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سه یصدا با صدا یلیسوت خانم  برخورد توپ به  یتوپ و ول کردم. همراه 

صدا هیبق نیزم شدن.  صدا یتوپ ها هم رها  تپ و تپ توپها  یناله بچه ها با 
شددد. انگار خانم  یسددالن اکو م یشددده بود و تو یقاط نیخورد به زم یکه م
کار  بترم حسا هیتا بق رهیزهر چشم بگ یجلسه اول نیخواست هم یم یلیسه

ن به سمت رخت ک زونی. تمام عضالتم گرفته بود. بچه ها عرق رادیدستمون ب
 کردن. یهم که قرار بود توپارو جمع م یرفتن و چند نفر یها م

 یحال و حوصددله حرز زن هم نداشددت. اصددال فمرشددم نم یواقعا کسدد گهید
 یهمه داغون باشه. باز صد رحمت به شنا. سرم و تو نیکردم واحد بسمتبال ا

شتم دنبال حوله ام م سر و کله عرق کرده  یساکم خم کرده بودم و دا شتم که  گ
شک کنم که  شتم و  یتو دیمحمم کوب یمیامو خ  والهحلگد  هیکمرم. منم برگ

 .شیخرک یها یشوخ نیبود با ا نیاش کردم. طبق معمول نگ
 یم ی. تو چطوررمیم یبه خدا سددربه سددرم نکار که حال ندارم. دارم م نینگ -
 ؟یدیخر دو نیهمه ع نیا یوقت یاالن زنده باش یونت

 و گفت: رونیب دیساکشو کش نمینگ
 رم! ی. دارم میآخ گفت -
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صدا نقدریا شتم باهاش کل کل کنم.  سته بودم که حال ندا  بچه ها کم کم یخ
 یشددون و به دسددت م یدوباره داشددتن انر  نمهیرفت. مثل ا یداشددت باال م

. میتنمون باد خورده بود از فرم خارج شددده بودبه  نمهیآوردن. تابسددتون مثل ا
 میزد نیعوض کردم. آدامسددمو انداختم باال و همراه نگ یلباسدددامو با بدب ت

 .رونیب
کرد. آدامسو باد کردم و کوله امو انداختم رو  یگوشم وز وز م خیداشت ب نینگ

 یورد ولخ یسمندر نیبراش پشت پا انداختم.نگ یور هیلب ند  هیشونه امو با 
خنده.  ریهوا زدم ز یپ ش نشدده. منم ب نیزم یخودشددو گرفت که رو یجلو

شدت  درنقیلگد پروند و محمم خورد به ساق پام. ا هی نیبجنبم نگ امیتا ب یول
سم پر ادیضربه ز شت قهق نیباز نگ نیگلوم ا یتو دیبود که آدام  یه مبود که دا

 براق شدم.زد. آدامسمو تف کردم و کوله ام و پرت کردم و به سمتش 
 ؟یشد یباز وحش -

. دیچند گام بلند به عقب دو دیخند یحرکتم همون جور که م دنیبا د نینگ
شتن و نگاهمون کردن ب یچند نفر سم  الیخ یبرگ سابش و بر شدم تا بعدا ح

 کوله امو برداشتم و صداش زدم:
 رسم. یحاال در برو بعدا حسابت و م -

که  مشددونیبه سددرتا پامون کردم. به  ینگاه چپ چپ هیچند نفر رد شدددن و  باز
 رفتم و گفتم: یام شده بود چشم غره ا رهیخ یادیز
 ه؟یچ -

 لب گفت: ریز خانمه
 پرو! -
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شو تند کرد و در رفت. نگ و شو ار یدر حال نیقدما ساک ونه ش یرو بیکه بند 
 انداخت با خنده گفت: یاش م

 .ی. خودت پشت پا زدگهید الیخ یب -
 .دیرس یط سر تمون دادم. باالخره که دستم بهش مکردم و فق زیر چشمامو

 باشه طلبت. -
بدترک دیکه فهم نینگ باهمون خنده  ندارم   بشیفعال حال مشدددت و لگد زدن 
 یمیکتفم زد که منم معطلش نمردم و برگشددتم و  یتو یشددد و مشددت کینزد

هامون  یخل باز شدهی. مثل هممیخنده زد ریگوشدش و هر دو ز یخوابوندم تو
در  بار هیباحال بودن. اگه  گهیجور د هی یبدن تیترب یت. اصال بچه هاته نداش
که بچه ها  یشدددد. انگار انر  یروزمون شدددب نم میکرد یکارا نم نیروز از ا

 ابونیاز اون طرز خ نیرو خوابوندم تو گوش نگ یلیس یداشتن ته نداشت. وقت
ه داشتند ک یبه او سه تا دلقم یو نگاه میدست و سوت بلند شد. برگشت یصدا

راشون ب ییابرو ینسردانداختم با خو میکشتند تا نگاهشون کن یخودشون و م
س کی یباال انداختم و برا صدا یتاک سر و  ست تمون دادم.  سر ید سته پ ها د

 اومد: یهنوز از اون طرز م
 نهار مهمون ما. -
 ناز شست داره ها. یلیس نیا -

 ندم چون اون سه نفر با کردم ن یم یو منم سع دیخند یداشت هرهر م نینگ
 باز به ما زل زده بودن: شین

 ؟یخند یم قایدق یدار یچ یبرا یاالن دار گهیبسه د نینگ -
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دسدت تمون  یتاکسد هی یکردن که من برا یسده نفر هنوز داشدتن وز وز م اون
 دادم و داد زدم:

 !میم*س*تق -
 اومد: یاون سه تا ن اله م یصدا هنوز

 .ها میر یم میمام م*س*تق -
 .میر یهم م یچیپ چیپ -
شون از ا و شون هر هر خند یجک ب نیخود سدنیمزه  شد و  یبعد ی. تاک رد 

 یو که هنوز داست م نی. نگسادیوا یو باالخره تاکس میدوباره داد زدم م*س*تق
 :نیماش یهول دادم تو دیخند

 !گهیاهه بس د -
 کرد و گفت: یساکشو انداخت کنارش و پوف نینگ
 بابا. میم؟ مردگر نقدریمهر ا -

