 .برو، برو به خودت برس -

 .بسته شد يبلند يدر اتاقش با صدا. بهم زد و به سمت اتاقش رفت يتنه ا بارمان

و  ايرو يمجبور بودم پا به پا. تونستم بخوابم يخونه بود، نم يكه تو يو جو جانيه نيبا ا. تخت نشستم يرو. ديچشماش رو مال. كرد يپوف ايرو

 .بمونم داريبارمان ب

 :گفت رلبيو ز ديكش شيشونيبه پ يدست ايرو

 بهش دست زد؟ يدفعه؟ ك هيشد  يآخه چ -

 :رو تنگ كرد و گفت چشماش

 ست؟ين اليبه نظرت كار دان -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 كار رو بكنه؟ نيا ديبا يچ يبرا -

 :گفت ايرو

 .دهيدر مورد من فهم يزيچ ديشا. كنه يكردم و خواسته تالف يسته باهاش بدرفتارناخوا ديشا -

 :رو به روش زل زد و گفت واريبه د. دفعه ساكت شد هي

 .آره، احتمالش هست اله،يكار دان د،ياوه، شا -

 :صاف سر جام نشستم و گفتم جانيه با

كه با تو  يحتما فكر كرده بود به خاطر كار. چشماته رو دوست دارم يكه تو يترس نيگفت ا يم. گفت يداشت چرت و پرت بهم م نيياالنم پا -

 .بودم دهيمن از خودش ترس. دميكرده ترس

 :و گفت ديبه سمتم چرخ ايرو

 .ارهيكه حالش رو جا ب ميبه بارمان بگ ديآره، كار خودشه، با -
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 :اعتراض كرد ايرو. دفعه بارمان با سرعت وارد اتاق شد هي

 !بارمان -

 :داد زدم. دست بارمان شدم يتو يمتوجه سرنگ و گارو ازهت

 !اَه! بارمان -

 :گفت بارمان

 !اون كلمه رو، صد در صد از طرف رادمانه يدونم معن يبازش كن، از طرف رادمانه، م -

 :سرنگ گرفت و گفت ينگاهش رو از سوزن خون ايرو

 رو باز كنم؟ يچ -

 :گفت بارمان

 .نوته ايورده  لهيفا اي -

 :زده گفت جانيه ايرو. سطل انداخت يسرنگ رو تو. بارمان به خودش اومد. شد ليفرمت فا رييمشغول تغ ايور

 .درست شد -

 :ورد كردم يبه صفحه  ينگاه. رفتم وتريو به سمت كامپ دمياز جام پر جانيه با

 .فرصت نياول يامروز، تو نيهم د،ياز اونجا بر عيرادمانم، سر -

 كرده بود؟ دايپ يدسترس وتريبه كامپ يدونست؟ چه جور يم يشده بود؟ چ يچ يعني! ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

با . به بارمان نگاه كردم. و مرتب كردن اوضاع شد ليمشغول پاك كردن فا عيسر. به خودش اومد. دهنش باز مونده بود. دميچرخ ايسمت رو به

 .داشت يبيق عجبر طونشيش يچشم ها. زل زده بود توريحالت به مان يب يصورت

 :آهسته گفت ايرو. ستاديا صاف

 م؟يكار كن يچ -

 :دميپرس. رو در آورد و شماره گرفت لشيموبا بارمان

 ؟يكن يكار م يچ -

 :بارمان گفت. ميبهش زل زده بود ايمن و رو. ديرس يبارمان كامال خونسرد به نظر م يدهنم بود، ول يتو قلبم

 !االن نيباال، هم ايالو، خسرو، ب -

 نيا. ام حبس شد نهيس ينفس تو. گرد شد ايرو يچشم ها. رو نشونه گرفت ايرو. ديكش رونياسلحه ش رو ب. رو پشت شلوارش برد ستشد

 .دهنم اومد يكرد؟ قلبم تو يكار م يداشت چ وونهيد

 :ادامه داد بارمان

 !ميجاسوس دار هي -

 :گفت تيبا عصبان ايرو
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 ؟يكن يم يچه غلط -

 :گفت بارمان

 !زنحرف ن -

 :گفت ايرو

 ؟يگ يم يچ يفهم يبارمان م -

 :گفت يبلند يبه طرف در برم كه بارمان با صدا خواستم

 !سايهمون جا وا! تكون نخور -

 :بارمان آمرانه گفت. كرد ايبه رو ينگاه. كه خسرو دم در ظاهر شد دينكش يطول. ميسر جامون خشك شده بود ايو رو من

 !يمحب شيپ مير يراست م هي ن،يماش يببرش تو -

 :كرد و گفت ايمشكوك به رو ينگاه خسرو

 !يقبل از مطمئن شدن شلوغش كن دينبا -

 :بلند گفت يبا صدا بارمان

 !شنوم يبار آخر باشه كه صدات رو م ؟يديفهم. ده يگن و انجام م يبهش م يده و هرچ يگوش م گارديباد -

 .ديرس يبه نظر م شهيتر از هم رهيكه ت ييبا اخم و تخم، با چشم ها. اهم نكرده بودطور وحشتناك نگ نيوقت تا اون موقع ا چيه. بهم كرد ينگاه

 :گفت

 .رو هم ببر، هم دستشه يكي نيا -

نگاهمون  ديخسرو هنوز داشت با شك و ترد. رفت ياهيشوك چشمم س نيلحظه از شدت ا هياحساس كردم . ختيفرو ر نهيس يدوباره تو قلبم

 :به خسرو كرد و گفت يدار يشد، نگاه معن يطور كه از اتاق خارج م نيهم. آورد نييو پابارمان اسلحه اش ر. كرد يم

 !باشه يزيكنم جاسوس وزارت اطالعات كم چ يفكر نم -

 يچ ن؟يتا قبل از ا ايبود  استشيس نيكرده بود؟ ا لممونيتا حاال ف ايبود  لمشيف. به بارمان نگاه كردم يبا ناباور. زد يلبخند كمرنگ خسرو

 دروغ؟ يراست بود چ

 :بلند گفت يبا صدا بارمان

 !مير يم ميجمع كن، دار ال،يدان -

ذهنم  يمختلف فرار تو ياز روش ها ييكه جرقه ها نيهم. رو گرفت ايرو يدست بازو هيخسرو با . ختيفرو ر نهيس يبار سوم تو يبرا قلبم

 ينقشه  نيبا خودم فكر كردم صد در صد ا. ميرفت نييپا يو به سمت طبقه بازوم رو گرفت . دوم بارمان هم وارد اتاق شد گارديزده شد، باد

هاش  تيمأمور شهيچرا هم! داد؟ يرو م اينكنه تمام مدت داشت راپورت رو ؟يطور نيشده بود؟ ا سيرئ يبارمان چه طور يراست ،يول. فرارشه

 زنه؟ يحرف م اليچشم من داره با لبخند با دان يوكارش نباشه، چرا االن جل يتو يكه كلك يداد؟ اصال آدم يرو درست انجام م

 :به بارمان گفت تيبا عصبان ايرو
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 !نميش يفكر نكن ساكت م. زدن دارم يحرف ها برا يليمنم خ -

 :و گفت ديخودش رو به سمت بارمان كش. رو جمع كرد روشين ايرو. ديرو دنبال خودش كش ايرو خسرو

 !خصوصا در مورد برادرت -

 :زد و گفت يلبخند بارمان

 !بگو، همش رو يمحب يهمش رو برا -

 :دلم گفتم تو

 .فرار ينقشه است برا هي نيامكان نداره، ا! حرف بزنه يطور نيامكان نداره بارمان در مورد رادمان ا -

با . ميكرد يفرار م ميداشت. وداونم مثل من تازه افتاده ب يدوزار. كم كم ساكت شد د،يفهم يزيچ هيبعد انگار اونم . كرد يهنوز داشت تقال م ايرو

 نوادهخا شيگشتم پ يداشتم برم شه،يهم يبرا م،يرفت يم ميداشت. دميد يرو م نجايبار آخر بود كه ا نيبه دور و بر خونه كردم، ا يتعجب نگاه

 .ام

 :بارمان گفت. ميپشت نشست اليو دان ايمن، رو. ميون شد سوار

 .ببندشون -

 :به خسرو كرد رو

 .ارميب لويرم وسا ين مم. صبر كن، -

 :كرد و گفت گاردشيباد يكيرو به اون  بعد

 .مير يو خسرو باهاشون م اليتو بمون، من و دان -

 :كردم و آهسته گفت ايرو به رو. فرصت استفاده كردم از

 ه؟يماجرا چ -

 :به پام زد و گفت يآهسته لگد اليدان

 !سيه -

 ه؟برنامه جا دار نيا يكجا اليدان دميفهم ينم من

 :گفت يبا بداخالق. جاش بلند شد از

 !بهم ديپشت كن -

 :گفت يزد و با بدجنس ايبه رو يپوزخند. دهنمون زد يچسب رو. رو به هم بست ايمن و رو يها دست

 !ستيكس منتظرت ن چيه يفهم يزود م يليخ ؟يكن يسكته م يدار -

 گفتند؟ يم يچ. هم رفت يمن تو يها اخم

دونستم،  يم. ميكرد يفرار م ميما داشت. شناور شده بودم دياز شك و ترد يهاله ا يتو. زد يم نهيس يمحكم تو جانيقلبم از ه. ون بسته شد در

دو نفر رسما  نيا. كه با رادمان كرد يكرده باشه، خصوصا بعد كار يكياومد؟ امكان نداشت با بارمان دست به  يچرا داشت با ما م اليدان يول
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كرد  يآروم داشت تالش م يليچرا خ ايرو م،يكرد يفرار م ميگفت؟ اگه داشت يم ايد چرا داشت چرت و پرت به روبودند، اگه با ما بو دشمن

 دهنم؟ يبود رو يچ يچسب لعنت نيطناب رو باز كنه؟ ا

. لبش گذاشت يشه گو يگاريس اليدان. مردم يم يداشتم از كنجكاو. كرد ينگاهم نم. كردم اليبه دان يبا اخم و تخم نگاه. به راه افتاد ون

 ادي. نبود زهايجور چ نياز كت شلوار و ا يخبر گهيد. ميكه اومده بود خواستگار ديرس يبه نظر م ياون موقع هيشب. به لباساش كردم ينگاه

 .ببخشم يجور چيآدم رو ه نيحاضر نبودم ا. آتوسا بهم زده بود يافتادم كه روز مهمون ييحرف ها

به  يتونستم، ول ينم. چشمام رو بستم. بزدم نيخودم تخم شيكردم سرعت ون رو پ يسع. شب بود مي، ده و ننگاه كردم اليدان يساعت مچ به

. ميهست يسنگ نيزم هي يداد كه در حال حركت تو ياومد، نشون م يم نيماش ريكه از ز ييصدا. داشته باشه شترياز شصت تا ب ديرس ينظر نم

 .كرد ياثبات م شميرو پ هيفرض نيد و اخور يم يديشد يها تكون ها وقت يبعض نيماش

 :گفت يبلند يبا صدا اليدان

 !تكون نخور -

 :زد و گفت ايرو يبه پا يلگد اليدان. داد يداشت به كارش ادامه م ايرو

 !نكن يخود يب يتقال. سهيدهنت سرو ميش ادهيپ نيكه از ماش نيبه هر حال هم -

 .دياز كارش دست كش ايرو

. ابرازش كنم يجور چيذاشت ه يزده بودم و دست و پا و دهن بسته نم جانيه. زد يم نهيس يقلبم محكم تو. ردك يم تمياذ يبدجور چسب

 .شدم يداشتم خفه م

 .ميرفت يم ميكمتر داشت ايبا سرعت شصت تا  قهيچهل دق. قهيو ده دق ازدهيكردم،  اليبه ساعت دان ينگاه

 .ميكن يآسفالت حركت م يرو ميكردم حاال دار احساس

 .ترانه ديو شا نيگشتم و مع يمامان و بابام برم شيگشتم، بعد از چند ماه داشتم پ يداشتم برم. رو بستم چشمام

خوره و باباش  يكه مامانش از دستش حرص م ،يدرس نخون و عاشق رانندگ يدختر معمول هي. ادامه بدم يآدم عاد هي يگشتم تا به زندگ يبرم

 ياوقات حوصله نداره با ترانه تلفن يدعوا داره و بعض نترنتيسر حجم ا نيبا مع. نامه حوادث رو مرور كنهروز يتو يكنه ماجراها يمجبورش م

 يخانوادگ يانسجام زور نيمادرش ا يبا حركات چشم و ابرو ديبا يول ست،ين يخبر چيچند سال بگه ه نيبار در ا نيهزارم يو برا نهحرف بز

قدر قلنبه سلنبه حرف  نيها ا يمهمون يوقت ها تو يكه همه دكتر و مهندس هستند و بعض ييها لياون فام با. تلفن حفظ كنه هيرو از راه دور با 

 .رضا شيخوب به اسم آوا و شوهر دوست داشتن يليدوست خ هيو  ارهي ياز حرفاشون سر در نم يچيه چكسيه كهزنند،  يم

قتل  يگرفت و تو ريز نيزن رو با ماش هي كيكردند دختر تاج يموش نمهرگز فرا شيكه آدم ها ياز شهر. دميترس يمن از اون شهر م ،يول

 .كرد يهمكار يسروان راشد

 .كرد يبابا محكوم م ديناام يمامان و نگاه ها يكه من رو تا ابد به سرزنش ها يشهر از

 .كرد ياز همه جدا مبا فاصله و اختالف من و بارمان رو ! صد در صد! نه ،يقو يلياحتماال، به احتمال خ د،يكه شا يشهر

 .ها بود نيا يبه همه  يدييكه مهر تأ يفارس يآقا يحرف ها و
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 !ميو ن ازدهيافتاد،  اليبه ساعت دان نگاهم

دفعه  هي. ديكش يقينفس عم. سرش رو چرخوند. ما و قسمت راننده بود كرد نيكه ب ياهيس ي شهيبه ش ينگاه. به ساعتش كرد يهم نگاه اليدان

 :بارمان از جلو اومد يصدا. كم شد نيسرعت ماش. دوباره محكم لگد زد دم،ياز جا پر ايمن و رو. ر ون زدبا لگد محكم به د

 چه خبر شده؟ -

 :بارمان بلند گفت. به در زد يدوباره لگد. نداد يجواب اليدان

 !خسرو بزن كنار! اليدان! اليدان -

 داشته باشه؟ يشوم ينقشه  الينكنه دان. پر استرس بارمان دلم رو شور انداخت لحن

 :خسرو با تعجب بهمون نگاه كرد و گفت. نگذشت كه در باز شد يزيچ. متوقف شد نيماش

 شده؟ چه خبره؟ يچ -

 :بارمان از پشت سرش اومد يصدا

 !دست هات رو ببر باال! تكون نخور -

كه اسلحه  دميفقط دستش رو د. دميد يت سرش نمخسرو گنده بود، كه بارمان رو از پش كلياون قدر ه. خسرو از تعجب چهار تا شد يها چشم

 :گفت. خسرو رو از پشتش در آورد ي

 !دست اون دو تا رو باز كن! اليدان -

 :خسرو گفت. ميشد ادهيپ نياز ماش ايمن و رو. خسرو شد يشد و مشغول بستن دست و پا ادهياز ون پ. دست و دهن ما رو باز كرد اليدان

 !كنه يم داتونيپ ده،ينرس نجايا يلومتريك هيبه ! بارمان يرو نشناخت سيرئهنوز  د؟يفرار كن ديخوا يم -

 :گفت بارمان

 !حاال دهنت رو ببند ،يگ يباشه، تو راست م -

 :خواست دهنش رو با چسب ببنده، كه بارمان گفت. خسرو رو تموم كرد يكار بستن دست و پا اليدان

 !صبر كن -

 :كرد و گفت ايبه رو رو

 !ارياتر و دستماله، ورش دار ب شهيش هي نيماشداشبورد  يتو -

 :گفت اليدان ارهيرو دور زد تا اتر رو ب نيماش ايكه رو نيهم

 !بهت بگم يزيچ هي ديبارمان، با -

 :گفت بارمان

 .بعد يبذارش برا -

 :گفت تيبا عصبان اليدان

 !االن نيهم -
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 :گفت بارمان

 !بعد يگم باشه برا يبهت م -

 :با خنده گفت ديرس يظر مكه خونسرد به ن خسرو

 ،يايكه به خودت ب نيقبل از ا! مونه يتعجب و شوكه شدن نم يبرا ييكه جا يافت يدام م يقدر زود تو نيا. بارمان ميرس يزود به هم م يليخ -

 .كنند يم يسرت خال يگلوله تو هي

 :بدون توجه به خسرو آهسته گفت اليدان

 !يدون يماجرا رو نم يتو همه  -

 :گفت رلبيرو شوت كرد و ز نيزم يسنگ رو تيبا عصبان اليدان. ديسر رس ايموقع رو نيهم در

 !احمق -

 :بارمان بهم گفت. گرفت ايو دستمال رو از دست رو اتر

 !جلو نيبش -

 :اعتراض كرد ايرو

 ست؟يخوب ن شيخوره؟ مگه رانندگ يم يدختره به چه درد نيپس ا -

 :گفتم. رميبگ دهيرو ناد ايكردم لحن بد رو يسع

 !پشت فرمون نميش يمن م -

نشه، با  ريزد و مطمئن بودم تا ماجرا ختم به خ يبه شدت م نهيس يقلبم تو. ديترك ياز درد داشت م. دميبه سرم كش يدست. فرمون نشستم پشت

 .رهيگ يزنه و آروم نم يم جانيه نيهم

 :دميرو شن اليدان يصدا. جاده كشوندند يزحمت به گوشه  رو با زور و هوشيب يخسرو اليكه بارمان و دان دميبغل د نهيآ يتو از

 .گهيبلند كن اون پاش رو د. چهار ساله است يدختر بچه  هي يزورت اندازه  -

 :داد زد بارمان

 .يكرد يم نجاشميفكر ا ديتا معتادم كنن، با يكه من رو فرستاد ياون موقع -

 :بلند گفت يهم با صدا اليدان

 !تو حقت بود -

 .چهارساله هم كمتره يدختر بچه  هيدونستم زور من از  يهرچند م. شدم ادهيپ نيمنم از ماش. كمك بارمان رفت به ايرو

 .جاده ول كردند ي هيحاش يخسرو رو تو دم،يرو دور زدم و بهشون رس نيماش تا

. چراغ برق نبود رياز ت يكرد، خبر يكه چشم كار م ييتا جا. و پر تپه و چاله بود يميقد يبانده، با آسفالت هي يجاده  هي. به اطرافم كردم ينگاه

 يجلو از دند،يرس يبه نظر م رهيت يكه سرمه ا ييبود و ابرها اهيس اهيس. به آسمون كردم ينگاه. گرفته بود يبلند يها اهيدور و بر جاده رو گ

 .شد يم دايآسمون تهران به زور دو سه تا ستاره پ يوت. بودم دهيآسمون ند يهمه ستاره رو با هم تو نيا ميزندگ يتو. شدند يهالل ماه رد م
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وارد  اليو دان ايبارمان، رو. انداختم نييسرم رو پا. ديرس يبه نظر م بيو غر بيعج بهشتيارد يكم برا هيداشت، كه  يمرطوبش سوز يهوا

 :و گفت ديكش رونياومد، دوباره اسلحه اش رو ب يبارمان كه نفسش به زور باال م. جاده شدند

 !دست و پات رو ببنده ايون و بذار رو يحاال برو تو! اليخب دان -

 :گفت ايرو

 !گهيجا كنار خسرو ولش كن د نيهم -

 :گفت يبا بدجنس بارمان

 !هيماجرا چ ي گهيخوام اول بفهمم اون نصف د يم يتونم ولش كنم، ول يم ييهرجا -

 :زد و گفت يپوزخند اليدان

 !يكن يم انتيوباره بهم خته دلم مطمئن بودم د ييجورا هي -

 :گفت بارمان

 .يهست يا نهيك يده بدجور يتجربه نشون م. كردم يدست شيپ نيهم يبرا ،يبه دل گرفته باش نهياول ك انتيترسم از اون خ يراستش م -

 :دوباره پوزخند زد و گفت اليدان. نشون داد اليبا سر من رو به دان و

 !يكرد يچه غلطكه  يفهم يزود م اي ريباشه، د! آهان -

 :گفت بارمان

 !زود باش! ترالن سوار شو -

 .بست يرو م اليدان يداشت دست و پا ايبود كه رو يصحنه ا دم،يكه د يزيچ نيآخر

بود كه ازش حرف  دهيرو با خودش دزد اليبارمان دان. گرفت يبودم و قلبمم آروم نم جيو و جيآدم گ هي. دونستم چه خبره يشده بودم، نم جيگ

 دونستم؟ ينم يچيچرا من ه. اليدان ي نهياول، ك انتيبود؟ خ يچ انتيخ يماجرا يبود، ول يفكر خوب بكشه؟

 :گفت. ديرس يبه نظر م يسرحال و پر انرژ. جلو نشست بارمان

 !شيرانندگ هيخانوم ما چطور نيا مينيبب ميخب، بر -

 :تعجب گفتم با

 با ون؟ -

 :و گفت ديخند

 !ستيكه در حدت ن ديببخش -

 :رو به بارمان كردم و گفتم. هم سوار شده بود ايرو. دميون رو شن يبسته شدن در پشت يبعد صدا ي قهيدق دچن

 ؟يكمربندت رو بست -

 :گفت بارمان

 !خانوم بشم و كمربندم رو نبندم هي نينگران نباش، امكان نداره سوار ماش -
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 :بارمان داشبورد رو گرفت و گفت. شد از جاش كنده نيآف ماش كيبلند ت يبا صدا. بهش رفتم يغره ا چشم

 !نكن عيبگذره بعد ضا قهيهول نشو، بذار پنج دق -

 :مشت به پهلوش زدم و گفتم با

 !مسخره ام نكن نامرد -

 يرانندگ يراه شوسه ا هي يآسفالتش اون قدر داغون بود، كه انگار داشتم رو! بود يداغون و قشنگ يجاده . برقرار شد نمونيسكوت ب. ديخند

 :گفتم. كرد يبارمان داشت به آسمون نگاه م. كردم يم

 ؟يرو لو داد ايرو يجد يچرا جد! يفروش يما رو م يلحظه فكر كردم دار هي -

 :گفت ايرو. دمياز جا پر. زد شهيبه ش يبا چ ايدونم رو ينم

 ؟يچرا من رو لو داد! گه يراست م -

 :و گفت ديخند بارمان

 !موقته كه تو رو لو داد يليمن خ -

 :با تعجب گفت ايرو

 ؟يچ -

 :بارمان گفت. شد از توش خوند يتعجب و وحشت رو م يبود ول فيضع صداش

 !گم يشدم؟ حاال االن ولش كن، بعدا براتون م سيرئ يچه جور يكن يفكر م -

 :ول كن نبود ايرو

 ؟يتو من رو فروخت ؟يچ يعني -

 :گفت بارمان

اطالعات خوب بهشون دادم، اونا هم در عوضش بهم پست ! ميفرار كن ميتونست يوقت نم چيشتم، هكه دا يبا اون پست. رميخواستم پست بگ يم -

 !ميكردم االن در حال فرار كردن نبود يكار رو نم نيدادن، بده؟ اگه ا

 :دميپرس

 رو نبردن ازش حرف بكشن؟ ايپس چه طور رو -

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

 ديبا ما بمونه، تا شا اياحتماال گذاشتند رو نيهم يبرا. دونستند يرو خوب م نياونا هم ا. ديشه حرف كش ينم يتراح نيطور آدما به ا نياز ا -

 .جمع كنند يشترياطالعات ب اي رن،ياز مافوقش بگ يرد

 :دميتعجب پرس با

 ؟يمطمئن -

 :با خنده گفت بارمان
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 !نه -

 :گفتم

 ؟يبردنش چ يم ايكشتنش  يوقت م هياگه  -

 :بهم كرد و گفت يهيگاه عاقل اندر سفن بارمان

خالص  ريجاسوس ت هيتو سر  اديوقت نم چيشه، ه يوارد م يدوست قيكه مد نظرشونه رو بدزده، از طر ييكه آدم ها نيا يكه به جا يگروه -

 .كنم ينيب شيقدرها باهاشون كار كردم كه بتونم كارهاشون رو پ نيا. استهياساس كارشون س! كنه يخال

 .بود يزيچ ،ييناسزا ،ياحتماال فحش. دميشن يگفت كه درست نم ياون پشت م يزيچ هيشت دا ايرو

 :بارمان گفت. كه جاده تموم شد دميكش يم ازهيداشتم مرتب خم. و كم كم خوابم گرفت ديخونم ته كش يتو نيساعت بعد آدرنال هي

 .مير يلو م نيماش نيرو نگه دار، با ا نيماش -

 :دميتعجب پرس با

 م؟يكار كن يچ پس -

 :گفت بارمان

 .ميكن يم شيكار هياونجا، صبح كه شد  مير يم ه،يآباد هي نجايا يها يكينزد -

 :شدت تعجب داد زدم از

 ؟يندار ينقشه ا چيه ؟يچ يعني نيا م؟يكن يم شيكار هي -

 :اعصاب خردكنش گفت يِبا خونسرد بارمان

 .ميكن يم داينداره، نقشه هم پ يبيع -

تخته اش  هيبارمان ! كردم جونم رو وسط گذاشتم يتيكه چه خر دميرس جهينت نيهمون لحظه به ا. نگاهش كردم يبا ناباور. ر زدمرو كنا نيماش

 !گروه رو دور بزنه؟ نيخواست ا يبدون نقشه م. كم بود

با من، عشق و احساسش،  شيدوست يلو ،يدونم چه نقشه ا ينم ؟يكه اگه همش نقشه باشه چ ديفكر از كجا به ذهنم رس نيدفعه ا هيدونم  ينم

 !زه؟يبهم بر يرو باز كنه و همه چ اليدان يدست ها! اره؟يب ايسر من و رو ييبال هيدفعه  هياصال نكنه . ايرو يماجرا

 ينداره، م يكرد نقشه ا يهاش ادعا م استيس يكه با همه  يمرد خونسرد نينسبت به ا. نسبت بهش تو وجودم شكل گرفت يمتضاد احساسات

 يم. كرد ينگاهش، آدم رو اغوا م يكه از پشت آب يطنتيوسوسه، با ش يآقا. دميترس يم زشيوسوسه برانگ يمرد و چشم ها نياز ا. دميترس

 .آخر رو بهم بزنه يضربه  انتيو خ يديبا ناام ،يدوارياوج ام يو تو رهيرو بگ ميدامن زندگ طنتيش نيا دميترس

******* 

هم گام با  ايمن هم گام با بارمان و رو. اومد يرفت و بارمان با فاصله پشت سرش م يجلوتر م اليدان. باز شه اليدان يدستور داده بود پا بارمان

اتر  ي شهيدر ش اياز قضا رو. مينكرد دايپ يبه درد بخور زيچ يول. ميبود ختهيبه درد بخور به هم ر ليكردن وسا دايپ يكل ون رو برا. بود اليدان

كردن مگس  هوشينگاه كرده بود و گفته بود كه به درد ب شهيش ياتر تو يمونده  يبارمان هم به باق. بود دهيپر شترشيود و برو خوب نبسته ب
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 .خوره يهم نم

 :رو به بارمان كرد و گفت ايرو. ميكرد يرفت باز م يپاهامون فرو م يتو زشونيت يكه تا ساق پامون بود و خارها ييها اهيگ نيرو از ب راهمون

 .ده يلومون م ميكه سر جاده ول كرد ينيماش نيا -

 :گفت بارمان

 .كشه يبه اونجاها نم م،ير ينه بابا، صبح م -

 :گفت ايرو

 .شه يمشكوك م م،يدينرس ششيكه چرا هنوز پ ه،يقض نيتا صبح به ا يمحب -

 :كرد و گفت يمكث. به اطراف كرد ينگاه بارمان

 .مير يجا م نيبهت كه گفتم صبح از ا -

 :اعتراض كردم. دهنش رو باز كرد تا مخالفت كنه ايرو

 .جا دورش كن نيو از ا نيماش شيبرگرد پ ياگه ناراحت! گهيبسه د -

 :بارمان گفت. نگفت يزيسرش رو به سمت جلو چرخوند و چ ايرو

 كار رو بكنم؟ نيمن برم ا ينكنه انتظار دار -

 :داد و گفت رونينفسش رو با صدا ب ايرو

 !رهيده بود كه ترالن هم طرف بارمان رو بگمون نمونيهم -

به ساعتش كرد و  يبارمان نگاه. بود يآباد هي يبيسراش نييپا. ميديرس يبيسراش هيبه  ميرفت شيخشك كنار جاده پ يها اهيگ نيكه ب يكم

 :گفت

 .شهر ميرسون يم لهيوس هيهوا كه روشن شد، خودمون رو با  گه،يد ديزود باش -

 :بارمان صداش رو باال برد و گفت. در آورد ييصدا با دهن بسته اليدان

 ؟يدار يحرف ه؟يچ! تهران مير يم! آره، شهر -

 يرفت و سركش يكه بدون دردسر درست كردن داشت جلومون راه م نيا. زد يهنوز مشكوك م. تأسف تكون داد يسرش رو به نشونه  اليدان

 .از قبل شتريب دم،يترس يهنوز ازش م. قشقرق به پا كنه يككل هيهر لحظه انتظار داشتم كه با ! بود بيكرد عج ينم

از اون  يميبود كه ن يبود، تنها منبع نور، نور ماه كيهمه جا تار. با ترس به اطرافم كردم ينگاه. شغال بلند شد يبه زوزه  هيشب يزوزه ا يصدا

 كرده تياعتماد به نفس كاذب بارمان به منم سرا. دميترس ينم طيشرا نياز ا. زد يم نهيس يقلبم محكم تو. پنهان شده بود يسرمه ا يابرها ريز

 .ديفقط اضطراب داشتم، اضطراب شد. بود

محقر به  يليخ. قرار گرفته بودند يگل ابونيخ هيمختلف از  يخونه ها به صورت نامرتب و با فاصله ها. پام بود ريافتاد كه ز ييبه خونه ها چشمم

آب  رهاشيمخزن بزرگ آب بود، كه از ش هي يآباد يابتدا. بود يگل وارهاشونينس شاخ و برگ درخت و دسقف هاشون از ج. دنديرس ينظر م

 :آهسته گفت ايرو. شده بود ليمتعفن تبد يكنار مخزن، به لجنزار نيزم. آب افتاده بود يخال يدو تا دبه  يكيدور و برش . كرد يچكه م
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 م؟يكار كن يخب حاال چ -

 :كردم گفتم ينگاه م يده به وضع تأسف بار آبادخور نيچ ينيكه با ب من

 !شب بهمون جا بدن هيپول  يقبول كنند در ازا ديشا -

 :گفتم ديبارمان كردم و با شك و ترد يبه كوله پشت ينگاه. زد يپوزخند بارمان

 .ميما پول ندار يراست! آهان ه؟يچ -

 :گفت بارمان

 .اسكناس هم ندارم هينه،  -

 :اخم كرد و گفت ايرو

 دادن؟ ينم يپول چيبهت ه ؟ينبود سيمگه تو رئ ؟يچ يعني -

 :زد و گفت يلبخند بارمان

 .همش رو خرج كردم -

 :ديبا تعجب پرس ايرو

 !ينبود دنيبابا اهل لباس خر نيتو كه مثل ا ؟يخرج چ -

 :بارمان گفت. داد يم لمونيتحو ياحتماال اگه دهنش با چسب بسته نشده بود، پوزخند. نگاه كردم اليصورت دان به

 !گم يبعدا بهت م -

 :گفتم. لبش نشست يرو يلبخند. ديبه چونه اش كش يدست

 ؟يدار ينقشه ا -

 :و گفت ديخند بارمان

 !هم نه، دو تا يكي -

 :زد و گفت يلبخند ايرو

 !يخالفكار حرفه ا هيمثل  -

 :خشاب اسلحه اش رو چك كرد و گفت بارمان

اول اجرا نشد،  يدوم داره، كه اگه نقشه  ينقشه  هي شهيهم هم يخالفكار حرفه ا هي. ميخالفكار حرفه ا هين متأسفانه م. ميباش نيواقع ب ديبا -

 پ. دوم رو اجرا كنه ينقشه 

 

******* 

. اشهشده ب يدنيد اليدان ي افهيزدم ق يحدس م يبودم، ول ستادهيمن پشتشون ا. بودند ستادهيا اليو بارمان دو طرف دان ايرو. در زد بارمان

 !ساعت همه خواب بودند، چه برسه به اونجا نيشهر هم ا يتو گهيد. ديبارمان با مشت به در كوب. خورد ياحتماال داشت به شدت حرص م



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥٩ 

 يگفت و دستش رو رو ينينشونه گرفته شده بود، ه اليدست بارمان، كه به طرف دان يتو ياسلحه  دنيبا د. در رو باز كرد ديبا چادر سف يزن

 :بارمان گفت. اشتقبلش گذ

 .باش عيخانوم برو تو، سر -

 :لرزون گفت ييبا صدا زن

 چه خبر شده؟ -

 :گفت بارمان

 .دم يم حيخانوم عجله كن، االن براتون توض. هستم سيمن مأمور پل -

 :گفت ايرو

 .ديباش عيتو، سر دييبفرما -

 :زن گفت. ميوارد خونه شد ميكه منتظر تعارف زدن زن بش نيا بدون

 .ديبدون اجازه وارد خونه ش ديخبر شده؟ شما نباچه  -

 :بارمان گفت. زدم يحدس رو م نيمرطوبش ا ياز هوا ديبا. ميپس شمال كشور بود ه،يداد شمال ياش نشون م لهجه

 .مير يجا م نيرسه و از ا يم يكمك يرويكرده باشن، صبح ن نيمرد مجرمه، هم دست هاش ممكنه كم نيا. سميخانوم من مأمور پل -

 :زن گفت. نمياش بب رهيت يچشم ها يتونستم برق ترس رو تو يم ،يكيبا وجود اون تار. ديانگشت اشاره اش رو گز زن

 .دارم كيكوچ يمن بچه  د،يدردسر ننداز يسركار، ما رو تو -

 :گفتم ايبه رو رلبيز

 !يريبم يآ -

 .زن تنها بود هيظاهرا خونه مال  يول رزنه،يپ هيل نشده، خونه ما ريوقته تعم يليخونه خ يوارهايحدس زده بود چون د ايرو

 :با ترس و لرز به سمت در خونه رفت و گفت زن

 .من، من برم دادشم رو صدا كنم -

 :با تحكم گفت بارمان

 .خبردار نشه، به نفع خودتونه يكه كس نيا! ديجا بمون نيلطفا هم -

با اضطراب . خودتونه تيبه خاطر امن ايگفت به صالح  يم ديبا ديشا. كم گند زد هياحساس كردم بارمان . خونه برقرار شد يلحظه سكوت تو هي

 !اول بارمان ياز نقشه  نميا. به طرف در رفتم و خودم رو جلوش انداختم عيسر. ديدفعه زن به طرف در دو هيبه زن نگاه كردم، 

 :گفت شيشگيهم ياسلحه رو به سمت زن گرفت و با اون خونسرد. و كنار زد اليدان بارمان

جا  نيصبح از ا. ارهي يبه وجود نم يمشكل كتيكوچ يتو و بچه  يبرا يكس. يخواد نگران باش ينم. يشه، اشتباه كرد يطور نيخواستم ا ينم -

 .مير يم

 :بارمان با تحكم گفت. زد يكوتاه غيسرش رو با دست گرفت و ج. نشست نيزم يرو زن
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 .رميگ يپس م وگرنه حرفم رو ؟يديفهم اد،يصدات در نم -

 :كرد و گفت ايبه رو رو

 .راحت تر باشه الشيبچه اش باشه كه خ شيبذار پ. كن دست و دهنش رو ببند دايپ ،يزيچ ،يمالفه ا هي -

وند، تا اون قدر به اتاق م ،يكياون تار ينگاهم تو. ديلرز يم ديب نيع. هاش نگاه كردم هيبا تأثر به ناله و گر. بلند كرد نيزم يزن رو از رو ايرو

 .كه به دهنش بسته شده بود خفه شد يدستمال يهاش تو ياحتماال ناله و زار. زن ساكت شد يها هيگر يصدا

 :بود كرد و گفت نيزم يكه رو يبه فانوس نفت ينگاه بارمان

 .برق ندارن -

 :گفتم

 م؟يكار كن يچ ادياگه شوهرش ب -

 :گفت بارمان

 .از شوهرش نزد يگفت داداشم، حرف -

مربا  ي شهيبه ش هيشب ييها شهيطرف ش هي. كهنه پهن بود يقال هي نيزم يرو. به دور و بر اتاق كردم ينگاه يكيتار يرو تنگ كردم و تو چشمام

كرد  يم يبارمان داشت سع. رفت نياضطرابم دود شد و از ب. خونه قرار داشت ي گهيطرف د هيزن هم  ياطيبساط خ. شده بودند دهيكنار هم چ

 :گفتم. شن كنهفانوس رو رو

 .كشه يذره نفت چه قدر زحمت م هي نيبه خاطر هم ستيمعلوم ن. مياستفاده كن لشونياز وسا ميولش كن، ما حق ندار -

 :اومد و گفت رونياتاق ب ياز تو ايرو

 .رخوارهيبارمان، بچه اش ش. بستمش -

 :بارمان گفت. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 .ميكن يم يفكر هيشد  داريفعال كه بچه اش خوابه، اگه ب -

 :گفتم. كردم اخم

 .ياريخالف كار و بد رو در ب يآدم ها يقدر ادا نيخواد ا يبسه، نم -

 :دستاش گرفت و گفت نيصورتم رو ب. ستاديرو به روم ا. از جاش بلند شد بارمان

 .ترالن ارميمن ادا درنم -

 نيزم يرو. بارمان از كنار من رد شد! زدم خي. بارمان بود يظلمات، چشم ها و يكياون تار يتو يرنگ زيانگار تنها چ. چشم هاش نگاه كردم به

 :و گفت ديدراز كش

 .تعارف نكن پسرم ن،يجون بش اليدان -

كردم و ازش  خيدادم،  هيتك واريكه به د نيهم. منم كنار فانوس نشستم. ديجو يناخن هاش رو م. مشخص بود مضطربه. دم در اتاق نشست ايرو

 .نشست يا گهيد يگوشه  اليدان. مفاصله گرفت
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 ينگاه. زد ياون زن تنها موج م يخونه  يكه تو يفقر اياز حرف بارمان، . ناراحت بودم يدونم از چ ينم. محقر خونه گرفتم يرو از فضا نگاهم

 ...يشدم، ول يشد اگه عاشقش نم يدردسرتر م يآروم تر و ب زيچه قدر همه چ. به بارمان كردم

 يكه نم يزيتنها چ. كه من رو تا اون لحظه نگه داشته بود، احساسم به بارمان بود يزياون چ يهمه . دونستم يآوردم، م ينموقت دووم  اون

 .نگاه بارمان بود يتو يكنم، وسوسه  ميتسل يوونگياطرافم، خودم رو به جنون و د يها ياهيس نيذاشت ب

 

****** 

 :اون رو شكست ايروكرد كه  يحكمران نمونيدونم چه قدر سكوت ب ينم

 ؟يكرد يخب بارمان، پول هات رو خرج چ -

 :گفت بارمان

 .خرج فرار -

 :گفت ايرو

 !يزحمت افتاد يدستت درد نكنه، تو! ميريگ يآفتاب م ميو دار ميهتل پنج ستاره كنار استخر نشست هي يكه تو نميب يآره، م -

 :گفت بارمان

 .شيبشنو يخوا يولش كن، نم ا،يرو -

 :گفت ايرو

 .خوام بشنوم يكه م هيزياون چ نيچرا، اتفاقا ا -

 :بارمان گفت. شغال بود يزوزه ها ياومد، صدا يكه م ييتنها صدا. برقرار شد نمونيدوباره سكوت ب. كرد يپوف بارمان

 .اميمن باهاتون نم ا،يرو -

 :و گفتم دميجا پر از

 ؟يگ يم يدار يچ -

 :گفت ايرو

 !بارمان ميما قول و قرار داشت -

 :صاف نشست و گفت بارمان

ره  يبرسه، سرم م يمن اگه پام به كالنتر. ايتو خارجه رو اراتياخت يمشكالت من از حوزه  دميخرده فكر كردم و د هيخب، راستش، من  -

 .دار يچوبه  يباال

 :گفت ايرو

 .يستيگم كه مقصر ن يبهت كه گفتم، بهشون م -

 :گفت. شد زيخ ميو نگاه بدنش كرد  هيهر دو آرنجش رو تك بارمان
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 ست؟يكه مربوط به كار باند ن ييزهايچ يحت -

 :گفت ايرو

 ه؟يمنظورت چ -

 :بارمان گفت. ميهر سه تامون بهش زل زده بود. باال اومد و به بارمان نگاه كرد اليسر دان. كرد يمكث بارمان

 يبرا يمن مدرك. منه هيشواهد عل يهمه  ،يون كار رو نكردم، ولمن، من ا. به باند نداره يكه ربط يزيچ. رهيجرم بزرگ گ هيمن پام به خاطر  -

 .باند نداره يبه ماجرا يربط چيموضوع ه نيندارم و ا ميگناه يب

 گفت؟ يم يبارمان داشت چ. تونم نفس بكشم يم يكردم به سخت احساس

 :گفت ايرو

 بوده؟ يجرمت چ -

 :و گفت ديدوباره دراز كش بارمان

 .ف بزنمخوام در موردش حر ينم -

 :گفتم

 .يگناه يب يتونه كمكت كنه ثابت كن يم ه،يمن قاض يبارمان، بابا -

 :گفت. و اعصاب خرد كن شكسته شده بود زياغراق آم يباالخره سد اون خونسرد. هياحساس كردم خنده اش عصب. ديخند بارمان

 ده؟ يآدم معتاد و خالف كار احساس ترحم نشون م هيبابات به  يتو مطمئن -

 :گفتم تيعصبان با

ازت متنفر بشم؟ كه فراموشت  يو رفت يرو تنها گذاشت ايمن و رو يكه وقت ؟يآدم بد و مزخرف نشون بد هيخودت رو  يخوا يچرا همش م -

 بشم؟ التيخ يو ب نميهات رو بب يكنم؟ كه بد

 :گفت بارمان

و  يسيوا يدوست دار ؟ينتونه چ ايو بابات قبول نكنه كمكم كنه  ماياگه باهاتون ب. يباش نيواقع ب يخوا يكه تو نم نهيآره، فقط مشكل من ا -

 ؟ينياعدام شدن عشقت رو بب

 :گفت ايرو. بغض گنده راه گلوم رو ببنده هيكردم نذارم با فكر كردن بهش  يسع. تصور رو از ذهنم پس زدم نيا

 .ميكن شيكار هي ميتونست ديبارمان، شا هيبگو جرمت چ -

 :آهسته گفت بارمان

 .ولش كن ،يچيه -

 :گفتم

تونه خطرناك تر از عذاب  يوقت ها ترس از جرم انجام نداده، م يليبهت بگم بارمان، خ يزيچ هيتونم  يفقط م ،يقاض هيمن به عنوان دختر  -

 يابه، انتخاب آدم هاانتخ نيبدتر يكه فرار كن نيا. يو از حقت دفاع كن يسيپاش وا ديبا ،يكار رو نكرد نياگه ا. وجدان جرم انجام داده باشه
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 !ترسو

 :پر از تمسخر گفت يبا لحن ايرو

 .دميرادمان همش بلوف بود، فهم يآره؟ ماجرا ،يباند پناه آورد نيبه ا نيهم يبرا. شه يم رميدستگ ييزهايچ هيتازه داره ! آهان -

 :گفت تيبا عصبان. دفعه بلند شد و نشست هي بارمان

كار رو بعد از  نيمن ا! يسؤال ببر ريما دو تا رو ز يرابطه  يشد؟ حق ندار تيحال! نداره يربط چيتو همن و رادمان به  يساكت شو، مسئله  -

 يم رميگ يم ميبعد من تصم د،ير يم نجايتو و ترالن از ا. ديكن يبحث رو تموم م نياالن ا نيهم! انجام دادم ميعاد يترك كردن زندگ يماجرا

 .هن ايرو هم با خودم ببرم  اليدان وامخ

 :بارمان دوباره نشست و گفت. باز هم سكوت. ديدراز كش دوباره

 ازت خواسته بود؟ يچ. يحرف زده بود يگه قبل از رفتن رادمان باهاش خصوص يترالن م! ايرو! يآ -

رو  تشيتم موقعتونس يم نشيفش فش شلوار ج يبود و فقط با صدا اهيلباساش كامال س. از جاش بلند شد و به سمت در رفت ايكردم رو احساس

 :گفت. بدم صيتشخ

. شه بهشون نفوذ كرد يرو جمع كردم كه نم الشيخ. باند ازم بپرسه يوترهايكاركرد كامپ يخواست در مورد نحوه  يم. نبود يخاص زيچ -

 !نيهم

 :گفت ايرو. نگفت يزيچ بارمان

 .آب بدم يسر و گوش هي رونيرم ب يمن م -

 :گفت بارمان

 .ستين ياصال فكر خوب -

 :گفت ايرو

 ؟يكردن چ زمونيخونه و سوپرا يتو ختنيدفعه ر هيهستن، اگه  يبه چ يچ نميكنم بب يجاده ها رو بررس نيخوام ا يم. هيچرا اتفاقا فكر خوب -

 .اميزود م. ور و اون ور نيا ميو بر ميفتيراه ب ميتون يتو روز روشن هم كه نم. ميبر ميخوا يكدوم سمت م ميبدون ديبا

 :بارمان گفت. در آورد يبيو غر بيعج يدهن بسته صداهابا  اليدان

 ؟يهواخور يبر يخوا يتوام م ه؟يچ -

 :خواست از جاش بلند شه كه بارمان گفت اليدان

 !نيبش -

 :گفت ايرو

 !هات تموم شده من برم ياگه بچه باز اليدان -

 .ميغرق شد يكيتار يبست و دوباره تو در رو ايرو. دميرو د اينور ماه صورت در هم رو يتو. باز شدن در اومد يصدا