 زد گفت: یجور که خودشو باد م همون
 ؟یبا خوابگاه چمار کرد -

ست ش رونیکردم و هدمو ب د شد  کی. دمیک ساس کرد مغزم خنک  لحظه اح
ا ته رو ت شهیبه ما انداخت و ش نهیآ یتو یمنم مقنعه امو تمون دادم. راننده نگاه

رفتم و . لبمو گاز گمیداد یبو م یخنده ام گرفته بود. معلوم بود حسدداب نیداد پائ
 گفتم:

 .ارمیهمه بد ب نیکردم ترم پنجم قرار باشه ا ی! واقعا فمر نمیچیهنوز که ه -
 پاش گکاشت: یرو دیکش رونیب یمیپاکت کوچ بشیج یاز تو نینگ
 ب ور! -
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واسدده خوردن داشددت. چندتا مغز بادوم  یزیچ هیمادربزرگا  نیا نیع شددهیهم
 برداشت گفت:

 دانشگاه تا چهار ترم تعهد خوابگاه داره؟ ینستدو یمگه نم -
 یو تواز مغزار یمیبرداشددتم و  یمشددت ادهیتهشددون و باال ب نینگ نمهیاز ا قبل

 دهنم پرت کردم و گفتم:
 برسه. یزود نیکردم ترم چهار به ا یفمر نم ییخدا یچرا ول -

 کردم و گفتم: یپوف بعد
 کنه ها. یهم پوست م یلیسه نیا -
گم  یدارم م یکنه. هر واحد و که بر م یهام درد م چهیا تمام ماهآره به خد -
کشددن که هر بار به  یوجدانا چنان ازمون کار م یب نیا یبدنم رو فرمه ول گهید

 !تیهمه فعال نیانت اب رشته ام.آخه جلسه اول و ا نیدم با ا یخودم فحش م
 : تمیدهنم ر یمونده بادومارو تو یباق
. خود مسئول خوابگاه خودگردان به من قول داده  تهیم رهمه برنامه هام به ه -

گه م جارو برام ن که  کدوم ب یداره. نم یبود  جدان یدونم  جا یو مده  منو  یاو
 گرفته.

 داشته! یزیچ یحتما پارت -
 . شک نمن!یزندگ نیلعنت به ا -
 ؟یبود دهیکه د یهمون خونه ا یر یباالخره م -
 نه. ایخوره  یدونم به درد م یمن یول ستیبد ن ادمیگفت ز یزهره م -
 ؟یتو که هم ونه ندار -
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نفر  یسدد سدددتیبزرگا به ب نیخونه هسدددت از ا هیخواد.  یهم ونه نم نیا -
 دن. یدانشجور اجازه م

 اگه همه دانشجو باشن خوبه! -
 .ستیباال سرشون ن یکس گهید نجایخوابگاه بهتره ا یآره ول -

 باز شده بود گفت: ششیکه ن یمتفمر نگام کرد و در حال نینگ
 .ینه کس یآره نه مسئول -

 زد و گفت: یزیآم طنتیلب ند ش بعد
 سر خر! یها! ب ستیبد ن ادمیز -
 بشر خنده ام گرفت: نیفمر منحرز ا از
 آره. فک کن چه شود! -

 که آخم هوا رفت: دیزده به بازوم کوب جانیه نینگ
 !یهست یتو وحش نقدهیام گرفته چرا ا چهیاحمق ماه -
 اعتنا ادامه داد: یگفتم ب یبود من چ دهیکه انگار اصال نشن نینگ یلو
! کاش مامان یایم یهر وقت خواست یر یفمر کن! هر وقت دلت خواست م -
 .شتیپ ادیکنم منم ب یرو راض نایا

 با اون دست ماسا  دادم و گفتم: یامو کم چهیماه
 کنم! یم یانگار احساس ناامن یجور هی یول -

 اال انداخت و گفت:شونه ب نینگ
 اونجا؟ یر یخوب چرا م -
 نیدسددتش تموند. باالخره تهشددو باال آورد. به جون خودم ا یته پاکتشددو تو و

 داره. رهیمعده ذخ
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 دست خودمونه. ارمونمیدانشگاهه. اخت کینزد -
 مانتوش تموند و گفت: یپوست و از رو یها خرده

 !شونیاصال کجا گکاشت ؟یبر یو م لتیوسا یک -
جا هم اف - گاه. همون  نه خواب مازخو ند روز و  نیمر کنم فردا! گوشددده ن چ

 .دمیخواب
 کمک! امیخبر کن ب -
 باشه! -
 به سمت راننده خم شدم و گفتم: و
 شم! یم ادهیآقا پ -
کردم و راه افتادم سددمت خوابگاه دانشددگاه. گند زده شددده  یخداحافظ نینگ از

 نیمن ع یترم شدرو  شدده بود ول سدرم دو هفته بود ریبود به کل برنامه هام. خ
خونه به دوش کنار نماز خونه خوابگاه اتراق کرده بودم. تازه اونم  یها یکول نیا

 یزودتر برم. ا دیداد با یممسئول خوابگاه بهم تککر  یهر ساعت خانم سلطان
 نمهیکرده بود. با ا یاز بچه ها معرف یمیخونه رو هم  نی. ایزندگ نیلعنت به ا

 نبود. یچاره ا یول ارمیسر درب ییجا نیخواست از همچ یماصال دلم ن
سمت نمازخونه. چند نفر د یب ام هم مثل من کنار نمازخونه  گهیحوصله رفتم 

شون پهن بود. با  ساط سر هیب سر سا ینگاه  ستم یو چک کردم. نم لمیو  خوا
دزد بهم بزنه. قفل چمدونم که سددالم بود. خدا رو شددمر مثل  یاول ترم نیهم

س نمهیا شان شب  گهید یمیبودم.  اوردهین یهنوز اونقدارهم بد از بچه ها چند 
خال فیکل ک شیپ ته  یکرده بودن. صدددد تومن یپولوشددو  تا رف توش بوده. 
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 یبلند کرده. واقعا دانشددجوها فشددویک یک سددتیو برگشددته معلوم ن یدسددشددوئ
 خوابه. یم ابونیکنه تو خ یمملمت و باش. آدم احساس م

 ریدادم بس کرده عرق کرده بودم. لباسددامو زدم ز یخورده م سیپشددم خ یبو
از  یمیبا  روزیشستم. د یدوباره لباسامو م دیب*غ*لم و رفتم سمت حمام. با

شت به من م یترم بوق نیا شد. دختره برگ شما چقدر لباس م یها دعوام   یگه 
ست.  یرخت مال بچه ها یبندا نی. انیشور  نیا یروموندم از  یعنیخوابگا

شر.   نیبب انیب دیسرم اونوقت با ریرن ز یدارن هر بار م یبدن تیاحد تربو هیب
 .میکن یم یما چه جون

ه خشک . واسمیها رو بمش یترم بوق نیمنت ا دیخدا. با میافتاد یبه چه خفت -
 کردن لباسمون!