 :گفت يبارمان با بداخالق. كرد يهنوز داشت تقال م اليدان. دميكش دراز
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 !گهيخفه شو د! اَه -

 گهيد يآدم ها يخواستم، چرا؟ چرا مثل همه  يمن فرار بدون بارمان رو نم. كنه يكردم قلبم درد م ياحساس م. بدهكار نبود اليگوش دان يول

 دادم؟ يوونگيد نيبود كه تن به ا يچ يپورشه بشم؟ آخر سنت شكن ايبنز  نيبا ماش افهيآدم پولدار و خوش ق هياشق نخواستم ع

دلم براشون تنگ . نيدعوا با مع. با ترانه يتلفن يخواهرانه  يرابطه . مامانم غيدر يب يمحبت ها. نگران بابام فكر كردم شهيهم يآب يچشم ها به

 !ايخدا... همبارمان  يشده بود، ول

قلبم آروم . دميكش يقيچشمام رو بستم و نفس عم. اومد ياذان م ياز دور دست ها صدا. دميدفعه از خواب پر هي. چشمام گرم شد يك دمينفهم

 .گرفت

گرفته  ييدابا ص. آدم مضطرب هيرفت، مثل  يطرف به اون طرف اتاق م نيكه با سرعت از ا دميبارمان رو د. زدم و چشمام رو باز كردم يغلت

 :گفتم

 .بارمان -

 :نگاهم كرد و گفت. ستاديدفعه ا هي

 ؟يداريب -

 :گفتم

 ؟يديچرا نخواب -

 :گفت بارمان

 .ولش كن -

 :گفتم تيعصبان با

 ه؟يولش كن؟ ماجرا چ يگ يم يچرا ه -

 :و گفت ديكش يآه

رادمان خودش رو انداخته تو . شه يفكر نكنم، نم خوام بهش يم يخودم بزرگ نكنم، ه شيمسئله رو پ نيخوام ا يم يه. نگران رادمانم -

 .كنم يرو خراب م يرو از دست بدم، همه چ ميترالن، من اگه خونسرد. كنم يآدم خونسرد رو باز هينقش  نياز ا شتريتونم ب ينم. دردسر

 :گفتم. دميترس اليخ يونسرد و بآدم خ نياز ترس ا دم،يترس. كرده بود خيدستش رو گرفتم، دستاش  ستادم،يكنارش ا. جام بلند شدم از

 ؟يترس يم ياز چ -

 :و گفت ديكش يآه بارمان

 ميهمون موقع بود كه كشف كرد. خوب بود شياضيرادمان ر. من خوب بود ستيز. بودم يبودم، با رادمان همكالس رستانياول دب يوقت -

كنه، نه جوهرش پخش  يمثل كاغذ فش فش م بيج يشه، نه تو ينه پاره م. خصوصا دستمال توالت. هيتقلب دستمال كاغذ يبرا لهيوس نيبهتر

 .ميرسوند يتقلب م همبه  يجور نيا. شه يم

 :گفتم آهسته
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 !نوشت يدختر راشد يكه رادمان برا يمثل دستمال -

 :سر تكون داد و گفت بارمان

 يرو نيهم يبرا. به امن بودن اتاقم فكر كنمتونم  يمن اومد دفترم، مطمئن نبودم كه چه قدر م دنيد يكه رادمان برا يراستش، روز. آره

 .رادمان نوشتم يبرا يزيدستمال چ

 :كردم و گفتم اخم

 ؟يچ -

 :گفت بارمان

 .بفرستش اون ور مرز سيرو درست انجام بده، كه رئ تيبهش گفتم مأمور -

 :گفتم

 ...يعني نيخب، ا -

 :انداخت و گفت نييسرش رو پا بارمان

 .برده نيشانس خودش رو از ب يهمه . ندادهرادمان به حرفم گوش  يعني -

 :ادامه داد د؟يلرز يبارمان م يصدا چرا

. كنم داشيخواستم اون ور مرز پ يم. ور مرز ردم كنند نيدادم، كه از ا يقاچاقچ يسر هيكه داشت رو به  يپول يمن همه  ،يعني... خواستم يم -

 .نهتن م يكنه، برادرم عشق منه، پاره  يراحت زندگ ايدن نيا يتو. مهمه كه سالم باشه برام يول نمش،يكه اون ور مرز نب ستيترالن، برام مهم ن

 :چشمش جمع شده بود؟ گفت ياشك تو يعني. براق شده بود چشماش

. دوستم بود نيبهتر. كرد ياومد، اون بود كه من رو آروم م يكه از پس شوهر و بچه هاش برنم يمادر يبه جا. بود شمياومدم پ ايبه دن ياز وقت -

ترالن، با . كه كمكش كرد عالقه مند شدم يبه هر كس. كرد متنفر شدم تشيكه اذ ياز هر كس. بچه ام نكنم يبرا ديبراش كردم كه شا ييكارها

 نيربهت نيا. انجام دادم ميزندگ يبوده كه تو يكار نيبهتر نيكردم ا يفكر م شهيهم. رو به خاطرش دادم ميزندگ ت،يبا رضا ل،يبا م عشق،

 .تونم ترالن يرو بدون رادمان تحمل كنم، نم ايتونم دن يمن نم. برام داشته يزندگ نيبوده كه ا يا دهيفا

. گاه باشم هيمن عادت نداشتم تك. پشتش رو نوازش كردم. شونه ام گذاشت يسرش رو رو. بازوهاش رو نوازش كردم. رو رها كردم دستاش

 .دادن عادت داشتم هيمن به تك

 :مگفت آهسته

از  يكه خبر دهيفهم ديشا. ميو نجاتش بد ميكن داشونيپ ميتون يبه موقع م. شه يدرست م يهمه چ س،يپل شيپ مير يداشته باش، م ديام -

 .دونم يم اره،يشانس م. شه ينم يزيباش، چ نيكم خوش ب هي. وارد شه قيطر نيو خواسته از ا ستيخارج رفتن ن

 :و گفت ديخند يعصب بارمان

 !نهيزم يآدم رو نيرادمان بدشانس تر رادمان؟ -

 :در آورد و گفت گاريبسته س هي. رو باز كرد شيكوله پشت. آدم خونسرد رفت هيجلد  يدوباره تو. اومد رونيآغوشم ب از
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 .ييكه شده، به هر بها يمتيبه هر ق. كنم يسرشون خراب م يرو رو رانيا يهمه  اد،يسر داداشم ب ييباور كن، باور كن اگه بال -

كردم با  يافتادم، با اون آرامش، با اون ادب و احترام، احساس م يرادمان م ادي يكه عشق من به عشقش داشت و وقت يبه احساس. زدم لبخند

 .عشق و عالقه است نيا قيهمه تفاوت، با برادر بزرگترش، ال نيوجود ا

فضا پخش  يكه تو يدود گارش،يس شيآت فيبا نور ضع. و شدنور فندك روشن و بعد مح ياش تو رهيصورت ت. زد شيرو آت گارشيس بارمان

 :گفتم ارياخت يب. دميد يشد رو م يم

 .يمن رو از خودت متنفر كن يتون ينم -

 .گاريس شيشغال، آت يصدا. سكوت گريد بار

 :بارمان گفت. چشمم بهش بود. كردم يبا تموم وجود حسش م يول دمش،يد ينم خوب

رو به رادمان دادم،  مياشتباهه كه بگم زندگ نيراستش، ا. نبود نيروش من ا. نبودم اهيپست و س شهيمن هم. رالنطور نبودم ت نيا شهيمن هم -

 .من روحم رو فداش كردم

 :به سمتم برداشت و گفت يگام

زنه؟ آدم  يون سر مازش يو باورنكردن بيعج يكارها هيرن كه  ينفرت و انتقام فرو م يكه اون قدر تو يديرو شن يتا حاال داستان كسان -

ما هست  يوجود همه  يتو يزيچ هي. رسه؟ بذار من بهت بگم يم نجاهايآدم به ا هيشه كه  يم يپرسه چ يجور وقت ها از خودش م نيا شهيهم

 مهين نيما، فقط مال شماها ساكت و خاموشه و من مدت هاست كه غرق ا يهمه  ي گهيد ي مهياون ن. ميبد ياهيكنه تن به س يمكه دعوتمون 

 .يآدم بش گهيبار د هيكنار و  شيسخته بذار يليخ ،يهاش بش ياهيو س مهين نيا رياس يوقت. شدم

 :زد و گفت گارشيبه س قيعم يپك

كردم دارم  يحس م. كردم خيحس كردم از درون . اون شب بهم دست داد يبيحس عج هي. بودم نهيكه آرمان مرد، پر از بغض و ك ياون شب -

انتقام به سرم زد و من االن  ياون شب هزار هزار راه برا. رادمان بعدها بهم گفت اون شب فكر كرده بود من خل شدم. زنم يلبخند م ليدل يب

 .حس سپردم نيرو به ا متماما خود

 :به طرفم اومد و گفت. رو خاموش كرد گارشيس

بالها،  نيا ،يزندگ نيروزگار، ا نيآدما، ا نيوز مثل تو بودم، ار هيمنم . به امشب فكر كن ،يمن رو به خاطر كارهام محكوم كن يهر وقت خواست -

 .خودم كرد ريمن رو اس

 :گفت. دادم يم صيهم تشخ يكيتار يتو يرو حت لبخندش

 .گرميد مهيآن ن رياس -

 :تكون دادم و گفتم يسر

 .فهممت ينم -

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

 .يوقت نفهم چيباور كن دوست دارم ه -
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 :به ساعتش كرد و گفت ينگاه

 .كرده ريد ايرو -

 :بارمان گفت. دهيكردم خواب يفكر م. دميبه سمتش چرخ. ديبا دهن بسته خند اليدان

 ؟يخند يم يچته؟ به چ -

 :كردم و گفتم اخم

 من لو بده؟ شيرو پ يزيچ يترس يحرف بزنه؟ م يذار يچرا نم -

 :گفت بارمان

و چرت و پرت بگه كار  ارهيمردك هم بخواد ادا اصول در ب نياگه ا. كنم يام رو كنترل م ختهيه هم راالنم به زور اعصاب ب نيباور كن هم -

 .دم يدستش م

 :گفتم

 .دم يمن به حرفاش گوش م ا،يخب تو برو دنبال رو -

 :گفت يبلند و لحن معترض يبا صدا بارمان

 !ترالن -

 :و گفتم چسب رو از دهنش كندم. رفتم اليتوجه بهش به سمت دان بدون

 ؟يخند يچرا م ؟يگ يم يچ -

 :و گفت ديآهسته خند. نميرو بب الياز دان يتونستم هاله ا يبود و به زحمت م كيهنوز تار هوا

 .شه يدور م نجاياز ا لومترهايداره ك ايرو د،يگ يو به هم چرت و پرت م ديد يكه شما دو تا دل و قلوه م يكردم در حال يداشتم تصور م ،يچيه -

 :گفت نبارما

 .ببند دهنشو -

 :دميتعجب پرس با

 ؟يگ يم يدار يچ -

 :گفت اليدان

 !نيفرار كرد، هم ايرو -

 :گفت بارمان

 ه؟يك ايرو يدون يم -

 :با خنده گفت اليدان

 ا؟يجاسوس وزارت اطالعات با اسم مستعار رو! آمنه -

 گفت؟ يداشت م يچ. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. شد دترياش شد خنده
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 :فتگ اليدان

 .دميخند تتيبه خر يو كل دميگوشهام شن نيخودم با هم. بهت گفته ايدونم چ يآره م -

بدنم رو  يهمه  يفياحساس كردم لرزش خف. زدم خي. بهم دست داد يحس بد هي. زد يم نهيس يقلبم محكم تو. هم گذاشتم يرو رو چشمام

 .گرفت

 :گفت يبا بداخالق بارمان

 ؟يگ يم يارد يچ نميآدم حرف بزن بب نيع -

 :گفت اليدان

 يميت ياطالعات بود، كه از قضا تو نينفر مسئول گزارش دادن ا هي. كار گذاشته بودند يجاسوس ليو وسا كروفونيم يسر هي نيرزميز يتو -

 هي، لوش بدم و جاسوسه اياگه واقعا رو نمياش رو گرفتم، كه بب يخودم پ. دميرو شن ايرو يها يبند يخال يهمه . من بودند ردستيبود كه ز

 ياطالعات نيخبرچ هي شيچند وقت پ. كردم داياطالعات خوب پ يسر هي يهمش دروغ بود، ول. حرفاش رفتم يدنبال همه . رميبگ بپاداش خو

 يبرا .اطالعات شده نياز ا يسر هيباعث لو رفتن  ايرو يمتوجه شدند كه سهل انگار يريگيبعد پ. ده يبره و لو م ينفر م هي شياز باند رو پ

خواسته فرار كنه،  يبوده كه م يآدم معمول هي ايرو. دونسته يمقصر بوده، خودش هم خودش رو مقصر م ايظاهرا رو. نشتحت نظر گرفت نيهم

داشتم در موردش  يوقت. رو بشه ستيبه باند وفادار ن يليموضوع كه خ نيا ديترس يم. ديترس يم ارهيكه ممكن بود باند سرش ب ييچون از بال

همون . شده ختهيپول به حساب شوهرش ر ياديمبلغ ز هيبود،  كيسال قبل كه كارمون به مواد مخدر نزد چند دميكردم، د يعات جمع ماطال

كارها كرده بود كه  يليخ. بوده اياحتمال دادم كار رو. فروخته بمونينفر ما رو به رق هي ميدونست يم. از محموله هامون لو رفت يكيكه  ييموقع ها

دنبال راه . ديترس يباند م نياز ا گه،يد يها انتيخ ديو شا گهيد يليبه دال اي ليدال نيبه ا اي. تحت نظر بود شهيهم. ر باند تموم شده بودبه ضر

 .بست يبرات خال نيهم يبرا. فرار استفاده كنه يكنه، گفت ازت برا يتو مغزت خوب كار م ديچون د. فرار بود

 :گفت بارمان

 .مسخره است! ؟يجاسوس ليوسا كروفون؟يم. شدم ينم سيتو رئ يوقت جا چيبود، من ه يگ يكه م ينياگه ا. رت نگوخب، بسه، چ يليخ -

 :گفت اليدان

 .گرفتم رو رد نكردم نهيزم نيا يكه تو ييمن گزارش ها -

 يبارمان بعد از مكث. ارمان لطف كنهبه ب اليامكان نداشت، امكان نداشت دان. بارمان سكوت كرد. باال رفت ارياخت ياز شدت تعجب ب ابروهام

 :زد گفت يتوش موج م يكه ناباور يبا لحن يطوالن

 .يلطف رو بهم كرد نيچرا؟ ازم نخواه باور كنم كه ا ،يول -

 :گفت اليدان

من نباشه رو  يبرا يكه توش سود يمن كار. من نبود يبرا يسود چيلو دادن توام ه يتو. خواستم تنها برم يمن بهت لطف نكردم، فقط نم -

 يم حيترج. نبود يخاص زيچ يليآدم معتاد دردسرساز خ هيلو دادن  يشد، ول يبه نفعم م يليكردم، خ دايگفتم جاسوس پ ياگه م. دم يانجام نم

 .خرجش كنم يتونم درست و حساب يكه نم رم،يرو به عنوان پاداش بگ يتا پول م،يمون رو با هم اجرا كن هدادم نقش
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 :دميپرس عيسر

 انتيآره؟ بعد بارمان خ د؟يبا هم فرار كن ديخواست يم د؟يبود ختهيبا هم ر يبه منم بگه چه خبره؟ شما دو تا چه برنامه ا يكي ه؟ياجرا چم -

 كرد؟

 :بدون توجه به سوال من گفت بارمان

 در رفت؟ يعني -

 :گفت اليدان

 .ازت سوءاستفاده كرد و بعد رفت. فرار كرد نيهم يبرا. بسته يخال ايكه رو يديفهم يتو م د،يرس يكه پاتون به تهران م نيبه محض ا -

 :گفت بارمان

 !تونم باور كنم ينم -

 :گفت يبا بدجنس اليدان. برقرار شد نمونيلحظه سكوت ب هي

 بچه زرنگ؟ يگول بخور يكرد يفكر نم ه؟يچ -

 :گفت لايدان. احتماال شوكه شده بود و زبونش بند اومده بود. باز هم سكوت كرد بارمان

اتر رو باز گذاشت، كه اگه بهش  ي شهيدر ش نيهم يحتما برا. شيكشت يم يديفهم يخوب شناخته بودت، اگه م. كرد يبه نظرم كار عاقالنه ا -

 !آورد يسرتون م ييبال هياون  ،ياريسرش ب ييكه بال نياز ترس ا دياحتماال فرصت نكرد، وگرنه شا. ديكن هوششيب دينتون د،يشك كرد

 :جب گفتمتع با

 ؟يكرد يكارها رو به خاطر چ نيا يو تو همه  -

 :دفعه بارمان گفت هي

 .راست گفته يعنينشد،  داشيدروغ گفته، اگه پ اليدان يعنيشد  دايرم دنبالش، اگه پ يم -

 :گفت اليدان. خونه رو باز كرد در

 .ميبر نجايزودتر از ا ديبا! وقتت رو تلف نكن يخود يب گه،يرفته د -

 :گفتم تيبا عصبان. كرد يپوف اليدان. نكرد و از خونه خارج شد يتوجه بارمان

 !بندم يم گهيبار د هيدهنتو  اي يگ يهمش رو م اي ه؟يبارمان چ انتيخ يماجرا د؟يكار رو كرد نيا يچ يجواب من رو بده، برا -

صاف . نميرو بب اليلب دان يونستم پوزخند رواتاق، ت ينسب يروشن يتو. شد يكرد و اتاق داشت روشن م يداشت طلوع م ديكم خورش كم

 :نشست و گفت

تونستم ازش  ينداشتم، نم يچون زندگ يپول داشتم، ول. رو از دست دادم ميعاد يزندگ يكردم، ول يآدما همكار نيمن به خاطر پول با ا -

تونستم از گروهشون  ينم. نداشتم يراه برگشت. رفت نيو پوچ از ب چيه يبرا ميزندگ يهمه . خالفكار ،يكم كم شدم قاتل، جان. بكنم ياستفاده ا

 يسر هي شيبستن قرارداد پ يبه من و بارمان داده شد، كه برا تيمأمور هي شيچند وقت پ. گرفتم فرار كنم ميتصم نيهم يبرا. مجدا ش

گفتن كه  يم. ميديها به توافق نرس يبا قاچاقچ يبود رو از مرز رد كنند و به ما برسونن، ول سيكه مد نظر رئ يقرار بود محموله ا. ميبر يقاچاقچ
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قدر كارشون  نيحتما ا. خوام يكه من م هيزيهمون چ نيا دميراستش، خب من د. فرستند اون ور يور مرز م نيفقط آدما رو از ا دا،يدج يفقط تو

كه حتما  نياولش ا ليدل. ليبه هزار تا دل. ا برمخواستم تنه يبود كه نم نجايفقط مشكل ا.. كارش انتخاب كرده ياونا رو برا سيخوب بوده كه رئ

 گهيد يها لياز دل يكي. لو برم و شرم رو بكنند سيرئ شيموقع خروج از كشور پ دميترس يم. شناخت داشت كه انتخابشون كرد شونرو سيرئ

دم پر دل و جرئت رو با خودم همراه كنم، كه آ هيگرفتم  ميبود كه تصم نيا. هيكار خطرناك ييبود كه كال خارج شدن از كشور به تنها نيام هم ا

 .شد كه در گوش بارمان خوندم كه با من از كشور خارج شه نيا. شه، حداقل كم بشه ينم حلاگه مشكالتم 

 :دميتعجب پرس با

 چرا بارمان؟ -

 :زد و گفت يلبخند اليدان

كه دور و بر خودم  يتنها آدم. استهيس ست،يباند خشونت ن نياساس ا و هيكه پا يديرو فهم نيحتما ا يول ؟يدون يباند م نياز ا يچ ،يدون ينم -

كه  دميفهم يصحبت هاش م نيحواسش به بارمان بود و ب شهيهم يمحب ياز طرف. داشت، بارمان بود استيرفتارش س يكم تو هيشناختم كه  يم

تر از من آدم  عيگفت سر يم. ها بارمان رو با من فرستاد يچاقچقرارداد بستن با قا يبرا نيهم ياصال برا. بارمان داره يحساب رو رو نيهماونم 

 ؟يكنه، دقت كرد يم سيكه رئ هيكار هيشب يليخ نيا. شناسه، خوب بلده چه طور بهشون ضربه بزنه يهم كه آدم ها رو م يوقت. شناسه يها رو م

 .يدون يباند م نيدونم چه قدر از ا ينم هالبت

 :گفتم

 شناسن؟ يرو م گهيهمد سيبارمان و رئ ه؟يحرف چ نيا يحاال معن. يفكرش رو بكن كه ياز اون شتريب يليخ -

 :گفت اليدان

 ؟يحرف ها بهتره دستام رو باز كن ي هيبق دنيشن يبرا يكن يفكر نم -

 :گفتم يبداخالق با

 .ياعتمادم رو جلب كن يشه كه بتون يباز م يدستات وقت -

 :گفت. نداره يچاره ا ديانگار فهم. و برش كرد به دور ينگاه. كرد يمكث. ديكش يآه اليدان

تونند  يم نيهم يبرا. كنند يبه هم فكر م هيشب اديز يليكه خ نهيمهم ا ينه، ول ايشناسدش  يكه بهت بگم بارمان م هيك سيدونم رئ يمن نم -

شه، بارمان  ادهيبرامون پ يكردم اگه نقشه ا ياحساس م. خواستم بارمان رو با خودم ببرم يم نيهم يمن برا. نيكنند، هم ينيب شيرو پ گهيهمد

 يشد، به بچه ها يبود، صداهاشون ضبط م كروفونيم اليو و نيرزميز يجاها يسر هي يتو. هم ساپورتش كردم يليخ. رهيتونه جلوش رو بگ يم

 يبره، چون م رانيخواست از ا يبود كه نم نيمشكلم با بارمان ا لياوا. فتهيدردسر ن يموضوع رو فاش نكنند كه بارمان تو نيپول دادم كه ا مميت

زحمت بندازه  يو پوچ تو چيه يخودش رو برا ادينم سيازمون نشه، رئ يو خبر ميكردم كه اگه بر شيراض. ارنيب ييد سر خانواده اش باليترس

 يدون يم. مخ بارمان رو زد. شد دايپ ايرو دختره نيا يكه سر و كله  نيتا ا. كنه ميشد كه بارمان قبول كرد همراه نيا. و سراغ خانواده اش بره

 يعاد يتونه به زندگ يشه و م يحل م يشه و بهش بگه همه چ دايپ يكيفرصت بود، كه  نيمنتظر ا شهيگول خورد؟ چون هم يچ يبرا انبارم

 يراستش رو بخوا. مان گرفتممعتاد كردن راد ي هيمنم حالش رو سر قض. با هم مياز اون به بعد لج شد. شد كه بهم پشت كرد نيا. برگرده
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 !ستميهم ن مونيپش

 :زدم و گفتم يپوزخند

 ؟يريترسه كه تو انتقام بگ يحاال بارمان م -

 :شونه باال انداخت و گفت اليدان

 .حاال دستام رو باز كن. اش رو زهيدارم، نه انگ يريانتقام گ يبرا يمن نه فرصت -

 :رو ازش گرفتم و گفتم نگاهم

 .كه دستات رو باز كنم ندارم نيا يبرا يليخب، من هنوز دل -

 :با حرص گفت اليدان

فقط  م،يها رو داد يقسط قاچاقچ. جانيآذربا مير يو خودمون م ميكن يم يتو رو راه. كنم و مجبورش كنم برگرده دايخوام برم بارمان و پ يم -

 .ميصبر كن وريتا شهر ديبا

 :گفتم. لحظه احساس سرما كردم هي

 .جانيره سمت آذربا يفرسته تهران و خودش م يذهنش بود كه ما رو م ياز اولش هم تو! نداشت يفرار كردن عجله ا يبرا نيهم يپس برا -

 :گفت اليدان

 چوند؟يپس چرا منو پ -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 ايكه رو هيه گناهش بزرگتر از اونك ديتونه نجاتش بده، بعد كه ذوق و شوقش فروكش كرد، فهم يم اياحتماال اولش دلش خوش بود كه رو -

 .دوباره به فرار فكر كرد و تو رو هم با خودش آورد نيهم يبرا. بتونه تبرئه اش كنه

 :كرد طناب دور دستش رو باز كنه گفت يم يكه سع اليدان

 .از فرارش نمونه يخواست من رو بكشه كه رد يم دميشا -

 :و گفت ديخند اليدان. بهش رفتم يغره ا چشم

 ه؟يدستش اسباب باز يتو ياسلحه  يباورش سخته كه عشقت آدم بكشه؟ نكنه فكر كرد ه؟يچ -

 :گفت تيبا عصبان اليدان. پر تمسخر گفت يرو با لحن "عشقت  " ي كلمه

 .گهيبازم كن د -

 :گفتم

 ؟يدر بر اي يباهاش حرف بزن يبر يخوا يم -

 :گفت اليدان

كنه، داره وقت  دايتونه پ يرو كه نم ايرو. اش كنم ادهيپ طونيخوام برم از خر ش يم. ميبر ييتاكنم كه دو  شيرم باهاش حرف بزنم و راض يم -

 .ده يرو هدر م
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 :گفتم

 .كنم يبازت نم -

 :رو بهم زد و گفت شيشگيهم ياز همون پوزخندها يكي. داد هيتك واريبه د اليدان

 ؟يچ يهست نجايا يچ ياگه بهت بگم برا -

 :تعجب گفتم با

 ؟يچ -

 :با خنده گفت اليندا

 ميبكشون يرانندگ ياش تو مهيمعروف رو به خاطر استعداد نصف و ن يقاض ك،يكه دختر تاج ميقدر خنگ و ساده ا نيما ا يتو كه فكر نكرد -

 نجا؟يا

وزخند پر از تمسخرش و البته پ نميتونستم صورتش رو بب يم گهيد. روشن شده بود باياتاق تقر. ستادميرو به روش ا. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 :گفتم. رو

 .دم يكنم، قول م يحرف بزن، بعدش بازت م -

 :گفت اليدان

 .گم ياول بازم كن بعد م -

 :زدم داد

 !حرف بزن -

 :و گفت ديخند اليدان

و دو نفر  يراشد ،كيدونم تاج يمن فقط م! باشه كه من ندونم زهايچ يليخ ديشا. گم يدونم م يكه م يهرچ يگم، ول يباشه م! ياوه چه عصبان -

بشه  كيگرفت بهشون نزد ميتصم سيرئ. بود كه كار باند قاچاق مواد مخدره نيتصورشون ا. رنيكار باند رو بگ يبا هم متحد شدن تا جلو گه،يد

كه دوستاش رو  نبود نيظاهرا برادرت اهل ا يباند با برادرت دوست شد، ول ياز بچه ها يكياول از همه . دونند يچه قدر از ماجرا م فهمهو ب

تازه دانشگاه رو تموم كرده بود و . نداشت يخوب يگفت بابات قبل از ازدواج وضع مال يم يمحب. دوستاش ببره ياز خونه برا يخبر اي ارهيخونه ب

 يبه هوا اد،يب دخترش يخواستگار تيموقع نيبا ا ياحتمال داد كه اگه شخص. ازش باالتر بود يمادرت بود، كه از لحاظ سطح خانوادگ استگارخو

 .اميب تيو هم رشته ات بودم رو مأمور كردند كه خواستگار يكه هم دانشگاه يشد كه من نيا. خودش قبول كنه اتيتجرب

 :گفتم. هم رفت يتو اخمام

 !هم چرت و پرت بود يكردنت زد ريكه در مورد تحق ييحرفا يهمه . يكرد يم يمن هم با باند همكار يپس قبل از ماجرا -

 :گفت. ترسناك شد اليدان نگاه

 يليخ. نكرده بودم يهم براتون باز يلميف چيه! ديداد يبه من جواب منف د،يو اون رفتار رو نشون داد ديديچون شما منو د. حرفام راست بود -

 .كنه ريبود، من رو تحق يطور نيزور داشت بابات كه خودش ا
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 :نفرت نگاهش كردم و گفتم با

 .مثبت نگاه كنه ديبا د تيكرد به وضع بد مال يم يخونه بود كه سع يتو يمن تنها كس يبابا -

 :سكوت رو شكست و ادامه داد اليدان. برقرار شد نمونيلحظه سكوت ب هي

 نيتا ا. شد يماجرا منتف نيهم يبرا ه،يكار سخت يليخ كيتاج يخانواده  يكه وارد كردن جاسوس تو دنديرس جهينت نيخالصه، بعد از من به ا -

گرفت كه بابات رو ساكت  ميتصم سيرئ يگفت، ول يبود و چ يك نيدونم خبرچ ينم. بابات گذاشت ارياز باند رو در اخت ياطالعات نيخبرچ هيكه 

تونه وارد  يكه م يقيخوب باشه و اون رو به هر طر شيبگرده كه رانندگ يبگم سراغ دختر هيبه من دستور داد كه به سا نيهم يبرا. نگه داره

شد كه  يدونم چ ينم. كنه يكار م يبفهمه داره چ قايدق هيخواستند سا ينم يباالتر از من بود، ول يها ميدر واقع دست ت تيمأمور نيا. باند كنه

بارمان و  ا،يرو ه،يراض يعني ه،يسا يها يميهم ت يمنم مسئول بودم جلو. سراغ تو ادينفر بهش خط داد كه ب هياحتماال . سراغ تو اومد قايدق هيسا

 يباند اصال نم ياتفاق بوده و اعضا هيبابات  يهمه فكر كردند كه ماجرا. ارهيرو مسئول كردم كه آمارت رو درب ايرو. كنم يباز لميكاوه ف

 يخودت رو محكوم به موندن و همكار يطور نيا. يشد يتوام از ماجرا خبردار نم يطور نيا. بذاره يدختر نيهمچ يدست رو هيخواستند سا

 .داشتند اجيبهت احت ،يرو درست انجام ند تيكه ماجرا در مورد باباته، ممكن بود مأمور يديفهم ياگه م. ينستدو يكردن م

 :با خودم گفتم. شد يمغزم داشت منفجر م. سرم درد گرفته بود. دميكش ميشونيبه پ يدست. لحظه چشمام رو بستم هي

 !ستيرسه ن ين طور كه به نظر ماو زيهمه چ شهيكه هم نيا. بود نيا هيپس حتما منظور راض -

 :رو باز كردم و گفتم چشمام

 داشتند؟ اجياحت يچ يمن رو برا -

 :گفت اليدان

 !يدستام رو باز نكن گهيد دياگه بگم شا -

 :و حرص دستام رو مشت كردم و گفتم تيبا عصبان. ديخند يبا بدجنس و

 دهنت رو با چسب ببندم؟ اي يگ يم -

 :گفت اليدان

 هيكرد كه  رينفر رو اج هي سيشروع شد كه رئ ييماجرا از جا. برنامه بود هيكه برات در نظر گرفته بودند كامال بر طبق  ييها تيخب، مأمور -

 نيكه ا ميكن قشيتشو ميگرفت ميتصم. ره يسرنخ م نيدنبال ا تيداره با جد يكه راشد ميديد. بده ياطالعات غلط در مورد باند به راشد يسر

بود كه از بابات اسم  نيكه كرد، ا يكار نيبدتر. كار رو خراب كرد يرادمان بدجور يول م،يكرد ادهيدخترش رو پ ياول ماجرا. دهرو ادامه ب ركا

سرنخ ناخواسته بهشون داد كه  هي. رادمان بدتر به هم ربطشون داد يول م،يببر نياز ب كيرو با تاج ياتحاد بازپرس راشد ميخواست يما م. برد

 يتو يهمكار. استفاده كنند يراشد هيعل كيكه از دختر تاج نيا. دوم رو اجرا كردند يشد كه نقشه  نيا. متحد شن ديبا دنيرس به باند يبرا

كار رو كرده، عجله داشته، استرس  نيكه ا يرسه كس يبه نظر م. رسه يشتاب زده به نظر م ،يقتل نيهمچ. ابونيقتل برادرش، اونم وسط خ

همچنان سر همون  ينشون داد كه راشد يشواهد بعد. راغب بشه شتريسرنخ غلط ب يريگيپ يبرا يشد راشد يم ن موضوع باعثيا. داشته

 .رسه يم يسرنخ به جواب درست نيحتما ا م،يعكس العمل نشون داد ديطور شد نيفكر كرده بود حاال كه ما ا. سرنخه
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 :تعجب گفتم با

 .مبدل داشتم ي افهيمن كه ق يول -

 :گفت اليدان

امكان وجود داشت  نيا ،ياز طرف. بوده يبفهمن راننده ك ميخوا يكه نم ميوانمود كن ميخواست يم. ميرو گول بزن يزرنگ يآدم ها ميخواست يم -

 يكه تو رو برا ميموضوع بزن نيبه ا دييمهر تأ هي ميخواست يم. يخبر داده باش هيسا ينفر در مورد ماجرا هيتصادفت، به  يكه تو قبل از ماجرا

 .كنند دايفرمون پ يتا اثر انگشتت رو رو ميجا ول كن هيرو  نيقرار بود ماش. ميخوا يم يرانندگ

 :گفتم. ديكش يمخم داشت سوت م دوباره

 !ادمهيقشنگ . عالمه اثر انگشت بود هيفرمونش  يچند هزارتا رفته بود و رو نيگفته بود ماش ميرح يول -

 :لبخند زد و گفت اليدان

تو رو مثل  يماجرا ميخواست يم. ميتو رو تابلو كن ميخوا يبهونه رو آوردم كه فكر نكنه م نيا ميرح يرفت؟ من برا ادتيدم و كه بهت ز يحرف -

رو  نيماش ديكرد و شما مجبور شد يداشبورد خال يگلوله تو هي ميرح. نقشه مون هم خراب شد نيا يول ،يگفتم، كه تو نفهم. ميراز نگه دار هي

دن  ياحتمال رو م نيخودشون ا شيكنند و پ يم داياثر انگشتت رو پ. شه يم دايگلوله هم پ يبشه، جا يكه بررس نيماش. دينول ك ابونيخ وسط

 .يكار رو بكن نيكه به زور مجبورت كرده بودند ا

 ..ثابت شه ميگناه يپس امكانش بود ب. كردم يكلمه احساس آسودگ يواقع يبعد چند ماه به معن. دميكش يراحت نفس

 :گفت اليدان

كه قبل از  نيبود بگه و بدتر از همه ا دهيكه به دستش رس ياز اطالعات يچيشد ه يشد، بابات به خاطر تو حاضر نم ياگه نقشه مون كامل اجرا م -

 .ينقشه فرار كرد نيآخر

 :گفتم

 بود؟ ينقشه چ نيآخر -

 :گفت اليدان

 .دستم رو باز كن -

 ياليكرد؟ دان يكار م يچ اليكرد، با دان يتهران م يكردم، اگه بارمان من رو راه ياگه بازش نم. تكون دادم يعصب يپام رو با حالت. كردم ينچ نچ

كشونده  نجايا نيهم ياصال برا. ذاشت يمرد رو زنده نم نيگفت بارمان ا يبهم م يحس هي. كه رادمان رو معتاد كرده بود، عذابش داده بود

 !حرف بكشه و بعد، بكشتش اليخواست از دان يم. رو با خودش ببره الينداشت كه دان يليدل چيه. از فرارش نذاره يرد چيبودش، كه ه

 :رو باز كردم و گفتم اليدان يدست ها. رفت يضربان قلبم هر لحظه باالتر م. رفتم اليسمت دان به

مثل تو،  يخوام به خاطر آدم ينم. كنم يم آزادت مبارمان به خونت آلوده نشه دار يكه دست ها نيبه خاطر ا. كار رو به خاطر تو نكردم نيا -

 .بكنه يگناه به اون بزرگ

 :و گفت ديمچش رو مال يرد طناب رو يكم جا هي. دستاش مونده بود يرد طناب رو. طناب رو كامل باز كردم. زد يپوزخند اليدان
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ازش حرف بكشند و بعد جفتتون رو  الت،يتشك يشونند توتو بابات رو بك يبود كه به هوا نيخواستند باهات بكنند، ا يكه م يكار نيآخر -

 .خالص كنند

 :گفت اليدان. زبونم بند اومد. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 !دختر يشانس آورد. كه مد نظرشون بود ييمحموله ها دنيمنتها بعد از رس -

 :زد و گفت يلبخند

 .مواظب باش دستشون بهت نرسه -

 :گفتم. جاش بلند شد و به سمت در رفت از

 ؟يبا بارمان حرف بزن ير يم -

 :و گفت ديخند

كه حواس  خته،يكنم اوضاع اون قدر به هم ر يفكر م. جانيبرم آذربا ييمجبورم تنها. يمگه عقلم كمه؟ اون رو بهت گفتم كه دستام رو باز كن -

 .همه از فرارم پرت شه

 :دلم گفتم تو

كه كرده  يكار يكنم پا شيتونم راض يم. از كشور خارج شه يطور نيتونه ا ينم گهيمان دها برسه، بار ياگه اون زودتر بره و به قاچاقچ -

 .كنه يو مطمئنم بابا هم كمكش م ستهيبا

 :رو بلند كردم و گفتم سرم

 قدر سقوطش بدن؟ نيهمه اطالعات داره رو ا نيكه ا يآدم ديدر مورد من؟ اصال چرا با ا،يدر مورد رو ،يمطمئن باشم اشتباه نكرد دياز كجا با -

 :گفت اليدان

من  نيهم يبرا. كردن حرف نداره يو جاسوس سادنيفال گوش وا ياستعدادم تو. استعداد داشتم نهيزم هي يشدم چون تو سيترالن، من رئ -

 يمحب. رميبگ دستام رو خوب تحت نظر رياستعدادم پست گرفتم كه بتونم ز نيبه خاطر هم. رميتو رو تحت نظر بگ يمأمور شدم كه خانواده 

 هيبه  كيپستم رو ازم گرفتند و نزد نيهم يبرا. كردن به دست آوردم يهاش رو با جاسوس يليخ. دونم يرو م زهاين چيدونه من ا ينم

 نجايبه بارمان هم پست دادند و از ا. شماها رو چوب بزنم اهياون خونه، كه زاغ س يتو و بابات، من رو آوردند تو يماجرا يعنيمهم،  تيمأمور

. شغل رو ندارم نيتحمل ا گهيد دنديبود كه نفهم نجايمن قرار بود جاسوس باشم، فقط مشكل ا. درست نكنه ردسروقت د هيدورش كردند، كه 

 .آدم كشتن نه يكارها حاضر بودم بكنم، ول يليمن به خاطر پول در آوردن خ

 :لحظه رو بهم كرد و گفت نيآخر. در خونه رو باز كرد اليدان

صبر نكن، وقت رو هدر نده، خودت رو خالص  ،يليبه هر دل د،ياگه دستشون بهت رس! يكه آزادم كرد نيبهت بدم؟ در عوض ا شنهاديپ هي -

 . كن

 شونزدهم فصل
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ف صا يوقت. نميبب يشگياز غم و اندوه هم يتونستم اثر يرخش كه نم مين يتو. كرد ينگاه م توريخم شده بود و با اخم و تخم به مان انيعباس

 .ستين يشگيهم ياز اون مرد افسرده  يو به چشمام زل زد، مطمئن شدم كه خبر ستاديا

 :گفت تيعصبان با

 ؟يبود كه كرد يچه غلط نيا -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 ...ديگفت -

 :بهم مهلت نداد و گفت انيعباس

 !ساكت -

 :بلند گفت يبا صدا انيعباس. بود دهيند يطور نيرو ا انيوقت عباس چيانگار اونم ه. با تعجب بهش نگاه كرد انيعباس يمنش

 هان؟ اد،ي يسرت م ييچه بال يبهت گفته بودم كه اگه خراب كن -

 :صدام رو باال بردم و گفتم منم

 .فتهيكردم كه دنبالم راه ب يمنم كار! يفقط دو سه ساعت بهم وقت داد! اعتمادش رو جلب كنم يگفت -

 :رو بده گفتم دهنش رو باز كرد كه جوابم تا

 كنم؟ يكار م يدونم دارم چ يبهت ثابت شد م يول ،يسر چت كردن هم بهم اعتماد نداشت ادي يم ادتي -

 :زد يصداش رو باالتر برد، رسما داشت سرم داد م انيعباس

از  يرد چيتم چرخوندم و هانگش يباند رو چند سال رو هيكه  يمن يپسر چهارده ساله؟ چه طور فكر كرد هي ؟يطرف يبا ك يفكر كرد! بسه -

 يكس نيبشه، اول دهيدختره دزد يوقت! يبد ينبود كه خودت رو نشون كس نيقرار ما ا! دتيخورم؟ مادر دختره د يخودم نذاشتم، گول تو رو م

 !ييشن تو يم وككه بهش مشك

 :داد زدم منم

گفتند كه با  يم سيزنن؟ به هر حال دوستاش به پل يحرف نمرن سر قرار  يكه باهاشون م ييدوستاشون از پسرها يدخترها برا يكن يفكر م -

فكر  نايتازه مامان ت. شد يساده هم تابلو م يچهره نگار هيبا . عكسم رو داشته باشن وترهاشونيكامپ يممكن بود تو. رفته رونيب يپسر نيهمچ

 .رو درست كنم وترشيرفتم كامپ هكن يم

 :زد و گفت يپوزخند انيعباس يمنش

 !و اون لباسا؟ نيماشبا اون  -

 :كرد و گفت شيرو به منش انيعباس

بگو . يبررس يهمه رو بدزده ببره برا. نيدورب يها لميف يحت ،يلپ تاپ، هرچ ،يارتباط ي لهيوس ل،ياون دختره، موبا يبگو كاوه بره خونه  -

. كنه يخرده طال جواهر هم برداره و گاو صندوق رو هم خال هيكه مشكوك به نظر نرسه، بگو  نيا يبرا.. رو هم برداره وترهايو هارد كامپ بورديك

 ؟يريرد تلفن خونه شون رو بگ يتون يم
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 :و گفت ديچرخ وتريبه سمت كامپ يمنش

 .اون موقع گرفته نشده بود يتماس چيچكش كردم، ه شيساعت پ هي -

 :اخم كرد و گفت انيعباس

 ؟يگذاشته باشه چ ادداشتيدختره  ياگه برا -

روش رو دوباره  هياون قدرها احمق نبودم كه . فاصله گرفتم نداشت يميكه چه قدر از رادمان قد نيدر مورد ا ينظر چياون ه. تام گرف خنده

 :گفت. به صورتم زل زده انيمتوجه شدم عباس. اجرا كنم

 ؟يخند يم يبه چ -

 :گفتم. به پوزخند جا خوش كرده بود هيشب يزيچ هيلبم  يحال هنوز گوشه  نيبا ا. كردم خنده ام رو جمع و جور كنم يسع

 .دونه ياز دخترها نم يچيخونه حبس كرده و ه هي يزنه تو يم ششيكه داره آت ييايكه چند ساله خودش رو از ترس دن يبه مرد -

 :شدم گفتم يم كيكوتاه بهش نزد يهمون طور كه با گام ها. چشماش رو تنگ كرد انيعباس

 ...بدم اديبهت  يزيچ هيبذار ! افتاد يكه چه اتفاق يديشن مگه نه؟ ،يكرد يصدامون رو گوش م -

 :گفتم. فقط تا شونه هام بود. ازم كوتاه تر بود. ستادميا جلوش

ازت نشه، با  يبزنه و خبر بتيو چند روز غ يكه باهاش رابطه داشته باش نيهم. يدختر رو دنبال خودت راه بنداز هيبدم چه طور  اديبذار بهت  -

 يكنه و وقت يم دايشه، استرس پ يم يگرده، عصب يمرتب دنبالت م ره،يگ يدلشوره م. خواسته يم نيهم يكنه حتما من رو برا يخودش فكر م

 شنهادتيبه پ نيهم يبرا. داره يو بر يكه دوباره بذار نيترس پنهان از ا هي يكنه، ول يكم بداخالق هيبشه، ممكنه  داتيدفعه پ هيروز  چندبعد 

 .يكنترلش كن يطور نيا يتون يراحت م يليدختر سنش كم باشه، خ نيخصوصا اگه ا. گه ينه نم رفتن رونيب يبرا

 :چشمام زل زد و گفت يتو. جلو اومد يبعد از مكث انيعباس

 ؟ياز برادرت خبر دار ،يراست! يكرد يكار هيخورم،  يگول حرفات كه صد در صد درسته رو نم -

 :نادر خودم نبود گفتم يها يكه از جنس خونسرد بيعج يخونسرد هيبا . دفعه اوج گرفت هيضربان قلبم  يرو حفظ كردم، ول ظاهرم

 .فكر كنم خبرها دست تو باشه -

 :گفت انيعباس

شه ضربان قلب آدم باال بره و  يكنه، كه باعث م يم كياز اعصاب رو تحر يبخش ،يروح جاناتيترس و ه. بدم اديبهت  يزيچ هيحاال بذار من  -

 ؟يدونست يم. گشاد بشه مردمك چشمش

 :گفتم

 .دونم ينم يگ يكه م ييزهايچ نياز ا يچيه. بود ياضينه، رشته ام ر -

 :گفت انيعباس

! اون قدرها تجربه دارم كه گول ظاهر خونسردت رو نخورم يباال رفتن ضربان قلبت رو بشنوم، ول ينباشه كه صدا زياون قدرها گوشم ت ديشا -

 .شه از چشماتون خوند يها رو م يا چشم رنگاحساسات شم يهمه  ،يدون يم
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 :زد و گفت يلبخند

 !روشن يحسن چشم ها نميا. يكه چه طور با اومدن اسم برادرت، مردمك چشمت گشاد شد ندار نيدر مورد ا ينظر چيه -

وباره تو جلد اون آدم تفاوت شد و بعد د يب. و خشم به طور كامل از صورتش محو شد جانيه. كرد دايحالت پ رييچشمم تغ شيپ صورتش

 :آهسته گفت. و پژمرده رفت نيغمگ

 .يگول بزن يا گهيد زيرو تحمل كرد، با چ زهايچ نيبدتر يتفاوت يعمر پشت نقاب ب هيكه  يكن آدم يسع -