سا دوش شتم تو ییگرفتم و لبا سته بودم پهن کردم و برگ ش زخونه. با نما یکه 
 یزیچ هیحال نداشتم پاشم  گهید نیزم یهن شدم روهمون حوله دور موهام پ

 کرد. یبدنم درد م یکنم. تمام سلوال فیواسه خودم رد
شمام صو چ ستم ت شجو ریو که ب شفته با اون همه دان رنگارنگ  یاون خونه آ

 اومد تو ذهنم.
و با اخالق  یسددن یرنج ها یم تلف تو یتا دختر جوون از دانشددگاه ها یسدد
 م تلف. یها
 .هیلیترم سر سالمت به در ببرم خ نیکنه ا خدا رحم -

سمان  یمگه م یچرت بزنم ول هیکردم  یسع شده بود محل ا شد. نمازخونه 
شجو شتن اتاق خال هیآواره  انیدان شتن م هیکردن  یم یعده دا اومدن  یعده دا

 .یشد ب واب یرسما شده بود کاروان سرا. مگه م یعنیبود  ییخالصه بلبشو
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دسددت دسددت کردن نداره.  گهیرم همون خونه د یشددده م هر جور گهیفردا د -
 دم. یجارو هم از دست م نیوقت تلف کنم هم یالم

صدا صبح ض نمهیشدم. مثل ا داریهمهمه ب یبا  د و شده بو یاز اتاقا خال یبع
اعت به س یبلند شدم و نگاه یحال یبردن. با ب یو م لشونیبچه ها داشتن وسا

 و لمیبهتر بود قبل از شددرو  کالس وسددا انداختم. سدداعت ده کالس داشددتم و
ش شوئ رونیب دمیببرم. حوله امو ک س سمت د صمیو رفتم  اول  گهید مرگفتمی. ت

 نمنم. داریو ب نینگ یصبح
و جمع کرده بودم و داشدتم با مسدئول خوابگاه  لمیهشدت نشدده وسدا سداعت

نشددم زنگ زدم به آ انس و منتظر  رونیح ادیز نمهیا یکردم. برا یهماهنگ م
سته بودم و خم یدم. همون جور روش ش ش یم ازهیچمدونم ن صدا دمیک  یکه 
 :دمیو شن نینگ
 ره توش! یببند مگس م -

شده بود گرفتم و با  یپشت هم جار یدنایکش مازهیچشمم که ب اطر خ اشک
 کسالت بهش نگاه کردم:

 ؟یکن یچمار م نجایتو ا -
 باز اومد طرفم و گفت: شیبا همون ن نینگ
 ریو هم ب سالم صبح ت -
 خوب سالم. یلیخ -
 امروز اومدم کممت! یبر یاثاث م ی! مگه نگفتنیآفر -
 کنم. یم یگه اثاث انگار دارم اسباب کش یم یجور هی -
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 همه نق نزن. نیا گهید میخوب بلند شو بر یلیخ -
 بهم سالم کرد: یمیجا که بلند شدم  از
 سالم سرمه خانم! -

دم ب صیبود که تشدد  افتادهیمغزم راه ناول صددبح هنوز  یآشددنا بود ول صددداش
سمتش نگاه کردم. ن نیهم ی. براهیک شتم و به  ست به بو نیبرادر نگ مایبرگ د. د

رم کرد پشت س یدخترا م نیشو ع افهیکه ق شییقاب طال نکیبا همون ع بیج
و  یجد کامالحرکاتش  یاش دخترونه بود ول افهیبود. خوب گرچه ق سددادهیوا

 بود. ستادهیجلوم ا یمؤدب و جد یلیحن خل کیپسرونه بود. با 
 شما؟ نیخوب مایسالم آقا ن -
 ن؟یممنون! شما چطور -

از  یمیبود.  یپزشم یچون واقعا دکتر بود. دانشجو یمگه دکتر یشد بگ ینم
 آورد و به چمدونام اشاره کرد و گفت: رونیب بیدستاشو از ج

 ناست؟یهم لتونیوسا -
م.کوله ام و برداشددتم و انداختم رو شددونه ام و پس فمر کرده قراره جهاز ببر نه

صوص ن ی ست مودب ست یبرا شتریبود و ب مایکه فقط م  سمل کردنش ا فاده ا
 کردمو گرفتم وگفتم: یم
 آره! -
 سمتم اومد و گفت: به
 کممتون کنم. نیپس بکار -
 مزاحم شدم! دیبب ش -
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 هیام کرد. سددرشددو باال گرفت و نگ رهیکه خم شددده بود دسددته چمدونو بگ ماین
و دسددته چمدونمو گرفت  دیلب ند محجوبانه بهش زدم که اونم نگاهش و دزد

 افتاد گفت: یداشت راه م یو ساک بزرگه رو برداشت و وقت
 !نیمراحم -

و برداشددت و خودم سدداک پتو و  میباال انداخت و سدداک ورزشدد ییابرو نینگ
سددمت  میرفت یکه مامان همراهم کرده بود. همون جور که م یدشددک سددفر

 آروم گفتم: نیبه نگ نیماش
 ؟یچرا داداشت و دنبال خودت راه انداخت -
رسددونمت.  یگفت خودم م نمیبه بابا گفتم ا شدددبیراه انداختم. د یمن ک -
 اخم کرده. بیزنه. دست به ج یحرز م یکه چطور یدید