 :كرد و گفت شيرو به منش. رو بهم كرد پشتش

 يم دايپ يچ نيبرادرش هست، بگرد بب تيفتن بارمان و مأمورر نيب يربط هيحتما . شه، روشنم بود يم نايت وتريهست مربوط به كامپ يهرچ -

 .يكن

 :گفت انيعباس. وارد سالن شد يكليمرد قد بلند و ه هيباز شد و  اليو در

 .مواظب پسره باش -

 :گفتم انيبه عباس رهيكه مرد بازوم رو بگ نياز ا قبل

 .يمگه نه؟ اگه نه تا حاال من رو كشته بود ،يشك دار -

 :متش برداشتم و گفتمگام به س هي

 !من و بارمان! باشه زتيم يپروازمون رو طيبهتره بل ،ينكرد دايازم پ يزياگه چ يول -

 :بهم زد و گفت بيعج يلبخند انيعباس

 .باشه -

 :رو آهسته تكون داد و گفت سرش

 د،يدرستون رو بخون. رزوهاتون برآورده شهآ يكه همه  ييفرستم جا يكه دستم بهش برسه، هر جفتتون رو م نيبه محض ا! هم تو، هم بارمان -

 يم يچ ييجا نيبه همچ يدون يم. شتونيفرستم پ يمادرتون هم م. دور و برتون بچرخن يبهشت يها يدوست دخترهاتون مثل حور د،يكار كن

متأسفم كه قسمت شما . شته باشهرو دا اقتشيدست كم اگه وجود داشته باشه، بارمان ل اي. كه وجود داشته باشه ستميمطمئن ن بتهال! گن؟ بهشت

 .ستيهم كنار هم بودن ن اياون دن يتو يدو تا برادر، حت

 !دميفهم يكه قولش رو داده بود م يپرواز يمن تازه داشتم معن و

 هفدهم فصل

 

 د؟يخوا يم يخانوم از جون ما چ -

 :گفتم. هم بود يتو اخمام

 .خوام دوباره دستت رو ببندم يم ،يوقت ندار دايز! نيهم ،يبد ريدستت رو باز كردم كه بچه ات رو ش -

اتاق گذاشته  يمحافظت از خودش گوشه  يكه احتماال زن برا يچوب. بودم ستادهيدم در اتاق ا. افتاده بود، بچه اش رو بغل كرد هيكه به گر زن
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 يكه وجود داشتنم چه خطر بزرگ نيا. دكر يم تمياذ اليدان يحرف ها. كرد يم ميبچه اش عصب ي هيگر يصدا. دست من بود يبود، حاال تو

بابام هم  تيامن يطور نيا. رسوندم يامن م يجا هيزودتر خودم رو به  ديبا. بود يمهم زيدونست؟ حتما چ يم يمگه بابام چ. بود امباب يبرا

 .شد يم نيتضم

 :تو دلم گفتم. كرد يلب داشت دعا م ريز. بود دهيرنگ از صورتش پر. به زن كردم ينگاه مشكوك. دمياز جا پر. با مشت به در زد يكس

 !فقط برادرش نباشه -

 :بهش گفتم يبداخالق با

 ؟يديفهم! اديفقط صدات در ن -

 :از پشت در گفت يكس. سمت در رفتم به

 ؟يهست! ترالن -

به سر تا  ينگاه يبا ناباور. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. ام حبس شد نهيس يكه پشت در بود، نفس تو يكس دنيبا د. تعجب در رو باز كردم با

 :لرزون گفتم ييبا صدا. اش، قد متوسط و صورت جذابش رهيت ييخرما يموها. پاش كردم

 !رضا -

. زد يم نهيوار تو س وونهيقلبم د. ازش خارج شه، باز و بسته كردم ييكه صدا نيدهنم رو بدون ا. صدام رو گم كردم رتيشدت بهت و ح از

 .نه، خودش بود. به سر تا پاش كردم ينگاه

 :كردم و گفتم دايصدام رو پ دوباره

 ؟يكن يكار م يچ نجايا نجا،يتو، ا -

 :به سمتش رفتم و گفتم. داشت يزيخونر. شده بود يزخم. به پهلوش كردم ينگاه

 .ره يداره ازت خون م ،يشد يشده؟ زخم يمن، چ يخدا -

 :با دست راست مچ دستم رو گرفت و گفت. بودبا دست چپ زخمش رو گرفته . از درد تو هم جمع شده بود صورتش

 .زود باش م،يبر نجاياز ا ديبا -

 :و گفتم دميرو پس كش دستم

 شده؟ يرضا چ. اديتونم، االن نه، بارمان هر لحظه ممكنه ب ينم -

 .هم رفت يزخمش رو گرفت و صورتش دوباره از درد تو. ديكش رونيمن رو از خونه ب. دوباره دستم رو گرفت رضا

 :گفتم رتيبا همون بهت و ح. ستادهيباورم نشده بود رضا رو به روم ا وزهن

 ؟يكن يكار م يچ نجايتو ا -

 :گفت. كرد يمكث د،يكش يقينفس عم رضا

 .ميبر نجاياز ا ديبارمان رو فرستادم چند تا ده باالتر، با. دمشيد نجا،يا اديبارمان نم -

 :كردم و گفتم اخم
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 رضا؟ يگ يم يدار يچ -

كرد؟ چه طور ممكن بود؟  يكار م يجا چ نيآخه رضا ا. زد يم نهيس يداشت محكم تو جانيقلبم هنوز از شدت ه. ه به سر تا پاش كردمنگا هي

 :رضا گفت

 ...دونستم به بابات و برادرت گفتم، بعدش يم يمن هرچ -

 :و گفتم دميحرفش پر وسط

 .نكردن دايازت پ يگفت رد يم اليدان -

 :كرد و گفت يهم رفته اخمبا اون صورت در  رضا

 ه؟يك اليدان ال؟يدان -

 :و گفتم دميبازوش رو چسب. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. تا كمر خم شد. به زخمش زد يچنگ. دوباره جمع شد صورتش

 رضا، حالت خوبه؟ -

 :به دستم زد و گفت يچنگ رضا

 .الش خرابهشده، ح يزخم. بارمان شيپ ميبر ديبا. ميبر نجاياز ا ديآره، آره، با -

 :رضا ادامه داد. كل بدنم به لرزه در اومد. ديكش ريمعده ام به شدت ت. رفت ياهيلحظه چشمام س هيكردم  احساس

 .عده ناشناس حمله كردند هي شيساعت پ هي. كرده بود كه دست باند بهم نرسه ميقا نجايمن رو ا سيپل -

. شده بود يو خون يصورتش خاك. خواست بزنه يكه م ياز حرف اينم از درد بود دو ينم. چشماش جمع شده بود ياشك تو. رو باال آورد سرش

 :ادامه داد. قلبم به درد اومد

ده  ياز اهال يكي نيبا ماش. شده يزخم يبدجور. كرد و كمكم كرد دايبارمان من رو پ ياتفاق يليلحظه خ نيآخر. محافظ هام رو كشتن -

 ...آخ. ششيپ ميبر ديبا م،يبر ديبا. گهيد يجا هيفرستادمش 

 :رضا گفت. دهنم بود يكردم؟ قلبم تو يكار م يچ ديبا. دميدور و بر خودم چرخ. زخمش گذاشت يرو دوباره رو دستش

 .ميبر ديزود باش، با ،يينجايبارمان گفت ا -

 ريقلبم درد گرفت، معده ام ت. ده بودش يشده بود؟ بارمان، بارمان زخم يدفعه ا هي يشده بود؟ چرا همه چ ميقا نجايا يچ يرضا برا. داشتم شك

 :زده ام چنگ زد و گفت خي يرضا به دست ها. ديكش يم

 كرد تا به تو خبر بده؟ هان؟ ياعتماد م يبه ك د،يرس ياگه، اگه دست بارمان به رادمان نم ؟يكن يترالن، باورم نم -

زد، انگار كه  يقلبم اون قدر محكم م. دهنم خشك شده بود. ديلرز يدست هاش م. شيو خون ياش نگاه كردم و صورت خاك رهيت يچشم ها به

 !نه، بارمان. رفت جيسرم گ. برسونه يام رو بشكافه و خودش رو به بارمان زخم نهيخواست س يم

 :گفتم

 .گفت يمعلومه، به تو م -

 :به دستم وارد كرد و گفت يفشار
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 .ايپس باهام ب -

 .ديلرز يم جانيدست و پام از شدت ه. ميرفت يميقد يخاكستر كانيپ هيبه سمت . ديرو كش دستم

 ».امي يمن دارم م ار،يبارمان طاقت ب« -

******* 

سوار شد و در . سرم رو به سمت رضا چرخوندم. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو! نبود چيسوئ. دراز كردم چيدستم رو به سمت سوئ. شدم نيماش سوار

 :گفتم. رو بست

 .چيرضا، سوئ -

 :رضا گفت. رضا هول برم داشت يانگار از جواب نداده . لبم باال رفتدفعه ضربان ق هي

 .شه يفرمون رو به هم بزن روشن م نييپا مياون دو تا س. نداره چيسوئ -

 رضا داد. دميدر چرخ ي رهيدفعه به سمت دستگ هي. پام برداشتم يآهسته دستام رو از رو يليخ. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. دادم هيتك يصندل به

 :زد

 !تكون نخور -

 :ديچيذهنم پ يتو اليدان يصدا. قبل شروع به زدن كرد ي قهيقلبم محكم تر از چند دق. خشك شدم سرجام

صبر نكن، وقت رو هدر نده، خودت رو خالص  ،يليبه هر دل د،ياگه دستشون بهت رس! يكه آزادم كرد نيبهت بدم؟ در عوض ا شنهاديپ هي -

 .كن

 !بودم دهيود به حرفش رسچه قدر ز. كرد خي دستام

 :گفتم يفيضع يرضا، چرا رضا؟ با صدا. زبونم بند اومد. چشمم رو به چشمش دوختم. اسلحه اش رو به سمتم گرفته بود. دميسمت رضا چرخ به

 رضا، توام؟ -

 :گفت تيجد با

 .روشنش كن، زود باش -

دوست داشتم خودم رو از ارتفاع . اومد ينفسم باال نم. رو گرفتچشمام  ياشك جلو ياحساس كردم كه پرده . زخمش بود يدستش هنوز رو هي

 .رو تموم كنم زيو همه چ نييپرت كنم پا

 :لرزون گفتم ييبا صدا. قلبم از نفرت پر شد. دميكش يقينفس عم. روشن شد نيماش. چند بار به هم زدمشون. دستم گرفتم يها رو تو ميس

 .شد تا تو يرم مباو شتريخائنه، ب نيگفتند مع ياگه بهم م -

 :با تحكم گفت رضا

 .كنم يم اتياون دن يراه ،يفرمون رو برخالف حرف من بچرخون. فتيراه ب. دهنت رو ببند -

. بغض راه گلوم رو بسته بود. پدال فشار بدم يتونستم پام رو رو ينم. بكنم يكار چيتونستم ه ينم. خشك شده بودم! نگاهش كردم يناباور با

 كه دوستشون دارم خائنن؟ ييآدم ها نمياستم برگردم؟ كه ببخو يم يچ يمن برا
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 :گفت رضا

 .فتيراه ب -

 :دفعه داد زد هي

 !زود باش -

 .متنفر بودم ايدن نيمن از ا. رفت يم جيسرم گ. زنه ينم گهياحساس كردم قلبم د. گاز رو فشار دادم پدال

اگه . ون جامون رو لو داد نياحتماال هم. افتاد ميكه سر جاده ولش كرده بود ينگاهم به ون. شدم يوارد راه اصل. عوض كردم يرو به سخت دنده

 ...ميرفت يكرد، اگه زودتر م يفرار نم ايرو

 :تو ذهنم گفت يصدا

 .كن يفكر هي! اما و اگر بسه -

 :ترضا گف. خواستم يرو نم ايدن نيمن ا. شد يم سيصورتم كم كم از اشك خ. ديد يچشمام خوب نم. ديلرز يم دستام

كم  هيحاال . ميكن يبعد هم ولت م. يكن ياستراحت م ،يخواب يو م يخور يچند روز خوب م. اديسرت نم ييبال چيه. زياشك نر يخود يب -

 .گاز بده شتريب

 اهانيه و گكهن يبا آسفالت يجاده ا. ميرفت شيو سرسبز پ بايز يجاده  يتو. بلند شد نياگزوز درب و داغون ماش يصدا. گاز رو فشار دادم پدال

 .رو به رومون رشد كرده بود يكوه ها يكه رو يميسبز و قد ياش و درخت ها هيدر حاش يبلند

 :به كوه ها اشاره كرد و گفت رضا

 .اون جاده يبرو تو -

اده ها برام آشنا ج نيا. ميرفت يكوهستان يو به سمت جاده  ميگذشت يياز سرباال. ميجاده شد ي هيحاش يوارد گل و ال. ميخارج شد يراه اصل از

 يليمثل خ. گهيشده از درخت در طرف د دهيپوش يطرف جاده و كوه هيدر  ييكه چندان جالب نبود، سنگ ها ييتند، آسفالت ها يها چيپ. بود

 .شمال كشور يها هاز را

 :انداخت نيذهنم طن يتو اليدان يصدا گهيبار د هي

صبر نكن، وقت رو هدر نده، خودت رو خالص  ،يليبه هر دل د،يگه دستشون بهت رسا! يكه آزادم كرد نيبهت بدم؟ در عوض ا شنهاديپ هي -

 .كن

 .لرزش دست هام رو متوقف كرد. چشمم خشك كرد يكه اشك رو تو يفكر بهتر داشتم، فكر هيمن  يول

نفس هاش به  يصدا. دخم شده بو يرعاديبدنش به صورت غ. زخمش بود يدستش رو هي. كه كنارم نشسته بود كردم يبه مرد ينگاه مين

 !يمرد زخم هي. هنوز خشك نشده بود راهنشيپ يخون رو. بلند بود يعيرطبيصورت غ

 بكنم يتونستم هركار يكردم، م ياگه اراده م. دست من بود يهم كه تو نيماش فرمون

 .روم بود شيمرگبار هم پ يجاده در جوار دره ا هي و

 !مرگ يبه سو شيپ
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 .كه دوستشون داشتم رو نداشتم ييزهايفرصت دوره كردن اون چ. ب رو نداشتمخو يزهايفكر كردن به چ فرصت

 .شدم يبه دام انداختن بابام م يبرا يطعمه ا ايدادم،  يحواسم رو به كارم م ديبا اي

 هيرفتم،  يم شيپ ديهنوز با. شده بود دهيبا تخته سنگ پوش. جاده كردم ي هيبه حاش ينگاه. لبم رو تر كردم. داشت بيرو به باال ش يكم جاده

 .گهيكم د

 .زد يم نهيس يبود كه تو يدفعات نيبار، آخر نيآخر يبرا. زد يم نهيس يمحكم تو قلبم

 :گفت رضا

 .برو سمت راست ،يسر دو راه يديرس يطور برو باال، وقت نيهم -

 :و گفت ديرضا خند. گاز گذاشتم يپام رو رو. كردم يزودتر تمومش م ديپس با نه،

 .يكن يام نم وونهيخوبه كه با سؤاالت د! يساكت شد ،يجد ،يجد -

 :رو به رضا كردم و گفتم. كرد يرو از دستم خارج م زيوار قلبم داشت كنترل همه چ وونهيتپش د. دميكش يقيعم نفس

. ادي يبدم م يتكرار ياز داستان ها. كنن يو عشقشون رو فدا م انشونيكه به خاطر پول و مقام خودشون و اطراف ييآدم ها يداستان تكرار -

 .بشنوم يزيخوام چ ينم گهيد

 :گفت رضا

 .نداره از عشقم دست بكشم يليدل چيه. بعد از عقدمون بهش عالقه مند شدم. هيعشقشون؟ اتفاقا آوا دختر خوب -

 :و با خشم گفتم دميحرفش پر وسط

 .مونه يبرات نم يعشق و عاشق يبرا يفرصت گهيمتأسفم كه د -

سرش كج . با آرنج محكم به صورتش زدم. به هوا رفت و خم شد ادشيفر يصدا. با مشت محكم به زخمش زدم. هجوم بردم دفعه به سمتش هي

زخمش  يمشتم رو رو. حبس شد نهينفسم تو س. ام زد نهيس يبا ساعد دستش محكم به قفسه . خودش رو جمع كرد عيسر. خورد شهيشد و به ش

 نيماش يپهلو. دميچيسمت راست پ يدفعه به سمت تخته سنگ ها هيگاز گذاشتم و  يپام رو رو. ردمرو به سمت چپ كج ك نيماش. فشار دادم

با شونه ام به سمت راست هلش . چونديفرمون رو گرفت و به سمت چپ پ. رضا خودش رو به سمت مخالف پرت كرد. محكم به سنگ ها خورد

 :رضا گفت. لحظه فلجم كرد هيدرد . ام زد نهيس يبه قفسه  يحكمم يبا شونه، ضربه . بود شتريزورش ب. دادم

 .كنم يم كيباور كن شل ر،يترالن، آروم بگ -

فرمون . منحرف شد نيماش. ميخورد يمحكم به با پهلو به سنگ بعد. چوندميتا سر جاش راست شد، فرمون رو به سمت راست پ. گرفتم آروم

 :سرم گذاشت و گفت ياسلحه رو رو. ف نگه داشترضا خودش رو صا. صاف شد نيماش. چوندميرو به سمت مخالف پ

 .كنم يم كيشل -

 شهيسرم به ش. صورتم زد يبا آرنج محكم تو. اسلحه ول نشد. با مشت به ساعدش زدم. رضا كج شد. كج شد نيماش. چوندميدفعه پ هيرو  فرمون

. شد يطرف به اون طرف كج م نيجاده از ا يتو نياشم. چونديرضا فرمون رو پ. ديچيصورتم پ يدرد تو. ديچيدهنم پ يخون تو يمزه . خورد

 .ديچيپ يفضا م يها تو كير الستيج ريج يصدا
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 :داد زد رضا

 .كنم يباور كن زنده به گورت م! ات نكردم آدم شو كهيت كهيتا ت -

 :زدم غيج

 .دم يفرصتش رو بهت نم -

 :داد زد رضا

 .خفه شو -

دست چپم رو . چونديرضا فرمون رو به سمت خودش پ. پر دار و درخت فاصله گرفتم يز دره ا. دفعه به سمت كوه منحرف كردم نيرو ا نيماش

 .ديصورتش رو چسب. دستاش ول شد. صورتش زدم يبا مشت تو. از فرمون آزاد كردم

 .كرد يم رو گرم مسرد يدست ها. شد يم شتريبدنم هر لحظه ب يتو نيآدرنال. دهنم بود يقلبم تو. و شتابش كانيپ نيلعنت به ا. دادم گاز

فضا پخش  يتو ينارنج يجرقه ها. دميرو بهشون مال نيماش يها منحرف كردم و پلهو ليرو به سمت گارد ر نيماش. سنگ ها تموم شدند تخته

 :رضا داد زد. خودمم در آورد غيفلز، ج يدگييسا يصدا. شد

 .ريترالن، آروم بگ -

به فرمون . به خودم اومدم عيسر. دهنم اومد يقلبم تو. فرمون رو ول كردم ارياخت يظه بلح هي. زدم غيج. ديچيفضا پ يگلوله تو كيشل يصدا

صد . حركت دست بارمان افتادم ادي تم،يمثل مأمور. دود از داشبورد بلند شد گهيبار د هي. رو به سمت چپ كشوندم نيماش ارياخت يب. چنگ زدم

اونم گول  دينبا. ذاشتم رضا بعد من سراغ اون بره يم دينبا يسست شدم، ول! بارمان د،ستايدفعه ا هيبارمان، قلبم  يآب يست تا، چشم هايو ب

امون قلبم،  يتپش ب نيا. آخره يتند و سركش نفس ها ينفس ها نيا رم،يبم ديمن با رم،يبم ديمن با. رضا رو هم با خودم بكشم ديمن با. بزنه

 .خرهتپش آ

 :داد زد رضا

 .كنم يم يالمغزت خ يرو تو يبعد يگلوله  -

 :زدم داد

 .خوام يرو م نيمنم هم -

چشمم  شيپ ايدن. صورتم زد يرضا با مشت تو. كج شه شتريكه ب چوندميمنم فرمون رو پ. كج شد نيماش. ديرو كش يرضا ترمز دست. دادم گاز

. چشمم روشن شد يجلو ايدوباره دن. لحظه ول كردم هيپدال گاز رو . رفت ياهيچشمم س. فرمون رو چرخوند. رو خوابوند يرضا دست. ديچرخ

 .ديد يچشمم نم هي. از شدت ضربه سر شد تمصور. گاز دادم

 .از خشم زدم ياديفر

. تموم شده بود ليرفتم كه گارد ر ييبه سمت جا ميمستق. چوندميفرمون رو پ. خم شد. بلند شد ادشيفر يصدا. آرنج محكم به زخم رضا زدم با

جفت دستم رو محكم به فرمون قفل كردم و سفت . رضا به سمت فرمون حمله كرد. پدال گاز گذاشتم يرو رودنده رو عوض كردم و تا ته پام 

 :داد زد ضار. دمشيچسب
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 !ترالن، نه -

دستم از فرمون . رضا محو شد اديفر يصدا. به پرواز در اومد يا هيثان يبرا ،يخال يفضا يتو. از جاده خارج شد نيماش. رو باز كردم نيماش در

 .سرم به فرمون خورد. ميخورد نيمحكم به زم. سمت راست فرود اومد يبا پهلو. هوا كج شد يتو نيماش. دا شدج

 .ميمتوقف شد. ميدره خورد يمحكم به درخت تو. به پهلو چپ شد نيماش

همه جا حاكم  يكيتار. تتر، صداها خاموش تر، دردها ساكت تر، قلبم آروم گرف كيتار. شد كيهمه جا تار. ختيحسم ر يصورت ب يرو خون

 . شد

 هجدهم فصل

 

 :زده باشه جانيكنه ه يكه داره صحبت م يمرد ديرس يبه نظر م. كردم زيگوشام رو ت. اومد يم رونياز ب ييصداها

 .كنه ياندرسون داره اون سالح ها رو معامله م -

 :دميرو شن انيخونسرد و پر از حزن و اندوه عباس يصدا

 .كنه يسالح ها رو جور م نيا يدست ما افتاد، دوباره همه كه دخترش  نيبعد از ا -

 :گرفت گفت يصداش اوج م يكه هر لحظه تو يجانيبا ه مرد

 قايدق يچ ميدون يهنوز نم. شه يم ادياحتمال سقوطمون ز ؟يمدارك رو تا اون موقع رو كنه چ هيقاض نياگه ا. كشه يچند ماه طول م يآره، ول -

 .لو رفته

 :گفت فيسرد و ضع ييبا صدا انيعباس برخالف

 .كه همش لو رفته ميكن يخودمون فرض م شيپ. رهيگ يرو در نظر م طيشرا نيآدم عاقل، بدتر -

 :زد گفت يصداش موج م يهم تو تيكم عصبان هيكه حاال  مرد

 .دختره هم در رفته دميشن. ميوقت ندار -

 :گفت يبا خونسرد انيعباس

 !بسه -

پنجره  كينزد انيحتما عباس. شد ليصداشون به زمزمه تبد. خودم تصور كنم شيتونستم پ يرو م انيعباس يصورت افسرده . ساكت شد مرد

 زيدوباره گوشام رو ت. به سمت در رفتم نيآهسته و پاورچ. تخت بلند شدم ياز رو. هم قالب كرده بود يبود و دستاش رو از پشت تو ستادهيا

 :دميرو شن دمر يصدا. كردم

 .دمياثر انگشت پسره رو ند بورد،يك يمن رو. شه ادامه داد يرو هنوز ماول  ينقشه  -

 :و گفت ديوسط حرفش پر انيعباس

 .موس بود يرو يول -

 :گفت مرد
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 .تونه بكنه ينم يبا موس كه كار -

 :گفت انيعباس

 .باشهنوشته  سيپل يبلند و باال برا ينامه  هيرو باز كرده باشه و  on screen keyboardمثال ممكنه  -

 بود؟ دهيچرا به فكر خودم نرس. زدم ميشونيپ يدست آهسته تو با

 :گفت مرد

 .دميند يمشكوك زيچ. چك شده وتريكامپ يستوريه -

 :با خنده گفت انيعباس

 !كنند يرو دست كار وترشونيكامپ يستوريده كه چه طور ه يم ادشونيرو  نيدانشجوهاش نده، ا اديهم  يچيكنم دانشگاه تهران، ه يفكر م -

 :گفت مرد

 .خبر نداده بود انشيكدوم از اطراف چيبه ه دميكردم و د يمن خودم شخصا بررس -

 :گفت انيعباس

 .خودش مهندس شبكه است! يپسره رو دست كم گرفت -

 :سكوت رو شكست و گفت انيعباس. برقرار شد نشونيلحظه سكوت ب هي

 .مثل برادرش خطرناكه نميا. يشد كه گند زده شد به همه چ نيا. وردممظلومش رو خ يبار دست كم گرفتمش، گول اون چشم ها هي -

 :مرد گفت. رو به در چسبوندم گوشم

 م؟يكار كن يچ ديحاال با -

 :گفت يبعد از مكث انيعباس

 .دوم يسراغ نقشه  مير ياول از دست رفته، م ينقشه  -

 :گفت مرد

 .يكي نيحساب شده تر بود تا ا يلياول خ ينقشه  ،يول -

 :گفت انيباسع

 !كردنش حماقت محضه اياول از دست رفته، اح ينقشه  م،يندار يچاره ا -

 :گفت مرد

 ؟ينگه داشت يچ يپس پسره رو برا -

 :گفت انيعباس

 !دوم ينقشه  يبرا -

******* 

 :اش بهم زل زده بود كردم و گفتم رهيت ي دهيكش يكه با چشم ها يبه مرد درشت اندام رو
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 .ناستيا انيت يمحله  نجايا -

 :گفت مرد

 .درسته -

 :گفتم. شدم رهيتعجب بهش خ با

 ...يول -

 :بازوم رو گرفت و گفت مرد

 .فتيراه ب -

 :كشوند و گفت نيرو به سمت ماش من

 .سوار شو -

 :تعجب گفتم با

 كار كنم؟ يچ ديبا -

 :گفت مرد

 !نيهم. برو ديرو سوار كن، دنبال پرا نايت -

 :دلم گفتم تو

 .اول بود يقشه كه ن نيا يول -

 :رو باز كردم و گفتم نيماش در

 .نذاشتم يقرار نايمن با ت يول -

 :زد و گفت يلبخند مرد

 !ميما گذاشت ،يتو نذاشت -

 .ديرس ينقشه، درست به نظر نم نيروند، ا نيدونم كجا، فقط ا ينم. كار اشكال داشت يجا هي. زد يم نهيس يمحكم تو قلبم

 رونيمرد از ب. بود دهيكم پر هيرنگم . زل زدم نيماش ي نهيبه آ. دميكش يقيبا استرس نفس عم. رو بستم نياشدر م. دهنم رو قورت دادم آب

 :گفت نيماش

 جا خالصت كنم؟ نيهم اي يكن يرو روشن م نيماش -

 :داشتم؟ مرد گفت يا گهيد يمگه چاره . هم گذاشتم يرو رو چشمام

. زندت يم راندازيتك ت ،يش ادهيپ نيكه از ماش نيا ايگاز،  يرو يكه پاتو بذار نيمثل ا ،يبد انجام يحركت اضاف هيحركت، فقط  هياگه فقط  -

 ؟يديفهم

 بود؟ يدوم چ يپس نقشه . به دلم بد اومده بود. تكون دادم دنيفهم يرو به نشونه  سرم

شانس  ميزندگ يبار تو هيامكانش بود كه  يعنيباشه؟  خبر داده سيبه پل حانهيامكانش بود كه ر يعني. شد دهيبه قلبم تاب دياز ام يدفعه نور هي
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 ارم؟يب

برسم،  نايت يكه دم خونه  نيها به محض ا نيا يهمه . دستم فكر نكنم يرو يكردم به پالك گردنم و ساعت مچ يسع. دميكش يقيعم نفس

كرد،  يخبرشون م حانهياگه كه ر. بود سيمن پل يآره، برگ برنده . كرد ينم يراندازيت سيهم با وجود پل راندازياحتماال تك ت. شد يتموم م

 ...اگه

سر . گرفت يرو به روم قرار م ديپرا نا،ياحتماال بعد از سوار كردن ت. نبود ينيماش چيجلوم ه. با سرعت كم به راه افتادم. رو روشن كردم نيماش

 .بلند به سمتم اومد يبا گام ها. افتاد نايچشمم به ت. رو پارك كردم نيكوچه ماش

رو باز  نيدر ماش يك نايت دمينفهم. نميپشت بومشون بب ايبالكن  يرو راندازيتك ت هيانتظار داشتم . اطراف انداختم يبه خونه ها ينگاه ينيبدب با

 :به خودم اومدم شيعصب يبا صدا. انداخت يصندل يكرد و خودش رو رو

و بعدم  يكارت رو كرد! كنند يفكر نم يا گهيد زيبه چ زها،يچ نيجز ا يرانيا يگن پسرها يانگار راسته م ؟يبود يمعلوم هست كدوم گور -

 به چاك؟ يزد

 :گفتم تيعصبان با

 !كشت يم يرانيپسر ا نيهم يداشت خودش رو برا يرفته چه جور ادشي! يرانيپسر ا ،يرانيپسر ا ؟يباز شروع كرد ؟يگ يم يچ -

 :صداشو باال برد و گفت نايت

 كشتم؟ يتو م يو برامن؟ من داشتم خودم ر ؟يك -

 :گفتم

 .لطفا تمومش كن. اومدم ينم نجايخواستم دورت بزنم ا ياگه م! چند روز تهران نبودم نيا يدون يخوبه م. خب، بسه يليخ -

دفعه  هي. باك كامال پر بود. كه داشتم افتاد ينيدفعه چشمم به بنز هي. كردم يپوف. چرخوند گهيبهم رفت و سرش رو به سمت د يچشم غره ا نايت

 .انتخاب بود نيبهتر نيا ديشا. شدم يم ديناپد شهيهم يذاشتم و برا يگاز م يپام رو رو ديبا. ديبه ذهنم رس يزيچ هي

. دمياز جا پر. دميآسفالت رو شن يرو كيشدن الست دهيبلند كش يكار كنم، صدا يچ ديبا رميبگ ميتا خواستم تصم. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 .ديچيفضا پ يتو سيپل نيماش ريآژ يصدا. اومدسرم با سرعت باال 

. رو از پشت سرم بستند ابونيكه خ دميرو د سيپل نيدو تا ماش نهيآ ياز تو. رو از جلو بسته بودند ابونيافتاد كه خ سيپل نيبه دو تا ماش چشمم

 .ام حبس شد نهيس ينفس تو جانياز شدت ه

اومد  يكه به زور در م ييبا صدا نايت. منظم به سمتمون اومدند شيور مسلح آهسته و با آراچند نفر مأم. رفت رهيبه سمت دستگ ارياخت يب دستم

 :گفت

 چه خبر شده؟... نجايا... نجايا -

 گهيد. تموم شده بود يهمه چ. قلبم بعد چند ماه آروم گرفت. لبم نشست يرو يلبخند. كنم ميبلندگو اعالم كرد كه خودم رو تسل ياز تو ييصدا

 .رواز نبوداز پ يخبر

 :محكم گفت يبلندگو با لحن ياز تو ييصدا س،يپل يها نيماش ريآژ نيب از
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 .شو ادهيسرت و پ يدستات رو بذار رو -

 :گفت. بود دهيرنگش پر. زدم نايبه ت يلبخند

 تو، با تواند؟ -

 :گفتم يخوشحال با

 .نايشو ت ادهيتموم شد، پ -

دو نفر از . پخش شده بود ابونيخ يتو سيپل يها نيماش ينور رقصان قرمز و آب. اومدند يم مكج به سمت يو كاله ها اهيبا لباس س ييمأمورها

كرده بودند و همه با اضطراب به ما نگاه  رونيها سرشون رو از پنجره ب هيهمسا. اطراف كردم يبه خونه ها ينگاه. شدند كيمأمورها بهمون نزد

 .بستند يمردها با اضطراب پنجره ها رو م. كنند ميرو پشت پرده قاكردند خودشون  يم يحجاب سع يب يزن ها. كردند يم

 :با تحكم گفت. به سمتم اومد عيسر. شدم ادهيپ نياز ماش. آورد نيياز مأمورها اسلحه اش رو پا يكي. رو باز كردم نيماش در

 .دستات رو بذار پشت سرت -

. دستم رو از پشت دستبند زدند. مأمور دوم با اسلحه من رو نشونه گرفته بود. و پشتم رو به مأمور كردم دميچرخ. رو پشت سرم گذاشتم دستام

كرد  زرو با نيدر ماش نايت. زد يم نهيس يقلبم محكم تو. نبود راندازياز تك ت يخبر. نگاهم هنوز به پشت بوم و بالكن خونه ها بود. برام مهم نبود

 :گفت. شد ادهيو پ

 چه خبر شده؟ نجايا -

 :مأمور دست دستبند زده شده ام رو گرفت و گفت. لبم نشست يرو يآسودگ ياز رو يلبخند. دميكش ينفس راحت. قطع شد سيپل ريآژ يصدا

 .فتيراه ب -

درد . پشت سرم خورد نيسرم به ماش. موج انفجار پرتم كرد. ديچشمم قد كش شيپ شيآت يشعله ها. شد دهيانفجار شن بيمه يدفعه صدا هي

 !به پرواز دم،يرس يكيبه تار ش،يآت يسرخ نيب. نكرد دايفسم پحبس كردن ن يبرا يمجال

اون گرما سردم شده بود،  يزد، تو يم نهيس يرفت، قلبم محكم تو يم جيسرم گ. گم شدم ياهيس يتو. اهيِ س اهيس اه،يس. شد اهيجا برام س همه

لرزش دستم به . دهنم خشك شده بود. نجات دادند ياهيز ساون رگه ها من رو ا. ظاهر شد ياهيس يقرمز تو يكم كم رگه ها. ديلرز يدستام م

 يدور سرم م ياهيهمون س يتو ايدن. زد يام م نهيس يقلبم محكم به قفسه . حس نداشت ياز شدت سرد گهيكف دستم د. ديرس مبازوها

 .كمرنگ شد ياهيس. هم اضافه شدند يآب يكم كم رگه ها. ديچرخ

درد نفسم رو . اومد يمأمورها از فرسخ ها دورتر م اديفر يانگار صدا. چشمم جون گرفت شيپ يرزونگنگ و ل ريتصو. چپم رو باز كردم چشم

. دميد يچشم م يرو از گوشه  شيآت يشعله ها. ديرقص يم ابونيخونه ها و آسفالت خ واريد يرو س،يپل يها نيماش ينور قرمز و آب. بند آورد

 يآب يكم كم نورها. دميد يرو م يرقصان قرمز و آب يفقط نورها. شد يكم كم محو م رياوتص. فلجم كرد ديچيپ يبدنم م يكه تو يديدرد شد

دو زانو  نيزم يكردم، كه رو يخودم حس م يكيرو در نزد يذهنم پسر يتو. قرمز محو شد ينورها. قلبم از درد و رنج مچاله شد. شد ديناپد

 .زد يسرش م به ينشسته بود و دو دست

 .اهيِ س اهيس اه،يس .بود ياهيبعد فقط س و
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 نوزدهم فصل

 

 .پلكام رو بستم. دميد ينم يزيچ. همه جا تار بود. رو جمع كردم و پلكام رو باز كردم رومين يهمه . رو احساس كردم يفيخف سوزش

 :صورتم رو باال گرفت و گفت يكس. چشمام رو باز كردم. پوست صورتم حس كردم يرو يدتريبار سوزش شد نيا

 ؟يشنو ين، مترالن، ترال -

 :مرد با استرس گفت. كردم يا ناله

 .مير يم نجاياز ا م،ير يم -

 دهيكه از گل و برگ درخت ها پوش ينيشاخ و برگ درخت ها به زم نياز ب دينور خورش. شدند يواضح م ريكم كم تصاو. كردم كيرو بار چشمام

 .ديرس يشده بود م

. زدم يشده بود لبخند دهيرنگش كه از دو طرف تراش يمشك يو موها يآب يچشم ها دنيبا د .سرم زانو زده بود افتاد يكه باال يبه مرد چشمم

 .بود شميبهشت بود و بارمان هم پ نجايا

 .تازه متوجه درد عذاب آور دستم شده بودم. ديچيبدنم پ يتو درد

 .مردم يداشتم از درد م. شد يجار هام قهياز چشمم به سمت شق يقطره اشك. چشمام رو از درد بستم. ام حبس شد نهيس يتو نفس

 ياحساس خطر م. باز شد ارياخت يچشمام ب. ضربان قلبم باال رفت. شدم اريهوش. دميرو شن يخش خش و به دنبال اون ناله ا يدفعه صدا هي

 :ام و باز كردم و با زحمت گفتم دهيخشك يلب ها. كردم

 .رضا... رضا... رض... ر... ر -

 :اخم كرد و گفت بارمان

 ؟يچ -

گاه بدنم  هيدست راستم رو تك. ديترك يدست چپم از درد داشت م. تالش كردم كه سرم رو بلند كنم، نتونستم. برگشت نيدفعه به سمت ماش هي

گرفته بود و لنگان لنگان  نيدستش رو به ماش هيشكمش جمع كرده بود،  يدستش رو تو هيكه  دميرضا رو د. كم خودم رو بلند كردم هيكردم و 

 .اومد يم نه سمتوب

 .نتونستم. كردم خودم رو به سمت عقب بكشم يسع ارياخت يب. نفس نفس افتادم به

 :گفت يلرزان يو با صدا ديكش يقيچند بار نفس عم. دياز درد كش يكوتاه اديفر. افتاد نيزم يتعادلش رو از دست داد و رو رضا

 .ميجا ببر نيا ترالن رو از... ديبا... ديبا... كن... كمكم... بارمان -

 :كردم و گفتم يناله ا. بود فراموش كردم دهيچيدست و سرم پ يرو كه تو يلحظه درد هي

 !نه، نه، خائن -

بارمان . كرد بلند شه يگرفت و سع نيدستش رو به ماش. شده بود سيصورتش از خون خ. با وحشت به رضا نگاه كردم. از جاش بلند شد بارمان

 :كرد گفت يبا هر نفس ناله م رضا كه. ستاديرو به روش ا
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 .كن... كمكم -

خواستم بارمان رو صدا . نفسش بند اومده بود. به دست بارمان زد يچنگ شيخون يرضا با دست ها. رضا رو محكم گرفت يگلو. خم شد بارمان

 :كرد ارميبارمان هوش اديفر ياصد. رفت جيسرم گ. كرد يم هوشميو دستم داشت ب يشونيدرد پ. رفت يم ياهيچشمام س. نداشتم يتوان. كنم

تو بهش خط . بود دهيبار د نيتو اول يگزارش داده بود كه ترالن رو دم خونه  هيسا. طور ترالن رو نيآره؟ هم ،يفروخت هيپس تو ما رو به سا -

 .يداده بود

 :بارمان گفت. اش زد نهيس يبه قفسه  يخم شد و چنگ. رضا به سرفه افتاد. رضا رو ول كرد يگلو

 رادمان كجاست؟ -

 :تكون داد و گفت يسر. زد ينفس نفس م رضا

 .دونم ينم... ينم -

 :از پشت شلوارش اسلحه اش رو در آورد و گفت بارمان

 .يخور يپس به دردم نم -

 :كه رضا رو نشونه گرفت، همزمان داد زدم نيهم

 !نه -

 .وقت چيه. كرد يكار رو م نيمن ا يجلو ديوقت نبا چين هبارما. نميرو بب يزيچ نيخواستم همچ ينم. زد يم نهيس يمحكم تو قلبم

 :رو باال آورد و گفت شيدست خون رضا

 .گم يم... نه -

 :در همون حال گفت. اوردين نيياسلحه رو پا بارمان

 .شنوم يخب، م -

 :آورد و گفت نييدستشو پا رضا

 .سهيرئ شيپ... شيپ -

 :گفت بارمان

 كجاست؟ ه؟ياسمش چ ه؟يك سيخب؟ رئ -

 :گفت رضا

 .دونم ينم -

 :گفت بارمان

 .يخور يدونستم به درد نم يم -

 :گفت يبلند يتوانش رو جمع كرد و با صدا رضا

 .كشن يو اونا م يكش يداره كه بهت بگم؟ اون وقت تو من رو نم يا دهيچه فا -
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 :گفت بارمان

 .خداحافظ رضا -

 :ميو رضا همزمان داد زد من

 !نه -

 :اومد گفتم يكه به زور در م ييداو با ص دميكش يقيعم نفس

 .نه... كنم يم... خواهش -

رو  دنشيباشه كه چشم د يياگه اون آدم، رضا يحت. من آدم بكشه نداشتم يرو كه بارمان جلو نياصال تحمل ا. زد يم نهيس يمحكم تو قلبم

 .نداشتم

 :التماس كردم. بهم كرد ينگاه بارمان

 .كن... ولش -

كردم  يسع. ديبه سرش كش يبارمان دست. زخمش گذاشت يدستش رو دوباره رو. ديكش يرضا نفس راحت. آورد نيياسلحه اش رو پا بارمان

لحظه چشم باز كردم و  هي. تحمل درد رو نداشتم گهيد. دندونام رو بهم فشار دادم. كردم ينتونستم و ناله ا يدردآلودم رو خفه كنم، ول اديفر

 :دميبارمان رو شن يصدا. شد يم اهيهمه جا دوباره داشت س. چشمام بسته شد. پس گردن رضا زدكه با اسلحه محكم  دميبارمان رو د

 .ون يكمك كن بذارمش تو ا،يب -

 :دميرو شن ييآشنا يصدا

 .مار خوش خط و خاله، گولش رو نخور هي -

 :شد يتر م فيبارمان لحظه به لحظه برام ضع يصدا

 .اديبه حرف م يترالن، ول يتونم ازش حرف بكشم، اونم جلو يمن نم -

 .صداها خاموش شد دوباره

 

******* 

 :گفت يبارمان داشت م. دميبارمان با همون مرد رو شن يو گفتگو نيموتور ماش يصدا

 ؟يمطمئن -

بارمان  .تمام توانم رو جمع كردم و چشمام رو باز كردم. ستادياز حركت ا نياحساس كردم ماش. گفت يچ دمينشن. بود فيضع يليمرد خ يصدا

دور  ايدن. صورتم خشك شده بود يخون رو. سوخت يبه شدت م. رو لمس كردم ميشونيدستم رو باال آوردم و پ. شد يم ادهيپ نيداشت از ماش

 .ديچرخ يسرم م

 :گفت يداشت م. بارمان تمركز كنم يصدا يكردم رو يسع

 .فتهيوقت چشمم بهت ن چيه گهيكه د ،ير كنخودت رو گم و گو يدم كه بر يپول رو بهت م نيدارم ا يول ،يلوش داد -
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 :گفت. بود اليدان. كه مرد شروع به صحبت كردن كرد، شناختمش نيهم

 ريكه دو متر از خونه دور شدم، من رو گ نيهم. كنم و ماجرا رو بهت بگم داتيپ اميقدر هالو نبودم كه ب نياگه داده بودم ا. من لوش ندادم -

 .بگذرن راتتياز سر تقص يطور نيا ديشا! تو كه بد نشد يبرا. مينه ااون خو يكه تو ديفهم. انداخت

.. درد و عذاب نجات بده نيتونست من رو از ا يبود كه م ينعمت يهوشيب. دميگفتگوشون رو نشن يادامه . دادم هيتك نيماش يرو به پشت سرم

 :گفت شد و نيخودم رو دستش بسپرم، بارمان سوار ماش گهيبار د هيكه خواستم  نيهم

 ؟يبهوش -

 :رو روشن كرد و گفت نيبارمان ماش. كردم يا ناله

 .نگران نباش م،يرس ياالن م -

 :و لرزون گفتم فيضع ييبا صدا. رفت يم ياهيس چشمام

 ؟يايم... توام... تو -

دستم احساس  يش رو روگرم يدست ها. رفت يم ياهيچشمام رو به س. ديچرخ يدور سرم م ايدن. بازم نگاهش كردم مهين يپلك ها نيب از

 :گفت. دميلبخندش رو د يكيدرد و تار نيب. كردم

 .اميمنم باهات م -

 :گفتم. گهيد زيچ ايدونم درد دستم بود كه اشك به چشمم آورد  ينم

 .يكرد يفرار م... ديبا... تو -

 :گفتم. ختيورم كرده ام ر يگونه ها يرو اشكام

 .كنند... اعدامت... خوام ينم -

 :كرد و گفت شتريدستم ب يرو رودستش  فشار

 .تونم بذارمت برم ينم. نمتيبب يطور نيخوام ا يمنم نم -

 :ناخنام رو به كف دستم فشار دادم و گفتم. مشت شد ارياخت يدستام ب. هم رفت ياز درد تو صورتم

 .برو... من... برو -

 :رو به سمت جاده برگردوند و گفت سرش

 .شه، نترس ينم يزيچ -

 :هم رفت و گفت ياخماش تو. طرافش كردبه ا ينگاه

 !سيپل ،يعوارض ،يلعنت -

 :بهم كرد و گفت ياسترس نگاه با

 .صورتت يترالن شالت رو بكش رو -

 :بارمان گفت. راستم رو به سمت شالم دراز كردم دست
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 .ميو راه اومده رو برگرد ميدور بزن دينداره، با دهيفا -

 .دادم صيبودند تشخ دهيصف كش يعوارض يرو كه جلو ييها نيماش فيحال رد نيبا ا. بودبرام مات  ريتصاو. رو تنگ كردم چشمام

 .كردند يصد در صد متوقفمون م. يزن زخم هيمعتاد،  يراننده  هي ،يون مشك هي. ميبود يسوار همون ون مشك. به دور و برم كردم ينگاه