 صداشو کلفت کرد و گفت: بعد
 رسونمت. یم امیخودمت م -

 گفت: یبا حالت متفمر باال انداخت و یشونه ا بعد
 ها چه انسان دوست شده! یدونم تازگ ینم -
 به من نگاه کرد و گفت: یبا حالت مس ره ا و
 !نیشمام که مراحم -
صددندوق انداختم و با آرنج محمم  یکه تا کمر رفته بود تو ماینگاه به ن مین هی

 تو پهلوش که آخش دراومد و غر زد: دمیکوب
 چه مرگته! -

 م گفتم:گوشش آرو کنار

http://www.roman4u.ir/


 15 سوتسه 

 ننداز! مهیبه من ت گهید -
 یبود و داشددت جور ریکه هنوز درگ مایقدم تند کردم و خودمو رسددوندم به ن و

 ماههین نیصندوق که همه شون جا بشن. تابلو بود ا یچپوند تو یچمدونا رو م
ت گف ینم یزیچ نمیآوردم. نگ یخودم نم یبه ما داره. البته من به رو ینظر هی

 ینبود کرم م ودمدسددت خ ییوقتا هیخوب  یانداخت. ول یم مهیفقط ت یگاه
 بایتقر مایزدم ن یکه هر وقت حرز م ی. االن از همون وقتا بود. با لحن تمیر

 شد گفتم: یعرق م سیخ
 .مایآقا ن یباعث زحمت شدم اول صبح -
 دیکش رونیحرز من سرشو تند ب نیصندوق بود با ا یکه تمام حواسش تو ماین

سرش محمم خو صندوق. الهکه  شدت  رمیبم یرد به در  شد. از  سرش نابود 
 ینم گهیچشددماش جمع شددده بود. من واقعا تو اون لحظه د یدرد اشددک تو

لوش و ج دمیقدم فاصله رو بر هیخوب نگرانش شدم و  یول زمیخواستم کرم بر
 به سرش نگاه کردم و گفتم: یو با نگران سادمیوا
 شد؟ یچ مایآقا ن یوا -
رز من زل زد تو چشددمام و چند بار آب دهنشددو قورت داد. بچه ح نیبا ا ماین

 مردم و نابود کردم.
 خوبم! -

بل از ا یریم یم یتابلوه دار ؟یخوب باره  چارهیب نمهیکه. ق کال از حال بره دو
شتش  نیعقب گرد کردم. نگ سما انگ شو فرو کرد تو پهلوم که ر شت ناخون از پ

 ام. هیبود به کل دهیرس
 کن. تیاذکم داداش منو  -
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 لب گفتم: ریاخم برگشتم و نگاهش کرد. و ز با
 من به داداش تو چمار دارم؟ -

ش دوباره نگاه کردم. دسددت مایاشدداره کرد. برگشددتم و به ن مایبا چشددم به ن نینگ
کتک  یبچه ها نیا نیاش ع افهیسددرش بود و به من زل زده بود. ق یهنوز رو

شده بود. اله سیلیدردش گرفته خ یناز یخورده  صاز کردم و  نهی.  م ک هیام 
 گردنم و کج کردم و گفتم:

 م؟یر ینم -
 سرش برداشت و گفت: یتند دستشو از رو ماین

 .میچرا...چرا..بر -
صددندوق و رفت سددمت در. بنده خدا رو  یسدداک و کوله رو هم چپوند تو بعد

ست من نبود. ن سر کار. خوب چمار کنم د شته بودم  سر خوب مایگکا ود. ب یپ
ع بدنم نممن واق مد.  یا ازش  تا هیاو خوب  یکردم ول یهم بهش فمر م ییوق

 نیو دخترونه بود. من خودم با ا فیظر یادینشددسددت ز یاش به دلم نم افهیق
 یمیبودم. اصددال  یگرفتم وصددله ناجور یکه قرار م مایو قد واقعا کنار ن ملیه

د و م صددبود. قد ملمیقد و ه نیرو انت اب کردم هم یبدن تیکه ترب یلیاز دال
شت بود و بدنم تو پر بودم. ول صت و ه  بود. قدش هم کیالغر و بار ماین یش

 از من بلندتر بود. یسانت شیپنج ش دیشا
شت تو ماین س نهیآ یدا شو برر شده ا س یم یکله له  ه . بدیکرد که آ انس هم ر

 گفتم: نینگ
 رد کنم بره! نویمن ا نیبش -
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 :تمون داد و منم رفتم سمت راننده یسر نینگ
 .میشد مونیآقا پش دیبب ش -
 !نیبد دیرو با هیدر هر صورت کرا -

که مجبور نباشددم پول زور بودم.  انیخورده زودتر ب هیشدددد  یاومد. نم زورم
و  نیپائ دیپر یفشنگ ماین دمیپولم و بر دارم که د فیکوله ام ک یبرگشتم تا از تو

 پول و حساب کرد.
 و گفتم: ستادمیو دور زدمو کنارش ا نیبرگشت ماش یوقت

 کردم! یدستتون درد حساب م -
 !هیچه حرف نیکنم ا یخواهش م -
 گرفتم سمتش و گفتم: فمیک
 !دیچقدر شد بردار -
 تیکرد با تحمم و جد یو باز م نیکرد و همون جور که در ماشدد یاخم ماین

 گفت:
 !دیسوار ش -
ار زدم و سون یحال من حرف نیخورد. با ا یم افهیق نیعمرا به ا تیجد نیا یعنی

 تم:زدم و گف یلب ند یبا همون اخم نگام کرد و من با بدجنس نهیاز آ مایشدم. ن
 نشده؟ یزیسرتون که چ -

 گرفت و اخمش باز شد و گفت: نهیآ یو از تو نگاهش
 درد نگرفت! ادینه ز -

گاه سرش عدیابروم باال پر ناخودآ شد م نی.  صف  سط ن  ادیز گهیهندونه از و
 درد نگرفت.
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 برم؟کجا  -
س ی. تا وقتمیو دادم و راه افتاد آدرس سر و کله هم زد نیبا نگ میبر  مایو ن میتو 

 یبود. خدا م یور میخنده ن هیکرد رو لبش  یمنو نگاه م نهیآ یاز تو ییوقتا هی
 کرد. یم ریدونه کجاها واسه خودش س

 نیهم یتونسددت بره داخلش. برا ینم نیو بن بسددت بود و ماشدد کیبار کوچه
ونست ت یچمدون و ساکم و برد تا دم در. داخلم که نم ینده خدا با بدب تب ماین
 میآدم نیو انگار نه انگار که من و نگ رونیرفتن ب یدو نفر داشددتن م یمی. ادیب

بود ولو  کیو نزد نمپاش خورد به چمدو شددونیمیاز کنارمون رد شدددن و تازه 
شت  صال برنگ سرت یکنه ول یکلمه عکر خواه هیشه. ا گاه رو ن ماین یاپاچنان 

ست داد و فمر کرد که داره  ساس گ*ن*ا*ه بهش د کردن که بنده خدا انگار اح
 تند گفت: نیهم یکنه برا یبه من خ*ی*ا*ن*ت م

 .نیرم تو ماش یمن م -
 خنده اش گرفته بود: نیفرار کرد. نگ بایتقر و
 داداش منم نوبره. نیا یعنی -

شونه تاک یسر منم شش  یده ام خوردم. هر چتمون دادم و خن دیبه ن شه دادا با
 م وگفتم:بندازم. برگشت مهیبهش ت نینگ یجلو میتونستم م*س*تق یبود من نم

 .داستیکه نموست از بهارش پ یکنه. سال ریخدا به خ یعنی -
و هماهنگ کردن با بنگاه و صدداحب   تنیسدداعت عرق ر میبعد از ن خالصدده

که  یرکنم. چند نف دایپ یت خالت  هیاز اتاق  یمی یخونه باالخره تونسددتم تو
 توجه شونه باال انداختم. یارم با تعجب نگام کردن و منم ب یدارن اثاث م دنید
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ساب خونه شت. معلوم بود برا یکل اطیبزرگ بود. دو طرز ح یاش ح  یاتاق دا
سرو شپزخونه سیهر دو طرز  ست کرده بودن. آ شپزخونه جدا در طرز  یو آ

شت  اطیح یما هم از تو که در اتاق توش باز  یمیسالن کوچ یهم از تودر دا
شوئ نیزم ریز یشدن. حمام تو یم ست  نیا یورود یراهرو یهم تو یبود و د
 .رونیب یرفت یو حمام رفتن م یدسشوئ یبرا دیزم*س*تون و تابستون با یعنی

خواب  شونیمیهم توش بودن.  گهیمن سه نفر د ریکه من توش بودم به غ یاتاق
صبح زود رفته بودن. نگ یخال گهید یبود و ت ت دوتا به  یگاهن نیبود. انگار 

 سرتا سر اتاق انداخت و آروم گفت:
 !هیمزخرف یعجب جا -

 گفتم: یخفه ا یو با صدا یت ت خال یو انداختم رو ساکم
شددمار  تیوضددع نیاز ا ین ون من خودم به اندازه کاف اسی هیجون خودت آ -

 هستم!
 فت:باال انداخت و گ یشونه ا نینگ
 و گفتم! قتیحق -
که  یمن ولو شددد. با اخم هولش دادم و با حرص در حال یت ت کنار یرو و

 کردم صدام بلند نشه گفتم: یم یسع
 .هیت ت مال ک نیا یدون یتو چه م نمیپاشو بب -
 اهه مگه من جزام دارم؟ -
شش ن دیشا یول ینه جزام ندار - شو بکاره رو مالفه  یمی ادیطرز خو ماتحت

 .زشیتم یها
 به ساعتش انداخت و گفت: یکرد و از جا بلند شد. نگاه یشیا نینگ
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 .میرس یبه کالس نم گهیبجنب د -
 دم. یو جا م لمیباشه بعد که برگشتم وسا -

 یاریما بدب تا آخر بد ب ییخدا یعنیو چک کردم.  لمیامو برداشتم و وسا کوله
ها فمر ممیبود ته مون ترب ی. همه بچه   هگید یعنی هیدنب تیکردن چون رشدد

 هم یتئور یدرسددا هی یخبر نداشددتن عالوه بر خر زدن عمل یول لیدرس تعط
 یانتوم ملکه شددا یگشددیهم پی. طبق معمول با همون تنیو بب ایکه ب میداشددت
. رونیب میبود از خونه تازه ام زد دیسف یبا خطا یو شلوار گرم کن مشم یمشم

 .لشیتو موبا منتظرمون بود و کله اش نیماش یهنوز تو ماین
 گفتم: میدوباره سوار شد یوقت

 !نیافتاد یامروز ب اطر من از کار زندگ دیبب ش -
 زد و گفت: شویناز ناز یاز اون لب ندا یمینگام کرد و  نهیآ یتو از
 شما! نیهست ی! چقدر تعارفهیچه حرف نیا -
 دلم گفتم: یتو
سر م دیبا الیگراز نی! اون نگفیح یآخ - ش یپ ه هاش ک یباز یشد با او وح

 .یو نازناز فیپسر ظر نیزنه نه ا یمشت و لگد م گرانیهمش داره به د
 بگردوند عقب و گفت: ملشویتمام ه نینگ
 م؟یدار یهم با ستار 2 یولو یزیف یدون یم -
 بموبم تو سرم. یخواستم دو دست یم
 دروغ؟ -
 به جون خودم! -
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 رفت که! میپس بدب ت شد -
 ن داد و گفت:هم با تاسف سر تمو گنین -
 رفته باشه. ادشیو  میکه ترم قبل زد یآره... فمر نمنم گند -
 به من کرد و گفت: نهیآ ینگاه از تو هیو  نینگاه به نگ هی ماین

 !؟نیمگه چمار کرد -
گاه کرد نیو نگ من تا میبه من ن نده. ن ریز میزد ییو دو باز مشددموک  مایخ

 کرد و یکنجماو نگاهمون م مای. نیالیخ ینگامون کرد که من خودمو زدم به ب
. رونیب امینداشددتم ب میچپ و تصددم یکوچه عل یرفته بودم تو میمنم م*س*تق