 :گفتم هديبر دهيبر. با دست راست دست چپ دردناكم رو گرفتم. نشستم صاف

 .دارند يم... نگهمون... بارمان... شو... ادهيپ -

 :آهسته گفت بارمان

 .شده ريد -

 .افتاد نييسرم پا. رفت ياهيچشمام س. دوباره برام مات شد ريتصاو

 :زدم بيبه خودم نه. دميشن يدور و برم م ييصداها. شد يقطع نم يدرد لحظه ا. ديچرخ يدور سرم م ياهيهمون س يتو ايدن

 .لند شو، چشمات رو باز كن، بارمان، به خاطر بارمانب -

 كيچشمام رو بار. و گنگ بود اهيس ريتصاو. توانم رو جمع كردم و چشمام رو باز كردم يهمه . زدم يدست و پا م يهوش يو ب ياريهوش نيب

 .بارمان كنارم نبود. كردم

. بود ستادهيا نيماش كيو نزد رونيكه ب دميبارمان رو د. واضح شدند ريكم تصاوكم . شد كهيانگار قلبم هزار ت. كردم يناله ا. به درد اومد قلبم

 :بارمان رو دستبند زد و گفت يدست ها سيمأمور پل

 .شه يمعلوم م يهمه چ -

 :گفت يبا خونسرد بارمان

 .شه ييازش بازجو ديكه بانفر  هيهم باهاشه و  كيبگو دختر تاج. نتشيبب ديزود با يليخ يميبگو رح. يزنگ بزن به بازپرس راشد -

 يناله ا. بارمان رو گرفت و خواست از اونجا ببرتش يبازو سيمأمور پل. رفتم يدوباره داشتم از حال م يبگم، ول يزيبزنم، چ يحرف خواستم

 :هم گذاشت و با لبخند بهم گفت يچشماش رو رو. كردم، چشم بارمان بهم افتاد

 .ن جات امنهشه، نگران نباش، اال يدرست م زيهمه چ -

 :كرد و گفت سيبه مأمور پل رو

 .كنند دامونيپ يزود نيبه ا دينبا. وجود داره يزيچ يابياحتماال رد نيماش نيا يرو

مأمور اون رو دنبال خودش . شده بودند نيسنگ ييلويصد ك يدستام مثل وزنه ها يو به سمتش دراز كنم، ول ارميكردم دستم رو باال ب يسع

 :بارمان گفت. كشوند

 .كنه ينم دتيتهد يخطر گهيتموم شد ترالن، د يهمه چ -

. رفتم يدوباره داشتم از حال م. تحمل نداشت گهيبردنش؟ قلبم د يداشتند كجا م. كردند ياز من جداش م دينبا. چشمم حلقه زد يتو اشك

 .زد يداشت لبخند م. شد يلحظه به لحظه ازم دورتر م. به صورتش كردم ينگاه

 :زد و گفت يلبخند طنتيبا ش. چشمام زل زده بود يتو. وردرو جلو آ صورتش
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 ».اسم من بارمانه ستم،يمن رادمان ن« -

 .ده يمن رو تاب م ياحساس كردم كس. شد كيهمه جا تار دوباره

 .داد يبغلش تاب م يبارمان رو بغل كرده بودم و اون من رو تو. اون اتاق با نور قرمز بودم يهنوز تو انگار

 .سوخت يصورتم م. اس كردمرو احس يدرد

 يم. نداشت يبيع. داد يخون م يدهنم مزه . سرم به چهارچوب در خورده بود. در انبار يجلو. صورتم زده بود يبود كه محكم تو اليدان انگار

 :گه يم يدونم با مهربون يم. كنه يو آرومم م اديدونستم بعدش بارمان م

 »؟ينه رو نشون بدك يكه درد م ييبه عمو دكتر جا يخوا ينم« -

 :زد يصدام م يكس

 .ترالن، ترالن -

 :ديچيسرم پ يبارمان تو يصدا

 »ترالن يديرس ريد« -

 :دميشن يصداش رو م. دميد ينم يچيه. بود كيهمه جا تار. اومد يخواستم صداش كنم، صدام در نم يم

 »؟ينيو اعدام شدن عشقت رو بب يستيبا يدوست دار« -

 .موندم يهوش م يب شهيهم يكاش برا يا .ها سقوط كردم ياهيس نيب

 

 ******* 

اتاق و داشت صورتم  ياومده بود تو ا،يچشم رو يكه جلو ديكش يخجالت نم. زدم يلبخند. كنه يداره صورتم رو نوازش م يكردم كس احساس

 .شد ياز مالحظه و خجالت سرش نم يچيپسر ه نيكرد؟ ا يرو نوازش م

 :رو آهسته باز كردم و گفتم چشمام

 .وونهيد -

 قيبهشون دق. اومد يم رونياز ب ييصداها. بودم دهيخواب مارستانيتخت ب يرو. اتاق افتاد ديسف واريچشمم به در و د. لبم خشك شد يرو لبخند

 .ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. بود نيمع يصدا. شدم

 !مبود، مطمئن بود نيمع. اشك تو چشمام حلقه زد. كردم بغض راه گلوم رو بست احساس

 !مامان! پر از بغضش، مو به تنم راست شد يصدا دنيبا شن. گفت يم يزيچ يو زار هيبا گر دميرو شن يزن يصدا

گاه بدنم  هيكه آرنج دست راستم رو تك نيهم. كردم بلند شم يتمام توانم رو جمع كردم و سع. برام سخت شده دنيكردم نفس كش يم احساس

 .سرم هم به دست راستم وصل بود هي. داشت يفيدست چپم سوزش خف. تخت افتادم يرفت و دوباره رو جيسرم گ دم،يكردم و خودم رو باال كش

 يباز و بسته شدن در، صدا يدر فاصله . پرستار با لبخند وارد اتاق شد هيو خواستم دوباره بلند شم، كه در باز شد و  دميكش قيبار نفس عم چند

 :دميرو شن نيبلند مع
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 .كشه يم طول قهيفقط دو دق -

 :گرفته گفتم ييآب دهنم رو قورت دادم و با صدا. كه در بسته شد، صدا هم قطع شد نيهم

 .نمشونيخوام بب يم -

 :كرد و گفت يسرمم رو بررس پرستار

 .ستيوجه امكانش ن چياالن به ه -

 :گفتم

 .ديچرا؟ من خوبم، باور كن -

 :التماس گفتم با

 .نميخوام مامانم رو بب يم -

 :نگاهم كرد و گفت يدلسوز با پرستار

 .رو راه ندن يدستور دارن كه كس سادن،يكه دم در وا ييمأمورها -

 :گفتم تيعصبان با

 ...آخه يول -

رو  زهايچ نيمالقات و ا ياحتماال اجازه . هم گذاشتم يچشمام رو رو. رفته بود ادميدرسته، من قاتل بودم، . دميكش يآه. بعد متوجه شدم و

 .نداشتم

 :پرستار به سمت در رفت گفتم كه نيهم

 بابام هم هست؟ -

 :به سمتم برگشت و گفت پرستار

 .جوون هستند يآقا هيفقط سه تا خانوم و  -

دل مامانم هم  يدونستم دل تو يم. به شدت اضطراب داشتم! سرش اومده باشه؟ ييپس بابام كجا بود؟ نكنه بال. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

دلم براشون پر . ديجه يم رونيام ب نهيقلبم داشت از س. مينيرو بب گهيهمد ميتونست يو نم ميند متر با هم فاصله داشتچ يفقط به اندازه . ستين

 .ديشك يم

 دنيد يبرا يراه هيبود، حتما  نجايدونستم اگه اونم ا يم. نمشيخواست بب يدونست چه قدر دلم م يبود؟ خدا م ومدهيبابام كجا بود؟ چرا ن پس

 .كرد يم دايمن پ

 .خاله، احتماال ترانه ديبودند؟ شا يك گهيد يكه مامانم بود، دو تا يكيسه تا خانوم، . خانواده ام رو بشنوم يكردم تا حداقل صدا زيرو ت گوشام

 !ديكردم، با يم دايپ يراه هي ديبا. دميكش يقيعم نفس

 :گفت پرستار

 !ينيبازپرس رو بب يحالت خوبه، فكر كنم بتون يگ يحاال كه م -
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 :كردم و گفتم اخم

 .نميخوام خانواده ام رو بب يمن م. نمشيخوام بب ينه، نم ؟يچ -

بدنم كوفته و  يكردم همه جا ياحساس م. شده بود نيداشتم و تمام بدنم سنگ جهيبودم، سرگ يعصبان. نگفت و از اتاق خارج شد يزيچ پرستار

 .بودم دهيرو به جون خر نايا يكه به خاطر مرگش، همه  يكس. رضا افتادم ادي. كبود شده

 ييكاش بعد بازجو يا. پشت ون گذاشته بود و آورده بودش. حتما رضا بود. ببرن ييبازجو يبرا دينفر رو با هيگفته بود  سيبه مأمور پل بارمان

 .زدند يموجود خائن رو دار م نيا

 ؟يبكنه چ يرا فرار نكرده بود؟ اگه بابام نتونه براش كاركار رو كرده بود؟ چرا من رو آورده بود؟ چ نيچرا ا! خدا يوا! بارمان يراست

 .وارد اتاق شد يكه چشمام رو بستم، كس نيهم. قدر فكر كردم كه سردرد گرفتم اون

افتاد،  ميبعد دوزار. با تعجب نگاهش كردم. بود ستادهيدم در ا ،يمرتب مشك يو مو شيو ر وستهيپ يبا ابروها يمرد. رو باز كردم چشمام

فكر نكرده بودم كه جواب  نيبه ا. فرار كردن بود ريفكر و ذكرم درگ يقبال همه . وقت جواب پس دادن بود. ضربان قلبم باال رفت! س بودبازپر

 .ضربان قلبم باالتر رفت. ام ندهيآ يكننده  نييسخت باشه و تع يليتونه خ يهم م دنپس دا

 :و گفت ستاديتختم ا كينزد مرد

سؤال ها رو ازتون بپرسم،  نيكاملتون ا يدادم بعد از بهبود يم حيترج. انتخاب كردم ييبازجو يرو برا تيموقع نيه امتأسفم ك كيخانوم تاج -

 .هستم يمن راشد. برامون نمونده ياديظاهرا زمان ز. ميهر چه زودتر وارد عمل بش ديبا يول

 :زده گفتم جانيه. هام افتادم جهيسرگ ادي شم، كه زيخ ميخواستم ن. حتما از بابام خبر داشت. دوست بابام بود يراشد

 !ديدونم كه با هم دوست بود يم د؟يشما از بابام خبر دار -

 :كرد و گفت ياخم

 د؟يدونست يم -

 .نباشه در مورد بابام حرف بزنه ليخورد كه ما ياش م افهيبه ق. بود يسر يمسئله  هيحتما . افتاد ميدوزار

 :گفت يراشد

 يرو م يزيچه چ ديعمه تون، حركت كرد ك،يخانم تاج يو به سمت خونه  ديشد نيكه با عجله سوار ماش يروزتونم ازتون بپرسم  يم -

 د؟يبه گوش پدرتون برسون ديخواست

 :لبم رو تر كردم و گفتم. قلبم باال رفت ضربان

بهم  ونيليچند م يرو جا به جا كنم و ماه سشيرئ ديگفته بود كه با. كار داده بود شنهاديبهم پ هيبه اسم سا يچند روز قبل، دختر... ام... خب -

كه من رو براش در نظر گرفته  يمطمئن شدم كه كار نيهم يو برا ستين ينامه ندارم، گفت كه مشكل يبهش گفتم كه گواه يوقت. ده يپول م

چند روز فرصت  هيگفتن كه سا اد،ينم ادمي قيدق. نرم رباريبهم گفتن كه ز شونيو ا دميرو د يميدوست نامزد دوستم، رادمان رح ياز طرف. فهخال

 يعمه ام رفتم، آقا يشدم و به سمت خونه  نيكه سوار ماش ياون روز. تحت فشاره دايكنه و خودش شد دايخواد رو پ يكه م يداره كه كسان

 .بابام رفتم دنيد يو برا دميم ترسمن. گفتن كه براش پاپوش درست كردن. رو به بابام بگم زيگفتن كه همه چ. تماس گرفته بودند هامبا يميرح
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 :گفتم يديو با استرس شد دميكش يقيعم نفس

مجبور . بودم دهيترس. نداشتم يچاره ا. رميبگ ريخواستم اون زن رو ز يمن نم... كرد و جاديموتور برام مزاحمت ا هيبودم،  نيسوار ماش يوقت -

 ...دونم كه يم. بشم نيشدم سوار ماش

 يراشد. زد يام م نهيس يقلبم هنوز محكم تو. دميكش يا گهيد يقينفس عم.  آورد و من رو به سكوت دعوت كرددست هاش رو باال يراشد

 :گفت

 نيدر ا ميتون يم د،يمرخص شد مارستانيكه از ب نيبعد از ا. ستيما ن تيمسائل مربوط به تصادف اولو. باند بدونم نيخوام در مورد ا يمن م -

 .ميمورد صحبت كن

 :گفتم تيعصبان با

 نم؟يذارن خانواده ام رو بب يو نم ستادنيمأمورها دم در اتاق ا نيهم يجدا؟ برا -

 :گفت يراشد

 !ستين يكه شك ديشد نيو سوار ماش دينداشت قيمورد كه شما تصد نيا يتو -

 :بلند گفتم يصدا با

 !بودم دهيترس -

 :گفت يراشد

 يتو ديهمون طور كه گفت د؟يخبر نداد سيچرا به پل. دينه به خانواده تون اطالع داد و ديگذاشت ونيدر م سيرو نه با پل هيسا يچون ماجرا -

 !خالف كاره هيكه سا ديبرخورد اول متوجه شد

متقاعدم . آوا، رضا باهام حرف زده بود يرفته بودم خونه ! اومد ادميچرا نگفتم؟ . نگم ايكه به بابام بگم  نيا. اومد كه چه قدر دو دل بودم ادمي

 .نگم يبه كس يزيده بود كه چكر

 :و گفتم دميكش يآه

 يباند همكار نيظاهرا با ا ينگم، ول يزياون متقاعدم كرد كه چ. اومد اون رو خبر كنم شيپ يبهم گفت كه هر مسئله ا. رضا نامزد دوستم بود -

 .گولم زد. كرد يم

 :گفت يراشد

چرا . شما رو وارد باند كرد هيو سا ديدونست يباند نم نياز ا يزيكه چ ميريگ يدر نظر م. شه يبعدا مشخص م هيقض نيا فيخب، تكل اريبس -

 د؟يكرد يباهاشون همكار يقتل ناوسروان راشد يبرا

 :اومد بهم گفته بود ادمي! ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. افتادم طونشيش يحركت دست بارمان و چشم ها ادي

خودت  شيو پ يشنو يم يكن، هر چ زيكن، گوشات و ت يباز لميبه خرج بده، ف استيس ينتو يكه م ييتا جا. ينذار محكوم ش ،يمجرم هيتو  -

 .يرس يبه حرف من م ،يبازپرس نشست يو جلو يياتاق بازجو يكه تو يروز. ثبت و ضبط كن

 :گفتم. نگاه كردم يبازپرس راشد يبه چشم ها. بود دهيروزها رو د نيا اون
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رو  يبهم گفتند اگه كار. مجبورم كردند ه،يچ تيدونستم مأمور يمن اصال نم... من واقعا متأسفم، من. تشونامرزيخدا ب. بابت برادرتون متأسفم -

 ...فرستن يگن انجام ندم، من رو م يكه بهم م

و  ميكشد يآه .از مرز خارج شه ياومد بارمان گذاشته بود بره تا بتونه قاچاق ادمي. داد يهنوز آزارم م اليدان يدهايتهد يخاطره . كردم يمكث

 :گفتم

 .هيدونستم ماجرا چ ينكرده بود، نم كيشل ميرح يتا وقت. كردند دميتهد -

 يسخت بود كه در مورد قتل برادرش، از كس يليحتما خ. ناراحت شدم. ديرس يمسلط به نظر م ياخم كرده بود، ول. نگاه كردم يصورت راشد به

 يا گهياز هر زمان د شتريب. خودش رو حفظ كنه يسخت بود خونسرد. روند يرو م نيكه ماش يكس. كه به قاتل كمك كرده بود سؤال بپرسه

 .كنم يعذاب وجدان زندگ نيبود چه طور تونسته بودم با ا بيبرام عج. كارم عذاب وجدان داشتم نيبابت ا

و سرعت  نيكه بارمان در مورد دورب نيرو، ا نيماش يماجرا. بهم گفته بود رو بهشون گفتم اليكه دان يزيهر چ. بدم حيكردم بهتر توض يسع

 .كرد يداشبورد خال يگلوله تو هي ميكردم و بعد رح ينقشه رو عمل نيكه چه طور ا نيبهم گفت و ا ستيصد و ب يباال

 :گفت يكه سكوت كردم، راشد نياز ا بعد

 د؟يدون يم يدر مورد باند چ -

 هي. بذارم ارشونيرو در اخت زيدوست نداشتم همه چ. شرح بدم تيموقع نيا يتو ماجرا رو يهمه  ديگفت كه نبا يبهم م يحس هي. موندم ساكت

باج . كردند يبود كه خالف كارها م يكار نيخب ا. شم، بعد اطالعات بدم يتبرئه م زيكرد كه اول مطمئن بشم كه از همه چ يوسوسه ام م يحس

 .دميترس يمن از زندان رفتن م. عمل كنم يخالف كار واقع هيه كه مثل باش نيكه داشته باشم، ا يكه تنها راه دميترس يو من م ندگرفت يم

 :و گفتم دميكش يآه

 .نميبابام رو بب ديمن با -

 :شد يراشد يلحن جد يچاشن ييبايناشك

 .ميندار ياديما وقت ز كيخانوم تاج -

 :گفتم

 .كنم يخواهش م. هستن يمطمئنا ناراحت و عصب. ر كردمقاتلم كه فرا هيمن  نا،ياز نظر مامانم ا. نميخانواده ام رو بب دينه، من با -

 :بهم نگاه كرد و گفت رهيخ هيچند ثان يراشد

برادرتون هم . كرد دتونيتهد هيبه اسم سا يدوستتون بهشون گفتند كه چند روز قبل از تصادف، كس. هستن انيدر جر يخانواده تون تا حدود -

به بعد  خياز اون تار يكس گهيظاهرا د يول رن،يتالش كردند تا با نامزد دوستتون تماس بگ. ديردو آشفته خونه رو ترك ك مهيسراس يليكه خ ديد

ما . شه يشما حل م يمسئله  ان،يبه نظر م يمنطق. مقتول صحبت كردند يخانواده تون با خانواده  ك،يخانوم تاج. كنه دايازش پ يرد ونستنت

 .ديما رو كمك كن ديكن يشما هم سع م،يشما رو كمك كن ميكن يم يسع

 :گفت. كم نرم شدم هيكه  ديهم فهم يانگار راشد. دميكش ينفس راحت. كم دلم گرم شد هيجمالت  نيا با

 د؟يبه ما بگ ديتون يم يچ يميدر مورد بارمان رح -
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اون قدر . فتن نداشتمگ يهم برا يزيحال چ نيداشتم كه ازش بگم و در ع زهايچ يليكه خ ديپرس يم ياز آدم! ام حبس شد نهيس يتو نفس

 :و گفتم دميكش يآه. ديرس يگفتن به نظرم نم يبرا يزيچ گهيذهنم از بارمان پر شده بود، كه د

 .بگم ديبا يچ قايدونم دق ينم -

 :گفت. دوباره اخم كرد يراشد

 بود؟ كيباند نزد سيچه قدر به رئ ديكن يكه فكر م نيبود و ا يباند مسئول چه كار يكه تو نيمثل ا -

 :فتمگ

 ...خب، راستش. بله، متوجه شدم -

در  نيقبل از ا. كه بهش دارم بشن يمتوجه عالقه ا گرونيكه د دميترس يم. حرف زدن از بارمان برام آسون نبود. دونم چرا هول كرده بودم ينم

 .بودم فرق داشتكه چند ماه گرفتارش شده  يبيعج يايبا دن يواقع يايدن يپروا بودم، ول يمورد نشون دادن عالقه ام ب

 :و گفتم دميكش يقيعم نفس

 .كنه يحاضر شده بود باهاشون همكار نيهم يكرده بودند و برا ديخانواده اش رو تهد. گروه ما بود يبود كه تو ياز كسان يكيبارمان  -

 :و گفت ديدور تخت چرخ. زد نهيدست به س يراشد

 بود؟ يهاش چ تيچه قدر بهشون وفادار بود؟ مأمور -

 :گفتم. دردسر بندازه يتو شتريبگم كه بارمان رو ب يزيچ دميترس يم. ديپرس يكاش در مورد خودم سؤال م يكرده بودم، ا دايپ استرس

 شتريب. بدن يتيكه بهش مأمور دميمن ند. در واقع نبود يكرد كه اونا فكر كنند طرفشونه، ول يتمام مدت كار. هيخب، به نظر من آدم زرنگ -

 .دادن يها رو بهش م تيموركنترل مأ ي فهيوظ

 :ادامه دادم. دردسر بندازه يتو يتونه بارمان رو حساب يكلمه، م هي نيدونستم هم يم. رفتم يطفره م سيرئ ياز به زبون آوردن كلمه  داشتم

. هيآدم خوب. رار كنمدر آخرم كمكم كرد كه ف. شهرك آپادانا رو اون بهم گفت كينزد نيدورب يو ماجرا نيتند رفتن با ماش ي دهيمثال ا -

 .حاضر نشد خالصانه براشون كار كنه يبال سرش آوردن، ول يليباند خ ياعضا

 :و گفت ستاديبار طرف چپم ا نيا يراشد

 ؟يكنه دار يبا ما همكار ستيآدم خوب چرا حاضر ن نيكه ا نيدر مورد ا ينظر -

 :كردم و گفتم اخم

 ه؟يمنظورتون چ -

 :گفت يراشد

 .ديبه ما كمك كن ديشما بتون ميبود دواريام. ه، شرط و شروط گذاشتهصحبت كن ستين حاضر

 :زده گفتم جانيه

 .داشته باشه يحق رو از لحاظ قانون نيخواد؟ خب فكر كنم ا يم ليوك ؟يچه شرط -

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ يراشد
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 م،يكه دستش رو باز كن نيكنم، ا يكه گفته رو تكرار م ييجمله ها نيع. سه تا شرط گذاشته. حرف هاست نيخواد، زرنگ تر از ا ينم لينه، وك -

 .مياتهامات تبرئه كن ي هيخودش رو از كل م،يو تبرئه كن ميكن دايبرادرش رو پ

 :با تعجب گفت يراشد. زدم يلبخند ارياخت يب

 گفتم؟ يخنده دار زيچ -

 :رو جمع و جور كردم و گفتم لبخندم

داره كه به  ياطالعات ديمطمئن باش د؟يكن يكار رو نم نيخب چرا ا. انتظار رو ازش داشتم نيراستش هم. دمكر يبود تعجب م نياز ا رينه، اگه غ -

 .ارزه يبه نظرم م. خوره يدردتون م

 :گفت يراشد

 .ستيگذاشته قابل اجرا ن شونيكه ا يياز شرط ها يكي -

 :گفتم. دستام رو مشت كردم. دميلبم رو گز. نندتونند تبرئه اش ك يبود كه نم نيمطمئنا منظورشون ا ؟يچ يعنيكردم،  اخم

گروه ما اسمش  سيرئ ،يباشه، ول بيزنم عج يكه م يحرف ديراستش، شا! ديكه دستاش رو باز كن نيا! ستيمسلما منظورتون به شرط اولش ن -

 اليدخترتون نوشته بود، كه توش از دان يبرا ادداشتي هي يميرادمان رح. ديفكر كنم شما هم در موردش بدون. شناسدش يبابام م. بود اليدان

 .اسم برده بود

 :سر تكون داد و گفت يراشد

 .شناسمش يدرسته، م -

 :گفتم

گفت كه احتمالش هست كه بارمان  يخودش م. كنه يكنه و عمل م يفكر م سيرئ هيكنند كه بارمان شب يباند فكر م يگفت كه اعضا ياون م -

رو  سيتا رئ ديموضوع هم استفاده كن نياز ا ديتون يكه از باند داره، به نظرم م يبه جز اطالعات. كنه ينيب شيرو پ سيرئ ياز كارها يسر هيبتونه 

 .گم چه قدر ممكنه درست باشه يكه م يزيدونم چ ينم. ديكن دايپ

 :گفت يراشد

آدم ها رو از كار  ي زهيتونه انگ يم بعد چند سال س،يمأمور پل هي. مشخص داره يها فيتعر يسر هيخالف،  يكشش خالف كارها به كارها -

 يكساني يرفتار يدست كم الگو اي. كنند ياز خالف كارها مثل هم عمل م يليخ. احساسات مختلف، مثل طمع، انتقام، حرص. بده صيخالف تشخ

 يگاهيالبته من در جا. دارم يذهنم نگهش م يگوشه  هيبه  ينه، ول ايتونم قضاوت كنم كه حرف شما درست و ممكنه  ياطالعات نم نيبا ا. دارن

 .به شرط دومش بود شتريمنظور من ب. رميبگ ميكه بتونم در مورد شرط سوم بارمان تصم ستمين

 :تند تند گفتم يبلند يبا صدا. از تعجب چهار تا شد چشمام

اگه بخوام به خوب . گم يم يرو جد يكي نيا ه،يپسر خوب ديباور كن. رو نكشته يرادمان كس يكه مرتكب شده؟ ول هيرادمان، به خاطر قتل ؟يچ -

. ديموند يخودتون زنده نم دياگه رادمان نبود، دخترتون و شا! اون دخترتون رو نجات داد. ستيجز رادمان ن ينفر اعتراف كنم، اون كس هيبودن 

بعد . و ضعف، ترك كرد يهمه بدبخت با وجود اون يكه مجازاتش كنند، معتادش كردند، شكنجه كردنش، ول نيا يدخترتون، برا ياز ماجرا بعد
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 ديباور كن. مياون بود كه به ما خبر داد كه فرار كن. رو خراب كرده تيظاهرا اونجا هم دوباره مأمور. سيرئ شيبردنش پ تيمأمور يبرا

 .ستيكه تبرئه بشه ن نيا قيرادمان ال ي دازهبه ان چكسيه

 :دستاش رو باال آورد و گفت يراشد

. حس احترام بهش داشتم هي شهيدخترم هم يبه خاطر ماجرا. رو قبول دارم ديگ يكه م يزيمن چ. نبود نيمنظور من ا. خانوم ديلطفا آروم باش -

 .قاتل شهرام رادمان نبود ميكن يما هم مثل شما فكر م. ميتبرئه اش كن ميوقت محكوم نشد كه بخوا چيرادمان ه

 :تعجب گفتم با

 چه طور؟ ،يول ؟يجد -

 :گفت يراشد

. زنگ زد و گزارش داد كه ظاهرا چند نفر به طور مشكوك وارد خونه شدند سيبه پل ،يميرح يآقا ييرو به رو ي هيقبل از كشف جنازه، همسا -

كه ثابت  ميبه دست آورد يما هم شواهد. هيهنوز در حال بررس يميرح ينبودن آقا ايمجرم بودن  نيهم يفكر كرده بودند كه دزدن، برا شونيا

 .پاپوش درست كردند يميرح يآقا يبراكنه  يم

 :تعجب گفتم با

 ...خب د،يشرط دوم رو اجرا كن ديتون يكه نم دينكرد داشيپس حتما پ -

 :انداخت و گفت نييسرش رو پا يراشد

 .ماست شيپ م،يكرد داشيپ -

 :گفت عيسر يراشد. سته حفظ كنمرفت و به زور تونستم تعادلم رو در حالت نش جيسرم گ. از جام بلند شدم جانيدفعه از شدت ه هي

 .ديكن تيلطفا رعا! كيخانوم تاج -

 :نكردم و گفتم يتوجه. رفت ياهيكم س هيچشمام . دميبه سرم كش يدست

 .گه يرو بهتون م زيهمه چ د،يكرد دايكه بفهمه برادرش رو پ نيهم د؟يچرا به بارمان نگفت -

 :زد و گفت يلبخند يراشد

 .نهيتا بب مياريبرادرش رو ب ديبا باورش نشد، گفت كه م،يگفت -

 :گفتم

 !نهيتا بب ديخب ببر -

تازه موفق شده . شدم مونيپش يخواستم دوباره دراز بكشم، ول. ارميدر م يدارم پررو باز يليخ گهياحساس كردم د. فقط نگاهم كرد يراشد

 :گفت يراشد. برگردم يلقب تيها به وضع يزود نينداشتم به هم ميتصم. نميبش! يانتحار اتيعمل كيبودم در 

 .هستند يبستر مارستانيب يتو شونيا. ستيخوب ن يميرح يآقا يجسم تيوضع -

 :گفتم يناراحت با

 د؟يكرد داشيشده؟ حالش خوبه؟ چه طور پ يچ -
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 :تر از قبل شد و گفت يجد يراشد

 !اومدم كه از شما سؤال بپرسم، نه شما از من نجايمن ا -

 :گفت. كت شدمسا. ديحرف چ نيرو با ا نوكم

 !ديسؤالم جواب نداد نيهنوز به ا د؟يدون يم يباند چ نيدر مورد ا -

 يبابا م. شد يتموم م يو خوش ريبه خ اديمن به احتمال ز يماجرا. مالفه رو با دست سالمم مچاله كردم. انداختم نييسرم رو پا. دميكش يآه

 يپس الزم نبود من اطالعات. خود بازپرس گفته بود. بودند يمقتول هم كه منطق يخانواده . قرار داشتم يبد تيوضع يتونست ثابت كنه كه تو

 !نگم يچيپس بهتر بود من دهنم رو ببندم و ه. رهيبگ فيشد تخف يباعث م ديداد، شا ياطالعات رو بارمان بهشون م نياگه ا. بهشون بدم

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .دونه يرو م ياون همه چ. ديبپرس يميرح يز خود آقاا ديرو با نيا. دونم ينم يدرست زيمن چ -

 :گفتم. زده و مشتاق به نظر نرسم جانيكردم ه يسع. ديبه ذهنم رس يفكر هيدفعه  هي

 !كنه يصحبت كنم و متقاعدش كنم كه باهاتون همكار يميرح يتونم با آقا يم. تونم كمكتون كنم يم دياگه بخوا -

بازپرس  يكه بپرسم ك ديبه فكرم رس. ستاديكنار تختم ا ياحساس كردم كس. نكردم يتوجه. وارد شده فكر كردم پرستار. اتاق باز شد در

 ...سرم رو چرخوندم و. اديدنبالم م يراشد

 :و داد زدم دميدفعه از جا پر هي

 !بابا -

 :و گفت ديكش ميشونيبه پ يدست. با محبت بهم نگاه كرد شيآب ياون چشم ها با

 .ترالن -

رو از  مينيب. محكم فشارش دادم. دستام رو از هم باز كردم و بغلش كردم. ديگلوم بود ترك يتو يدونم از ك يكه نم يبغض. ديزلر يم صداش

 محبت، ت،يعطر پدر، عطر حما. عطرش پر كرد

تو  شهيهم يخواستم برا يم. هم گذاشتم يچشمام رو رو. الل شده بودم. بگم يچيتونستم ه ينم. ختير شيكت خاكستر يهام رو اشك

 .آغوشش بمونم

 :و گفت ديرو بوس ميشونيپ. ديبه موهام كش يدست

 !پنج ماه كيهمه وقت، نزد نيبعد ا -

كه  يا هياشك هام و گر نيمنم از ب. نميغم رو پشتش بب ي هيتونستم سا يزد كه م يبه چشمام نگاه كرد و لبخند. رو از خودش جدا كرد من

 :آهسته گفتم. زدم نفسم رو بند آورده بود، بهش لبخند

 پس مامان كو؟ -

 :دستم رو فشار داد و گفت بابا

 .ميدكتر گفت بهتره همه با هم وارد اتاقت نش -
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رفته بود  ادميمن  اي ،يصورتش رو فراموش كنم، ول اتيامكان نداشت جزئ. اشك هام رو پاك كردم و به صورتش نگاه كردم. ديرو بوس دستم

 .واقعا شكسته شده بود اي بود، يچه شكل قايصورت بابا دق

 :گفتم آهسته

 .ديببخش -

 .بود دهيرس انيانتظارم به پا. شده بود ريبه قلبم سراز نانياز گرما و اطم يموج. كرد و لباش رو بهم فشار داد يمكث. رو بلند كرد سرش

 :بابا گفت. به خودم مسلط شده بودم. تونستم منظم تر نفس بكشم يم

 ؟يچرا فرار كرد -

 :شرم زده گفتم. انداختم نييپا رو سرم

 .دميترس -

 :گفت. سرم رو بلند كردم. دستم رو فشار داد دوباره

بدتر از  يهمه چ ،يكه برگرد يشه روز يفقط باعث م. كنه يرو درست نم يچيفرار كردن ه سا؟يوا يكه كرد يكار يمگه بهت نگفته بودم پا -

 .قبل شده باشه

 :گفتم. كردم يدست چپم داشتم مالفه رو مچاله م با. انداختم نييسرم رو پا دوباره

 .رسن يبه نظر م ياون خانوم منطق يگفت خانواده  يم يبازپرس راشد -

 :سر تكون داد و گفت بابا

. يدونن كه چند ماه گرفتار شد يم. يخونه رو ترك كرد يطيچه شرا يتو ميبراشون گفت. كرد جاديموتور برات مزاحمت ا هيدونستن كه  يم -

تا مشكالتت  يچرا صبر نكرد. كنه ياز غصه دار بودنشون كم نم يزيبودنشون چ يالبته منطق. هستن يدرسته بابا، منطق. يونم گرفتار چه باندا

 .يكردن باش يكردم اهل شونه خال يمن فكر نم ؟يكنرو حل 

 :تكون دادم و گفتم يسر. زدم يپوزخند

 يمشخص م ره،يگ يناجور قرار م طيشرا يتو يوقت. كنه يدر مورد خودش فكر م زهايچ يلي، خمامان و باباشه شيخونه و پ يتو يآدم تا وقت -

 .رهيگ ينم اديخونه نشستن و داستان خوندن  يرو با تو زهايچ يسر هيآدم . شه چند مرده حالجه

 يكه از دستش به دستم منتقل م ييرماگ. به دستاش زل زده بودم. كردم يصورتم احساس م يبابا رو رو قينگاه دق. برقرار شد نمونيب سكوت

 .دميپرست يشد رو دوست داشتم، م

 :و گفت ديرو بوس ميونيپش

 .يايو سالم م يبه نظرم هنوز قو. بدترهاش رو داشتم نيخدا رو شكر، انتظار از ا -

 :به دست چپم اشاره كردم و گفتم. دميخند

 سالم؟ -

 .شده بود ختهيبا درد آم شيبرا زيانگار همه چ. داوم يبه نظرم خنده اش هم پر از درد م يحت. ديخند
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 :گفتم

 .رو داشتم كه مراقبم باشه يشانس آوردم كس -

 :ديتعجب پرس با

 ؟يك -

 :گفتم. كار رو براش بكنم نيبارمان ازم محافظت كرد، امروز نوبت من بود كه ا يروزگار هي ،يگفتن و نگفتن موندم، ول نيلحظه ب هي

 .يميبارمان رح -

چشماشون زل  يشد تو يبودند كه نم يطور يرانيا ياكثر پدرها. ضربان قلبم باال رفته بود. انداختم نييو سرم رو پا دميرو تند از بابا دزد نگاهم

 .بود تياكثر يمن هم جزو همون دسته  يبابا. عالقه دارم يزد و گفت من به فالن

 :گفتم. مونه يذهن بابا م ي گوشه هيجمله ام  هي نيدونستم هم يم. بحث رو عوض كردم عيسر

 امكانش هست كه تبرئه بشم؟ ه؟يچه طور تميوضع -

 يترش م پيبه قول آوا خوش ت. به نظر برسه ريشد كه پ يموهاش باعث نم يديوقت سف چيه. نگاه كردم دشيسف يبه موها. كرد يمكث بابا

 .ديرس ير ماز سنش به نظ رتريصورتش، پ يتو ديجد يو چروك ها نيبا وجود چ يكرد، ول

 :گفت

 .يش يآره بابا، تبرئه م ،يكمك هم بكن سيبه پل يو بتون يارياگه شانس ب ،يكه توش بود يخاص طيمقتول، شرا يخانواده  تيرضا -

 :ادامه داد. زد يرمق يب لبخند

 .يبهشون كمك كن يخوا يم دميشن -

 ديمونده بودم كه با يبه طرز احمقانه ا. جمله بگم هيخواستم  يم. تشد بهش نپرداخ يبود كه نم يموضوع هيانگار بارمان . دميكش يقيعم نفس

 :دست دست كردن گفتم قهيدق هيبعد ! يميرح يبا آقا ايجمله ام رو با بارمان شروع كنم 

به مواد مخدر  زهايچ نيكه ا نياز ا ينشونه ا چيه م،يكه اونجا بود يچند وقت نيتو ا. ستين يباند مواد مخدره، ول نيكنند كار ا يهمه فكر م -

به  تهالب. كنه يهمكار سيكنم كه با پل شيفكر كنم بتونم راض. هيميكمكتون كنه، رح نهيزم نيتونه در ا يكه م يتنها كس. مينكرد دايربط داره پ

 .نه اي مارستانهيكه بدونم واقعا برادرش ب نيشرط ا

 :زد و گفت يلبخند بابا

 .مارستانهيآره بابا، ب -

 :ديخواستم از حال و احوالش بپرسم كه بابا پرس. دميكش يراحت نفس

 بال رو سرت آورده؟ نيا يك -

 :گفتم! به سبك خود بابا، دردناك دم،يخند

 !شه يباورت نم -

 .بهم گفته بود ييزهايكه چه چ نياز ا. بود يچ اليدان يواقع تيكه هو نياز ا. گفتم ديرس يكه به ذهنم م يزيو پا شكسته براش از هر چ دست
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 .دره انداختم يرو تو نيماش ال،يكه به خاطر حرف دان نيبود و ا يكه رضا واقعا ك نياز ا. خواست فرار كنه يكه چرا م نيا

بودم كه مامان پشت خط  دواريام. سكوت كردم. بابا زنگ زد ليكرد هم صحبت كنم، كه موبا دايكه چه طور بارمان من رو پ نيدر مورد ا خواستم

 :بابا تماس رو قطع كرد و گفت يول اد،يب دنميد يخواد برا يباشه و بگه كه م

 .يميرح دنيد ميبر ديوقتشه ترالن، با -

 

******* 

تونست ما رو  يو بارمان نم مينيبارمان رو بب ميتونست يبود، كه از پشتش م يليمستط يا شهيرو به رومون ش. بودم ستادهياتاق كنار بابا وا هي يتو

دوخته  رومبه اتاق رو به  شهينگاه من به از ش ينشسته بودند، ول وتريبود و دو مرد پشت كامپ وتريكامپ هيق بود كه روش اتا يتو زيم هي. نهيبب

 .شده بود

گذاشته بود و به هم  زيم يدستاش رو رو. به دستاش دستبند زده بودند. نشسته بود يصندل يبارمان رو. گذاشته بودند نيطرف اتاق دورب دو

بود و صورتش اصالح نشده  دهيپوش يرنگ يلباس آب. ديكش يمدام دست به صورتش م. داد يتكون م يعصب يپاش رو با حالت. گره كرده بود

 استيس ايدن هيدونستم پشت اون ظاهر نا آروم،  ينامفهومش و من م يخالكوب بش،يعج يبا اون مدل موها. هنوز بارمان من بود يبود، ول

 .دهيخواب

 :با تعجب گفت بابا

 .رسه يبه نظر م يعيطب ريمقدار غ هي -

 :آهسته گفتم. منظورش شدم متوجه

 !دن ينم نيمعتاده، مسلما بهش هروئ -

مسلط تر از رادمان به . زده بودند يزيچ يكردم كه به بارمان آرام بخش ياحساس م. احتماال ابراز تأسف بود. دميگفت كه نفهم يزيچ رلبيز بابا

 .بودند وردهيباند سرمون ن نيكه ا ييچه بالها. رك كردن رادمان افتادمت اديدفعه  هي. ديرس ينظر م

رو  يصندل يرو. گذاشت زيم يپوشه ها رو رو. دو تا پوشه دستش بود. لباس فرم افتاد يتو يچشمم به بازپرس راشد. باز شد يياتاق بازجو در

 :داد و گفت هيكت شيصندل يبه پشت يراشد. رو باز كرد يآب يپوشه . بارمان نشست يبه رو

 بود؟ تييكارت دانشجو يكه رو هيعكس نيا... دانشگاه يپزشك يانصراف يساله، فرزند سوم، دانشجو شيو ش ستيب ،يميبارمان رح -

 :گفت يحوصلگ يكه عكس رو نگاه كنه با ب نيبارمان بدون ا. پوشه در آورد و نشون بارمان داد يرو از تو يعكس

 .آره -

 :گفت يراشد. لرزه ياحساس كردم دستاش م. موهاش كرد يبعد دست تو هيچند ثان. هم گره كرد يرو دوباره تو دستاش

گم؟ خونه تون در حال حاضر  يدرست م. ، مادرت كارمند بازنشسته است...يكارخونه  ياز سهام دارها يكيو ... شركت رعامليپدرت مد -

 يم. اديبه حساب ب يمعدل عال هي يپزشك ي، كه فكر كنم برا17.95سال قبلش  ميو ن 16.58 تيليسال تحص مين نيخوارزمه، معدل آخر ابونيخ

كه  نميب يرو م ييزهاياون چ يكنم، همه  يبه گذشته ات نگاه م يبارمان، وقت يدون يم. يكرد يشركت م نارهايها و سم شيهمااكثر  يگفتن تو
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شم چرا االن  يمتوجه نم. نميب يثروتمند م ياز خانواده ا افهيخوش قپسر باهوش و  هيرو،  شيبارمان چند سال پ. آرزوش رو داره يهر جوون

غزل  يكه تنها مظنون پرونده  يكس. مواد مخدر، رو به روم نشسته باشه يباندها نيتر يمياز قد يكيبا  يبه جرم همكار كهپسر معتاد،  هي ديبا

بارمان  نيشد كه به ا يممكلت بود، چ نيا ي هيكه سرما يمد؟ كساو يكنكور بود چ 73 يكه رتبه  يسر بارمان يگ يچرا برامون نم. هيسحر

 شد؟ ليتبد

 !؟يغزل سحر يتنها مظنون پرونده . دهنم خشك شده بود. زد يم نهيس يمحكم تو قلبم

 :طلب كار گفت يبا لحن. سرش رو بلند كرد بارمان

سهام دار و  يشه، چرا آقا ينم دايكار پ 73 يبا رتبه  يسك يبرا ست؟يهاتون كار ن هيسرما يمملكت چرا برا نيا يتونم بپرسم تو يم -

 كرد؟ تيآقا بشه بهش شكا نيشه كه از ا ينم دايپ ييده؟ و چرا جا يم يپسربچه هاش رو با پس گردن يعيطب يها طنتيجواب ش رعامليمد

 :بارمان گفت. و سكوت كرد ديكش يآه بازپرس

اون  يهمه  نيكه ا ستيمهم ن. تونم اون آدم به ظاهر خوشبخت باشم يوقت نم چيه گهيه؟ من داون بارمان تموم شد و رفت، مرد، باش د،ينيبب -

و  يكه از خونه رفتم دور زندگ ياون روز. شه يم يكه آخرش چ ستيبرام مهم ن. ستيامكانش ن گهيكه د نهيمهم ا. خوام يكه م هيزيچ

. و باهاتون صحبت كنم برادرمه نميبش زيم نيكه به خاطرش حاضرم پشت ا يزيتنها چ. همون موقع تموم شد يهمه چ. دميكش طرو خ يخوشبخت

 .ديدنبال برادرم بگرد ديبر د،يكن يرو بررس دهياتفاقات مرده و پوس يسر هيو  ديمن بذار يپوشه جلو هيكه  نيا يپس به جا

 :پوشه رو بست و گفت يراشد

 ه؟يپس چ! ستيمخدر ن كه مواد يبود يگفت ه؟يباند چ نيكار ا. ماست شيبرادرت پ -

 :گفت بارمان

جونش . اديچشمتون ب شيصورت برادرم پ د،يكن يصورت دخترتون نگاه م يفكر كنم هر وقت كه تو. برادرم جون دخترتون رو نجات داد -

 .ديزنده نگهش دار دينتونست يتوانتون بوده، ول يكه تو ديفكر كن نيبه ا. خطره يتو

 :تمتو دلم گف. لبخند زدم ارياخت يب

 .كنه يكار رو م نيبارمان داره ا ره،يكه بازپرس مخ بارمان رو به كار بگ نيا يبه جا -

 :توجه به حرف بارمان گفت يب يراشد

 ياز شرط هات عمل يكيدم اگه قرار باشه فقط  يقول م. بارمان ادهيهم براش نباشه ز يمنبع و سند درست ديكه شا ياطالعات يسه تا شرط برا -

 .مت باشهبشه، شرط دو

 :به در اشاره كرد و گفت بارمان

 !ديدنبالش بگرد ديپس بفرمائ -

 :گفت يراشد

 .هيبستر مارستانيب يمتأسفانه تو. ماست شيبرادرت پ -

 :دفعه به سمت بازپرس خم شد و گفت هي. سرجاش جا به جا شد بارمان
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 زنده است؟ -

 :گفت يراشد

 !زنده است يآدم ها يجا مارستانيب -

 :تكون داد و گفت سر بارمان

 .كنم يم يباهاتون همكار دم،يخودم و رادمان رو د يتبرئه  يحكم مهر و موم شده  دم،يباشه، پس هر وقت رادمان رو د -

 :گفت يبا خونسرد يراشد

 د؟يرفته بود دنشيد يچرا برا. بگو يدر مورد خانوم سحر -

 :گفت بارمان

 يخوب يدهايوعده وع. گناه رو نجات بده يب ير سه تاش رو هم خراب كرد تا جون آدم هاه. داشت تيراستش برادر من در كل سه تا مأمور -

 .ديكن داشيكه پ نهيا ديبكن ديتون يكه م يكار نيكمتر د،يكن ينم ريفكر كنم اگه ازش تقد. هم بهش داده بودن

 :سكوت گفت قهيدق هيبعد از . به بارمان زل زد يراشد

حال خوب  نيبا ا. يباش جيكم گ هيهم كه بهت زدن، فكر كنم  يبا اون دز آرام بخش. شه، اونم روز پنجمسخت با ديبا نيترك كردن هروئ -

 .تموم بشه يكرد يكه باهاشون همكار يباند يبرا دنيتونه به حساب زمان خر يوقت تلف كردنات م نيا. يبد يما رو باز يبلد

 :گفت بارمان

معتاد خالف  هيتبرئه بشم، مردم تا آخر به چشم  ياگه از همه چ يحت. نرمال ندارم يزندگ يبرا يشانس چيمن ه! رو رك بگم يزيچ هي ديبذار -

 يكه به خاطرش زندگ هيليقدرم صحبت كنم، همون دل نيو هم اميجا ب نيكه باعث شده حاضر شم ا يليتنها دل. كنند يكارِ آدم كش نگاهم م

 .گم ينم يچيبهتون ه نمش،ينب به چشم خودم يتا وقت. فدا كردم، برادرم وخوبم ر

 :بابا گفت. از جاش بلند شد يراشد

 .سرسخته -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .كنه يم ديبگ يبعدش هر كار ديباور كن د،يفقط برادرش رو نشونش بد ديبا -

 :كرد و گفت يپوف. اخم كرده بود. به سمت ما اومد. خارج شد يياز اتاق بازجو يراشد. نگفت يزيچ بابا

 !كنه به تورش نخوره يآرزو م يهست، كه هر بازپرس يياز اون موردها -

 :بهم كرد و گفت ينگاه

 .داره يبه تو بستگ زيفعال همه چ -

 :تكون دادم و گفتم سر

 ...مارستانهيب ياگه برادرش تو يكنم، ول يمن تالشم رو م -

 :به چشمام نگاه كرد و گفت يراشد
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 !كماست يبرادرش تو -

با . خواستم بكشم يكه م يوقت ازش خارج نشد و نه آه چيخواستم بزنم ه يكه م يينه حرف ها. دهنم باز موند. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 :ادامه داد. به بازپرس نگاه كردم يناباور

كه جون دخترم  يآدمدوست داشتم  يليخ. كما يدكترها مجبور شدن با دارو ببرنش تو. كنند يكار نم گهيهاش د هيهفتاد درصد، ر يسوختگ -

كه  يكه هر كار نيچه قدر ممنونشم و ا. كنم يم نيبهش بگم كه چه قدر بهش احساس د. دستش رو فشار بدم. نميبب كيرو نجات داد از نزد

گشتم،  دونه چه قدر دنبالش يخدا م. اديچشمم م شيرادمان پ يچهره  نم،يب يگه، هر وقت دخترم رو م يبرادرش راست م. كنم يبتونم براش م

. تونه براش بكنه ينم يكار چيه چكسيه گهيكردم، كه د داشيپ يوقت نميمنم سخته بب يبرا. دعا كردم كه زنده باشه، دعا كردم زنده بذارنش

ب درد و عذا نيبا ا نياز ا شتريدعا كن كه ب ،يد يم تياگه بهش اهم. نتونستم براش بكنم يكار چيكه ه نيا. با منه شهيعذاب وجدان هم نيا

 .نمونه ايدن نيا يتو

 .من يرادمان، خدا. شد يباورم نم. ختيمانتوم ر ياشك هام رو. ديبغضم ترك. انداختم نييسرم رو پا. دادم واريام رو به د هيتك

فكر  شهيهم. داشت، لحن مؤدب و محترمش، صورتش كه مثل فرشته ها قشنگ و مهربون بود يآرامش. افتادم شيمهربون و آب يچشم ها ادي

 .بودن چه قدر سخت تره گرونيآزاد موندن و شاهد رفتن د دميشدن سخته، اون روز فهم ريكردم گرفتار و اس يم

 .رقص داده بود شنهاديبهم پ يبمش با چه محبت يبا صدا. نجاتم شد يفرشته . نجات داد الياومد من رو از دست دان ادمي

 نيا يبرا دنش،يند گهيد ياز دست دادنش، برا يمتاثر بودم، برا. و كجام ستادهيم اجلو يندادم كه ك يتياهم گهيد. كرد يداشت خفه ام م بغض

 .دنيمثل من، موندن و عذاب كش ييرفتن و ترك كردنه و سهم آدم ها شهيخوب، هم يكه سهم آدم ها

 ياز دست م شتريكرد، ب يتالش مداشتن  يبرا شتريب يهر چ. نداشت يچيداشت و ه زيكه رادمان همه چ نيمتاثر بودم، بابت ا شتريب يليخ و

 .آرمان، مادرش، بارمان. داد

 .عمرش تموم شه يو نابود يباشه و با سوختگ ييباياز ز يآدم اسطوره ا شينفر پ هيسخته  يليخ

 .كرد يام م وونهيتونم براش بكنم د ينم يكار چيكه بدونم ه نيا. كما بود، زنده بود و نبود يماست، تو شيدونستم هنوز پ يم

 يوسوسه رو تو نم،يخنده هاش بب يرو تو طنتيكه دوست داشتم ش يكس. بود يياتاق بازجو يكردم كه پشت سرم تو يفكر م يمرد هب

 .شه يخبر پخش شه، اون مرد تموم م نيكه ا نيدونستم هم يم. چشماش بخونم

 .ديكش ينفس هاش رو م نيآخر شيبرادرش بود و حاال زندگ شيزندگ

 :ام گذاشت و گفتشونه ه يدست رو بابا

 .ترالن -

 :لرزون و پر از بغض گفتم ييرو بلند كردم و با صدا سرم

 .نبود نيحقش ا. يليبود بابا، خ يآدم خوب يليخ -

 :شونه ام رو فشار داد و گفت بابا

 .ميكن داشيكه پ ديكمك كن ديبا رونه،يكار رو كرده، هنوز اون ب نيكه ا يترالن هر كس -
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از . شده بود كه در مورد برادرش حرف زدم يصورتش درست مثل اون موقع. هم بود ياخم هاش تو. كرد ينگاه م نيزم به. كردم يبه راشد رو

 .به ظاهر خونسرد رونيدورن متأثر، از ب

 :گفتم

 آخه، چه طور؟ ،يول -

 :سرش رو بلند كرد و گفت يراشد

. ميو اونجا رو محاصره كرد ميآماده كرد ميت هي. كه بهمون داده شده بره يچند روز قبل از حادثه بهمون خبر دادن كه رادمان قراره به آدرس -

بود كشته  نيماش يكه با رادمان تو ينفر از مأمورهامون و دختر هي. كه سوارش بود رو منفجر كردن ينيماش م،يشد كيكه بهشون نزد نيهم

 .شد يمون به شدت زخم گهيمأمور د. شدند

 :فتشونه ام رو نوازش كرد و گ بابا

 .يبهمون كمك كن ديبا م،يكن دايآدما رو پ نيا ديترالن، ما با -

رنج كه  نيبه خاطر ا. اومد تحمل مرگ آرمان چه قدر براش سخت بود ادمي. يبارمان كالفه و عصب. به بارمان نگاه كردم. برگشتم شهيسمت ش به

 ند؟مو يم ياز من باق يبدون بارمان چ. موند ينم يازش باق يچيه ديفهم يمكنار اومده بود و حاال رادمان، اگه  ادشيفراتر از تحملش بود، با اعت

. عوض نشد، تموم شد. تموم شد نيرزميبه اون ز دنيما با رس يهمه  يزندگ. دميكش يقيهام رو پاك كردم، بغضم رو فرو دادم، نفس عم اشك

كاش من  يكه ا نيفكر ا. من از ادامه دادن خسته بودم. نداره ياهيج و ساتمام پر از رن هيبا  يخوش، فرق ي ندهيو آ ديادامه دادن بدون روح، ام

 .گرفتنش نداشتم دهيناد يبرا يتوان گهيچند ماه پس زده بودم و اون روز د نيا يبودم رو هر لحظه تو نيماش كيالست رياون زن ز يبه جا

 ينشستم، زل م يرفتم، جلوش م يم ششيپ ديكه با يكس. بود شهيشبود كه پشت اون  يتنها راه چاره شد، كس ،يچارگيب نيكه برام ب يكس تنها

 .كشه ينفس هاش رو م نيكه نفست بهش بنده، داره آخر يگفتم كس يم ش،يآب يزدم به چشم ها

 .دوباره چشمام پر از اشك شد. دادم هيتك شهيرو به ش سرم

 .گهيد قينفس عم هي. رو گرفتم رهيدستگ. دميكش يقيعم نفس

 .شد ينفس ها آروم نم نيدرد با ا نيا

 :زد و گفت يلبخند دنميبا د. بارمان سرش رو بلند كرد. اتاق شدم وارد

 !هيلينكنم خ يمن تو رو راض! كنه يرو فرستادن تا من رو راض يك نيبب -

 :به دست و سرم كرد و گفت ينگاه

 درد داره؟! يآخ! اش رو افهيق! نگاهش كن -

 :خنده گفت با

 .شم ينم ادهيپ طونيكه من از خر ش يدون يم. يبرو، به خدا نه اعصاب دارم، نه حال درست و حساب ايبرو دختر، ب ايب -

 :بارمان گفت. دمينگاهم رو ازش دزد. كردم ييبازجو ريبه دور و بر اتاق دلگ ينگاه. به روش نشستم رو

 ؟يكرد هيشده؟ چرا گر يچ -
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سرم رو به . ختنيگونه هام ر يتونستم، رو ينم گهيد. تونستم نگه دارم ينم نياز ا ترشياشك هام رو ب. تونستم نگاهش كنم ينم. شده بود يجد

 :و گفتم ديبغضم ترك. زبونش بند اومده بود. كرد يسمت بارمان چرخوندم، با تعجب بهم نگاه م

 .خوان بكنن يم يخوان بهشون بگو، نذار اون آدما هر كار يم يهر چ -

 :بارمان حس كردم يصدا يو اضطراب رو تو جانياز ه يموج

 ؟يكن يم هيگر يچ يكارت كردند؟ برا يچ -

 :انداختم و گفتم نييرو پا سرم

 .رادمان... رادمان -

 .سرم رو بلند كردم. نتونستم حرفم رو تموم كنم. تأسف تكون دادم يرو به نشونه  سرم

چه طور لب هاش از بهت . رفت نياز ب شهيهم يچشماش برا كه چه طور برق دميد ياشك بود، ول يكه از پشت پرده  ستيمهم ن. دميچشم د به

 .خاموش شد شهيهم يچه طور نگاه وسوسه گرش برا. گلو خفه شد يتو ادشيو تعجب از هم فاصله گرفت، فر

 .دمياون مرد رو به چشم د انيپا من

 آخر فصل

 

 .شده و دست شكسته ام نداشت يچيبا سر باند پ يارتباط چيه نيا. خوب نبود حالم

 .خواستم يتصور كنم، نم مارستانيتخت ب يتونستم رادمان رو رو ينم

كه دور و برم  ياتفاقات. اون باند رو تصور كرده بودم يذهنم بارها فرار از دست آدم ها يتو. بود كه به بارمان وارد شده بود ياز اون شك بدتر

 .به تصوراتم نداشت يشباهت چيافتاد ه يم

 .آوردم ياگه اون نبود من دوام نم. لبم نشست يرو يلبخند ارياخت يب. اتاق شد اول بابا وارد. باز شد در

 :با اخم و تخم گفت يراشد. ام رو به بالش دادم هيتك. پشت سرش وارد شد يراشد

 .ديكه هست بكن ينيكه كارها رو بدتر از ا نينه ا. ديفكر كنم قرار بود بهمون كمك كن -

 :گفتم

بال رو سر برادرش  نيكه ا يكنه تا حق كسان يم يهركار ديمونه، مطمئن باش يساكت نم. ، به خصوص برادرشبراش مهمه يليخانواده خ -

 .آوردن كف دستشون بذاره

 :تكون داد و گفت يسر. بود يناراض. ديكش يآه يراشد

باند  نيا يظاهرا برا. نه شون رفته بودبار خو هيرادمان . ميكرد قيدر موردش تحق. ميبود، با خانواده اش صحبت كرد نشيكه تو ماش يدختر -

 شيپ يهفته . دنبالشه نترپليچند ساله كه ا. اسلحه است يكه پدرش قاچاقچ نيدر مورد ا دهياطالعات به دستمون رس يسر هي. داشته تياهم

 د؟يبه ما بد نهيزم نيدر ا ياطالعات ديتون يم. رو معامله كرده بود ميعظ ي محموله هيهم 

 مين. دادم به ضررم بود يو اگه جواب درست نم ديپرس يداشت از من سؤال م سيپل. كردن نبود يبحث بارمان و فداكار گهيد .كردم يمن من،
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 :هم باال رفت و گفت يراشد يابروها. كرد يبا تعجب نگاهم م. به بابا كردم ينگاه

 د؟يدون يم يزيچ كيخانوم تاج -

 :گفتم

 .م صحبت كرده بودنددر موردش باها يميرح يخب راستش، آقا -

 :گفت يراشد

 رادمان؟

 :گفتم

 .بارمان -

 :گفت تيبا جد يراشد

 !ديرو به ما گفت ديدونست يكه م يزيكردم هر چ يفكر م -

 :تو دلم گفتم. قلبم باال رفت ضربان

 .يرو نگفت زهايچ يسر هيفقط  ،ينكرد يتو كه كار. خودت رو نباز -

 :و گفتم دميكش يآه

ممكنه . صحبت كنند نهيزم نيدادم بذارم خودشون در ا حيترج. بهم گفتند ييزهايچ هي يميرح يكردم، آقا يد باند كنجكاودر مور يليخ يوقت -

 .نكرده باشن يبا من صحبت اتشيدر مورد جزئ يميرح ياصال آقا اي اد،ين ادميرو  زهايچ يليمن خ

 :دوباره نگاهش رو به من داد و گفت. به بابام كرد ينگاه يراشد

ذارم و  يم ارتونيزمان محدود به ما دادن، من كاغذ و قلم در اخت هيكه دكترتون فقط  نيو ا تونيپزشك تيبا توجه به وضع! ميكن يم يكار هي -

 !يزيهر چ! كيخانوم تاج. ديسيبنو ديدون يكه م يزيشما هر چ

 :گفتم ميباطن ليرغم م يعل

 .باشه -

شك  يكردم اگه سكوت و تو ياحساس م. رادمان بود يمربوط به ماجرا. شده بودم يتحول هيدچار . كردم يم ياحساس سرخوردگ ييجورا هي

حال  نيدر ع. كردن نداشتم يجز همكار يچاره ا نيهم يبرا. رو از دست بده سيرئ يريشانس دستگ سيبشه، ممكنه پل يموندن بارمان طوالن

 .مان رو هم نجات بدمگشتم كه بتونم با كمك اونا، بار يم ييها لهذهنم دنبال جم يتو

 :بابا دستم رو گرفت و گفت. به بابا كردم ينگاه. از اتاق خارج شد يراشد

 .گوش كن ترالن -

 :به صورتش كردم و گفتم ينگاه ينگران با

 شده بابا؟ يزيچ -

 :تكون داد و گفت يجواب منف يسرش رو به نشونه  بابا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤١٣ 

 .تا روز دادگاهت نمونده يزيچ -

 :بابا دستم رو فشار داد و گفت. ختيرفرو  نهيس يتو قلبم

 يو االنم دار يكرد ريگ يطيچه شرا ينقشه بوده و تو تو نايا يمقتول بگه كه همه  يقول داده كه خودش شخصا به خانواده  يبازپرس راشد -

 باشه؟. يكن يهمكار سيپلكه در توانته با  ييكن تا اون جا يسع. مهمه يليخ تشونيگرفتن رضا يبرا نيا. يبهشون كمك كن يكن يم يسع

 :گفتم ينگران با

 كارها رو بكنن؟ نيآدما به خاطرش حاضر شدن ا نيكه ا ديدونست يم يآخه بابا مگه چ -

 :گفتم. دادم يحاال من بودم كه داشتم دستش رو فشار م. دوخت نينگاهش رو به زم. كرد يمكث. ديكش يآه بابا

 بابا؟ ديدونست يم يچ -

 :گفت بابا

ماجرا از . نداشتم يازش خبر گهيترم سوم انصراف داد و د. دور پدرم بود يبودم كه از آشناها يهمكالس يخانوم هينشجو بودم، با دا يوقت -

گفت  يم. كرد فيرو برام تعر شيزندگ يماجرا. بغل سند و مدرك و پرونده هيبا . خانوم سراغم اومد نيهمه سال ا نيشروع شد كه بعد ا ييجا

خواستگار خوب  هيكه  نيتا ا. كرد يكه با عموش داشت قبول نم يباباش به خاطر اختالف يسال بود كه خواستگارش بود، ول يليعموش خ ركه پس

. دانشگاه رفتن نكرد يبرا ياصرار گهيسرش شلوغ شد و د. پسر هيبچه دار شد، . بده ليشوهرش اجازه نداد ادامه تحص. كرد و ازدواج كرد دايپ

براشون  يكه چه مسائل يدون يم. سخت بود يليخ وهيزن ب هي يبرا ياون سال ها زندگ يتو. تصادف از دست داد هي يتو كه شوهرش رو نيتا ا

گفت  يم. كنند يبا هم ازدواج م ن،ييخالصه با هزار تا باال و پا. رهيگ ياصرارهاش رو از سر م گهيبار د هيكه پسر عموش  نيتا ا. اومد يم شيپ

 يخوب يبه بچه اش داشت و رابطه  ياديز يليخ تيمرد حساس نيگفت ا يم يهرش نسبت به خودش شك نكرد، ولعشق شو بهوقت  چيكه ه

 نيا يقرار بود تو يروز هيزن  نيبه هر حال ا. شوهرش بود يكرد، كارها يخانوم رو نگران م نيكه ا يزيطرف چ هياز . بچه نداشت نيبا ا

خواهر بزرگترش  شگاهيآزما يتو. خونده بود يميگفت كه شوهرش ش يم. زش داشت و مهم بودبراش ار ييزهايچ هيمسلما ! بشه ليمملكت وك

 يكه محصوالت نيتا ا. كرده بود ينقش مادر نداشته رو براش باز شهيخواهر هم نيا ييجورا هي. به خواهرش عالقه مند بود يليكرد و خ يكار م

همه سال  نيترالن، بعد ا يدون يم. بسته شد شگاهشونيآزما. كرد جاديها مشكل ا كننده صرفاز م يسر هي يكردند، ظاهرا برا يم ديكه تول

كردم قضاوت فقط و فقط كار  يخودم فكر م شيذاشتم، پ يبالش م يكه سرم رو رو يكه هر شب نيقضاوت، جدا از سخت بودن هاش، جدا از ا

خودت رو آروم  يخوا يم. كه دو سو داره هيريسم، كه واقعا انتقام شمشر يم جهيتن نياز قبل به ا شتريهر روز ب نها،يا يخداست، جدا از همه 

 .يرو هم از دست داد گهيد يزهايچ يليخ ينيب يو م يايبعد به خودت م يسراغش، ول ير يم نيهم يبرا ،يكن

 :زد و گفت يتلخ لبخند

 .اومد انيبود كه سر جالل ملك ييبال نيا -

 :شده بودم گفتم جيكه گ من

 ؟يك -

 :كرد و گفت يمكث بابا
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 .باند سيرئ -

 :دميتعجب پرس با

 نشده؟ ريچرا تا حاال دستگ ديدونست يپس اگه م ه؟يكه ك ديدونست يشما م -

 :گفت بابا

كه دنبالش بودن  يچند سال يتو نيهم يبرا. بود سيقدم جلوتر از پل هي شهيهم انيملك يقدمه، ول نيو مهتر نياول هيمجرم ك يكه بدون نيا -

 .ديبهش نرس كسچيدست ه

 :تعجب گفتم با

 ه؟يحاال ماجراش چ! هيك سيدونه رئ ينم يكردم كس يفكر م شهيهم -

 :گفت بابا

كنند ماجرا  يم يو خواهرش هم سع انيملك. شه يم ريمحصوالتشون باهاشون درگ ياز مصرف كننده ها يكي شگاه،يشدن آزما ليبعد از تعط -

رو نه  يريدرگ نيا اتيخب، جزئ يول فتن،يدردسر ب يتو نياز ا شتريموضوع باعث شه كه ب نيا دنديترس يم. نگه دارن يمخف سيپل ديرو از د

كه آخرش  يزيبه هر حال، چ. تموم شد انيكه آخرش به ضرر خواهر ملك ميدون يرو م نيفقط ا. دونست يم انينه همسر ملك ودونم  يمن م

 هيكار شده بود، بعد  يخودش هم كه ب. اش نداشت نهيشيشغل و پ يتو ييو آبروبود  دهيد يجسم بيبود كه آس يموند خواهر انيملك يبرا

 دياز تول يكيشد به  ليبعد چند سال تبد. اتفاق افتاد نيا ينبود كه ك انيدر جر قايخانومش دق. شه يم دهيمدت ظاهرا به سمت كار خالف كش

 .مواد مخدر داره ريردات ساوا يتو يمدت هم معلوم شد كه دست هيو بعد  شهيش يداخل يكننده ها

 يپوشش برا هيفقط  نيا يداده بودند، ول يكاربر رييگروه قبال در رابطه به مواد بود و سال ها بود كه تغ نيبود كه بارمان بهم گفته بود كار ا ادمي

 :گفتم. بود دشونيجد يكارها

 كنند؟ رشيتونند دستگ يچه طور نم هيك سيدونند رئ ياگه م -

 :گفت بابا

وقت اون جا  چيه اي دنديفهم يكردند، م يرو اجرا م اتيكردند عمل دايگاهش رو پ يكه مخف نيا اليگرفتند و به خ يازش م يهر وقت كه رد -

 يپرونده  يتو يطرف، تناقض ها هيطرف، هوشش  هيها  نيا يهمه . داره يخوب يگم جاسوس ها يمن كه م. بوده و فرار كرده اينبوده، 

 !گهيد رفط هيهم  شيكار

 :بابا ادامه داد. تعجب نگاهش كردم با

 .ادي يكنند جور در نم يالبراتور كار م يكه تو يكسان ايمواد مخدر  يپرونده شون هست، با كار قاچاقچ يكه تو ييزهايچ يليخ -

 :دميپرس

 كار قاچاق اسلحه است؟ يكه تو يمثل كشتن دختر كس -

 :گفت. براش نمونده يتوان گهيكردم د ياون قدر كه احساس م. ، خسته بودبه صورتش نگاه كردم. شونه باال انداخت بابا

نه، بعد به  ايكه كارشون مواد مخدره  ميكرد يوقت ها شك م يپرونده است، بعض نيا يتو ييزهايچ هي ،يدون يم ،يشه كنار اومد ول يبا اون م -
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 .به مواد مرتبطه كرد كه كارشون يعكس العمل هاشون ثابت م. ميديرس يسر نخ خوب م هي

 :و گفتم دميحرف بابا پر وسط

 .دينكن زهايچ نيا ريفكرتون رو درگ. سمينو يدونم، همش رو م يرو م نايا يهمه  ليبابا، من دل -

 يصورتش بود به درد م يكه تو يرنج دنيقلبم با د. به نظر برسه رتريپ شهيچشمم از هم شيشد پ يباعث م يخستگ. به صورتش كردم ينگاه

 :گفتم. داوم

 .بذارم سيپل اريبتونم در اخت يبه درد بخور يزهايكنم چ يفكر م. سميرو بنو زيدم همه چ يخونه، من قول م ديشما بر -

 :محكم گفتم يلحن با

 !ديشم بابا، نگران نباش يمن محكوم نم -

 :رو نوازش كرد و گفت دستم

 .دونم يم -

 :گفتم آهسته

 ...فقط -

فرار رو به خاطر من پشت سر  يكه راه ها يبه خاطر بارمان، كس. ترس و خجالت رو بذارم كنار هيچند ثان يبرا كردم يسع. دميكش يقيعم نفس

 :گفتم. خودش رو به خاطر من به خطر انداخته بود. خودش بسته بود

خواست  يراستش، نم. برد نيش رو از ببه برگشتن ديگذشته كرد كه ام يتو يكار هيكنم ناخواسته  يمن فكر م... بارمان، ام ،يميرح يبابا، آقا -

 .خواست خودش فرار كنه يداد و بعد م يبرگرده، ما رو فرار

 :با تعجب گفت بابا

 به جز تو هم بود؟ يا گهيكس د! ما؟ -

 :عجله گفتم با

نجات دادن جون من، حاضر  يبارمان برا. آخر، رضا من رو گول زد يلحظه . مهمه يليخوام بگم خ يكه م ينيا. دم يم حيبعدا در موردش توض -

رو براش سخت تر  هيخواست فرار كن،ه قض يبفهمن م يممكنه وقت. بگم سينتونم به پل ديكه شا هيزيچ نيا. فرار رو خط بكشه يشد دور نقشه 

ان كنم، نذار بعدا براش جبر دياالن منم كه با. پشت من و برادرش ستاد،يپشتم ا شهيهم. كمكش كن، همون طور كه اون كمكم كرد ابا،ب. كنند

 يبرا. مونه، برادرش يزنده نم گهيكرد كه د يكس يرو فدا زياون آدم همه چ. بودم مارستانيتخت ب يرو تيموقع نيا يعذاب بكشم كه چرا تو

ئه اش نكنه، وقت تبر چيقانون ه ديپرونده اش باشه، شا يتو يبد يليخ يزهايچ دينباشه، شا يآدم خوب ديما، شا يبرا. كرد يرهمه مون فداكا

 .ميدفعه نوبت ماست كه كمكش كن نيبابا ا. ستين زيقانون همه چ يول

خودكار دستم داد و رو  هيچند ورق كاغذ و . بگه د،ر باز شد و پرستار وارد اتاق شد يزيتا دهنش رو باز كرد و خواست چ. ستاديكنارم تختم ا بابا

 :به بابا گفت

 .ربع وقت داده بودن هيفقط دكترشون . استراحت كنه ديبا ضتونيمر -
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 :گفت بابا

 .هيفقط چند ثان -

 :كه پرستار مخالفت كنه رو به من كرد و گفت نياز ا قبل

 .حرفاست نيتر از ا دهيچيكم پ هي هيقض. ميزن يدر موردش حرف م. سيرو بنو زيهمه چ -

 :شدم و گفتم يعصبان. رو از دست دادم ارميدفعه اخت هي

 داره؟ تياهم يا گهيد زيچه چ. به خاطر جون ما حاضر شد معتاد شه كار كرده؟ اون يمگه چ -

 :گفت پرستار

 !كنم يخواهش م كيتاج يآقا -

 :آخر به سمتم برگشت و گفت يلحظه . به سمت در رفت بابا

 .هيغزل سحر يتنها متهم پرونده  -

 .باز غزل حرف زده بود يكه بارمان از چشم ها يوقت. ديرقصچشمم  شياز گذشته پ يخاطرات. كرد يياز اتاق راهنما رونيبابا رو به ب پرستار

 .از اعدام شدن گفته بود يوقت

همون طور كه مطمئن بودم در  نه،يش يزدم بارمان در مقابل مرگ آرمان ساكت نم يحدس م ديبا. برام بگه ينبود كس ازيشده، ن يدونستم چ يم

 .هكن ياومد سكوت نم شيرادمان پ يكه برا ييمقابل ماجرا

 ياحساس م. يكن هياشتباهاش رو توج يخودت همه  شيپ يكن يم يسع ،يرو دوست دار يكس يوقت. داشته باشم يچه حس ديدونستم با ينم

كه به خودم  يمن. داشتم اجياز احساس احت شتريب يزيدفاع كردن ازش به چ يو من برا شيمنه، مرگ و زندگ يدست ها يكردم جون بارمان تو

 .شكستم يخبر، هر لحظه تو خودم م نيا دنيكه با شن يمن. كردم يهستم كه فكرش رو م يزيف تر از اون چيضعثابت كرده بودم 

 .كرد يگل و شاخ و برگ درخت ها رها م ياون درخت ها، ال نيكاش بارمان من رو ب يا

 .كرد يكاش فرار م يا

 ...كاش يا

 .شد يدردهام، ترس هام، چاره م يبرا "كاش ها  يا " نيكاش ا يا

 

******* 

 .زمياز كاغذها رو مچاله كنم و دور بر يكيمجبور شدم . ديلرز يدستام م. كاغذ برام سخت بود ينوشتن رو لياوا

 نامهيكه گواه يبار از روز هيبار از تصادف،  هيرضا شروع كردم،  يبار از مهمون هي. از كجا شروع كنم ديدونستم با يبود كه نم نيا ميبعد مشكل

 .شدم و بارمان رو با رادمان اشتباه گرفتم نيرزميكه وارد ز يبار از روز هيار سوم پانچ شد، ب يام برا

. اميب رونيكردم از فكر بارمان ب يسع. پلك هام رو چند بار به هم زدم. كاغذ مونده بود يحركت باال يساعت بود كه دستم ب مين. خودم اومدم به

 .عقلم رو يمن رو، روحم رو، قلبم رو و حت. كرد ريرو تسخ زيم كم بارمان همه چاز اون روز شروع شده بود و بعد ك يهمه چ
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حاال نوبت من بود كه داستان . كرده بود فيرو برام تعر شيزندگ ياومد ماجرا ادمي. دميبه رادمان رس ن،ياز بابا، رضا، مع. زياز همه چ نوشتم،

 .نوشتم، از اون، از بارمان يم دياب. كرد ينم دايپ يخودش شانس ديشا. كنم فيرو تعر شيزندگ

 يفرصت داشتم تا م شتريكاش ب يا. در مورد خودم كشف كردم زهايچ يليخ. گشتم ليجاها دنبال دل يليخ. فكر كردم، استراحت كردم نوشتم،

 .سميبنو شتريتونستم ب

 .كه دم در مراقب بود كاغذها رو بهش داده بود يمأمور. سراغم اومد يبعد راشد روز

 :كردم و گفتم يدست شيبكنه پ دنيكه شروع به پرس نيقبل از ا. در مورد نوشته هام بپرسه يونستم اومده تا سؤاالتد يم

 دونست بهتون گفت؟ يم يبابام هم هر چ -

 :سرش رو بلند كرد و گفت يراشد

 .ميكن يم دايپ يدسترس يبه اطالعات خوب ميبله، دار -

 :دميپرس يكنجكاو با

 د؟يكرد يياز رضا هم بازجو -

 :تكون داد و با اخم گفت يسر يراشد

باند آشنا  نيبا ا ياز هفده سالگ. بدونه يخاص يليخ زيكنم چ يفكر نم. بهمون نگفت يبه درد بخور يزهايچ يكنه، ول يقبول كرد كه همكار -

. مينكرد دايازشون پ يزيچ ميديرس يوقت. ازش بهمون داد يآدرس حدود هي. كه احتماال اسم مستعار بوده انه،يعباس سيگفت اسم رئ يم. شد

 .بودند و رفته بودند هجمع كرد

 :تعجب گفتم با

 اثر انگشت؟ ؟يسرنخ چيه د؟ينكرد دايپ يچيه -

 :تكون داد و گفت يمنف يسرش رو به نشونه  يراشد

 .كرده دايپ ينذاشتن تبحر خاص يباق يرد چيشدن و ه ديناپد يچند سال تو نيا يتو انيملك. نه -

كاش بارمان زودتر  يا. كردم يم يزودتر باهاشون همكار ديبا ديشا. لحظه عذاب وجدان گرفتم هي! يعجب شانس گند. انداختم نييرو پا سرم

حس  هيكم كم داشتم . رنشيشناختنش، نتونسته بودند بگ يچند سال بود كه م ؟يكرد چ يفرار م سيرئ يجد ياگه جد. اومد يبه حرف م

 نيگنگ و آزاردهنده ب يرابطه  هي. مثل خوره به مغزم افتاده بود يفكر هيكردم و  يم دايهمه هوش و استعداد پ نيا هنسبت ب يشوم نيتحس

رو  زانشونيعز دنيآسب د يهر دو تاشون تلخ. بود زيخواهر و برادر داشتند كه براشون عز هيهر دو تاشون . و بارمان انيملك يگذشته 

 .باهوش بودند يآزاردهنده ا طرزبودند و هر دو تاشون به  دهيچش

 :رو بلند كردم و گفتم سرم

 كردند؟ دايشد كه موقع فرار ما رو پ يچ ديدون ينم -

 :مثبت تكون داد و گفت يسرش رو به نشونه  يراشد

 .دياه خارج شگ ياز مخف ديتونسته بود نيهم يو برا دشينيبب ديخوا يكه م ديباند گزارش رد كرده بود ياز اعضا يكي يگفت برا يرضا م -
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 :تكون دادم و گفتم سر

 !يدرسته، محب -

 :گفت يراشد

پاركش كرده  يآباد هي يكيظاهرا نزد. رد ون رو گرفتند. افتاده ياتفاق هيگزارش داد كه حتما  ينشد، محب داتونيچند ساعت گذشت و پ يوقت -

 همراهتون بود؟ ايبه اسم رو يزن. رو مستقر كردند روهاشونين. ديبود

 :گفتم. قلبم به تپش در اومد. سرعت به سمت باال حركت كرد با سرم

 .بله -

 :گفت يراشد

 د،ياونجا هست ياز خونه ها يكي يتو دنديفهم يوقت. دنديكردند و ازش حرف كش رشيشد، دستگ يخارج م يكه داشت از آباد يظاهرا موقع -

 هي اليدان. شده بودند ريبا هم درگ. رو به رو شده بود اليرضا با دان. ه كردندبدن، از رضا استفاد بيكه بهتر بتونند تو و بارمان رو فر نيا يبرا

رضا هم گزارش داد كه . كرد و در رفت يرضا رو زخم. اومد شيفرار براش پ تيبعد موقع. رو لو داد كه جون خودش رو نجات بده ييزهايچ

 .خودش هم اومد سراغ تو. كنند دايو بارمان رو پ اليتونند دانبودند پراكنده بشن تا ب يآباد يباند كه تو ياز اعضا ياون چند نفر

اطالعات به دست آوردن داشتم  يكه برا يحال از تنها فرصت نيبا ا. كرد دايشد كه بارمان من رو پ يدونستم چ يهنوز نم. تكون دادم يسر

 :استفاده كردم و گفتم

 .منتظرمون بود يعوارض يتو سياحساس كردم پل يهوش بودم، ول يب مهيمن ن -

 :نشست و گفت يلب راشد يرو يبار لبخند نياول يبرا

در مورد  ييگزارش ها نيقبال هم همچ. رو داده بود يدود يها شهيبا ش يون مشك هيگزارش عبور و مرور مشكوك  يمحل سيپل هيجاده  يتو -

ها گزارش داده بود كه  هياز همسا يكي. رادمان افتاد يبراكه اون اتفاق  يخصوصا روز. تهران يجا تو نيهم يحت.. ميداشت اهيون مشكوك س هي

 .ميون رو متوقف كرد يعوارض يو تو ميفرستاد رويبه چند نقطه ن عيسر نيهم يبرا. بود دهيرو د يون مشك هيقبل از حادثه،  تساع مين

 :گفت يبكنم راشد شتريب يسؤال ها دنيكه شروع به پرس نياز ا قبل

 د؟يدر مورد مدل و اسمشون هم دار ياطالعات. ديفروش اسلحه اشاره كرده بود يه به مسئل ك،يخانوم تاج -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .عدد يسر هيداشت و  Mاسمشون حرف  يكنم تو يفكر م. ادينم ادمي -

 :گفتم. با تعجب نگاهم كرد يراشد

 .دونستند يدلشون رو ماسم و م. تونند كمكتون كنند يم يميرح يآقا. نمونده ادميخب، راستش  -

 :گفت يراشد

 ديخوان واردشون كنند و بعد شا يم يخوان بخرنش و از چه راه يم يكه از چه كس ميحدس بزن ميبتون ديشا مياگه اسم و مدل رو داشته باش -

 .داشتم گهيسؤال د هي. ميريردشون رو بگ ميبتون
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 :گفتم يكنجكاو با

 !دييبفرما -

 :گفت كاغذها رو مرتب كرد و يراشد

كنه  يراه بندازه و چند نفر رو زخم يمسكون ابونيخ هيانفجار وسط  هيممكنه  يا زهيباند محافظه كار با چه انگ هيكه  نيدر مورد ا ينظر چيه -

 د؟يدار

 :گفتم. كردم يمكث

 .دمينرس يا جهيبه نت يكار رو كردند، ول نيراستش، بهش فكر كردم، كه چرا ا -

 :تر كرد و گفت كيچشمش رو بار هي. كردنگاه  ميبه چشم ها يراشد

 .شه يختم م يميرح يبه آقا يفكر كنم همه چ -

و مطمئن بودم تا اون لحظه هم تا  دميترس يبه شدت از تابلو شدن م. دست و اون دست كردم نيا يكم. مظلومانه شونه باال انداختم يحالت با

 :گفتم. در آورده بودم يباز عيضا يحدود

 شد؟ يشرطشون چ -

. وجود داره زهايچ يليامكان لو رفتن خ قينگاه دق نيا ريكردم ز ياحساس م. دست و پام رو گم كردم. بهم كرد ينگاه موشكافانه ا يراشد

 :گفت

 .ستيشرطشون قابل اجرا ن -

 :سر تكون داد و گفت يراشد. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 .ميبد فيفقط بشه بهشون تخف ديشه، شا يكامل، نم يتبرئه  -

فرار  ديرفت، با يم ديبارمان با د،يرس يبه ذهنم م زيچ هيفقط . دهنم به سرعت خشك شد. زد يم نهيس يو ترس محكم تو جانياز شدت ه قلبم

 !كردم يكمكش م ديكرد و من با يم

 

******* 

شد گفت كه تبرئه  ينم. گشتم يبرم داشتم از دادگاه. داشتم يآهسته كنار مأمور زن قدم برم يليخ. گونه هام خشك شده بود يهام رو اشك

بگردم كه تأسفم رو نشون بده  يكه به صورت اصالح نكرده و الغر شوهر مقتول نگاه كنم و دنبال جمله ا نيا. شدنم باعث آروم شدنم شده بود

 .كرد يدلم رو آروم نم يجور چيه. كرد يرو بهتر نم يزيچ چيه

 يو م يكه مقصر بود يدون يم شهيته دلت هم. دلت نه يدونند، ول يگناه م يقانون تو رو ب يها يمجر يگاه. شه يقانون خالصه نم يتو زيچ همه

شونه ام گذاشته بود و گفته  يبابا دستش رو رو! زنه يدل آدم حرف راست رو م بيوقت ها عج يده و بعض يم يگواه رتيدلت به تقص. يمون

 .گذشت فكر كنه ريكه به خ نيتونه نفس راحت بكشه و فقط به ا يفاجعه نم هي گناه و پاك، بعد يآدم ب! نيهم يعنيبودن  ناهگ يبود ب

آخر به سمت شوهر خانوم سعادت رفته بودم و گفته بودم كه جدا از  يلحظه . كنند، من گناهكار بودم يفكر م يچ گهيد ينبود آدم ها مهم
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 ده؟يته دلش من رو بخش ،يسلسله مراتب قانون

. كم كرده باشه ياديمدت كم وزن ز هي ينگاه به صورتش حدس زدم كه تو هيبا . درد بود يپشت چشماش كل. كنم يرو فراموش نم نگاهش

 :تعارف گفته بود يب. بود، گونه هاش فرو رفته اهيچشماش س يپا

 .تونم يدروغ چرا، ته دلم، نم -

. داده بود تيگذشت، خوب بودن، رضا ،يانسان دوست يرواز . شد ينم يته دلش با من صاف نشده بود، دل خودم هم راض يدونستم تا وقت يم و

 .كنه يآدم رو شرمزده م يها، بدجور يوقت ها خوب بودن بعض يبعض

 .نه ايتونستم بفهمم اونم از من گذشته  يحضور نداشت و نم ايدن نيا يرو گرفته بودم كه تو يمن جون كس. شوهر خانوم سعادت نبود زيچ همه

شه خالصه  يورق كاغذ مهر و امضا شده نم هي يرو تو زهايجور چ نيا. نه ايداشتم  قيكه تصد نهيكه مهمه ا يزيچ نيخودم فكر كردم آخر شيپ

 .شد يتبرئه شدن و محكوم شدن خالصه نم يآدم كشتن تو. فراتر از قانون و عقل و منطق اند زهايچ يبعض. كرد

شاهد مهم  هيمن . برقرار كرده بودند يديشد يتيامن ريدور و بر خونه مون تداب .اجازه داشتم به خونه برگردم. مرخص شده بودم مارستانيب از

 .فتهيو مامان ب نيمع يبار برا نيمن افتاد، ا يكه برا يخواست اتفاق ينم يكس. خطر بود يوقت بود تو يليبابا هم كه خ. بودم

اشك آلود  يبا چشم ها نيمع. مه از پشت سر مامان به سمتم اومدندخاله و ع. بغل مامان انداختم يكنان خودم رو تو هيخونه كه باز شد، گر در

 .ذكر ديدعا، شا ديگفت، شا يم يزيچ رلبيداده بود و ز هيتك واريبه د

 .آغوش مامان گرمم كرد يدلسرد شدم، ول ييجورا هي. گشتم، نبود، بهش نگفته بودند يدنبال ترانه م يرچشميز. انداخته بودم نييرو پا سرم

 .دميترس يسرزنش م نيمن از ا. هم سرزنش ،يبود، هم دلتنگ يتوش هم نگران. اشك آلود بود دم،يترس يهاشون مچشم  از

آدم ها رو با تمام وجود لمس كرده بودم و باهاشون آشنا  نيا. شناختم يبودم كه نم ييآدم ها نيكه ب نينه به خاطر ا. كردم يم يبيغر احساس

 .دونستند، من عوض شده بودم يرو نم زيشناسن، اونا همه چ ياونا من رو نم دونستم يكه م نيبه خاطر ا. بودم

 .كردم يدلتنگ بود، حسش م. ارهيخودش ن يخواد به رو يم يكردم از دستم ناراحته، ول يحس م. زد يبه آشپزخونه سر م ليدل يمرتب ب مامان

كه نه برام مهم بود و نه دلم  ييزهايچ. داد يدسته اول رو بهم م يخاله خبرها. كرد جو رو بهتر كنه يم يكرد و سع يم يمرتب خوشمزگ عمه

 .بود كه سكوت كرده بود نياز همه بهتر مع. خواست بشنوم يم

. ديرس ياز قبل به نظر م رترياونم مثل بابا پ. دميد يم ديسف يموهاش تارها نيب. با دقت نگاهش كردم. كنارم نشست و دستم رو گرفت مامان

! راحت نصفش رو بندازم گردن اون يليتونستم خ يچه خوب بود كه رضا خائن بود، م. رميرو خودم گردن بگ رهايتقص نيا يمه تحمل نداشتم ه

 .انيهم ملك ديشا ال،يدان ديشا اي ه،ياش هم گردن سا هيبق

 :گفتم. بده حيدخترش، توض ال،يدر مورد ازدواج ژ نياز ا شتريعمه ب نذاشتم

 .ديهم فهم سياطالعات داد، رئ يسر هيبابا، بهش  شيباند رفته بود پ نيا سيزن رئ شيچند وقت پ -

 :گفت مامان

 ...ستيترالن الزم ن -

 :گفتم محكم
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 !الزمه! نه -

 :گفتم ديلرز يكم م هيكه  ييو با صدا دميكش يقيعم نفس

بابا و همكاراش رو  نياستن ازم استفاده كنند، تا بخو يحال م نيدر ع. كه بابا رو ساكت نگه دارن رنيبود كه من رو گروگان بگ نينقشه شون ا -

 كننداون من رو مجبور  ي لهيكه به وس يزيچ هيكردند،  يم داياهرم فشار پ هي ديبا. كه گروگانم دميفهم يم ديمن نبا نيهم يبرا. به هم بزنند

. اومد يم گهينفر د هياومد، سر  يخانوم سعادت اون بال نماگه سر . سوء استفاده كردند مياز رانندگ نيهم يبرا. خوان رو انجام بدم يكه م يكار

فرار كردم، . ستادميكه كردم نا يكار يبود كه پا نياشتباه منم ا. بندازن رياون من رو گ ي لهيكردند كه به وس يم دايپ يزيچ هيباالخره 

 .دميترس

 :گرفته گفت ييبا صدا. باالخره به حرف اومد نيمع

 .يكن يذاشتم با اون حال رانندگ يم ديانب. من بود رينه، تقص -

 :زدم و گفتم يلبخند

 يخواه ادهيحرص و ز ريتقص. اوناست ريتقص زيهمه چ. ستنيحرمت و احترام قائل ن چكسيه يآدم ها برا نيا. ستين چكسيه ريتقص -

 هيفقط . بود نيقصه هم ن،ياز ترس، هم. ميزد بيدور و برمون آس يناخواسته به آدم ها م،يسوز يم ششونيبه آت ميدار ميديما هم د. اوناست

. قهرمان، به روش خودش هيآدم خوب، نه به سبك  هيحاال نه به سبك . هاش رو حفظ كنه يدور و بر يخودش بسوزه، ول ودمرد بود كه حاضر ب

خودش رو  يآزاد ونشم،يمد كشم رو يكه م ييتك تك نفس ها. هاش من رو نجات داد يبد يبا همه  يآدم سقوط كرده و بد، ول هيبه روش 

 .در قبال من از دست داد

 :مامان گفت. برقرار شد نمونيلحظه سكوت ب هي

 ؟يدون يبابات در موردش بهمون گفت، ماجراش رو م -

 :گفت نيمع. كرد نيبه مع ينگاه

 .مش اگه اشتباه نكنم غزاله بوددوست دختر برادر مرحومش، اس يشب برگشت، رفت خونه  هيكه عضو باند شد،  نيگفت بعد از ا يبابا م -

 :گفتم آهسته

 !غزل -

 :ادامه داد نيمع

كرد قرصش رو بهش  ياون آقا هم سع! با هم دعواشون شد، قلب غزاله گرفت، همون غزل! غزل د،يداشت، ببخش يقلب يماريغزاله ب ظاهرا