ستار ستاد  خنده ام  دش نیپ ش زم یچه جور ادیم ادمیهنوز که  یبنده خدا ا
 گرفت. یم

س ستار نیبود. ا کیکوچ یلیخ میکه ما ترم قبل توش بود یکال ستاد   هیهم  یا
قدش از منم کوتاه تر بود. عادت داشدددت  یعنیتپل بود.  یآدم قد کوتاه و کم

 عرض کالس میو م*س*تق نیانداخت پائ یشد سرشو م یوارد کالس م یوقت
 یعنی. بونیرفت پشددت تر یسددمت چپ و م دیچیپ یکرد و بعد م یم یو ط
 فیدر مینشسته بود نمیآخر بود. من و نگ یحرکتش سو ه بود. جلسه ها نیهم

نده خدا  نیاول ا پائب نداخت  و  نیکه اومد تو کالس طبق معمول سددرشددو ا
ست ت ته گاز بره ته کالس که نم نده ب نیشد پامو آوردم باال ا یدونم چ یخوا

ابله هم  نین نگیکه ا افتادین یخورد ول یکرد سمندر ریمن گ یخدام پاش به پا
ستاد و ا شو گرفت جلو ا ستاد بنده خدا پ ش زم گهیبار د نیپا  یعنیشد.  نیا

کردن ن ندن.  یم یآماده انفجار شده بود. همه سع یبمب ساعت هی نیالس عک
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 میبه ما دوتا که از بس خنده امون و نگه داشته بود یاستاد بلند شد و نگاه یول
 رفت. رونیاز کالس ب میقمانداخت و دوباره م*س*ت میبنفش شده بود

ستاد شتم  ا سط خنده برگ سته بود کالس رفت رو هوا. من و  یم نیبه نگدرو نب
 گم:

 پامو نگرفتم جلوش که . یابله من عمد -
 گه: یبرگشته م اونم

خواسددتم کارت  یکن نشیخوام پ ش زم یدونسددتم فمر کردم م یمن چه م -
 تموم نمونه! مهین

شماش برامون  از شت با چ شد و همش دا شدت برزخ  ستاد به  سه ا همون جل
 نه!ازمون بم یره چه پوستترم معلوم نبود قرا نی. حاال ادیکش یخط و نشون م

هنوز تا بنا گوش باز بود.  شمی. نرونیاز خاطره اون روز اومدم ب نینگ یصدا با
 زده نگامون کرد و گفت: ییحدسا هیکه معلوم بود  ماین

 !نیاریسر استاداتون ن ییلطفا بال -
 بود! زیهم بد ت ماین نیسمت کالس. ا میو رفت دمیخند ییدوتا

 یبود که برگشددتم خونه. از همون دم در سددر و صدددا به غروب نمونده یزیچ
 ایسددر جاشدده  لمیلحظه با خودم گفتم االن وسددا هیاومد.  یبچه ها م یشددلوغ

کردم و راه افتادم سمت اتاق خودمون. دو سه تا  یازشون کش رفته؟ پوف یزیچ
 یم گاریس یالیخ یداشت با ب مشونینشسته بودن.  اطیگوشه ح هیاز بچه ها 

 لب گفت: ریطرز ز دنید. با دیکش
 واقعا دانشجوان؟ نایخدا ا ای -

http://www.roman4u.ir/


 23 سوتسه 

گفت  هیبه بق یزیچ هیخاموش کرد و برگشددت و  واریکنار د گارشددویسدد دختره
 نیاز ا یمینظر  ریلحظه احسدداس کردم ز کیاونام هم برگشددتن و نگام کردن. 

ستم و هم یتیسیترور یگروها شم. تند بندا نیه شم و یاالنه که ترور  باز  کف
بود. با  یشدم. کفشام پولشون کل مونیو خواستم بدوم طرز اتاقم که پشکردم 

صحنه ا شب دیبودم بع دهید اطیح یکه تو یاون  شب ینبود  صفه   ادیب یمی ین
سه به ا شو یام که کل چارهیب یها یکتون نیسرمون و ببره چه بر ن داده پول باال

 بودم.
ه انداختم ک اطیح یوت ینگاه میو ب*غ*ل کردم و دوباره برگشددتم و ن کفشددام

 نیمرم. عفرو رفت تو ک زینسددبتا نوک ت بایتقر زیچ هینفر و  هیمحمم خوردم به 
ص نیا شت  کیجنگل تار هی یکه تو یکارتون یها تیش  شن وح شده با گم 

 :رمسکه پشت سرم بود نگاه کردم. چشمام رفت ته  یزده برگشتم و به کس
 !دنیام چاقو کشبر امدهیدستم به دامنت. هنوز ن غمبریپ ای -

من  یسددانت سددتیکه درسددت در فاصددله ب یدهنم و قورت دادم و به دختر آب
 بود. نگاه کردم. ستادهیوا
 یکرم نم دمشید یوقت گهیکنم. د ینم تیرو اذ ماین گهیغلط کردم د ایخدا -
ص یدون ی. خودت که مزمیر سره  نیا ستیمن ن ریتق ده  یجون م ییجورا هیپ

 کنم فقط زنده بمونم! ینم تشیاذ گهی..باشه دکردن...باشه. تیبرا اذ
رو  ریوبود که کل تص ادیز نقدری.عرضش ارمیتونستم نگاهم و از دختره بگ ینم

 مایو ن نیشرت قرمز تنش بود که فمر کنم من و نگ یت هیبه روم و پوشونده بود. 
شامیشد یبا هم توش جا م شم م دی.  شو جا بده ول یبابا ست خود  ینم یتون

ستم  ضمتون شدن مامانش و ت خورده  هین دختره یکنم چون مامانش از ا نیجا 
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سب صورتش. اخم کرده بود انگار  دیکمتر عرضش بود. نگاهم اومد باال و چ به 
مهیاز ا کردم  یبهش زل زده بودم و داشددتم دور کمترش و متر م ینجوریا ن

شش ن شونه رف یچاقو هیبود. امدهیخو سمتم ن ستش بود که به  ه تگنده هم تو د
 و باز کردم و تند سالم کردم: شمیبود. هول شدم ن

 سد ... سالم! -
تو هم و دهنشددو باز کرد که با خودم گفتم حتما  دیکشدد شددتریاخماشددو ب دختره