 .دختره هم شاهد مرگش بود كتريشده بود، خواهر كوچ ريد يبرسونه، ول

 :و گفت ديشك يآه نيمع

 ينباشه كه محكوم به اشد مجازات بشه، ول يكارش در حد ديكه جونت رو نجات داده، شا ميدون يم. بابا بهمون گفت م،يدون يترالن، ما م نيبب -

 .نبوده ريپذ هيبه هر حال كارش توج. يدر موردش بشنو يخودت رو آماده كن كه خبر بد

بعد از مرگ . چشماش رو گرفته بود يدونستم خون جلو يبوده، م يدونستم چه قدر عصبان يم. ودنب دياز بارمان بع. انداختم نييرو پا سرم
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خود شد و متوجه  ياز خود ب تيتونستم تصور كنم كه چه طور از شدت عصبان يم. فرصت بوده كه سراغ غزل بره هيدنبال  شهيهم ديآرمان، شا

. ديرس يبه بن بست م زيهمه چ. خوردم يشكست م دتريكردم، شد يتالش م شتريدم بآ نيا ييرها يهرچه قدر كه برا. غزل نشد يقلب يحمله 

دونستم اگه  يم يقائل بشم، ول فيقدر براش تخف نيا دينگاه كنم، نبا هيطرف به قض يآدم ب هي ديكردم اگه بخوام از د يكم كم داشتم فكر م

 .تونم خودم رو ببخشم يوقت نم چينكنم، ه شنجات دادنش تال يبرا

 

******* 

. انتخاب كنم نشونيو سخت تر نيتونم اون روز رو به عنوان بدتر يداشته باشم، م ميسخت زندگ يروزها يبه همه  ينگاه اجمال هيبخوام  اگه

 :و گفت ستاديكه بابا دم در اتاق ا ياون روز

 ؟يكن ياز رادمان خداحافظ يخوا يخوان دستگاه ها رو خاموش كنند، م يم -

دستاش رو دستبند . بود ستادهيحركت ا يراهرو ب يكردم كه انتها ينگاه م يبه مرد. ستادميا مارستانيب يراهرو يتو دميم و دخودم اومد به

 .اتاق زل زده بود هيبه داخل  يا شهياز در ش. حركت بود يكامال ب. زده بودند

 .عمرم اومده بودم يخداحافظ نيسخت تر يبرا. ديزلر يبدنم م يهمه . زده بودم خياز درون . كردم ياحساس سرما م دايروز شد اون

 :به بارمان كرد و گفت ينگاه مين. ستاديكنار بابا ا يراشد

 متر هم از جاش تكون نخورده؟ يسانت هي يبه اندازه  ياست كه حت قهيشه ده دق يباورت م -

دور چشمش كمرنگ شده  يها ياهيس. به صورتش كردم ينگاه. ستادميبارمان ا كينزد. شد يبار هم پلك نزده باورم م هي يگفت حت يم اگه

اش شباهت  گهيد ي مهيبه ن شهياز هم شترياش هم بلندتر شده بود، ب دهيتراش يموها د،يرس يبه نظر م شهيبود، صورتش روشن تر از هم

 .بود ردهبارمان ترك ك. داشت

 .شه شتريب نمونيب يكردم ترك كنه و فاصله ها يفكر نم ،يول

 .سخت تر شه يدم بعد ترك كردنش همه چكر ينم فكر

رو داشت كه  نيا ييتوانا شهيبود و انگار ذهن من هم يدونستم چ يكه نم يبود و حاال زندان و حاال جرم نمونيتنها مرز ب ادشياعت يزمان هي

 .داشت يو فراموش يبود كه رو به خاموش يتنها جرقه از عقل نيا. سد و مرز بذاره نمونيب

 :گفتم يخواستم بگم متنفر شدم، ول يكه م ياز خودم بابت جمله ا. تكون نخورد، ماتش برده بود. دمصداش كر آهسته

 .مهيتصم نيبهتر نيبراش بهتره، باور كن ا يطور نيا -

كه از  يريسرم رو بلند كنم، دوست نداشتم تصو دميترس يم. دميبه سمت اتاق چرخ. انداختم نييسرم رو پا. دينگفت، انگار اصال نشن يزيچ

نتونستم سرم  دم،يترس. ارميبه خاطر ب ريدوست داشتم رادمان رو همون طور جذاب و نفس گ. ذهنم خط بخوره يداشتم تو تشيو جذاب ييبايز

 .دميدوباره به سمت بارمان چرخ. رو بلند كنم

 .نگاهش هنوز ثابت بود. هاش رو گرفته بود طنتيش يگرما يجا يبيعج يسرما

اومد برادرش رو تو سكوت و آرامش مرگ تنها  يم فشيانگار ح. كه در برابرم بود يمرد. مرد مرده بود هي ينشده بود، ول ها هنوز قطع دستگاه
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 .بذاره

كلمه،  يواقع يكه به معنا يتنها رابطه ا انيپا يدوست، برا كي انيپا يمرد، نه برا كي انيپا ينه برا. كرده بودم، چشمام نم دار شده بود بغض

 .بودبرادرانه 

 .بود دهيچيپ مارستانيب يراهرو يمرگ تو يدادم، بو هيتك واريد به

 يپروفسور شيقد متوسط و ر شونيكي. يآب يدو مرد با چشم ها. اومدند يبلند به سمتمون م يدو مرد با گام ها. دمياز سمت چپم شن ييصدا

 !خانواده اش. نه چندان جذاب رادمان و بارمان بود ژنيور گهيد يكيداشت، 

 .مرد هنوز زنده بود نيا. دونم چرا قلبم آروم گرفت ينم. لبش بود يلبخند كج رو هيتعجب به سمت بارمان برگشتم،  با

از طرف  يبيغر بيامواج عج يپدر و پسر حس كنم، ول نينتونسته بودم نفرت رو ب ميزندگ يتو. بارمان بود ياونم بابا! بود نيسامان ا پس

 .بود، كه من رو سرجام خشك كرد رهيترسناك و ت ينگاهش به اون دو نفر به قدر. ترسوند يشد كه منو م يبارمان ساطع م

من ازش . چشمم سكته كنه يانتظار داشتم هر لحظه جلو. شد يانگار باورش نم. ديلرز يباباش م يدست ها. شده بود ديسامان مثل گچ سف رنگ

 يمرگ پسرش رو به چشم م ديپدر بود، كه با هيچشم من اون لحظه اون  شيپ يلمنطق بودنش، و يهاش، از ب تياز عصبان. بودم دهيشن يليخ

 .سوخت يم شيرادلم ب. ديديد

 :آهسته گفت سامان

 ...شه، االن يمن، باورم نم ،يبارمان، وا -

ه بود و حادثه بارمان بهشون دست داد دنيكه از د يشوك. كردم ياحساسات متناقض هر جفتشون رو حس م. بگه يدونست چ ينم. شد ساكت

 .شد خوند يرو از چشماشون م زهايچ يليخ. اومده بود شيرادمان پ يكه برا يا

نگذشت كه برق چشماش  يزيچ. زد يچشماش برق م. بارمان گذاشت يبازو يدستش رو باال آورد و رو يو ناباور ديبا ترد. جلو اومد سامان

و  قينفرت عم هيبارمان با  يه قدر دوست داره بارمان رو بغل كنه، ولكردم كه چ يحس م. كرد سيخاموش شد و اشك هاش چشماش رو خ

 .بوددار بهش زل زده  شهير

پشتش رو به بارمان كرد، دستش . شد يم وونهيانگار داشت د. نيلحظه غمگ هيشد،  يلحظه نگاهش پر از خشم م هي. ديلرز يم ديب نيع باباش

 .هيگر ريقلبش گذاشت، سرش رو تكون داد و زد ز يرو رو

 :گرفته گفت ييو با صدا ديكش رونيبازوش رو از دست سامان ب. زد يپوزخند بارمان

 د؟ينيمردنش رو بب دياومد -

 :گفت رلبيز. چرخوند گهيبارمان سرش رو به سمت د! چه قدر صداش سرد بود. ديگونه ام چك يقطره اشك رو هي. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 تمردم پس نياز مرام ا رتميدر ح -

 زنده كشِ مرده پرست ي فهيطا نيا

 هست به ذلت بكشندش به جفا تا

 مرد به حسرت ببرندش سر دست تا
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 )ياقبال الهور(

من  ياحساس كردم جا. بارمان سرش رو به سمت اتاق چرخوند. دميكش يآه. شد يقبل م يهر لحظه سردتر از لحظه  مارستانيراهرو ب انگار

به هر . تر از عشق بود يقو نشونياگه نفرت ب يرو نداشتن، حت گهيهمد دنياگه چشم د يذاشتم، حت يتنها م خانواده رو نيا ديبا. ستياونجا ن

 .بودند دهحال خانوا

 :آهسته گفتم. رفتم يسمت بابا و بازپرس راشد به

 قدم بزنم؟ مارستانيب اطيح يكم تو هينداره اگه  يمشكل -

 :گفت يراشد. نگاه كرد يبه بازپرس راشد بابا

 .ديچشممون دور نش ياز جلو ميد يم حيترج -

 .بله، ممكن بود جونم تو خطر باشه! اوه

 يشد و به سمت اتاق ها م يپرستار رد م هي يگاه. زل زدم مارستانيها نشستم و به راهرو ب ياز صندل يكي يرو. دور شدم يكم از بابا و راشد هي

 .اون زن هم ساكت شد هيبعد چند ثان. متونستم بشنو يزن رو م هي يزار هيو گر ونيش يصدا. رفت

 .چشمم بود شيپ كينزد ياز گذشته ا يريتصاو. دادم هيتك واريهم گذاشتم و سرم رو به د يرو رو چشمام

 ييبابت شكالت و ظرف غذا. ذهنم بهش فحش داده بودم يچه قدر اون روز تو. زدم يپوزخند. رادمان رو زده بودند فيافتادم كه ك يروز ادي

 .بود فشيك يكه تو

بود، هر چه قدر  بيعج. داد يبهشون محل نم يرفتند، ول ياومد دخترها چه طور جلوش رژه م ادمي. رضا يدوباره مون تو خونه  داريشوك د و

 يها يفداكار. معصوم نگه داشته بود يبچه  هيبارمان اون رو  يها تيانگار حما. چه قدر معصوم بود دميد يگشتم، م يذهنم به عقب برم يتو

 .طور نگه داشت نيبرادرش رو ا يخودش تموم شد، ول يتباه متيبه ق كهبارمان 

مهربونش  يچشم ها ريتونستم تصو يبه وضوح م. نجات داد اليو من رو از دست دان دينجات سر رس يفرشته  هيافتادم كه مثل  ياون روز ادي

 .ارميرو به خاطر ب

 :گفت. بابا بود. ز كردمچشمام رو با. شونه ام حس كردم يرو رو يدست

 م؟يما بر گهيفكر كنم بهتره د -

 :با تعجب و ترس گفتم. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 تموم شد؟ -

كه تا  يدر اتاق. بارمان نبود. راهرو نگاه كردم يبه انتها يبا ناباور. از جام بلند شدم. هم گذاشت يجواب مثبت رو يچشماش رو به نشونه  بابا

 .دميد يبارمان رو هم نم يبابا. كرد يم هيداده بود و گر هيتك واريسامان به د. بودم باز بود ستادهيبه روش ارو  شيچند لحظه پ

 .گرفت قلبم

 سر و صدا بود؟ يقدر آسون و ب نيآدم، مردن، تموم شدن، ا هي رفتن

 !كابوس هيخواب كه نه، . رفتم يخواب راه م يانگار تو. سمت اتاق رفتم به
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 .ديلرز يشونه هاش م. با دستاش صورتش رو پوشونده بود. باز به سامان زل زدم مهين يبا دهان. دادم واريام رو به د هيتك. رفت يم جيگ سرم

 ديبال با نينه كاوه، نه من، چرا ا ه،ينه راض ا،ينه رو ال،يرفت؟ نه دان يم ديهمه آدم، اون با نيا نيچرا از ب. ذهنم رو مشغول كرده بود يسؤال هي

 .تر بود قيال يآزاد يكه از همه برا ياومد؟ اون يمان مسر راد

 :دستش شونه هام رو گرفت و آروم گفت بابا

 .ميبر ديترالن، با -

 يهم م يچشمام رو كه رو. دادم يم نييمرتب بغضم رو پا. ختمير يسر و صدا اشك م يب. ديا م و فشار داد و من رو دنبال خودش كش شونه

 .كه چه قدر آقا و مهربون بود نيا ادي. ميبود دهيادم كه با هم رقصافت ياون شب م اديذاشتم، 

 .خوب يليدوست خ هيبرادر رو داشتم،  هيحس از دست دادن . شد يبرام سخت تر و سخت تر م دنيكش نفس

 .شد سيبود، دوباره صورتم خ دهيفا يب. اشك هام رو پاك كردم دم،يكش قينفس عم هي م،يديكه رس مارستانيب اطيح به

 .داشته باشه تيتونست اهم يكنار از دست دادن رادمان نم يا گهيد زيچ چيانگار اون روز ه. كنه يم يدادم كه بابا چه فكر ينم تياهم گهيد

كه  يهنوزم دوست داشتم همون طور يكنم، ول يازش خداحافظ ستم،يلحظه وسوسه شدم كه دوان دوان به سمت اتاقش برم، كنار تختش با هي

 .ارمشيبه خاطر ب دمش،يدبار  نيآخر

 يشلوغش كنه، انگار از خداحافظ يدوست نداشت كس. كنه يخداحافظ يرفت، حاضر نشد با كس يم اليداشت از و ياومد كه روز آخر، وقت ادمي

آدم از  ني، ارو رها كرده بود يعاد يرو از دست داده بود، برادر دو قلوش زندگ كترشيكه برادر كوچ يكس دم،يفهم يم. اومد يكردن بدش م

 .و از دست دادن متنفر بود ردنك يخداحافظ

. تا ابد با خودم ببرم مارستانيو حس ترحم رو از اون ب نميدوست نداشتم بدن سوخته اش رو بب. رفتم يم يبهتر بود منم بدون خداحافظ ديشا

 .كه در شأن رادمان بود يزيبود، اون چ يزندگ ي ستهيكه شا يغم از دست دادن آدم. باشه نيكه داشتم هم يحس نيدوست داشتم آخر

اش  دهيتراش يموها يبارمان رو از رو. كم اون طرف تر پارك شده بود هيافتاد كه  سيپل نيچشمم به ماش م،يخارج شد مارستانيكه از ب نيهم

 .انداخته بود نيينشسته بود و سرش رو پا نيماش يتو. شناختم

 .فرصت بود نيآخر نيم، ازد يباهاش حرف م ديبا دمش،يد يم ديبا من

 .گرفت يدلمم آروم نم يبابا لو برم، ول شيپ دميترس يم

 :گفتم. بابا زل زدم يبه خودم گرفتم و به چشم ها يجد يا افهيق. زدم ايرو به در دلم

 .فرصته كه باهاش حرف بزنم نيبابا، فكر كنم االن بهتر -

 :آهسته گفت. كرد نيبه ماش يبابا نگاه. كه بارمان توش نشسته بود اشاره كردم ينيسر به ماش با

 .ببره شيبه روش خودش ماجرا رو پ سيبذار پل. تموم شده يتو همه چ يترالن، برا -

 :بابا رو گرفتم و گفتم دست

 د،يمن نگفت يشما كه هنوز ماجرا رو كامل برا. از دستمون فرار كنند گهيبار د هيهمه بهمون ظلم كردند،  نيكه ا ييمن دوست ندارم آدم ها -

 .ميفتيدفعه ما جلو ب نيبذار ا. جلوتر بوده سيقدم از پل هي شهيهم انيرسه ملك يكه به نظر م يطور نيا يول
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 :سر تكون داد و گفت بابا

 .اديوقت به حرف ب چيپسر ه نيدونم ا يم ديمن بع -

 :گفتم. بارمان رو انتخاب كنم يم آزادداد يم حيخودم، ترج يبارمان و آبرو يآزاد نيب ياصرار كنم، ول ادينداشتم ز دوست

سعادت  يبه خاطر من با خانواده  شونيكه ا ستيفكر كنم انصاف ن. كمك كنم، كارم ناتموم مونده يبه بازپرس راشد ديازم خواسته بود -

 .نميتونم كمكشون كنم، ساكت بش يمن م يوقت يول ست،يشون ن فهيكه وظ يصحبت كنه، در صورت

 :قاطع گفتم يليخ. ديكم پشتش كش يبه موها يدست بابا

 .دم يطولش نم -

 ياخم. متوقف شد شيمن سرجا دنيبا د. شد يم سيپل نيبه سمت بازپرس رفتم كه داشت سوار ماش. مخالفت بكنه اينشدم بابا موافقت  منتظر

 :كرد و گفت

 ك؟يشده خانوم تاج يزيچ -

 :و گفتم ستادميا كنارش

 .كارم رو تموم كنم ديكنم االن با يفكر م. نم، كارم اون روز تموم نشدبهتون قول داده بودم كه كمك ك -

 :با حركت سر به بارمان اشاره كرد و با تعجب گفت يراشد

 !االن؟ -

خودمم شك داشتم اصال بارمان حاضر بشه به حرفم . ديرس يداغون به نظر م يليخ. دست گرفته بود هيسرش رو با . به بارمان كردم ينگاه

 :حال گفتم نيبا ا .گوش كنه

 .بله، االن -

 :بعد سر تكون داد و گفت. كرد و با تعجب نگاهم كرد يمكث يراشد

 .كه داره هيفرصت نيآخر نيحرف بزنه، ا ديبهتره كه متقاعدش كن -

 .زد يم نهيس يهرچند قلبم محكم تو. دميكش يراحت نفس

فقط تونستم . شه ادهيپ نيكه كنار بارمان نشسته بود اشاره كرد كه از ماش يسربازبا سر به  يراشد. رو باز كردم و كنار بارمان نشستم نيماش در

 .اعتماد رو بدم نينحو جواب ا نيدوست داشتم به بهتر. بهم اعتماد كرده بود. تشكر كنم يبا نگاه از راشد

. بگم، بارمان سرش رو بلند كرد يزيكه من چ نيقبل از ا. دونستم از كجا شروع كنم ينم. دست و اون دست كردم نيا يكم. به بارمان كردم رو

 :گرفته گفت ييبا صدا. دوخته شده بود نينگاهش هنوز به كف ماش

 از مرگ آرمان گفتم؟ تيتا حاال برا -

 :آهسته گفتم. بودم دنشيرو شروع كرده بود كه به شدت مشتاق شن يبحث. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 .نه -

 :و گفت ديكش شيونشيبه پ يدست. كرد يطوالن يمكث



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٢٧ 

كه آرزوش رو  ييزهايداشتن اون چ ،يبه نظر من خوشبخت ،يدون يم. داره، خوش به حالت يمرگ برادر چه حس يدون يخوش به حالت كه نم -

 يآدم ها نيكنم من جزو بدبخت تر يفكر م ،يدون يو م ياز دردها رو درك نكرده باش يسر هيكه  نهيا يوقت ها خوشبخت يبعض. ستين يدار

 .اديبا پسرش ب يخداحافظ يمامانم حاضر نشد برا يدو تا از برادرهام رو از دست دادم، حت. نميزم يكره  يرو

سر مادرش اومده  ييچه بال ديفهم ياگه بارمان نم. زبونم رو گرفتم يبه موقع جلو يتونه، ول يلحظه دهنم رو باز كردم كه بگم مامانت كه نم هي

 .دادم يمن بهش م ديرو نبا بد يخبرها يهمه . بهتر بود

 :ادامه داد بارمان

. تونستم اون همه سال كنار خودم تحملش كنم يدونم چه جور ينم. به خون آرمان آلوده شده هيدونستم دست سا يم. بود يحس بد يليخ -

 يم رم،يكه مقصرن بگ يز كسانكردم اگه انتقام آرمان رو، ا ياحساس م. دميكش يچه طور كشتنش نقشه م يباهاش همكار بودم، هر شب برا

نتونسته  اليكه دان ديترس يم يزياون از چ. گروه ما بود سيرئ گهينفر د هي ال،يقبل از دان ،يدون يم. تونم بهتر نفس بكشم يم رم،يتونم آروم بگ

 .كنه جاديا يما دودستگ نيكرد ب يم يسع يليخ نيهم يبرا. كنند فرار كنند يكنند و سع يباهم همكار ميت يكه اعضا نيا. كنه شينيب شيبود پ

 :كردم و گفتم اخم

 د؟يچرا؟ مگه شما به خواست خودتون اونجا نبود -

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

انتظار  نيتونست ا يم يهر آدم عاقل. دونستند كه چه قدر ازشون متنفرم يم شهياونا هم. ميكرد يو كاوه فكر م هيكه در مورد راض هيزيچ نيا -

 .بود تيپول براش اولو ميديهم كه فهم هيدر مورد راض. ازم داشته باشهرو 

 :زد و گفت يپوزخند

 كردند؟ دايرو پ يكه جسد سبزوار يديفهم -

 :بارمان گفت. هام از تعجب چهار تا شد چشم

 .كه بهت بگم ومدين شيفرصتش پ گهيرفتن رادمان و د يهم زمان شد با ماجرا -

 :تعجب گفتم با

 !باند؟ ياعضا! كشتش؟ يك -

 :سر تكون داد و گفت بارمان

 .ميداشت نشونيجاسوس ب هيكه  نيمثل ا -

 :دميپرس

 ه؟يو راض -

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

 .آب كردن ريباند سرش رو ز يفكر كنم بچه ها -

 يذهنم آدم بد يتو. افتاده بود ريبد گ تيموقع هي يوبود كه ت يزن ايبه نظر من رو. ناراحت شدم. آورده بودند ريرو هم گ ايافتادم كه رو نيا ادي
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 .گفتم يهمون دروغ ها رو م ديشا. كردم يكه اون كرد رو م ييكارها يصورت نداشتم، همه  نياگه منم بارمان رو به ا ديشا. نبود

در  يه. ره ياره از اصل ماجرا طفره مكامال متوجه بودم كه د. به سكوت گذشت قهيچند دق. بود مارستانينگاهش هنوز به ب. ديكش يآه بارمان

خواست خودش رو  يم. از اصل ماجرا دور شه ،يفرع يداستان ها نيخواست با ا يانگار م. هيراض ،يگفت، در مورد سبزوار يم اتيمورد فرع

 .قبل، برادرش رو از دست داده يشه فراموش كنه ساعت يكار باعث م نيكرد ا يفكر م ديشا. گول بزنه

 :گفت بارمان

 گفتم؟ يداشتم م يچ -

لبم  يرو يلبخند كمرنگ. ميهم زل زد يبه چشم ها. ميلحظه هردومون ساكت شد هي. ميبعد از مدت ها چشم تو چشم شد. سمتم برگشت به

 :و گفت ديانداخت، نگاهش رو ازم دزد نييسرش رو پا. نشست

 يلينبود كه خ نمونيب يبه نظرم كس م،يبه جز كاوه و رح. ميذاره متحد شفاصله بندازه و ن نمونيكرد كه ب يم يهركار سمونيكه، رئ نيخالصه ا -

 .آدم ها دل خوش داشته باشه نياز ا

 :تعجب گفتم با

 !ه؟يو سا -

 :زد و گفت يپوزخند بارمان

 يسيحروف انگل يسر هي واريد يكنند، رو قيكنند و بهم مواد تزر ميمن رو بردن كه زندان يكه وقت نيوجود داره، ا هيدر مورد سا يزيچ هي -

اونجا حبس شده بودم، خودمم اسمم رو آخر  يوقت. كنده شده بودند واريد يها رو هيما نيا يتو زيچ هي ايچنگال  ايمشخص بود با قاشق . دميد

 ...رادمان هم. اضافه كردم ستيل نيا

خواست دست  يدلم م. به ما بود ينگاه راشد. به اطراف كردم ينگاه. تمام گذاشت، دستاش رو مشت كرد، چشماش رو بست مهيرو ن حرفش

 :آهسته گفتم. شد ينم يراشد نيزبينگاه ت ريز يول رم،يبارمان رو بگ

 .بارمان -

 :به سمتم برگشت و گفت. ديبه صورتش كش يدست. داد رونينفسش رو ب بارمان

 .سالش بود شيو ش ستيفقط ب -

دستاش رو باالتر برد، . با دستاش صورتش رو پوشوند. اومد يم رونيت از شوك بباالخره داش. تكون داد يسر. چشماش حلقه زد يتو اشك

 :سرش رو بلند كرد و گفت. به موهاش زد يچنگ

 .رفت يبدشانس بود، با بدشانس. بدشانسه، واقعا هم بود يليكرد كه خ يفكر م شهيهم -

 :گفتم

كه  ميكن يفكر م اره،يبهمون فشار م يسخت يفقط وقت. يبدشانس يو گاه ارهيشانس م يگاه شيزندگ يتو يهر آدم. نه بارمان، بدشانس نبود -

بهت . شانس داشت زهايچ يليخ يرادمان تو. ميريگ يم دهيهامون رو ند يخوش شانس يو همه  ميش يدفعه ناشكر م هيو  ميشانس ندار

 يهوش نيخوش شانس بود كه همچ. كرد سهياش مقارو باه ينشه كس ديكه شا يطور. تون از همه خوشگل تر بود خانواده يتو يبرنخوره، ول
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 .اومد يكنم رادمان از آتوسا خوشش م يمن فكر م ،يدون يم. داشت

 :سر تكون داد و گفت بارمان

 .دختر توجهش رو جلب كرده بود هيهمه سال، باالخره  نيبعد ا -

 :تكون دادم و گفتم دييتأ يرو به نشونه  سرم

 زياصال مگه همه چ. طرفه نشد هيعشق  هي ريشانس داشت كه اس. خواد يشانس م نميباور كن ا. اومد يشش مو به نظر من آتوسا هم ازش خو -

قابل  نيخوب موند، هم يداد، ول يجاش بود، وا م يبود كه هركس يطيو شرا طيمح يتو. خوب يليبود، خ يكه رادمان پسر خوب نهيشانسه؟ مهم ا

كه واقعا پاك و  نهيمهم ا. ديكش ياطرافش رو به گند م يبود، خودش و آدم ها افهيقدر خوش قرادمان بود و اون  يجا يپسر هر. نهيتحس

 .مثل تو داشت يكه برادر نيخوش شانس تر از من، به خاطر ا يليخوش شانس بود، خ يليبه نظر من رادمان خ ،يدون يالبته م. معصوم بود

 :زدم و گفتم يلبخند. سرش رو بلند كرد و با تعجب نگاهم كرد بارمان

طور عاشقانه دوستش  نيمثل تو داشته باشه، كه ا ينفر بتونه برادر هيكه  نيا. كنه يبرادرهاش برادر يكه مثل تو برا دميكس رو ند چيمن ه -

 .هيرو به خاطرش بده، آخر خوش شانس شيداشته باشه و حاضر باشه زندگ

كه  ستين يكس ياشك ها دنيسخت تر از د زيچ چيه. بغضم رو فرو دادم. ديدستش چك يچشم بارمان رو يكه از گوشه  دميرو د ياشك قطره

 .كردم يداد و من احساس شكستن م يمن ضعف نشون م يبارمان جلو. يدار هيبهش تك

 .كردم يمن احساس خرد شدن م خت،ير ياشك م بارمان

 .كردم يم يكرد بغضش رو فرو بده، من احساس خفگ يم يسع بارمان

و  يصندل يدستم رو رو. رو حس كردم ينگاه راشد ينيسنگ! هوا موند يرو دراز كردم تا بازوش رو نوازش كنم، دستم تودستم  ناخودآگاه

 :گفتم. پشت بارمان گذاشتم

 .تونه داشته باشه يكه آدم م هيحس نيبدتر نيا. يبعد از دستش بد ،ينفر بذار هي يرو برا تيكه زندگ نيداره، ا يدونم چه حس يم -

 :كرد و گفت يتلخ يخنده . ديكش يقينفس عم. داد هيتك يبه صندل بارمان

من . ستين نمونيب گهيدادم، كه د يرو به خاطر كس ميكه زندگ ستين نيحس من ا. كنه يفكر نم زهايچ نيبگذره، به ا شيكه از زندگ يآدم -

 ...نكرد دايوقت فرصت پ چيكه ه نيا. سفممتأ اره،يتونست داشته باشه و نتونست به دست ب يكه م ييبابت فرصت ها قاًيفقط عم

 :رو به روش زل زد و گفت يصندل يبه پشت. تموم گذاشت مهيرو ن حرفش

 يآدم ها كه چ نيا شيخواست برگرده پ يپاك و معصوم رو دوست داره، مگه نه؟ رادمان م يخدا آدم ها. اون واقعا پاك بود ،يگ يراست م -

 يمجرم نگاهش م هيبه چشم  شهيكنه كه هم يزندگ ييآدم ها نيبابا عذاب بكشه؟ ب شيبرگرده پ. ددونن يكه قدرش رو نم ييبشه؟ آدم ها

 .طور فكر كنم نيمن دوست دارم ا ديشا اياتفاق افتاد،  نيا نيهم يبرا ديكنند؟ شا

 :بگم، خود بارمان سكوت رو شكست و گفت يزيكه من چ نيقبل از ا. برقرار شد نمونيب سكوت

فرستاد، همون  ايرو وتريكامپ يكه برا يلياسم اون فا. دونست يرو م واريد يرو ياون اسم ها يگفتم، رادمان هم ماجرا يم تيداشتم برا -

 معتاد بود؟ نيهم به هروئ هيكه سا يدون يم. بود sحرف  هياون حروف،  نيب. حروف بودند كه پشت هم نوشته بود
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 :گفتم يبا ناباور. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 ...اون رو هم يعني! ه؟يسا -

 :سر تكون داد و گفت بارمان

 يماجرا چ قايذهنم بود كه بفهمم دق يتو. كار مجبور كرده باشن نياون رو هم به ا ديخودم فكر كردم شا شيپ. اش كرده بودند هيمثل من تنب -

آرمان رو هم از زبون  يو بتونم ماجرا ارمير در بباند س يكم از ماجرا هيكه  نيا يفقط برا. شم كينزد هيكم به سا هيكردم  يسع. هيبه چ

 يبگذره، از خون برادرش نم ايدن يكه تو يزيآدم از هر چ هيدونست  يانگار نم. رو حدس بزنه نياحمقمون نتونست ا سيرئ. بشنوم شخود

من و  نيكرد ب يسع نيهم يبرا. خودم بدونم بشم و اون رو طرف يميصم هيتونم با سا يو رو بشه، من نم ريز ايكه اگه دن ديفهم ينم. تونه بگذره

 .كرد كه در مقابل مرگ برادرم سكوت نكنم يم كمياومد، تحر يم شميهام پ تيمأمور يهر وقت برا. هم بزنه هرو ب هيسا

 :تعجب گفتم با

 !نداده بود؟ هيكه در مورد آرمان بود رو خودش به سا يتيمأمور يعني -

 :باال انداخت و گفت شونه

من . زد يكنارش به شدت هم گند م يداد، ول يانجام م تيمأمور هي شهيهم هيآخه سا. رو جمع كنه شيگفته بود خرابكار هيت فقط به ساگف يم -

نقشه رو  نيكه ا يآدم. كنه شيبتونه طراح هيبود كه سا ينيحساب شده تر از ا يليكه با من كردند، خ يكار. وقت حرفش رو باور نكردم چيه

بود، باورم  دهينقشه رو كش نيا سياگه بهم بگن رئ يحت. افته يم ييكنه چه اتفاق ها ينيب شيتونست پ يم. شناخت يمن رو م قايدق بود، دهيكش

 !ميرو بفهم گهيهمد ميتون يخوب م يليانگار من و اون خ. كل بانده سيمنظورم رئ. شه يم

 :ادامه داد. زد يپوزخند

و  ستيكنم مقصر ن يبهم گفت كه اون قدرها كه فكر م هيبار سا هيفقط . آرمان بفهمم يرد ماجرادر مو يزيچ هيبه سا يكينتونستم با نزد -

 يم! كرد يبا اون دختره دوست شد مصرف م يسرم داد زد و گفت و از وقت ،يعنيگفت،  يبيعج يجمله  هي. كرد يآرمان قبال هم مواد مصرف م

اتفاق  نيآورد به هر حال ا يبال رو سر آرمان نم نياگه خودش ا يكه حت نيا. بهم زد هركننديمشت حرف تحق هي. گفت آمارش رو در آورده بود

داد  يم كيدونستم كه كش يم. دونه يم زهايچ يليآرمان و غزل خ يكه در مورد رابطه  دمياز صحبت هاش فهم. افتاد يآرمان م يزود برا اي ريد

 يغزل تو ديشا ديبه ذهنم رس. ستيموضوع محدود ن نيداد كه اطالعاتش به ا يم زد نشون يكه م ييحرف ها يداشت، ول رنظريو آرمان رو ز

ازش  هيسا. نه ايباهاش دوست بوده  هيخواستم بفهمم كه سا يم يخودم فكر نكردم اون مقصره، ول شيوقت پ چيه. داشت ينقش هيقض نيا

 سيبه اون رئ نيهم يبرا. اميتونم كنار ب يم و با نبود آرمان بهتر مش ياگه اصل ماجرا رو بفهمم، آروم تر م مكرد يفكر م. نه اي دهيپرس يزيچ

آخرش . فرار كنم ديترس يم. كرد ياولش موافقت نم. خارج شم نيرزميشب بذاره از اون ز هيغزل و  دنيخوام برم د ينامردمون گفتم كه م

 .خونه مراقبم باشن رونيكه چند نفر ب نيقبول كرد، به شرط ا

 :دميپرس. رادمان منحرف كنه يكمكش كردم كه فكرش رو از ماجرا. ماتش برد. نگاه كرد مارستانيه بدوباره ب بارمان

 د؟يرس يم ستيبه رئ يچ -

 :بعد به خودش اومد و گفت. انگار حواسش پرت شده بود. چند لحظه گنگ نگاهم كرد. رو به طرفم چرخوند سرش
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 يفكر م ديشا. كنم يقدر دردسر درست نم نيشم و ا يحرف گوش كن تر م ارم،يو دربر هيقض يته و تو يكرد وقت يفكر م ديدونم، شا ينم -

 .دونم ينم. ارهيتوم به وجود ب يكم حس وفادار هيكه ازشون داشتم،  يتنفر يلطف رو بهم بكنه، بتونه به جا نيكرد اگه ا

 :ادامه داد. ديچشماش رو مال. كرد يمكث

و از  يكه استاد دزد يدون يم. بعد كاوه در خونه رو باز كرد. غزل از خونه خارج شن يتا مامان و بابا ميساديوا كيكش. كاوه هم با من اومد -

حدسم . دونه يرفتار غزل و حرفاش بهم نشون داد كه خودش هم خودش رو كم مقصر نم. بعد من وارد خونه شدم. ناستيباال رفتن و ا واريد

اصال اون بود كه به . گفته بود ييزهايچ هيدختر ساده بود، بهش  هيغزل هم . دوست شده بودشده بود و باهاش  كيبهش نزد هيسا. بوددرست 

به  هيسا. آخر دعوت كرد و غزل هم آرمان رو با خودش آورد يغزل رو به مهمون هياز قرار معلوم، سا. كرد يگفت آرمان مواد مصرف م هيسا

گوش  هيكرد و به حرف سا يغزل هم به آرمان خوش خدمت. كنم يهاش حساب مدوست پسرت از من جنس بخره، كمتر با گهغزل گفته بود ا

كه آرمان چه قدر از من و رادمان  نيا. خواستم بشنوم يبهم گفت كه نم ييزهايغزل هم چ. كردم داديكردم و سرش داد و ب يمنم قاط. داد

مسخره، رفتم  يدعوا هيمن ولشون كردم و به خاطر  يبود، ول به من دشيام يكه همه  نيا. اومد يم دشدلخور بود، چه قدر از خانواده اش ب

كه  يدرست لحظه ا دم،يبه دادش رس ريخواستم باور كنم كه چه قدر د ينم. بود نيمن ا يخواستم بشنوم كه حساب آرمان رو ينم. رضا يخونه 

 .مرد

بحث رو عوض  ديبا. برادرش انداختم يكيمرگ اون  ادين رو اومدم ذهنش رو از مرگ رادمان دور كنم، بدتر او! من رو بگو. ديكش يآه بارمان

 :بارمان ادامه داد. كرد يداشت خفه ام م يكنجكاو يكردم، ول يم

خواهرش  داد،يبه هم، داد و ب ميفحش داد م،يكرد يخرده كتك كار هي. كه دعوام با غزل باال گرفت ميخونه شون بود يآشپزخونه  يتو ادمهي -

 ينم لمشه،يكردم ف يفكر م. دادم يمن داشتم ادامه م يده، ول يكم كم حس كردم داره به غزل حمله دست م. كنه كرد ساكتمون يم يسع

افتاد  ميتازه اون موقع دوزار. سمت تلفن ديدو عيزد و سر غيخواهرش ج. افتاده بود نيزم يبه خودم اومدم، كه رو يوقت. داره يضيدونستم مر

 يتازه آخرش چشمم به قرصش افتاد كه رو. شد يم ريها رو گشتم، داشت د نتيكاب يدور همه  هي. شتمدنبال قرصاش گ عيسر. شده يكه چ

 .تموم شده يهمه چ دميو به سمتش رفتم، د شتمتا قرص رو بردا. بود زيم

 :گفت. ديلرز يصداش م. انداخت نييرو پا سرش

 .گفته سيكه به پل هيزيچ نيا. نرسه دستم گرفتم تا دست غزل بهشون يخواهرش فكر كرد كه قرص ها رو تو -

 :تعجب گفتم با

 و اونا باورشون شد؟ -

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

 يعني نيا. من به زور وارد خونه شون شدم، اون دوست دختر برادرم بود كه تازه فوت شده بود ؟يكرد يم يچه فكر يبود سيپل يتو جا -

 .خواهرش هم كه شاهد بود. ادامه دادم يبودم بهش حمله دست داده، ول دهيا كرده بودم، دباهاش دعو. قتلش هم داشتم يبرا زهيانگ

 :شدت سر تكون دادم و گفتم به

 ؟يكمكش كن يخواست يتو م ديكه شا رنيخوان در نظر بگ يدرصد هم نم هي يعني ست،ين يكاف نيا -
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 :گفت بارمان

 .جرم هم روش نيمجرمم، ا هيمن . باند هم هست يه خاطر ماجراموضوع، ب نينه فقط به خاطر ا. مجرمم هيمن براشون  -

 :گفتم تيعصبان با

 .يمجبورت كردند براشون كار كن يكه بهشون نگفت نهيمشكلت ا! يكن يتو كه بدتر از همه در مورد خودت قضاوت م -

 :تكون داد و گفت سر

 .ديكن يكه باهاشون همكار نينه ا د،يداد يخبر م سيپل به ديكردن، با دتونيتهد يگفت وقت. هم جوابم رو داد يگفتم، راشد -

 :گفتم

 ميتسل نيهم يبرا ،يندار فتيظر گهيد ،يكنم تو كم آورد يمن حس م. شه يخوب حل م ليوك هيبا داشتن  يگ يكه م ييزهايچ يهمه  -

 .يشد

 :جواب مثبت تكون داد و گفت يرو به نشونه  سرش

بعد  يشم، ول يآروم م ارم،يدونستم اگه بتونم از ماجرا سر در ب يآرمان مرد، م يوقت يو بهت گفتم كه بفهمر نايا ،يدون يم. يگ يآره، راست م -

 .رميگ يآروم نم اديهم ب نياز رادمان، مطمئنم اگه آسمون به زم

 م،يهم نشسته بود يكه رو به رو يبارمان. انگار هنوز باورش نشده بود. كرد، چون شوكه شده بود ينم يزار. بود جيگ يكرد، ول ينم هيگر بارمان

 .وجودش، وابسته به ُقلش بود يگرما يهاش، همه  طنتيش يانگار همه . انگار بدون رادمان كامل نبود. شناختم ينبود كه م ياون

آدم عذاب آورتر از  يليصورتش بود، خ يكه تو يدرد نيسكوت، ا نيا. ديصورت بارمان چك يچند قطره اشك رو. كردم يضعف م احساس

 .ديپاش يچشمم از هم م يانگار داشت جلو. كردند يم يبلند عزادار يكردند و با صدا يم يو زار هيبود كه گر ييها

 :گفتم. نمشيطور بب نيتحمل نداشتم ا. نگاهم رو ازش گرفتم. به خودم گفتم جامون برعكس شده. بار من محكم باشم نيكردم ا يسع

مگه خودت . رنيرو بگ سيكمك كن رد رئ سيبه خاطر رادمان هم كه شده به پل. خواد بكنند يلشون مد يهركار يكه بذار ستيانصاف ن نيا -

 نيقاتلش هم يبذار يخوا ياگه تو م. يكن يبا سكوتت به رادمان ظلم م يتو دار! بارمان نيبب د؟يرو بخون گهيدست همد ديتون يكه م ينگفت

 !ذارم يخودش بگرده، من نم يبرا استراست ر يطور

خواستم  يم. بارمان بزنم ي نهيو با مشت به س هيگر ريدونم چرا دوست داشتم بزنم ز ينم. بودم يمتأثر بودم، عصبان دايشد. دميكش يقيعم نفس

 .وسوسه رو دادم يكه بهش لقب آقا يخود باهوشش، مثل قبل باشه، مثل اون زمان! سرش داد بزنم و التماسش كنم كه خودش باشه

 :گفت. و روش رو به ما كرد ديچرخ. جلو نشست يصندل يرو يو راشدباز شد  نيماش در

 .فرصتتون تموم شد گهيكنم د يفكر م ك،يخانوم تاج. ميفتيراه ب ديمتأسفانه با -

 :رو باز كردم بارمان گفت نيكه در ماش نيهم. انداخته بود نييسرش رو پا. به بارمان كردم ينگاه يديبا ناام. دميكش يآه

 !بدن غاميپ هيخواستن  يم -

 :گفت عيسر يراشد. رو رها كردم و با تعجب به بارمان نگاه كردم رهيدستگ

 ؟يك -
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 :گرفته اش گفت يبا همون صدا بارمان

 ن،يطور نيآدم ها ا نيا. نداشتند ياجيبه دخترش هم احت نيهم يخورد، برا يبه دردشون نم گهياندرسون سالح هاش رو معامله كرد، د ديگفت -

كه  يكار يها هيما يتو ييزهايچ هي. تا حاال خودم چند بار شاهد بودم. كنند يعمل م ديبدن، شد يغاميپ يبخوان به كس يوقت يرن، ولمحافظه كا

اونم  يبال رو سر خانواده  نينكنه، هم يبدن كه اگه باهاشون همكار غاميكه مورد نظرشون بوده، پ يخواستن به كس يحتما م. برادرتون كردند اب

 .گم يهستن كه بهتون م ييزهاياون چ يكدوماشون وارد كننده  دينيو بب ديكن قيهاش تحق يكنم در مورد دور و بر يم شنهاديبهتون پ .ارنيم

 :كرد و گفت زيچشماش رو ر يراشد

 باشن؟ يرانيممكنه ا يعني -

 :گفت يحال يشونه باال انداخت و با ب بارمان

بخوان كارشون رو  نامينداشته باشه و ا رانيبه ا ياحتمال داره طرف ربط. رفتن يسراغ اندرسون نم گهيشناختن، د يرو م يرانيا هينه، اگه  -

 .شن يخارج م رانياز ا يچون به زود د،يهم ندار ياديصورت وقت ز نيدر ا. خارج كشور ادامه بدن

 :گفت جانيبا ه يراشد

 ؟ياسم و مدلشون رو دار -

 :آهسته گفت بارمان

 .اوهوم -

 :گفت يراشد. بود، كه ضعف كرده بود ختهيخودش ر يرو تو ياون قدر همه چ ديرس يبه نظر م. نا نداشت هگيد انگار

 !ميدار اجياحت تيكه به همكار يدون يم -

 شيخوشبختانه انگار هوش و حواسش سرجا. در مورد تبرئه شدنش بگه يزيكنم كه چ كشيخواستم تحر يم. بارمان زدم يبه پا يلگد آهسته

 :گفت فيضع يهمون صدا با. بود

 .كه از جلو دستش دورش كنم نيخواستم قرص رو بذارم كف دست غزل، نه ا يم ديدارم كه باور كن اجيمنم احت -

 :سر تكون داد و گفت يراشد

 .تو خودت رو به من ثابت كن، تا منم تو رو به دادگاه ثابت كنم -

اون . هنوز ساكت بود. زد يچشماش از اشك برق م. چرخونده بود مارستانيمت ببارمان سرش رو به س. تموم شده گهيكردم كار من د احساس

 .مرد هنوز هم از روح بارمان من محروم بود

 

******* 

 :نگاهم كرد و گفت يبا نگران مامان

 ؟يهنوز خواب -

 :آهسته گفتم. نداشتم يمن چند شب بودم كه خواب درست و حساب هنوز؟
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 .نه -

 :و گفتزد  يرمق يلبخند ب مامان

 .يمهمون دار -

 :تخت غلت زدم و گفتم يرو

 .حوصله ندارم -

 :مامان گفت. خواستم به بارمان فكر كنم يم

 .آوا اومده -

 :با تعجب نگاهش كردم و گفتم. دميسمت مامان چرخ به

 !؟يجد -

 :تخت نشستم و گفتم يرو عيسر

 نجا؟يا اديب ديگ يبهش م -

رنگم  يلخت و قهوه ا يموها. به خودم كردم ينگاه. رفتم شميآرا زيبه سمت م عيسر. كون دادجواب مثبت ت يسرش رو به نشونه  مامان

. كردم مرتبشون كنم يو سع دميبه ابروهام كه كامال پر شده بود كش يدست. سرم بستم يكش باال هيموهام رو شونه كردم و با  عيسر. بود دهيژول

كه چشمم  نيهم. دميبه سمتش چرخ يبا لبخند. را برنداشته بودم، كه آوا وارد اتاقم شد نميهنوز شلوار ج. دميساده پوش يشرت سرمه ا يت هي

 .لبم خشك شد يبه ظاهر آشفته اش افتاد، لبخند رو

 .بود شيصورتش كامال بدون آرا شه،يموهاش در اومده بود و برخالف هم ي شهير. بود دهيپوش اهيتا پا س سر

 :آهسته گفتم. بودم فتادهيو دار، اصال به فكر رضا و آوا ن ريگ نيا يتو. تخت انداختم يرو رو نيج شلوار

 .آوا -

 يتخت م يرو اياتاقم،  ياومد تو يم يوقت شهيهم. شه كينداره بهم نزد يلياحساس كردم اصال تما يبه سمتش برم و بغلش كنم، ول خواستم

 .بود ستادهيا شيآرا زيكنار م يرسم يليبار خ نيا يول د،يكش يروش دراز م اينشست 

 رستانيدب يدوره  ياومد كه تو ادمي. طور ناراحت بود نيآوا ا نيهم يبرا ديشا. رضا شدم يرياومد من باعث دستگ ادمي. انداختم نييرو پا سرم

 .دهيشپو اهيبار هم به احترام عشق از دست رفته اش، س نيحدس زدم ا. ديپوش يم اهيخورد، سر تا پا س يم يهم هر وقت آوا شكست عشق

 :گفتم

 .ميزدن دار يحرف ها برا يليفكر كنم خ -

 ديتصادف من ناپد ياومد رضا بعد از ماجرا ادمي. الغرتر از قبل شده يليبود، متوجه شدم خ دهيكم حرف شده بود، رنگش پر. سر تكون داد آوا

 يبود كه همه  دهيو بعد، فهم هيبستر مارستانيب يشده و تو يكه رضا زخم ديبعد به گوشش رس دينگران بود و شا يحتما آوا حساب. شده بود

 .دميپوش يم ياگه منم جاش بودم، مشك ديشا. خودش بره يطور تو نيدادم ا يبهش حق م. رضا دروغ بوده ياحرف ه

 :و گفتم دميكش يآه
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 ...در مورد رضا -

 :دمادامه دا. انداخت نييداد و سرش رو پا هيتك واريبه د. رو بست و سر تكون داد چشماش

 .ببرم نيخواستم خودم رو از ب يبرسونم، م يبيخواستم بهش آس يمن نم -

 :شد گفت يم دهيكه به زور شن ييبا صدا. كرد ينگاهم نم آوا

 .دونم يم -

 :به سمتش برداشتم و گفتم يگام

 ؟ياقدر گرفته  نيبهم بگو چرا ا. يدر موردشون حرف بزن يوجود داره كه بخوا زهايچ يليدونم خ يآوا، م -

 :كرد گفت يم يدستش باز يكه با انگشت ها آوا

قدر احساس  نيكنم كه دوستش دارم، دلم براش تنگ شده، فردا شب ا يشم و با خودم فكر م يشب از خواب پا م هي. شدم جيدونم، گ ينم -

 يباورم نم. داد يقشنگ من رو باز يليخ .كنم يم نشيبعد نفر ي قهيساعت نگران حال و احوالشم، دو دق هي. خوره يم چيكنم كه دلم پ يتنفر م

 .بشه كيبود كه به تو نزد نيخواست ا يكه م يزياون چ يشه كه همه 

 :فكر كردم و بعد گفتم يكم. دمشيد يدر واقع نم يزل زده بودم، ول شميآرا زيبه م. بگم يدونستم چ ينم

 يدرباره . بعد ازت خوشش اومد يه خاطر من سراغت اومد، ولگفت كه اولش ب يم دمش،يكه د يبار نيآخر ادمهي. هام نبود يطور نيا -

 .هم راستش رو گفت زهاياز چ يليخودش و خانواده اش و خ

 :كرد و گفت يعصب يخنده ا آوا

ه ذهنم ساخت يتو يهر چ دميدفعه به خودم اومدم و د هيبعد . داشتم جانيدونست چه قدر ه يخدا م مون،يسر خونه و زندگ ميرفت يم ميداشت -

 .آرزوهام اهام،يرو يهمه . زميدور بر ديبودم رو با

 :با بغض گفت. چشماش جمع شد ياشك تو. دهنش گرفت يرو جلو دستش

 .يليخ ه،يآدم نامرد يليخ -

 يصال توا. بده ينفر من رو به خاطر بارمان دلدار هيداشتم  ازين. بگم يچ ديدونستم با ينم. ساكت موندم يموافق بودم، ول دايجمله شد نيا با

 .كنم يهمدرد ينبودم كه بتونم با كس يتيموقع

 :با سر انگشت هاش اشك هاش رو پاك كرد و گفت آوا

 ادته؟يتولد رضا رو  -

 هيدوست،  هيخالء . بهم دست داد يحس خالء ناگهان هي. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. رضا شد يافتادم كه رادمان وارد خونه  ياون لحظه ا ادي

 .خوب يليخ آدم هيبرادر، 

 :زد و گفت يآوا پوزخند. جواب مثبت تكون دادم يرو به نشونه  سرم

 .رادمان آدم خوبه بود و رضا آدم بده! چه زود بهم ثابت شد كه اشتباه كردم. كشتم به خاطر رادمان يداشتم خودم رو م -

 ميبگذر. گذشته بود، فقط چند ماه يگفت، مدت زمان كم يآوا راست م. افتاد ميبود؟ دوزار يگفت چه زود چ يكه م نيمنظورش از ا. كردم اخم
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 .ديرس يكه به چشم من چند سال به نظر م نياز ا

 :نشست و گفت شيآرا زيم يصندل يرو. معذب نبود گهيآوا د انگار

 .كردم تشيچه قدر اذ. بطلبم تيدارم، نتونستم ازش حالل يحس بد يليخ. دميدر مورد رادمان شن -

 :ره كرد و گفتسر به هال اشا با

 .بود يپسر خوب يليگفت رادمان خ يزدم، م يداشتم با بابات حرف م -

كه من رو  نيا. عذاب آور بود يكاف يبه اندازه  ست،ين نمونيب گهيكه رادمان د نيفكر كردن به ا. زد يحرف م گهيد زيچ هيكاش در مورد  يا

 .كرد ير مرو دشوارت هيانداخت، قض يروح بارمان م ينگاه سرد و ب ادي

 :به چشمام نگاه كرد و گفت آوا

 ؟يدوستش داشت -

 :تكون دادم و گفتم سر

 .بود يآره، پسر خوب -

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ آوا

 .هيقض نيبا ا يخوب كنار اومد -

 :گفتم عيسر. بارمان پرت شده بود يلحظه به ماجرا هيحواسم ! گه يم يچ دميفهم تازه

 ...دوست، راستش هيبه عنوان  ينه، نه، دوستش داشتم، ول -

 :و ادامه دادم دميكش يآه

 .اومد يمن از داداشش خوشم م -

 بود؟ بيقدر عج نيحرف ا نيا. اخم كردم. آوا از تعجب چهارتا شد يها چشم

 :گفت يبا ناباور آوا

 باند بود؟ يكه تو يگه بازداشته؟ همون يكه بابات م يبارمان؟ همون -

 :رو بزنم يينها يبهتره ضربه  اره،يه شاخ دربحاال كه آوا كم موند دميد

 .تازه معتاد هم بود -

 :شدم و گفتم يعصب. باز نگاهم كرد مهين يبا دهان آوا

 ؟يخور ينگاهت م نيمن رو با ا يچرا دار ه؟يچ -

 :گفت دوباره سرش رو باال آورد و ،يطوالن يبعد از مكث. انداخت نييسرش رو پا. كرد و بعد ساكت شد ،يمن، من آوا

 ؟ياون وقت عاشق برادر معتادش شد ومد،يخوشت ن ييو آقا يتو از رادمان به اون خوشگل -

شونه باال انداختم و . دونستم يسؤال رو نم نيجواب ا قايخودمم دق. بود دهياومده بود رو پرس شيبرام پ ميزندگ يكه تو يسژال نيتر بيعج

 :گفتم
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 ميكرد ييكارها. ميچه قدر ازشون فاصله گرفت مينيب يو م ميايبه خودمون م يزمان هي يول م،يهامونايفكر آرمان ها و رو يما آدم ها همش تو -

 هي يو تو گهيد يجا هياگه من و بارمان  ديشا. تهيجور وقت ها، بحث موقع نيا ،يدون يم. ميكن شينيب شيپ ميتونست يكه خودمون هم نم

خوشم  شتريكه من از رادمان ب نيامكان ا يا گهيد تيهر موقع يتو. ميشد يعالقه مند نم وقت به هم چيه م،يديد يرو م گهيهمد گهيد تيموقع

 ...يوجود داشت، ول اديب

 :ادامه دادم. ييكذا نيرزميخاطرات اون ز. عذاب آور به ذهنم هجوم آورد يمشت خاطره  هي دم،يكش يقيعم نفس

بارمان، انگار  يدونست اطرافش چه خبره، ول ينم ره،يبگ ميتونست درست تصم يبود، نم جيگ. بودم رشيبود كه منم اس يتيموقع يرادمان تو -

 يبرا ديشا. در مقابل امثالش نداشتم يتجربه ا چيمتفاوت، من ه ز،يجذاب بود، وسوسه برانگ. رهيمشتش بگ يتونست تو يآدم ها رو م يهمه 

 يوقت. كرد بارمان بود يمن تازه م يبهش رو تو دنيرس ديكه ام يخواستم، تنها كس يم يآزاد يوقت ،يدون يم. شدم دهيبه سمتش كش نيهم

تونست  يچند ماه م نيا يبود كه تو يتنها كس. كرد تميداشتم، حما اجياحت يحام هيبه  يوقت. گاه شد هيتك نيخواستم، اون برام بهتر يگاه م هيتك

 .من بود زيبارمان همه چ. داشتم بهم بده ميزندگ يرو كه تو يحس نيبهترراحت  يليخ

 :سر تكون داد و گفت آوا

 رو بهت بده؟ زهايچ نيا يهم، بتونه دوباره همه  تيبا عوض شدن موقع يكن يفكر م -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 يمن و بارمان تو. رنيگ يها از هم فاصله م يسخت يتو نيهم يبرا. شن يكنند و عاشق م يم دايرو پ گهيخوش همد يروزها يآدم ها تو -

 شيرو پ يزيكه بتونم چ ستمين يتيموقع يتو. تر كنه يعالقه رو قو نيخوش، فقط ا يروزها ديشا. ميديبه هم رس مونيدوران زندگ نيسخت تر

خودم  ينرمال برا يزندگ هيتالش كنم تا بتونم  يليخ ديبا. عوض بشم ديپس منم با. من عوض شده يدونم كه زندگ يرو م نيا يكنم، ول ينيب

با  م،يخودمون رو عوض كن ميكن يسع ديهر دوتامون با. ميو خوشبخت بش ميايبا هم كنار ب ميكنم بتون يفكر م. طور نيرمان هم همبا. بسازم

 .ميبد رييمردم رو به خودمون تغ گاهو ن ميايكنار ب طيشرا

 :گفت آوا

 !ارنيكنند؟ پدرت رو در م يموافقت م يشه؟ فكر كرد يم يبابا و مامانت بفهمن چ يدون يم -

 :زدم و گفتم يكمرنگ لبخند

بارمان  يمنم حاضرم برا. دونن يقدر نم ارن،يآدم ها تا سخت به دست ن. براش بجنگه ديكه قدر داشته هاش رو بدونه، با نيا يآدم برا -

تحمل از . داره يگه مكه پشت سر گذاشتم، زنده ن ييزهايچ يكه من و بعد همه  هيزيحس تنها چ نيا. هيقو يليكه بهش دارم خ يحس. بجنگم

كنم توان و  يكه حس م مه،يزندگ يتو تيتنها موقع نيا. عوض شم ديهم با دنيجنگ يبه خاطرش بجنگم، برا ديمن با. ندارم ودست دادنش ر

 . عوض شدن رو دارم ي زهيانگ

 :سر تكون داد و گفت آوا

 .رامش برمفقط دنبال آ ،يكردم بعد اون همه بدبخت يم يتو بودم، سع يمن اگه جا -

 :گفتم
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 .ها، آرامش داشته باشم، حاال نوبت منه كه بهش كمك كنم يبدبخت نيتالش كرده من بعد ا يلينفر هست كه خ هي -

 :كرد و گفت يمكث. به دور و بر اتاقم كرد ينگاه آوا

 نياگه عرضه داشتم، خودم رو اكنم؟ من  حتتيو نص هيهستم كه بگم راه درست چ يغلط؟ من ك يدرسته، چ يهستم كه بهت بگم چ يمن ك -

 .كردم يرضا نم ريدرگ يجور

 :زد و گفت يپوزخند

 .برن يبراش حبس م شتريگه احتماال از ده سال ب يبابات م -

 :تعجب گفتم با

 ده سال؟ -

 :اصالح كرد آوا

 .از ده سال شتريب -

 :گفتم ينفرت خاص با

 !اون رو پنجاه سال هم بندازن زندان، كمشه -

 :از جاش بلند شد و گفت. دادم يبهش حق م. ديرس يبه نظر م جيهنوز هم گ. ال انداختشونه با آوا

كه  نيگفت فعال امكان ا يبابات م. ميبر رونيكه ب م،يبذار يزيچ يشد قرار يكاش م يا. شن ينگران م نايبرم، مامان ا ديبا گهيخب، من د -

 .يرو ندار رونيب يبر

 :باال انداختم و گفتم ابرو

 .بابات گفت، بابات گفت يگ يم يه! ها يبا بابام خلوت كرده بود يحساب -

 .هر چند آهسته و كوتاه د،يخند باالخره

. همه جا ساكت شد هوياحساس كردم . تختم نشستم يو رو دميكش يآه. كردم ييكه رفت، احساس تنها يوقت. ميبا هم كرد يگرم يخداحافظ

 .دوباره تنها شده بودم

 :هم گذاشتم، بابا در زد و گفت يكه چشمام رو رو نيهم. دادم هيتك واريرو به د سرم

 تو؟ اميب -

 :زدم و گفتم يلبخند

 .آره -

 :پام گذاشت و گفت يظرف رو رو. دستش بود وهيظرف م هي. وارد اتاق شد بابا

 .دهيپر يليگه، رنگت هم خ يراست م. يشد فيگه ضع ينگرانه، م يليمامانت خ -

 :و گفتم شدم بيقاچ كردن س مشغول

 .نهيكنه كنارم بش يدونم چرا جرأت نم يترسه، نم يازم م -
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 :شونه باال انداخت و گفت بابا

 يزنگ به ترانه بزن، اونم كم كم داشت به ماجرا مشكوك م هيامشب هم . بهش فرصت بده اد،يكنار ب هيقض نيكنه با ا يم يناراحته، داره سع -

 .ميكرد يماجرا رو ازش مخف يچه جور يدون ينم. شد

 .اش رو سر چاقو زدم و به بابا تعارف كردم كهيت هي. كه لك شده بود رو كندم بياز س ييبا چاقو پوست اون قسمت ها. تكون دادم سر

 :گفتم يكنجكاو با

 كرد؟ يباهاتون همكار يميرح -

قاچ بزرگ از  هيبعد به خودم اومدم و . م به صورتشزل زده بود. منتظر شدم تا لقمه اش رو بجوه. زد بيبه س يبا سر جواب مثبت داد و گاز بابا

 .ندارم يليكه اصال بهش م دميگاز رو زدم، فهم نيكه اول نيهم. دهنم بردم كيرو نزد بيس

 :گفت يكننده ا رياخم كرد و به طرز غافلگ بابا

 قدر برات مهمه؟ نيچرا ا -

 :فتمبه زور قورتش دادم و گ. ديتو دهنم ماس بيس كهيت هيهمون  انگار

تونم  يبره زندان، به خاطر من، منم االن م ديبا. ديدون يشما كه بهتر م. شد ريخواست فرار كنه، به جاش من رو رسوند دست شما و دستگ يم -

رو  آرامش بشم و اون اليخ يب ديمنم االن با. رو كه برام كرد جبران كنم يكار ديكنم با يفكر م يتونم فراموش كنم، ول يم. رو كنم ميزندگ

 .بدم جاتن

 :گفت. كرد ينگاهم نم بابا

 !حرفاست نياز ا شتريب يزيچ هينه،  -

 :بابا گفت. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 ازش؟ ادي يخوشت م -

شد، چه برسه به  يدهنم باز نم. شم يكردم دارم از خجالت ذوب م يحس م. زد يم نهيس يقلبم محكم تو. كردم تمام صورتم داغ شد احساس

 .ارهيب يبهونه ا هيونم بچرخه و كه زب نيا

 :دلم گفتم تو

 !مكان محو كن نيلحظه و از ا نيو از ا نجايمن رو از ا ا،يخدا -

با . كارها رو بهم نداد نيبابا مهلت ا. ديرس يجواب مثبت دادن هم كه محال به نظر م. نبود ياصال نه گفتن كار آسون. نداشتم دروغ بگم دوست

 :شد گفت يم تر قيكه هر لحظه عم ياخم

 ؟يفهم يم! نيهروئ! پسره معتاد بود نيترالن ا -

 :گفتم عيسر. قفل دهنم شكسته شد باالخره

 !بود يپزشك يپسره قبال دانشجو نيصحبت سر بودو داشته؟ صحبت سر گذشته هاست؟ باشه، هم -

 :شونه باال انداختم و گفتم. چپ چپ نگاهم كرد بابا
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 كنه؟ يم يچه فرق -

 :گفت تيبا عصبان بابا

 و دو ساله است؟ ستيدختر ب هياستدالل  نيا -

 :بابا گفت. باشم يكردم جد يخودم رو گرفتم و سع يحال جلو نيبا ا. لحظه خنده ام گرفت هي. گفت يم راست

 ،يز ظاهر كم ندارتو هم كه ا. خدا رو شكر خوبه مونيوضع مال. كرده هستن لينگاه به خانواده ات كن، همه تحص هي. ترالن ستين يتو كم كس -

 قدم بشن؟ شيحاضرن به خاطرت پ ييچه پسرها يدون يم ؟يمثل اون فكر كن يبه آدم يحاضر شد يچ يبرا. يهست يبيدختر خوب و نج

 :و گفتم دميكش يآه

 !دنيكه دم خونه صف كش ييهمونا! آره -

 :شد و گفت يدوباره عصبان بابا

 !زنم يباهات حرف م يدارم جد! گهيبسه د -

 :گفتم تيجد با

 يم نهيكه سنگشون رو به س يدست گل يآقا پسرها نيكرد، ا يم ديمن رو تهد اليدان كهيكه اون مرت يموقع! زنم يحرف م يمنم دارم جد -

 مرياون آدما تحق يپسرها وقت نياز ا يكيكرد؟ كدوم  دايمن رو پ يمن رو نجات داد؟ ك يكه من ته دره افتاده بودم، ك يكجا بودن؟ موقع ديزن

 ياز آدم يكه به سادگ ديدون يم! ديشناس يمردم رو نشناسه، شما م نيا يكدومشون؟ هر ك سادن؟يكردن، پشتم وا يم دميتهد يوقت ،كردن يم

رو كه چند  يخونه رو بزنه و دختر نيدر ا ادينم يپسر دست گل چيه. اگه اون آدم تبرئه شده باشه يحت. گذرن يكه دادگاه رفته و آدم كشته نم

 يخود پا يب. ديكن دايپ يبهتر ليدل د،ياگه باهاش مخالف. رهينقش داشته رو بگ ييايدر يروهاياز ن يكيقتل  يكرده و تو يهمكار ندبا هيبا  ماه

 !ديكه وجود ندارن رو وسط نكش ديدون يدونم و هم شما م يكه هم من م يكسان

كه به شدت  ياستفاده كردم و با لحن شياز بهت زدگ. زدم نگاه كرد ينفس م حرف زده بودم و حاال داشتم نفس يچند لحظه به من كه رگبار بابا

 :كوبنده بود گفتم

 !وجود نداره يزشت زيچ چيمعتاد شدن بارمان ه يتو يول د،يكن يآدم نگاه م نيا يبه زندگ يا هيدونم شما از چه زاو ينم -

 :بلند گفت بابا

 ؟يمعتاد موندنش چ يتو! وجود نداره يبد زيچ چيمعتاد شدنش ه يتو! يگ ياصال تو راست م -

 :گفتم. تكون دادم سر

كنه،  يقرون دو زار استخونش هم تف م هيخوره و به خاطر  يكه برادر گوشت برادر رو م ييايدن يتو. به خاطر برادرش بود، به خاطر آرمان -

 يدرست و حساب يزندگ هيفرصت  طشيو شرا تيطر موقعوقت به خا چيآدم ه نيا. خودش بگذره يشده به خاطر برادرش از زندگ داينفر پ هي

 !دينكن رشيتحق يخود يحداقل ب د،يكن ياگه كمكش نم د،يريگ يدستش رو نم اگه. رو نداشته

 ينيب شيدونستم نتونسته بود پ يم. رو ازم نداشته يزيچ نيكردم كه اصال انتظار همچ يحس م. و نگاهم رو از بابا گرفتم دميكش يقيعم نفس

 .اميطور پشت بارمان در ب نيكه من اكنه 
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. دخترهاشون حساسند يدونستم چه قدر رو يم. چه فاجعه است زهايجور چ نيا يرانيا يمردها يدونستم برا يم. ديكش شيشونيبه پ يدست بابا

 .خوب برخورد كرده بود يليبه نظرم بابا خ زها،يچ نيبا توجه ا

 :و گفت ديكش يآه

 خالف كارهاست؟ هيها شب سياز پل يليخ يروان يپرونده  يدونست يم ؟يخوا يمحرف حساب  ؟يخوا يم ليدل -

 :با تعجب گفتم. ربط شوكه شدم يحرف ب نيا از

 ؟يچ يعني -

 :گفت بابا

 نيكنند، تا نذارن همچ يكنند و خودشون رو وقف مردم و كشورشون م يها عزمشون رو جزم م يسر هي. افته يشون م يزندگ ياتفاق تو هي -

شن  يببرن، م نيرو از ب هيبدردشون، بق يكه كس نيگرگ شن و قبل از ا رنيگ يم ميهم تصم يسر هي. سيشن پل يتكرار شه، م ييثه هاحاد

 قايبرادرش دق. كه بارمان از خودش نشون داده، شرارته يزيچ يكه همه  نهيبحث سر ا. با هم دارن فيظر يتفاوت ها يسر هي. خالف كار

 .خالف كار عمل كرد هيمثل . رفته بود شيچند وقت پ انيرو شروع كرد كه ملك ياهبارمان ر. برعكس بود

 :بابا ادامه داد. دادم يتكون م يعصب يرو با حالت پام

مشت آدم خالف كار نشست و برخاست  هيبا . انتقام يو قانون، رفت پ سيكه بره سراغ پل نيا يشد، به جا ريگ نيخواهر بزرگترش زم يوقت -

 چيانتقام ه. كه انتقامش رو گرفت آروم نشد نيبعد از ا يفقط به خاطر خواهرش، ول. شد مثل خودشون. گرفت اديو روششون رو راه . كرد

كه سقوط  ديهم به خودش اومد و د انيملك. گردونه يچون از دست رفته هات رو بهت برنم. كنه يكنه، آدم رو آروم نم يرو درست نم يزيچ

شد كه  نيا. كه داره بذاره و بره يذاشتند با اطالعات ينم. تونست كنار بزنه يكرده بود رو نم يمدت همكار نيا يون توكه باهاش ييآدم ها. كرده

 كانيكه مل ميدون يرو م نيما ا يبود، ول اوردهيدر ن اتيجزئ يسر از همه . دونست يرو نم زيخانومش همه چ. تن داد يباراج يهمكار هيبه 

مدت زندان رفت و به  هي. شد سيبعدش گرفتار پل. افتاده بود فرار كنه رشونيكه گ ييه تونست از دست اون آدم هاباالخر. باهوش بود يليخ

آدم سابقه دار هم كه كار  هي يبرا. دنبال كار گشت. اومد رونيگرفت و زودتر از زمان موعود از زندان ب فيتخف دانزن يخاطر رفتار خوبش تو

كه داشت، جنس  يبه خاطر سواد و استعداد. شهيكردن ش ديشروع كرد به تول. هم خونده بود يخوب رشته ا. شددوباره وارد كار خالف . نبود

بعدم ظاهرا . مواد مخدر رو هم دستش گرفت ي هيبخش از واردات بق هين كه كارش گرفت و وضعش خوب شد، يبعد از ا. كرد يم ديتول يخوب

 .شدن گهيفاز د هيداد و وارد  يكاربر رييباندشون تغ

 :بهم كرد و گفت ينگاه مين بابا

 .بود يباندشون چ نيا يبارمان بهمون گفت كه ماجرا -

گفتم كه  يبه خودم م يه. و تفاوت ها رو بزرگ كنم رميبگ دهيو بارمان رو ند انيكردم نقاط اشتراك ملك يم يذهنم سع يمنم تو. كرد يمكث

 :بابا ادامه داد. شباهت ها بودم يسر هيمتوجه به بارمان داره؟ هر چند كه كامال  يچه ربط ؟يچ

اونجا و  ختير سيپل. گاهشون لو رفت يكه مخف نيتا ا. كرد يكمك م شيباند به ناپدر ياز كارها يسر هي يپسر اون خانوم بزرگ شد و تو -

 .پسر كشته شد نيا يريدرگ يتو
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 :بار به چشمام نگاه كرد و گفت نيا. دوباره مكث كرد بابا

داشت و در مورد كارهام و قضاوت هام  يدور ييكه با من آشنا نياون زن هم به خاطر ا. گذره يبگذره، از خون بچه اش نم يدر از هر چما هي -

سر اون  يدون يم. كار نيبگذره، به خاطر باند، به خاطر جذب پسرش به ا انيملك ريتونست از سر تقص ينم. آورد شميبود، مداركش رو پ دهيشن

 اومد؟ ييبال چهزن 

 .ستين ينديخوشا زيهر چند كه مطمئن بودم چ. دادم يسر جواب منف با

 :گفت بابا

بال  نيكه ا يمرد. كارو كرده نيا انيخود ملك ديرس جهينت نيبه ا سيپل. داده بود سيقاتل رو به پل يظاهر يشون نشونه ها هيهمسا. كشتنش -

تونه با غم و غصه هاش، با  يآدم چه طور م نيدونم ا ينم. طور پشت كنه نياكه به كشورش  ستين دياصال ازش بع اره،يرو سر عشقش ب

 .كنه يگناهاش زندگ

كه  يتفاوت نيبزرگتر. بابا رو بكنم تيكم رعا هيزدم كه  يم بيگرفتم و به خودم نه يخودم رو م يجلو ياومد، ول يتا حرف سر زبونم م هزار

دونم كه  يكه من عاشق بارمان بودم و نم يدرحال. بهش داشت يعالقه ا انيحس نكردم كه زن ملك بود كه من اصال نيو بارمان بود، ا انيملك نيب

 .بدتر ايكرد  يرو بهتر م زيهمه چ ن،يا

 :ادامه داد بابا

. به كردهها رو تجر نهيهمون نفرت ها و همون ك. رفته انيگذاشته كه ملك يراه يكه بارمان پاش رو تو يفكر كن نيخوام به ا يحاال ازت م -

در اومدن از زندان، دنبال راه خالف  ايكه بعد از تبرئه شدن،  ستين ينيميتض چيه. رو هم داره انيهوش و استعداد ملك. ها رو تيهمون محروم

 ادي زيزش چداشت كم كم ا. كنه يالگوبردار انيقدر دقت نظر داره كه از ملك نيا يحت. باشه انيمثل ملك سيرئ هيرو داره كه  نيا ليپتانس. هنر

. ميبود نهيزم نيرو بره، ما مسئول فراهم كردن ا انينكرده راه ملك ييفكر كن كه اگه خدا نيتبرئه شه، به ا يكه اصرار كن نيقبل از ا. گرفت يم

 .يبكش رونيجرا بما نيخودت رو از ا يخوا يم اي ،يباش يقربان هي انيكه مثل زن ملك نيا. يداشته باش يگاهيچه جا يخوا يفكر كن كه م نيبه ا

 :تكون دادم و گفتم سر

دستش رو نگرفت و  چكسيه يداشت، ول يرينظ يهوش و استعداد ب انيكه ملك ديفكر كن نيشما هم به ا يدم كه بهش فكر كنم، ول يقول م -

از طرف خودتون طردش  ديدار. ديكن يكار رو با بارمان هم م نيهم ديدار تتون،يكردن كمك و حما غيكه با در ديفكر كن نيبه ا. كمكش نكرد

 .ديموضوع فكر كن نيشما هم به ا. ديساز يخودتون دشمن م يبرا ديدار. ديكن يم

 :لب گفت ريز. لب هاش رو به هم فشار داد بابا

 !حرف حرف خودته! از دست تو دختر! ال اهللا اال اهللا -

 :بابا گفت. نگفتم يزيچ

 ياتفاق ها هم نم نيكدوم از ا چيو ه يبكش رونيخودت رو از اون باند ب يتونست يم ،يديجنب يشدن، زودتر م جيشدن و گ ميتسل ياگه به جا -

 .يكن يكار رو م نيهم يبازم دار ،يعجله كرد ،يخوب فكر كن ينتونست ،يو در رفت يديبود كه ترس نيمشكلت ا. افتاد

 :تعجب گفتم با
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آدم  يراحته كه قاط التونيبهم گفته بود كه خ. نرفته ادميرو  يفارس يآقا يف هارفته، من حر ادتونياگه شما  د؟يكن يطور فكر م نيجدا؟ ا -

 !ديحرف ها رو فراموش كرد نيا يتموم شده، همه  يحاال كه كنارتون نشستم و همه چ. باندم يها

 :و با تعجب گفت ديدفعه بابا به سمتم چرخ هي

 !؟يچ -

 :گفتم. باال رفت ابروهام

 ده؟يمگه براتون نگفت كه من رو د. راحته كه من اونجام التونيبهم گفت كه شما خ يمهمون يروز تواون ! گهيد يفارس يآقا -

 :بلند گفت يبا صدا. لحظه وحشت كردم هيچشماش اون قدر درشت شده بود كه . ستادياز جاش بلند شد و رو به روم ا بابا

 ؟يك ؟يمهمون يتو ؟يديرو د يتو فارس -

 :تعجب گفتم با

 د؟يون نگفته؟ مگه شما اون حرفا رو بهش نزده بودبهت يزيچ -

 :به شدت سر تكون داد و گفت بابا

 هيحرف اصال شب نيا! ؟يستيبا يكه كرد يكار يكه پا نهيبهتر از ا يمن گفتم تو كار خالف بكن! بهتره؟ يباند بمون يمن گفتم تو تو! من؟ -

 !مونه؟ يمن م يحرف ها

 :زده گفتم بهت

 .سهيكردم جاسوس پل يكرد؟ من فكر م يكار م يچ يمهمون ياصال تو ؟يچ يآخه برا يدروغ گفته، ول يفارس يآقا يعني -

 :سر تكون داد و گفت. كردم يكرد تعجب نم يچشمم سكته م ياگه جلو. رفت يم نييبابا تند تند باال و پا ي نهيس ي قفسه

 !اسوس اونانه جاسوس ما، ج يآره، جاسوس بود، ول. فهمم، جاسوس بود يحاال م -

****** 

 :به بابا كردم و گفتم رو

 م؟ير يكجا م -

 :كنه گفت ريدستش خرد و خم يرو تو يصندل يبود پشت كيكه از شدت استرس نزد بابا

 !امن يجا هي -

 يجلو يصندل يشتدوباره نگاهم رو به بابا دادم كه كنارم نشسته بود و داشت با استرس پ. كرد نگاه كردم يم يكه با سرعت رانندگ يمأمور به

 :گفتم. زد يم نهيس يقلبم محكم تو. داد يرو فشار م نيماش

 دونست، مگه نه؟ يم زهايچ يليخ يفارس يآقا -

 :سر تكون داد و آهسته گفت بابا

 .رو زيهمه چ بايتقر -

به  يليبابا اصال م ديرس ير مبه نظ. حرف بزنم يدوست داشتم ه. نميتونستم ساكت بش ينم. شد يكم استرس بابا داشت به منم منتقل م كم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٤٤ 

 :دميحال پرس نيبا ا. حرف زدن نداره

 د؟يبه بازپرس خبر داد -

 :كوتاه گفت بابا

 .آره -

 .كرد يو استرس به اطراف نگاه م جانيبا ه. ها بود ابونيبه خ نگاهش

كه انگشت هام  دميبعد به خودم اومدم و د هيثانچند . كردم يم يهاش باز شهيبا ر. چوندميپ يكردم و دور انگشتام م يم يشالم باز يلبه ها با

 :زبونم رو از دست دادم اريباز اخت. هم گره شدن يتو

 م؟يكن يفرار م يزياز چ ميدار ه؟يماجرا چ ديبه منم بگ! بابا يا م؟ير يكجا م -

 :گفت بابا

مدت هم  نيمتأسفانه تمام ا. جاتون امن باشه ديبا. شه ييبازم ازتون بازجو ديو شا ديماجرا هست نيا يشما شاهدها! امن يجا هي مير يم ميدار -

 .دونست يجاتون رو م يفارس

 :بهم كرد و گفت زيسرزنش آم ينگاه بابا

 ؟يچرا از همون اول نگفت! يگفت يزودتر ماجراش رو بهم م ديبا -

 :باال انداختم و گفتم شونه

 .هكردم خودش بهتون گفت يفكر م! شه يم يطور نيدونستم ا يچه م -

 :لب گفت ريسر تكون داد و ز بابا

 .هم باز كردم ميپاشو به خونه و زندگ! من رو بگو. زد يمشكوك م شهيهم -

 :زده ام باز كردم و گفتم خي يشالم رو از دور انگشت ها يها لبه

 .ديخودتون رو سرزنش نكن -

 :لب گفت ريبابا ز. فتهيباتفاق بد  هيانگار هر لحظه منتظر بود كه . كرد يدور و برش رو نگاه م مرتب

 !امن يجا هي ميهر چه زودتر شما رو برسون ديبا -

 :گفتم

 ...يا گهيشما؟ مگه به جز من كس د ديگ يم يچرا ه -

 :بابا گفت. شد دهيبه دلم تاب دياز ام ينور. گذاشتم مهيرو نصف و ن حرفم

 .اش امن نباشهممكنه اونجا ج. ارهيب رونيرو از بازداشتگاه ب يميرفت تا رح يراشد -

. لب و لوچه ام رو گاز گرفتم تا لبخندم رو نشه. نميتونستم بارمان رو بب يم. لبخند پت و پهن بزنم هيخواست  يدلم م. دميكش يراحت نفس

 :تو دلم گفتم طنتيبا ش. بزنم غيج يدوست داشتم از خوشحال

 !ميعالمه سرخر نداشته باش هي دوارميام -
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سرك . بود ستادهيا سيپل نيماش هيافتاد كه با اخم و تخم كنار  يچشمم به راشد. رو كنار زد نيراننده ماش ،ميديشهر رس رونيكه ب نيهم

لبخند  ينتونستم جلو گهيد. بود افتاد دهيكه دو طرفش رو تراش يمشك يبا موها يچشمم به پسر. نگاه كردم سيپل نيو به داخل ماش دميكش

 .رميزدنم رو بگ

كوتاه  يليخ يسالم و احوال پرس هيخم شد و بعد  يراشد. داد نييرو پا شهيبابا ش. به سمتمون اومد يقف شد، راشدمتو نمونيكه ماش نيهم

 :گفت

 .ميتر بر عيسر ديبا -

 :من و بابا به گردش در اومد و گفت نيب نگاهش

 !ديبهتره از هم جدا بش -

 :تعجب گفتم با

 .تو خطر باشهممكنه جونشون  ان؟يبا ما نم يعني ؟يپس بابام چ -

 :سر تكون داد و گفت يراشد

 .بهتر باشه د،يكه هر كدوم كجا هست ديو خبر نداشته باش ديشما، فكر كنم اگه از هم جدا بش ينه به اندازه  -

 :صداش مشخص بود گفت يتو تياز عصبان ييكه رگه ها بابا

 !ستين يدو نفر با هم باشن، مشكل نياگه ا يول -

 :ت و گفتشونه باال انداخ يراشد

 !تونه كنترلش كنه ينفر م هيظاهرا فقط . كم بدقلق و سركشه هيپسر  نيا. ستيدو تا ن يكيمشكل ما هم  -

 :زد و گفت يبه بابا لبخند يراشد. با دست بهم اشاره كرد و

 !ما امنه شيتخت، جاش پ التينگران نباش، خ. تونه مواظب دخترت باشه يثابت كرده كه م -

 :دستش فشار داد و گفت يدستم رو تو بابا

 !ترالن. برو بابا جون، مواظب خودت باش -

 :چشمام زل زد و گفت يتو تيبا جد. دميسمتش چرخ به

 باشه؟! درست فكر كن، عجله نكن -

 :زدم و گفتم يلبخند

 .ديباشه، شما هم مراقب خودتون باش. مواظبم -

شدم، متوجه شدم كه بابا  ادهيپ نيكه از ماش نيهم. بشم كه بارمان هم توش بود يسيپل نيقدر ذوق داشتم كه زودتر سوار ماش نيدونم چرا ا ينم

 :گفت يكه راشد دميشن. ستادميا يرو دور زدم و كنار راشد نيماش. گفت يبه راشد يزيچ

 !نگران نباش، خودم حواسم بهشون هست -

آدم مسئول زهرمار كردن لحظات خوش  نيانگار ا! نه. زده بود چه طور به من و بارمان زل يكه رادمان فوت شده بود، راشد ياومدم شب ادمي
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 .بود ميزندگ

 يچشمك. باز شد طنتيلبخند كج و پر از ش هيسرش رو به سمتم چرخوند و لبش به . دميبه سمت بارمان چرخ جانيبا ه. شدم سيپل نيماش سوار

 .زد

كه به  يانداختم و چشمم به دستبند نييسرم رو پا. ميخودمون گرفتبه  يتر يمن و بارمان حالت جد. سوار شد يباز شد و راشد نيماش در

زل  يهم گره كرده بود و با دقت به صورت راشد يانگشت هاش و تو. ديرس يبه نظر م اليخ يخودش كه ب. دست بارمان زده شده بود افتاد

 .زده بود

 يليدور چشماش خ اهيس يحلقه . داشت شيته ر. لبخند زدم دوباره! چه قدر دلم براش تنگ شده بود ا،يخدا. به صورتش كردم ينگاه مين

 .آدم معتاد فاصله گرفته بود هياز ظاهر . هم روشن تر شده بود دمشيد مارستانيب يكه تو ياز شب يپوستش حت. كمرنگ شده بود

 .نبود يداشتم خبركنار بابا  نيماش يكه تو ياز استرس گهيد. كردم يم يو خونسرد ياليخ يكنارش احساس ب يبيطرز عج به

 :گفت بارمان

 !گه؟يرسن د يسر م يهم به زود روهاتونين ي هيبق شااليا -

 :سرش رو به سمت بارمان چرخوند و گفت يراشد

 م،يدنبال خودمون راه بنداز رويعالمه ن هيو  نياگه قرار باشه چند تا ماش! يبهتره بهمون اعتماد كن م؟يايما دو نفر از پسشون برنم يكن يفكر م -

 .شه يباعث جلب توجه م

 :سر تكون داد و گفت بارمان

 !ديداداشم رو نجات بد دينتونست يول د،ينفر آدم بود ستيب ست،يمهم ن تيآره خب، كم -

بارمان  يمن اصال جرأت نداشتم خودم رو با احساسات قو يكنم، ول يكار هيانگار انتظار داشت . بهم كرد يو نگاه ديبه سمت عقب چرخ يراشد

 .به خودم گرفتم يمظلوم ي افهيفقط شونه باال انداختم و ق. بت به برادرش طرف كنمنس

 :نه چندان آهسته گفت يبا صدا بارمان

 هستن؟ يك گهيد نايدارن، ا يرو گرسنه نگه م يزندان -

 :كف دستش رو نشون داد و گفت. بهم كرد رو

 !دن، همون رو هم امروز بهم ندادن يقدر به آدم غذا م نيا -

 :گفت رلبيز

 .رميم يم يدارم از گرسنگ -

 :چون بالفاصله به سمتمون برگشت و گفت. بود يرو مخ راشد يچند وقت بارمان حساب نيبود ا معلوم

 هيبه  ميشما رو برسون ديبا. خبر داشت زهايچ يلياز خ. بوده انياز همكارهامون تمام مدت جاسوس ملك يكيكه  ميديامروز فهم نيهم! بارمان -

 ؟يكن يو باهامون همكار يكن تيخرده كمتر اذ هيشه  يم. امن يجا

 :ابرو باال انداخت و گفت بارمان



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا اكاربر  انجمن نودهشتي anital –آن نيمه ي ديگر                      

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٤٧ 

 !ديتوقع نداشته باش يليخ يكنم، ول يم ديبگ يباشه، هركار ؟يبا شكم خال -

 :آهسته گفتم. چرخوند گهيسمت د هيكرد و سرش رو به  يپوف يراشد

 !گهينكن د تياذ -

. عالم و آدم رو مقصر بدونه يكردم كه به خاطر مرگ برادرش همه  يالبته درك م. كردن افتاده بود تيمود اذ يور دايانگار بارمان شد يول

 .به دل گرفته بود نهيدور كنه، ك نينتونسته بود رادمان رو زودتر از موعود از ماش سيكه پل نياحتماال بابت ا

 :به پشت سرش كرد و گفت ينگاه نهيآ ياز تو راننده

 .رنگ دنبالمونه يمشك نياشم هي -

 :گفت. به پشت سرمون كرد ينگاه نهياز آ يراشد. ميو بارمان بالفاصله بهم نگاه كرد من

 چند وقته؟ -

 :كرد و گفت شتريرو ب نيسرعت ماش راننده

 .كنه يكنه خودش رو مخف يم يمرتب سع. هست كه پشتمونه يا قهيچند دق -

. زد يم م نهيس يقلبم محكم تو. كردم يم دايدوباره داشتم استرس پ. كرد بانيپشت يروين يو تقاضاتماس گرفت . رو در آورد لشيموبا يراشد

 .نبود اليخ يقبل خونسرد و ب ي قهيبارمان هم مثل چند دق

 :خطاب به من و بارمان گفت يراشد

 .نشون بده ديممكنه عكس العمل شد. ميبفهمه متوجه اش شد دينبا د،يبه سمت عقب برنگرد -

 :گفتم. كرد يم خيداشت  تامدس

 م؟يش يجا به جا م ميدار دياز كجا فهم -

 :سر تكون داد و گفت يراشد

 .خطرناك بود ييجا به جا نيهم ا د،يشد كه همون جا بمون يهم نم. نظرتون داشت رياحتماال ز -

 :گفت يبا لحن مسخره ا بارمان

 !نشد يو نقص استتارتون عمل بيع يب ينقشه  نيپس ا! اوه -

 :گفت تيبا عصبان يراشد

 !االن وقتشه ،يكمك كن يخوا ياگه م م،يميت هي يما االن با هم تو -

 :گفت راننده

 .كنه يم اديداره سرعتش رو ز -

 :دفعه بارمان گفت هي

 !يفرع يجاده  يبرو تو -

 :گفت يراشد
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 !ميفهمه متوجهش شد يم! نه -

 :به سمت جلو خم شد و گفت بارمان

 بانيپشت يرويدونه كه درخواست ن يم يمطمئن باش حت. شناسدتون يكه راپورتتون رو داده، م ياون آدم. ميباش ينيب شيپ رقابليغ ديبا -

 يا رحرفهيكار غ هيبهتر باشه  ديشا. ديانجام بد ينيب شيپ رقابليحركت غ هيبهتره . دير يم يدونه كه داره كدوم سمت يم ديمطمئن باش. ديداد

 .دهيعكه ازتون ب يزيچ د،يبكن

 شرفتيحتما اون بود كه گزارش پ. رو يدونست، همه چ يم زهايچ يليخ يفارس يمسلما آقا يبود، ول هيفرض هيدونستم حرفاش در حد  يم

 .داده بود و باعث طرح اون نقشه ها شده بود سيرو به رئ يراشد قاتيتحق

 :دوباره به راننده گفت بارمان

 .يفرع يجاده  يبرو تو -

خواست سرم رو به  يمرتب دلم م. حبس شده بود نهيس ينفسم تو. تكون داد دييتأ يسرش رو به نشونه  يراشد. كرد يه راشدب ينگاه راننده

 .سمت عقب برگردونم

 :به رو به روش نگاه كرد و گفت. چشماش رو تنگ كرد يراشد. ميآب و علف گذشت يب يها نياز زم. شد يوارد راه فرع راننده

 .هينمسكو ياونجا منطقه  -

 :گفت بارمان

 ...و ادين شيپ يريتا درگ ميخودمون رو گم و گور كن ديپس با -

خشك  نيزم يكه تو ييها لونينا سهيكاج بود و ك يكه پر از درخت ها ينيبه زم. به اطرافش كرد ينگاه. گذاشت مهيرو نصف و ن حرفش

 :آهسته گفت. پراكنده شده بودند

 .شناسم يرو م نجايا -

 :گفت يراننده م داشت به يراشد

 كار رو بكنه؟ نيخواد ا يم يچ يبرا. اطالعات رو دادن يشدن و همه  ييدو نفر بازجو نيدونه كه ا يم -

 :بلند گفت يبا صدا بارمان

 .جا بود نيسمت، هم نيا ميدخترتون رو بهمون دادن، اومد يريگروگان گ تيمأمور يشناسم، وقت يرو م نجايا -

 :ديپرس راننده

 ؟يچ يعني نيا -

 :گفت بارمان

 .رو خوب بلدند نجايا يعني -

 :گفتم ديلرز يكه م ييصدا با

 م؟يكار كن يچ -
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 :و گفت ديبارمان به سمتم چرخ. برقرار شد نمونيلحظه سكوت ب هي

 .مياز هم جدا ش ديبا م،يندار يچاره ا -

 :تعجب گفتم با

 ...يول! ؟يچ -

 :رو بهم كرد و گفت بارمان

كه ما رو  نهيا م،يدون يكه م يزيچ يهمه . نه ايجلوتر برامون دام گذاشتن  ميدون يدارن، نم يخوان، چه اسلحه ا يم ين، چچند نفر ميدون ينم -