صداشهینعره گاو م نیصداش االن ع سقف از   یرو ادیدادش ب ی. منظر بودم 
 کنم تازه اون وسطا اشهدمو هم خوندم. یسرم فمر م

 ؟یایم یچرا چپم یهو -
دختر  هیلحظه فمر کردم طرز رفته و  کیبه سددرعت نور باز شددد.  چشددممام

ساله جلوم وا شیش  یصدا نیا یعنینه خود خودش بود.  ی. ولستادهیهفت 
ته قلقل نیما ا ینازک و گوگول مهیا نیبود؟ در ع یکوف  یوت یچاقو دنیاز د ن

شوک زده بودم از ا ستش  ضاد ق نید شم خنده ام گر افهیت صدا م و فته بود. لبو 
بود.  یبدن تیخنده. درسته رشته ام ترب رینمردم که بزنم ز سکیگاز گرفتم و ر

بشر در بنازدم.  نیپاس نمرده بودم که ب وام خودمو با ا یخوب واحد رزم یول
 زدم و گفتم: یلب ند دوستانه ا نیهم یبرا
 !دیبب ش -
 از شد:ب ششیهمون سرعت که اخم کرده بود به همون سرعت هم ن به
 ؟یچرا کفاشت و ب*غ*ل کرد -

 به خودم انداختم: ینگاه
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 زدم به خودم! ی! چه گندیزندگ نیلعنت به ا یا -
با همون صددددا یمانتو و مقنعه ام خاک یجلو تمام  نیع یشدددده بود. دختره 

 و گفت: دیجغجغه اش خند
 ؟یاومد دیجد -

 به مقنعه ام کردم و تند تند خاکشو تموندم و گفتم: ینگاه
 آره امروز صبح اومدم. -

 داد زد: یمیاز اتاقا باز شد و  یمیموقع در  همون
 ؟یاریاز شهرتون چاقو ب یگالب رفت -

 همون گالب خانم برگشت سمت اتاق و گفت: ای دختره
 اومدم بابا! -

 رو به من گفت: بعد
 ؟یکدوم اتاق -

 به در اتاق انداختم و گفتم: ینگاه
 اونجا! -

 خنده: ریهو زد ز کیانداخت و  به در اتاق من ینگاه
 ؟یاتاق دم در -
 تعجب برگشتم و به اتاق نگاه کردم و گفتم: با
 ه؟یخوب آره! مگه چ -

 و برگشت سمت اتاق و گفت: دیخند دوباره
 ...یچیه -
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 یخل بود که داشت برا دیباال انداختم و رفتم سمت اتاقم. دختره شا یا شونه
دستم  یگام به کفشام افتادکه هنوز تون دمی. پشت در که رسدیخند یخودش م

ست هیبود.  صال کار در شک کردم ا شر ینه. ول ایکردم  یلحظه   بازم به خودم ت
 اصل ب رم. یکتون لهمه پو نیاز کجا آوردم بدم ا گهینمنم. د سکیزدم که ر

 ده. پس بهتره با یشددمل م هیبق یگن برخورد اول تصددور آدم و برا یم شددهیهم
تو ذهن شددون موندگار بشددم. خوش برخورد و  شددهیر همگکا ریورود تاث کی

 یقی. نفس عمادیزودجوش و خنده رو خوشددشددون م یدوسددتانه. همه از آدما
 :دمیپچپچه دو نفر و شن یگرفتم و خواستم در و باز کنم که صدا

 ماه شام با توه ها! هینرفت تا  گهیهفته د هیاگه تا  -
 ره! یکنه م یهفته جمع م هیره...سر  یم -
 دمیفهمن قایاز اتاقا که دق یمیتعجب برگشددتم و به عقب نگاه کردم که در  با

 کدوم بود به سرعت بسته شد.
 کردن؟ یصحبت م یداشتن درباره ک نایا -

 برگشتم به سمت در اتاق و دوباره نفس گرفتم. متفمر
 !یکن یچه م نمیگکار...برو بب ریسرمه برخورد تاث -
صورتم و  هی شوندم رو  درو باز کردم.خنده رو خوش و برخورد. در و تا لب ند ن

 کرد گفتم: یاز توش فوران م یکه انر  ییته باز کردم و با لب ند و صدا
 سالم به همگد... -
س یبد به دماغم حرز تو یلیخ یبو هیبا خوردن  یول ود ب کیو نزد دیدهنم ما

سرفه ب سه نفرافتمیبه  شتن و  یکه تو ی! دو نفر از  نگاه بهم  مین هیاتاق بودن برگ
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 یانداختن و دوباره برگشتن سر کارشون. اون نفر سوم هم که اصال نگفت تو ک
شو از تو ؟یگفت یچ ؟یبود س یمجله ا یکله ا . اوردیهم ن رونیبود ب تشکه د

 ناینفس بمشددم. ا رونیب زیتم یخورده از هوا هیکردم  یزدم و سددع یچرخ مین
به  هیز زنده بودن؟ ناجور هنو یبو نیا یآدم بودن؟ پس چرا تو نفس گرفتم و 

 خودم تشر زدم!
 یوت یبر دیکن! اگه نه با ی...لب ندت و حفظ کن دوباره سددعاریسددرمه کم ن -
 !یب واب ابونیخ

حمل ناجور و قابل ت یبو نیتو و ا ادیب رونیب یخورده از هوا هینبستم بلمه  درو
لبم خودشدو  یخواسدت از رو یداشدت کم کم م گهیکنه! با همون لب ند که د

 پرت کنه کنار گفتم:
 سالم کردم. -
 تو گوشش بود برگشت و نگاهم کرد و گفت: یاز دخترا که هندزفر یمی

 !هگیبتمرگ سر جات د ای. بمیدیشن یبار سالم کرد هی. میکر که نبود -
مام عالئم ح بایتقر تاق نیاز دسدددت دادم. ا مویاطیت باه  یهم ا من بود؟ اشددت

لحظه زد به سرم برم و دوباره همه  هیبود؟  یینه دانشجوواقعا خو نجایا امدم؟ین
صالح و ترب هان نه اون  ت؟یجا رو چک کنم. نمنه  *و*ض*ی اومدم کانون ا

شما رتزندان زنان؟ آب دهنم و قو غمبریپ ایکه مال بچه ها بود!   یدادم و با چ
از  یثراتا هی وق زده دور و بر اتاقو نگاه کردم. نه بابا کتاب، کوله، مانتو و شلوار.