 .كنن مونينيب شيپ ميكه نذار نهيتنها راهمون ا. شناسن يم

 :ه اطراف كرد و گفتب ينگاه يراشد. زدم يشالم رو چنگ م يها شهيدوباره داشتم از شدت استرس ر. ديكش يداشت سوت م مخم

 .سمت راست مير يمن و بارمان م. رو كنار بزن نيمن گفتم، ماش يوقت -

 :رو بهم كرد و گفت يراشد

 .ازش جدا نشو. سمت چپ ديبر يوشيبا ستوان  -

 :گفت يوشي ستوان

 م؟ينيرو بب گهيكدوم سمت؟ كجا همد ميبر -

 :صاف سر جاش نشست و گفت يراشد

 .سمتشون دياون موقع بر. دنديرس بانيپشت يروهاين يعني د،يديرو شن ريآژ يهر وقت صدا. ميبر نداشته باشفكر كنم بهتره از هم خ -

حس . اصال دوست نداشتم ازش جدا شم. ميمن و بارمان به هم نگاه كرد. بود نهيبه آ ينگاه راشد. ضربان قلبم باال رفت ،يحرف راشد نيا با

 .رهيما قرار بگ نيشد كه ب يم دايپ يزيچ هي شهيانگار هم. كردند يمكاش ما رو از هم جدا ن يا. داشتم يبد

 هي يبرا يخواست حت يدلم نم. برق چشماش، هم خوشحال شدم كه مثل قبل شده، هم دلم گرفت دنيبا د. بارمان نگاه كردم يآب يچشم ها به

 .هم گذاشت و لبخند زد يدل گرم كردنم رو يچشماش رو برا. چشم ها دور شم نينگاه و از ا نياز ا هيثان

 .حس شدند يدستام رو مشت كرده بودم و احساس كردم انگشتام ب. دهنم بود يتو قلبم

 :گفت يراشد

 !حاال -

 :رو نشونم داد و گفت يراه. ميديدو يوشيرو دور زدم و به سمت ستوان  نيماش. ميشد ادهيپ نياز ماش عيسر. ترمز زد يستوان رو بالفاصله

 .طرف نياز ا -

 يخاك نيدنبال ستوان وارد زم. ديرس يبهمون م يبه زود. داد يداشت گاز م. شد يم كيداشت نزد. دميرو از دور شن يمشك نيموتور ماش ياصد

 .سرنگ بود يو حت يآب معدن يخال يها يبطر لون،ينا سهيپر از ك يخاك نيزم. ميكاج گم كرد يدرخت ها نيخودمون رو ب. شدم

 :ستوان آهسته گفت. شده بودند نيدو تا ماش. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. دميدوم رو شن نيترمز ماش يدنبالش صداو به  نيماش هيترمز  يصدا

 .طرف نياز ا -
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سر و صدا نكنم  اديفقط مواظب بودم كه ز. مير يبه كدوم سمت م ميدونستم دار ينم. اش رو دستش گرفت و اشاره كرد كه دنبالش برم اسلحه

 هيمنتظر . كرده بودم زيگوشم رو ت. كرد يتاالپ تولوپ م نهيس يقلبم تو. دميدو يطور دنبال ستوان م نيهم. سر نخوره ها سهيك يو پامم رو

 .بودم اگواراتفاق ن

 دهياون قد از دهن نفس كش. اومد ينفسم باال نم. تركند يساق پام دارند از درد م يها چهيكردم ماه ياحساس م. ميديدونم چه قدر دو ينم

 .سوخت يكه گلوم م بودم،

 زيبا سر اشاره كردم كه چ. ستوان به سمتم برگشت. نخورم نيتا زم دميدرخت رو چسب يتنه  عيسر. ها سر خوردم سهياز ك يكي يدفعه رو هي

 .گذشته بود ريبه خ يبخوره، ول چيبود پام پ كينزد. دادم، آب دهنم رو قورت دادم رونينفسم رو ب. ستين يمهم

 .دميگفتم و به سمت پشت چرخ ينيه. دمياز پشت سرمون شن يخش خش يبكنم، صدا دنيو خواستم شروع به دو تادمسيكه صاف ا نيهم

 :و با تعجب گفت ستاديستوان صاف ا. اومدند يزدند و به سمتمون م يافتاد كه نفس نفس م يبه بارمان و راشد چشمم

 !شد پس؟ يچ -

 :و گفت ديكش يقينفس عم. بودند دهيدو يمعلوم بود حساب. زانوهاش گذاشت يروخم شد و دستاش رو . ستاديا يكنار راشد بارمان

 .دلمون براتون تنگ شد ،يچيه -

 :گفت. تا نفسش سرجاش اومد ديكش قيچند بار نفس عم يراشد

 .كه پاتوق معتادها بود ديرس يخرابه م يخونه  يسر هياون طرف به  -

 :كرد و گفتاشاره  يبا دست به راشد. ستاديصاف ا بارمان

 .سمت نيا ميايكه شلوغ پلوغ كنند و جامون رو با سر و صدا لو بدن، ب نيقبل از ا ميگفت! لباس فرمه يآقا هم تو نيا -

 :گفتم

 .شدند نيدو تا ماش -

 :گفت ستوان

 .طرف نياز ا. ميبر ديايب. هم بشن شتريممكنه ب -

 :دفعه بارمان داد زد هيبرم، كه  يوشيكردم و خواستم دنبال ستوان  يرو به بارمان و راشد پشتم

 .مراقب باش -

 .ديچيفضا پ يگلوله تو كيشل يصدا

 :داد زد. بود دهيمن رو كنار كش يوشيستوان . شدم دهيدفعه محكم به درخت كوب هي

 .برو، برو -

 ..دوم، سوم كيشل يصدا

 :داد زد يوشي. جون شده بود يپاهام ب. بودم دهيدرخت چسب يبه تنه . خشك شده بودم. دميكش يغيج ارياخت يب

 .برو -
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 :هلم داد و گفت يوشيستوان . زدم و از ترس چشمام رو بستم غيدوباره ج. درخت خورد يبه شاخه  ريت هي

 .برو نجاياز ا -

از درون . ديرزل ياز شدت اضطراب و ترس پاهام و دستام م. دميدو يم ارياخت يب. كردم دنيبه اطرافم بكنم، شروع به دو يكه نگاه نيا بدون

 و دنديدرخت ها پر يكه از رو دميكالغ ها رو د. كرد خيدستام . فتميبود ب كيو نزد ديپام لغز. دميرو شن يراندازيت يدوباره صدا. كرده بودم خي

 .به آسمون رفتند

شكافت تا  يخورد و هوا رو م ين مكنارم بدنم تكو ينظم يدستام با ب. دميشن يبود كه م ييبلند نفس هام تنها صدا يصدا. دميدو يهدف م يب

داشت دنبالم  هيبه سا هيانگار سا. كردم يمرگ رو همه جا احساس م يبو. ديكش يم ريمعده ام ت. كرد يعضالت بدنم درد م. من رو جلوتر ببره

 .مداو يم

ادامه  دنيندادم و به دو يتياهم. ادصورتم رو خراش د شيسوزن يبرگ ها. بود رو كنار زدم نييپا يلياز درخت ها كه خ يكي يدست شاخه  با

 .دميدو يكه در توانم بود م يسرعت نيبا آخر. دادم

درخت چنگ زدم  يبه تنه . خوردم و محكم به درخت رو به روم خوردم يسكندر. تونستم بدوم ينم گهيد. زد يام م نهيس يوار تو وونهيد قلبم

 .دمولو ش نيزم يرو. نداشت يا دهيفا. تا مانع افتادنم بشم

چشمام رو بستم و لبم رو . دردناكم رو گرفتم و آخ آخ كردم يبا دست پا. پام افتاده بودم يرو. دردآلودم رو گرفتم اديفر يصدا يزور جلو به

 .به دندون گرفتم تا داد نزنم

سر پام  ييورده بودم كه بالشانس آ. دميكش ينفس راحت. نبود اديدردش ز. دميبه استخونش كش يدست. كم پام رو ماساژ دادم، بهتر شد هي

 .خشك شده ام سوخت يگلو. دميكش يقيدوباره چشمام رو بستم و نفس عم. بود ومدهين

 يوحشت زده دستم رو جلو. كه با ناله همراه بود شدم دنميبلند نفس كش يمتوجه صدا دم،ياز جا پر. دمياز طرف راستم شن ييدفعه صدا هي

 .رفت يم نييام تند و با شدت باال و پا نهيس يسه قف. دهنم گرفتم، تا صدام رو خفه كنم

 ..مرد با اسلحه جلوم ظاهر شه هيانتظار داشتم . گشتم يم يجان هي ايقاتل  هيدنبال . زد يدو دو م چشمم

 .دمجمع و جور كر نيزم يخودم رو از رو. دميكش ينفس راحت. رفت يم گهيافتاد كه لنگان لنگان به سمت د يبه سگ ولگرد الغر چشمم

 .دميشن ييپا يبلند شدم و به راه افتادم، صدا نيزم يكه از رو نيهم

نوك پا راه  يكردم رو يم يكه سع يبه حركت در اومدم و در حال عيسر. ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. كرد شتريعو عو كرد و سرعتش رو ب سگ

 .كرد يهام رو خفه م دنينفس كش يو صدادهنم بود  يدستم هنوز جلو. برم و سر و صدا درست نكنم، از اونجا دور شدم

 .بود دميد دانيم يهنوز تو يازش فاصله گرفته بودم، ول يليخ. بودم نگاه كردم شيكه چند لحظه پ ييو به جا دميدرخت كش هيرو پشت  خودم

 نهيس يقلبم تو. افتاد يباس مشكمرد با ل هيكه خواستم به راهم ادامه بدم، چشمم به  نيهم. دميكش ينفس راحت. نشد يلحظه گذشت و خبر چند

با . ضربان قلبم باال رفت. شد يترك كرده بودم رد م شيكه چند لحظه پ ييرفت، داشت از جا يور م لشيكه با موبا يمرد در حال. ختيفرو ر

درخت اون قدرها  يتنه . ديد يچرخوند، من رو م ياگه مرد سرش رو سمت چپ م. دهنم بود به صورتم چنگ زدم يكه جلو يدست ياناخن ه

 .قطور نبود كه من رو كامال پشت خودش جا بده
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 يا گهيد كيشل يموقع، صدا نيدر هم. گذاشت بشيج يرو تو لشيمرد موبا. شدم يم وونهيزد و از اضطراب داشتم د يم نهيس يمحكم تو قلبم

با وحشت به . خودم رو جمع كردم و خم شدم عيسر ..مرد سرش رو به اطراف تكون داد. لرزش دستم شروع شد. دهنم اومد يقلبم تو. بلند شد

 .شد ديدرخت ها ناپد نيرو درآورد و به سرعت ب لشيدوباره موبا. طرف نبود نيحواسش به ا. مرد نگاه كردم

كالغ،  به جز قار قار. كردم زيكجا مونده بودند؟ گوشم رو ت سيپل يروهاين نيپس ا. دميكش قيچند تا نفس عم. قلبم گذاشتم يرو رو دستم

 .نشد يخبر يشدم، ول ياپيپ يها كيكشنده منتظر شل يبا انتظار. اومد ينم ييصدا

كه خودم  ديبه فكرم رس. قدم بردارم هي يتونم حت يكردم نم ياحساس م. زده بود خيو كفشون  ديلرز يپاهام م. درخت ولو شدم يجا پا همون

 .تونستم بارمان رو تنها بذارم و بازپرس رو ينم ياز اونجا دور شم، ول عيبرسونم و سر سيپل نيرو به ماش

سر بارمان اومده  يياگه بال. درخت باال سرم خورده بود رو حس كرده بودم يكه به شاخه  يريفقط ت. بودم دهيند يريدرگ ياز صحنه  يزيچ

 !باشه

نه  يبودم، ول كيالغر و بار. دميمت درخت كشبه س شتريخودم رو ب. گشت يرو برم ريدفعه چشمم به مرد افتاد كه دوباره داشت همون مس هي

 .كنه ميدرخت كاج من رو كامال قا هياون قدر كه 

 نهيس ينفس تو. ديدرخت ها سرك كش نيب. مرد به سمت راستش نگاه كرد. دميلرز يبا تمام وجود م. كرد يم ميقلبم داشت روان يباال ضربان

 .ديد يو مچرخوند، من ر ياگه سرش رو به سمت چپ م. ام حبس شد

 .مجبور بودم آهسته و آروم فرار كنم. ندارم يشانس چيبا اون مرد، ه يريدرگ يدونستم تو يم. به سمت جلو رفتم ن،يپاورچ ن،يپاورچ

دوان دوان  شيپ قهيكه چند دق يراه. ارميفش فششون رو در ن يها نذارم و صدا سهيك يمراقب بودم پام رو رو. به رو به روش نگاه كرد مرد

 .ده بودم رو آهسته برگشتماوم

كرد كه چند  يرو نگاه م ييداشت همون جا. سرش رو به سمت چپش چرخونده بود. پشتش بهم بود گهيحاال د. با مرد داشتم ياديز ي فاصله

 !بودم شيپ قهيدق

 يصدا. سرجام خشك شدم. دميگلوله رو شن كيشل يدوباره صدا. متوجه حضورم نشده بود. با ترس و لرز ازش دور شدم. دهنم بود يتو قلبم

 ...اگه بارمان. دميرو از دور دست شن يمرد اديفر

 .موند ياز من نم يزيبدون اون، چ. خواستم از دستش بدم ينم. تونستم بدون اون برم يتونستم، نم ينم

 .هم از رو به رو شدن با اون آدم ها، هم از جدا شدن از بارمان دم،يترس يم

 يسرجام مونده بودم و نم. بود يقدرتشون مساو. داد، دلم فرمان جلو رفتن يعقلم به پاهام فرمان فرار م. كرد يمام  وونهيترس داشت د نيا

 .كار كنم يچ ديدونستم با

 .كردم يم يكار هي ديبا. قدم بود نياول نيا. من به خودم قول داده بودم كه عوض شم. گرفته بودم كه بجنگم ميمن تصم. رو مشت كردم دستام

. دونستم دور شده بودم يفقط م. سمت اومده بودم نيدونستم از كدوم راه به ا ينم. كردم به لرزش بدنم مسلط بشم يسع. دميكش يقيعم نفس

 .دنيدوباره شروع كردم به دو

 .اون درخت ها گم شده بودم نيب. دميدو گهيكم د هي. برام آشنا نبود ريمس
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 ييصدا هي. دميبه همون سمت دو. قلبم دوباره به تپش در اومد. دمياز دور شن ياديفر يصدا. دمكر زيگوشام رو ت. و سرم رو چرخوندم ستادميا

 :گفت يسرم م يتو

 .ولش كن، بذار و برو، فرار كن -

 :زدم بيخودم نه به

 .يتون يم ،يتون يتو م. به خودت مسلط شو -

 نيزم يحركت رو يب. افتاد يوشيدفعه چشمم به ستوان  هي. زد يقبل م يقلبم هر لحظه محكم تر از لحظه . شد يهر لحظه بلندتر م صداها

 .رو خفه كردم غميج. دهنم گرفتم يدستم رو جلو عيسرجام متوقف شدم و سر. افتاده بود

كه چشمم به اسلحه اش افتاد . دادم رونينفسم رو ب. كشه يبعد متوجه شدم كه هنوز نفس م. رفت ياهيچشمم س. ستاديلحظه از حركت ا هي قلبم

 يكه خاك و خونش با هم قاط ينيزم دنيد. ازش رفته بود ياديشده بود و خون ز يزخم. چشماش رو بسته بود. كم اون طرف تر افتاده بود هي

 .كرد يشده بود، حالم رو بد م

 اديفر يا دور شم، صداكه خواستم از اونج نيهم. گرفتم يرو م شيزيخونر يكردم و جلو يم دايپ يزيچ هي ديبا. به دور و برم كردم ينگاه

كم جلوتر رفتم، خودم رو  هي دم،يد ينم يزيچ. قلبم گذاشتم يدستم رو رو. از درخت ها انداختم يكيبدون فكر خودم رو پشت . بلند شد يمرد

 .دفعه سرجام متوقف شدم هي. رسوندم مييجلو يهابه درخت 

پرپشت، با  شيو ر يمرد با لباس مشك هي. شده بود دهيخاك و خون كشبه  نيزم. شدم رهيمتر جلوتر بود خ نيكه چند يريدرگ يصحنه  به

مرد با مشت محكم . شده بود ريپوش درگ يمرد مشك هيبا  يپشت سرش راشد. افتاده بود نيزم يباز شده بود رو نيكه به طرف ييدست ها

 يمرد رو. محكم به پاش زد يركت كنه، راشدكه خواست ح نيمرد پشتش رو كرد و هم. پرت شد يبه گوشه ا يراشد. زد يصورت راشد يتو

 .ديافتاده بود كش نيزم يكه رو يخودش رو به سمت اسلحه ا. افتاد نيزم

 .ديرس ياگه دستش به اسلحه م. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

اسلحه رو . دميت جلو دوتوانم بود به سم يكه تو يسرعت نيشتريبا ب. برش داشتم نيزم ياز رو. دميستوان دو يبه سمت اسلحه  يمعطل بدون

 :جلو گرفتم و داد زدم

 !تكون نخور -

 .متر اون طرف تر بود دراز شده بود هيكه  يدستش به سمت اسلحه ا. افتاده بود و پشتش بهم بود نيزم يرو. سرجاش متوقف شد مرد

 :داد زدم ديلرز يكه به شدت م ييصدا با

 !رياز اسلحه فاصله بگ -

 .شدند يحس م يزده بودند، كه كم كم داشتند ب خياون قدر . ديلرز يدستام به شدت م. فته بودمدو تا دست اسلحه رو گر با

كرد خودش رو به سمت  يم يداشت سع. داشت يزيشده بود و به شدت خونر يزخم يپاش بدجور. نگاه كردم يچشمم به راشد يگوشه  از

جرأت نداشتم نگاهم رو از اون مرد . نبود دميد ي هيزاو يبارمان تو. بود براش نمونده يجون گهيد. ناله اش بلند شد يصدا. بكشه يا گهيد

 .دميترس يم نميكه ممكن بود بب يزياز چ. بگردم انو دنبال بارم رميبگ
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 .حد ممكن گشاد شد نيو چشمام تا آخر ختيفرو ر نهيس يقلبم تو. ديبه سمتم چرخ. بلند شد نيزم يآهسته و آروم از رو مرد

 :با نفرت گفتم. شد شتريلرزش دستم ب. اش نگاه كردم قهيشق يبه زخم رو. رو به روم بود يمشك يو موها دهيو كش رهيت يابا چشم ه يمرد

 !خائن -

 :دستاش رو از هم باز كرد و گفت يفارس يآقا

 .ستميمن مسلح ن -

 :زدم داد

 !دستات رو بذار پشت سرت -

 :به سمت عقب برداشت و گفت يگام يفارس يآقا

 !يكن يكار رو با من نم نين، تو اترال -

 :زدم داد

 !كنم يالزم باشه م يمن هركار -

 .دميترس يمن بودم كه م. اسلحه تو دست من بود. داد يرو لو م ميدرون ديكه ترس شد ديلرز ياون قدر م صدام

 .ديرس ياون بود كه خونسرد و مسلط به نظر م. مسلح نبود اون

 :گفت. سر تكون داد يفارس يآقا

 .كار مجبور كردن، زنم رو گروگان گرفتن نيمن رو به ا -

 :با حزن و اندوه نگاهم كرد و گفت يفارس. اومد نييقلبم پا ضربان

 .ترالن ميستيمن و تو دشمن ن -

 :گفت يفيضع يبا صدا يراشد

 .به حرفش گوش نكن -

 :گفت يفارس يآقا. دوباره ضربان قلبم باال رفت. رفت ياز حال م داشت

 .كه من چه قدر دوستت دارم يدون يم. يشناس يساله كه من رو م تو چند -

 :گفت يراشد

 .ترالن، گوش نده به حرفاش، گولش رو نخور -

 :به چشمام زل زد و گفت يفارس يآقا

 .خوام يكه من بدت رو نم يدون يم -

موند و با  يافتادم كه خونه مون م ييشب ها اون ادي. دودل شدم. انداخت يم نييداشت دستاش رو پا. به سمت عقب برداشت كيقدم كوچ هي

 .كادو داده بود متيعطر گرون ق هيكنكور، بهم  يقبول يبرا يحت. آورد يم لميبرام ف. كرد يم يتخت نرد باز نيمع

به . فته بودرقص، وسط سالن ر يانداخته بود و برا بهيزن غر هيدستش رو دور كمر . بودمش افتادم دهيد يمهمون يكه تو ياون شب ادي ،يول
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 .خواستم آب دهنم رو قورت بدم، كه متوجه شدم دهنم خشك شده. كنار پاش نگاه كردم ياسلحه 

. جاسوس داشت يسبزوار التيتشك نيآره، بارمان گفته بود باند ب. هيراض ،يناوسروان راشد. رفت نيمن از ب نيماش ريافتادم كه ز يزن ادي

شد  يباعث مرگ زن. شد يباعث مرگ ناوسروان راشد شيها يمرد با جاسوس نيا. نشسته بود وننشيبود، كه اون شب هم ب يجاسوسشون فارس

 .من و بارمان. بود، االنم اومده بود تا من رو بكشه ختهيمن رو به هم ر يخانواده  يزندگ. مكرد رشيكه من ز

 يوقت صداش رو نم چيه گهيد ديشا. پشت سرم بود ديشا... ديازش نبود و شا ياثر. اديبارمان نم يمتوجه شدم كه صدا يبه طرز دردناك و

 .از كارش رو انجام داده بود يميكار هم ن يجا نيتا هم يفارس ديشا. دميشن

 .بود شيمرد باعث و بان نيا. نداشت يتوان گهيد يراشد. از حال رفته بود يوشي ستوان

 .مرد تو مشت من بود نيا. دست من بود يو حاال اسلحه تو مياشتكه من و بابا تا به اون روز د يدشمن نيدشمن تر. دشمن من بود يفارس

 .رفت نيدستم از ب لرزش

. زد يم ياهيپوستم داشت به س يكم ديشا. كم باال رفت هي ارياخت يراستم ب يابرو. كج باز شد يلبم به لبخند. زد خيرگام  يكردم خون تو حس

 .زد يرو داد م طنتيچشم هام داشت ش يآب ديشا

خونسرد  دم،يترس ينم يچيمن از ه. ترسوند يكرد، نه اون وضع من رو م ينه خون حالم رو بد م گهيد. نبود، آسون بود يدن كار سختكر كيشل

 .لبخند بزنم يتونستم به راحت يبودم، اون قدر كه م

 :گفتم ديلرز ينم گهيكه د ييبا صدا. نفرت نگاهش كردم با

 !دروغ گو -

 :زد اديفر يراشد. ديدفعه به سمت اسلحه ش پر هي

 !ترالن بزنش -

 .بلند شد يفارس اديفر يصدا. گلوله، باعث شد گوشم سوت بكشه كيبلند شل يصدا. اسلحه رو فشار داد يماشه  ارياخت يب انگشتم

 :گفتم آهسته

 !به خاطر بابام -

در . پشت سرش دنبال اسلحه گشت د،يلرز يت مدستش كه به شد يكيبا اون . دستش رو به پاش گرفت هيافتاد،  نيزم يرو. رو زده بودم پاش

 :همون حال گفت

 .نه، ترالن، نه -

 :كرد و ناله كرد رميش يراشد

 .دوباره، بزنش -

 .كردم كياش رو نشونه گرفتم و شل نهيس. لبم بود يلبخندم هنوز رو. يليآسون بود، خ يليخ. داد يكار فرمان م نيدرونم به ا يسرما

 :آهسته گفتم. حرف ها بودم نيمن خونسردتر از ا. ذاشت يروم نم يريتأث چيرو به روم ه يانگار منظره . شد بلند ادشيفر يصدا دوباره

 .به خاطر رادمان -
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 :گفت يراشد. ديانگشت هاش رو به سمت اسلحه اش كش. خورد يهنوز تكون م. هنوز جون داشت يدرد ضعف كرده بود، ول از

 .تمومش كن -

 :تمرو نشونه گرفتم و گف سرش

 !به خاطر بارمان -

 .هوا موند، تموم شد يدستم تو. افتاد نيزم يرو يكردم و جسد فارس كيشل. صورتم رو از نفرت جمع كردم. ديلحظه دستم لرز هي

بود كه اسلحه نه، هنوز ترالن . بود ستادهياونجا ا گهيترالن د هيانگار . دميترس يحبس شده بود، نه م نهيس يزد، نه نفسم تو يقلبم تند تند م نه

 .بود ستادهيترالن اونجا ا ي گهيد ي مهين هيهنوز فكرش پر از خانواده اش بود، پر از بارمان، انگار . رو نگه داشته بود

متوجه زخم پهلوش . زخم پاش فشار داد يداد، دستش رو رو هيهم گذاشت، سرش رو به درخت تك يچشماش رو رو يراشد. رو انداختم اسلحه

 .شدم

به ناچار شالم رو از . شد ينم دايپ يچياون خراب شده هم ه يتو. زخمش بذارم يرو يزيبرم و چ يخواستم به سمت راشد. گ بودمو گن جيگ

 :عرق بود، گفت سيهم گره خورده بود، صورتش خ يدستش رو باال آورد، ابروهاش تو. دميدو يسرم باز كردم، به سمت راشد

 .نه، من خوبم -

 :ره كرد و گفتدست به پشت سرم اشا با

 .داره اجياز من احت شترياون ب -

خواب عذاب  هي يرو داشتم تو نايا يانگار همه . رفت، از جام بلند شدم ياهيرفت، چشمام س جيسرم گ. چشمم به بارمان افتاد. دميچرخ عيسر

 يدست ها. خودم رو كنارش انداختم دم،يوبه سمتش د. مچاله شده بود نگاه كردم نيزم يكه رو يبه كس. شده نيكابوس نفر هي دم،يد يآور م

وحشت زده چند بار تو . داشت يزيكتف راستش خونر. ديلرز يپلكش م يچشماش رو بسته بود، ول. اش جمع شده بود نهيس يتوبسته اش 

 :صورتش زدم و گفتم

 .بارمان، بارمان، چشمات رو باز كن -

انگار فقط بارمان مهم بود، . رو از دست داد تشيچشمم اهم شيپ ايدن يدفعه همه  هيانگار  يول دم،يرو از پشت سرم شن يراشد يناله  يصدا

 .بود زيبارمان همه چ

 .لباس تنم بود پاره كنم و دور زخمش ببندم تا چشماش رو باز كنه يداشتم هر چ دوست

 .صورتش بزنم تا نگاهم كنه يتوانم اون قدر تو نيداشتم با آخر دوست

 .و بگم چه قدر دوستش دارم رميدستام بگ نيداشتم صورتش رو ب دوست

 .بزنم و التماس كنم كه تنهام نذاره اديداشتم فر دوست

 .من بود يايدن ياون مرد، همه  آخه

 .بود ديهنوز بهش ام د،يكش يهنوز نفس م. داغش به دستم خورد يگرفتم، نفس ها شينيب يدستم رو جلو. صورتش زدم يتو باز

 :تكونش دادم و با التماس گفتم. تخيگونه هام ر يهام رو اشك
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 .گذرم يبخشمت، ازت نم ينم يبه خدا اگه بر. تو رو خدا تنهام نذار -

 .رميرو بگ شيزيخونر يزخمش فشار دادم تا جلو يدستم رو رو. كرد يداشت خفه ام م بغض

 ياز دستم برنم يكنارش بودم و كار. دادمش يست مداشتم از د. جا بند نبود چيتونستم بكنم، دستم به ه ينم يكار چينداشتم، ه يا لهيوس چيه

 :آهسته گفتم. اومد

 .يبدون من بر يحق ندار. كشم يخودم رو م يبه خدا اگه تنهام بذار -

 !دنديباالخره رس! چه عجب. بلند شد سيپل نيماش ريآژ يدفعه صدا هي

 .كنند يم دامونيپ يدونستم به زود يم يول د،يرس ياز دور به گوش م صداشون

 .شد، دلم گرم شد دهيبه قلبم تاب دياز ام ينور

 :گفتم هيبا گر. ديچك يلباسش م ياشك هام رو. بارمان رو نوازش كردم صورت

 .اريطاقت ب ار،يطاقت ب دن،يرس -

 :آهسته زمزمه كردم. ختيخاك ر ياشك هام رو. گذاشتم نيزم يرو خم كردم و كنارش رو سرم

 .اريطاقت ب -

 

******* 

لباس فرمش رو . اومد يعصا دستش بود و با زور و زحمت به سمتم م هي. نگاه كردم يبه بازپرس راشد يبا نگران. مانتوم بود بيج يتو دستام

سر جام جا  يبا ناراحت تشيوضع دنيبا د. نداره ياصال حال خوش ديرس ياز رنگ و روش كه به نظر م. دستش بود يآب يپوشه  هيبود و  دهيپوش

 :گفتم ديكه بهم رس نيهم. شدمبه جا 

 .دياستراحت كن ديشما با -

 :كرد و گفت اخم

 .دهيبه دستمون رس يبد يگزارش ها. يليكار دارم، خ يليخ! ديزن يشما هم كه حرف دكترها رو م -

 :گفتم ينگران با

 ؟يچ -

 گزارش بود؟ نيهم. دستش بود نگاه كردم يكه تو يبه پوشه ا. داد هيتك واريرو به د عصا

 :گفت

 .از كشور خارج شده انيگن ملك يم -

 :گفتم يبا ناباور. ختيفرو ر نهيس يتو قلبم

 داده؟ يگزارش نيهمچ يك! ؟يك! ؟يچ -

 :تأسف تكون داد و گفت يبه نشونه  يسر
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 .يمرز يمأمورها -

 !يلعنت. رفتم، باالخره در رفت وا

قدم جلوتر  هي شهيهم شه،يهم. ديآخرش هم دستمون بهش نرس .دميكش يآه. تونستم تأسفم رو بروز بدم ينم يجور چيه. رو تكون دادم سرم

 .از ما بود

 :كه سمت چپمون بود اشاره كرد و گفت يبا سر به اتاق يراشد

 دنش؟يد دير يم -

 :انداختم و گفتم نييرو پا سرم

 .بله -

 :پوشه رو دستم داد و گفت يراشد

 .هينظرش چ نينشونش بده و بب. شده يكه جمع آور هيشواهد -

دونستم  يكه م يدوست نداشتم جواب. دودل بودم. شدم و دوباره دهنم رو بستم مونيبگم، پش يزيدهنم رو باز كردم كه چ. رو گرفتم وشهپ

 .ده رو بشنوم يبهم م يراشد

 :گفت يراشد

 شده؟ يزيچ -

 :گفتم يبا نگران يطوالن ياز مكث بعد

 زندان، مگه نه؟ دشيبر يم -

 :و گفت ديكش ششيبه ر يدست. ديكش يآه يراشد

آدم  نيانگار ا! من يشه خودش رو انداخت جلو يباورم نم. داره اديخوب هم ز ياخالق اتيخصوص. بارزه يليبدش خ ياخالق اتيخصوص -

 .كه براش مهمه خودشه يزيچ نيانگار آخر. كنه ثاريكنه، تا ا يشده تا فداكار دهيآفر

 :تكون داد و گفت سر

نفر آدم  هي شيكه اگه بارمان زمان دانشجوئ نيفكر كردم، به ا يليخ. داشتم اديفكر كردن ز يبودم، وقت برا يجا بستر نيدو روز كه ا نيا -

 يشد؟ م يم يپسر چ نيزد، سرنوشت ا يتلنگر م هينفر بود كه به باباش  هيكه اگه  نيشد؟ به ا يم يدور و برش داشت، چ يدرست و حساب

 .رو نداشت يبود كه كس نيداكار، مشكلش ابشه؟ باهوش، ف يچه پزشك ونستت يم يدون

 :ادامه داد يراشد. زدم يلبخند. دينفر بارمان رو فهم هي باالخره

 .كرد يجبران كردن هم داره، باهامون همكار ليپتانس. داشت يادياشتباهات ز -

 :زد و گفت لبخند

 هي اقتيل يول رم،يبگ دهيكه تو وجودش هست رو ند نتطيشرارت و ش يسر هيتونم  ينم. تونه كمك كنه يمن رو نجات داد و باز هم م -

 .ميكرد و به خاطر ما شكنجه شد، معتاد شد، حاال نوبت ماست كه كمكش كن يبار از خودگذشتگ هي. خوب رو داره يزندگ
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 .زبونم بند اومده بود! بود؟ ايرو! گه؟يخواب بود د! نگاهش كردم يناباور با

 :گفت يراشد

 .گفت احتمال داره تا پنج سال محكوم به زندان شه يم كيتاج. دن يبزرگ م فيتخف هيبهش  -

 :ادامه داد يراشد. انداختم نييسرم رو پا يديبا ناام. شده بودم دواريلحظه به تبرئه شدنش ام هي. رفتم وا

حاضرم . ميكن رشيكه دستگ ميدار اجيبه بارمان احت اديو به احتمال ز هيهنوز فرار انيگم كه ملك يم نميا. دم يدادگاه شهادت م يمن تو -

 .درآ ورد قيرو به حالت تعل تشيصورت محكوم نيبشه در ا ديگفت كه شا كيتاج. خودم ضمانتش رو بكنم

 :با ذوق و شوق گفتم. لبم نشست، دلم گرم شد يرو يلبخند

 .ميونيما بهتون مد يهمه . ديكارها رو به نحو احسنت انجام داد يشما واقعا همه  -

 :زد و گفت ربغلشيدوباره زرو  عصاش

 ي فهيانسانم، وظ هيباشم،  سيكه پل نيقبل از ا يول ستم،يبا تيجرم و جنا يدارم كه جلو فهيوظ س،يمأمور پل هيبه عنوان . بود فهيانجام وظ -

 قتهيحق هي نيا. ش رو ادامه بدهكنم بارمان بتونه درس يسوءسابقه فكر نم نيبا ا. داره كمك كنم اجيكه به كمك احت يكنه به كس يحكم م ميانسان

استفاده كنم و  شيمنف ياخالق اتيدارم از خصوص ميمنم تصم. مثبتش استفاده كنند يها يژگيدانشگاه نتونستن از استعدادهاش و و نيكه مسئول

 .به احسنش كنم ليتبد

 :تعجب گفتم با

 !؟يچ يعني نيا -

 :زد و گفت يلبخند يراشد

به راه كج  گهيد يطور نيفكر كنم ا. مشابه يپرونده ها يپرونده، تو نيا ينه فقط تو. تونه به ما كمك كنه يم يررسميمأمور غ هيبه عنوان  -

 ان،كردن در حق بارم يتونم با خوب يكه بارمان به رادمان داره رو رادمان هم به بارمان داشته باشه، م يبيعج يوابستگ نيشه و اگه ا ينم دهيكش

 .نمرو به برادرش ادا ك نميد

 :گفتم يشگفت با

 !دميچند وقت شن نيكه تو ا هيخبر نيبهتر نيا -

 :به پوشه اشاره كرد و گفت. ديكش يآه

 .نره ادتوني -

الغر و . بارمان افتاد يچشمم به بابا. موقع در اتاق بارمان باز شد نيدر هم. راهرو رفت يبه سمت انتها يراشد. سر تكون دادم يخوشحال با

مطمئن . رفت مارستانيب يطور لرزان و آشفته به سمت خروج نيهم. اصال متوجه حضورم نشد. ديلرز يدست هاش م د،يسر يبه نظر م دهيتك

 .حالش رو گرفته يحساب نبودم بارما

 .كردم و وارد اتاق شدم ينچ نچ

 :زد و گفت طنتياز شپر  يلبخند دنميبا د. به طرفش رفتم. رفت يساعدش ور م يتخت نشسته بود و با چسب زخم رو يرو بارمان
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 !ديرود فرشته در آ رونيچو ب ويد -

 :كنار تختش نشستم و گفتم يصندل يرو. خنده ريز زدم

 حالت چه طوره؟ -

 :به خودش اشاره كرد و گفت. بود دهيحال و رنگ پر يكم ب هي

 .خوبِ خوب! كه ينيب يم -

 :گفتم

 ها؟ ،يكرد تيبابات رو اذ -

 :زد و گفت يپوزخند

 ...كه نيكرد، ا فيمامان رو هم تعر يدو تا از پسرهاش مردن، تازه، ماجرا ده،يترس. كنم يم تيكرد، حاال من اذ تين اذعمر او هي -

 :سر تكون داد و گفت. گذاشت مهيكرد و حرفش رو نصف و ن يپوف

 .ما بود ريهمش تقص -

 :دستش رو گرفتم و گفتم. جام بلند شدم از

 .ميدنبال آرامش باش ديتموم شده، با ياالن كه همه چ. دنبال مقصر نگرد -

 :پوزخند زد و گفت دوباره

 .بتونم آرامشم رو حفظ كنم يطور نيا ديشا. بهم برسن نجاياز ا شتريزندان ب يتو دوارميآره، ام -

 .گفتم بهم گفته بود رو بهش يكه راشد يزيهرچ. شد يابروهاش باال رفت، باورش نم. كردم فيتعر شيماجرا رو برا. زدم يلبخند

 :گفتم. مات و مبهوت مونده بود. روش رو برگردوند. صورتش شدم ياستفاده كردم و محو تماشا رتشيبهت و ح از

 .شه يبهتر م تيزندگ تيوضع مونه،يحاال كه بابات هم پش. تازه، منم كنارتم. كنه يكمكت م يشه، راشد يدرست م يهمه چ -

 :سر تكون داد و گفت بارمان

دونم خانواده  يكه م يدر حال ،يخوام مال من باش يباشم، م شتيخوام پ يم. زمير يرو به هم م تيزندگ رون،يب اميب نجايگه از اآخه، من ا ،يول -

 ...يها رو دار نيبهتر اقتيدونم ل يم ،يسر يليو خ يستيدونم در حد من ن يم. كنند يات با من موافقت نم

 :و با آرامش گفتم دميحرفش پر وسط

اگه حكم دادگاه  ،يكنه، اگه درست رفتار كن دتييتأ ياگه راشد. خوام يها كجا بودن؟ من تو رو م نيه دره افتاده بودم، اون بهتركه ت يموقع -

به . نهتو يطور در موردت فكر كنه، بابام هم م نيتونه ا يم ياگه راشد ست،ين يمنطق يبابام آدم ب. شه يبابام هم نرم م تيطور باشه، در نها نيا

 .يهول كرد يطور نيا نيهم يبرا ،يات خوب عادت نداراتفاق

 :گفت بارمان

 برم زندان؟ ديبا ؟يشم چ عياگه خراب كنم و ضا -

 :پاش انداختم و گفتم يرو رو پوشه
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 .يمواظب باش كه خراب نكن! االن شروع كن نيخب، هم -

 :رو باز كرد و گفت پوشه

 حال داره؟ يك! شيا -

 :تكون داد و گفت يسر. به نوشته هاش كرد ينگاه

 .هوم -

 :بارمان گفت. صورتش شدم يمحو تماشا منم

كار رو  نيمخصوصا ا سيكه رئ نيكنم؟ به ا يفكر م يدارم به چ يدون يم. باند فرق داشت يكه استفاده كردن، با مال بچه ها يياسلحه ها -

به . سوار كرد رو زده هيسا يكه برا يشه، حتما همون كلك يرو م يدونست با فرار كردن ما دست فارس يم. رو لو داده يمخصوصا فارس. كرده

 نياز ا نيهم يداشته، برا سكيكارش ر يليخ. رو به كشتن بده يخواسته فارس يدر واقع م يول ،يرو جمع كن تيخرابكار ديكه با تهگف يفارس

 !نهيتخت بش يطور سرحال رو نيكه ا نيشد، نه ا يطرف آش و الش م ميزد يم ريت هي م،يكه ما داشت ييزهاياون چ. اسلحه ها بهشون داده

 :گفتم. به خودش اشاره كرد و

 داشته باشه؟ يربط يكن يفكر م. نشد هيآخر هم وارد قض يتا لحظه  يول د،يچرخ يكه داشت دور و بر اون محوطه م دميمرد رو د هياون روز  -

 :شونه باال انداخت و گفت بارمان

 .فتهين سيدست پل يوقت فارس هيمراقب بود كه  ديشا. ربط باشه يكنم ب يفكر نم -

 :گفتم

 رو بكشه؟ يمأمور بود كه فارس يعني -

 :گفت بارمان

 .ذاشتن يجور مأمورها م نيها از ا تيمأمور يمعموال تو. احتماال -

 :دفعه صداش رو باال برد و با خنده گفت هي

 ؟يكار يبه صحبت ها يداد ريباز تو گ -

 :با تعجب گفت. لبم محو شد يبعد خنده از رو. هاش شده بودم يباز وونهيد نيعاشق هم. شد يم ونطيباز داشت ش. دميخند

 !شده؟ يزيچ -

 :كردم و گفتم يمكث

 ؟يباش شميپ يخوا يم يجد -

 :كرد و گفت ياونم مكث. با دقت به صورتم نگاه كرد. رو بست پوشه

رضا تو رو برده چه  دميفهم يوقت يدون ينم... ترسم، چون يم... من. نه ديكه با يجور اون يگفتم، ول يعني... نگفتم كه يحرف ها زدم، ول يليخ -

به رد  مچشم. ميبه سمت باال رفت م،يدور زد م،يديجا نرس چيبه ه ميهر چه قدر رفت ن،ييسمت پا ميرفت م،يسوار ون شد اليبا دان. كردم دايپ يحال

 يزيچ ميباالتر، هر چه قدر عقب جلو كرد مياومد. شما باشه نيمال ماش ميحدس زد. اده بودج ي هيحاش يگل و ال يافتاد كه تو ينيماش كيالست
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كه  دميفهم دمت،يد يهمون لحظه كه اون طور. ميخودمون رو رسوند عيسر. شه يداره از دره بلند م اهيدود س هي ميديكه د نيتا ا. مينكرد دايپ

. بخواد ضمانتم رو بكنه ياگه راشد يبرام نداره، حت يارزش ايدن نيا گهيد يجز تو، تو نباشنمونده  ميتو زندگ يچيه. طاقت ندارم از دستت بدم

 نيا نماگه بدو نه،يا يو صالحت تو رياگه بدونم خ يمونه، ول ياز تو گذشتن برام مثل مرگ م. كنم بگو يرو خراب م تيزندگ يكن ياگه فكر م

 ،يبازم عذاب بكش ،يهمه سخت نيخوام بعد ا ينم. رم يذارم م يگذرم، م يازت م ،يطور خوشحال تر نياگه بدونم ا ،يش يخوشبخت م يطور

 ...خوام يكه م يزيچ يهمه . كشه يكه به خاطر من عذاب م نميرو بب يخوام ترالن يمن نم. كه قبال معتاد بوده يبابت مرد خالف كار

 :نذاشتم ادامه بده و گفتم. رو گرفتم دستش

 راده؟يو ا بيع يخوب و ب يآدم ها يبرا يگفته خوشبخت يك. ندارم يدرست و حساب يمثل توام، بدنام شدم، آبرومنم . ييمن تو يخوشخبت -

. مياريتا عزت و آبرومون رو به دست ب ميتالش كن ديبا يول م،يهم باش شياگه پ. ميتون يباور كن م م،يتون يما هم م م؟يستيمگه من و تو آدم ن

حس رو دارم، كه  نيا يمن فقط وقت. ميكن دايرو درون خودمون پ يخوشبخت ديبا. شن يخوب خوشبخت نم يقه ساب هيبا حرف مردم و  هاآدم 

 .مونه يازم نم يچيه يبر يبذار. كنار توام

 :و گفت ديرو به سمت خودش كش من

 .به بابات بگو مراقب خودش باشه -

 :گفتم

 هان؟ -

 :و گفت ديخند

 .كنم يم يبد قاطكه  يدون يم سته،يبا نمونيبخواد ب -

 :كردم و گفتم اخم

 .نشو يپسر بد -

 :صورتش رو مقابل صورتم آورد و گفت بارمان

كه بودم،  يگذشته ام رو، آدم. ذارم يپام م ريرو ز يهمه چ. زمير يرو به خاطرت به هم م ايدن يمنم، همه  يخوا يكه م يزياگه بفهمم اون چ -

 .فقط بگو

 :زدم و آهسته گفتم يلبخند

 .خوام يكه م يهست يزيچ يهمه تو  -

دادم  ياجازه نم چكسيبه ه. ختياش ر نهيس ياش گذاشتم، اشك هام رو نهيس يسرم رو رو. محكم بغلم كرد د،يرو به سمت خودش كش من

. م تجربه كنمتونست ينم گهيد چكسيرو داشتم كه با ه يكنار اون احساس. من بود زيهمه چ. دميجنگ يبه خاطرش م. چكسيبه ه سته،يما با نيب

 داشت؟ تيدر مقابلش اهم يا گهيد زيچ هعشق، چ ،يخوشبخت

 :آهسته گفت بارمان

 .ترسم يمون م ندهيمن از آ م،يديبه هم رس مارستانيتخت ب يرو م،يباند با هم آشنا شد هيو قرارگاه  نيرزميز يتو -
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 :به چشمام زل زد و گفت. بازوهام رو گرفت، ازش فاصله گرفتم. دميخند آهسته

 .دوستت دارم يليخ -

 :و گفت ديبه صورتم كش يبار از شور و شوق، دست نوازش نياول يبرا. قلبم باال رفت ضربان

 .من يزندگ -

 .چه قدر خوشبخت بودم كه اون رو داشتم. ها محو شد ياون بدبخت يگرم شد، اشك شوق چشمام رو مرطوب كرد، همه  دلم

 .ستماش گذاشتم، چشمام رو ب نهيس يرو رو سرم

مهم . مياز كجا شروع كرد م،يمهم نبود كجا. ده يبغلش تاب م ياون اتاق با نور قرمزم و بارمان من رو با عشق تو يتو گهيبار د هيكردم  حس

 .شه يم يمهم نبود چ ست،ين يمخالفه و ك يمهم نبود ك ه،يچ تينبود موقع

 .بود گرميد مهيمن بود، بارمان، آن ن يگمشده  ي همين... چون دوستش داشتم، چون اون دم،يجنگ يمن به خاطرش م چون
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