 بودم. امدهیشد! نه  *و*ض*ی ن یم دایدانشجو پ
گشته که بر یمیبودم که اون  سادهیدلقاکا اون وسط وا نیکفش به دست ع هنوز

 بودم و نگاهم کرده بود گفت:
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 !گهیتو د ایب یسادیخوب چرا دم در وا -
 شدم. دواریذره ام هی

 ورودم بد نبود. ادمیز نمهینه مثل ا -
لب ند زد که من ذوق مرگ شدددم. اصددال  هیشددد و به سددمت اومد.  بلند دختره

جا  هیجوش  ریساکت و کم حرز و د ینبود که ب وام با آدما یام جور هیروح
سر و کله  یزندگ شب تو  صبح تا  شب نم ینم یمیکنم. من اگه   یزدم روزم 

و  ادسددیواگرفته بود ذوق کردم. جلوم  لیمنو تحو یمیباالخره  نمهیشددد. از ا
 ستش و دراز کرد و گفت:د
 !یحاتم دهیام! ها دهیمن ها -

که  یکالغ مرده ا یدور رفتم تو کما و برگشددتم. دهنش بو هیکنم تو لجظه  فمر
شه م سه چهار روزم آفتاب خورده با ضالب و  شه تو فا سمو  یافتاده با داد. نف

ند بزنم. از ب یحبس کردم و سددع نان لب  بدون ا نیکردم همچ نام  ندو مهید  ن
 بشه تند گفتم: مینیملمول هوا وارد ب کی یزه بدم حتاجا

 منم سرمه ام! -
ه هم نی. اهیک گهید نیخدا ا یو دوباره نفس گرفتم. ا دمیبه سددمت در چرخ و

سم. ها شون. تازه فام دهیا شتن رو بچه ا سم که گکا شد ا ر بدت گهید شمیلیام 
 آدم. شه تو حلق یم هیاش ت ل هیر یخواد اسمشو بگه کل هوا یم یوقت

جا  سددانتم هیکه  یبرگشددتم و به سددرعت رفتم رو ت تم پهن شدددم. جور بعدم
 ادیب هم ییخوش آمد گو یطرفم.خدا کنه ه*و*س نمنه برا ادینباشه که ب واد ب

ش ست کنار همون دختره بود که کله اش  یم یکه قاط نهیکنارم ب کنم. ت تم در
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 قهیعت یها یاقبه هم اتت ت و زل زدم  ریو کرده تو مجله. کفاشددم و چپوندم ز
ست و  یخانم دختر دهان معطر اتاق با لب ند رو دهیام. ها ش ه جعب هیت تش ن

 بود. ولونی. اوه ورونیب دیت تش کش ریاز ز
قل دهنش بو م یم ولونیو یناز یا - به الا  یاز آهنگا میتون یده م یزنه! خو

 .میخوشملش استفاده کن
صد یکه هندزفر یاون دمید شش بود.  شو بلند کرد. اون یاتو گو ه هم ک یآهنگ

 کرد. یانداخت و پوف دهیبه ها یخوند. نگاه یداشت مجله م
سن ا یچه ب - سا سه به  دهیند ولونیو کی. من تا حاال از نزدنایاح بودم. چه بر
 زنده برام اجرا کنه! یمی نمهیا

شت رو و لب ند ستم و زدم زلونیزد و آرشه رو گکا ست. من د شو ب شما  ری. چ
 نگاش کردم. جانیم و با هچونه ا
خواسدتم موهامو بمنم. انگار که  یم ولونیو یمایسد یرو دیرو که کشد آرشده

 یعنیت ته و فلز. تمام تنم مور مور شددد.  یکشدده رو یم یفلز زیچ هیبا  یمی
بدون  هیخدا رو شددمر خونه  قه بود وگر  ظه فمر خودمو از همون  کیطب لح

صدا دهیه هاب ی. با بدب تنیکردم پائ یپنجره پرت م خراش  شوگ ینگاه کردم 
شه اش هر لحطه بدتر م سمت در اتاق  رونیاز ب یمیشد. همون موقع  یآر به 

 ما اومد و تند در و بست.
 ابونیپارک سددر خ نیهم یچمدونام و باز نمردم هنوز. فمر کنم بهتره برم تو -

 زنده موندن وقت دارم! یب وابم. هنوز برا
 کنار من و کنار گوشم گفت: دیتو مجله خز که کله اشو کرده بود دختره



wWw.Roman4u.iR  30 

 

داد داره استع یقیگفته تو موس نیبه ا یدونم ک ی...من نمهیقیموس یدانشجو -
ه هنوز تو آرش ولونیره کالس و یگه دو سال داره م یرشته. م نیکه رفته دنبال ا

 مونده! یکش
 دستشو دراز کرد سمت منو گفت: بعد

 صدام کن! یرکسانا...رک -
ب پوئن مثبت بود. آ هی نیداد. خوب ا ینگاهش کردم. دهنش بو نم یتبدب  با

 دهنم و قورت دادم و گفتم:
 ؟یخون یم یقیتو هم موس -
 :دیخند یور هی

 نه! -
ومد ا ییصدددا هیپوئن مثبت.اومدم دهنم و باز کنم و حرز بزنم که  نیدوم نمیا

شنه. دختر خ کشه. برگشتم سمت او یم غیداره با خرطومش ج لیف هیانگار که 
ه گرد شده نگاش کردم ک یتموندن. با چشم ها یو م شونینیبله خانم داشتن ب

 گفت: خندهخانم غش کرده از خنده. وسط  یهمون رک ایرکسانا  دمید
 !دهیکنم ش یم یمعرف -

کرده  یشددده بودم که فمر کنم مغزش رو هم خال رهیخ دهیبا دهن باز به شدد من
 نگام کرد و گفت: حیتفر با ی! رکیبود تو دستمال کاغک

س زیبه همه چ بایتقر - سا ت ت لطه کنه تا راح دیداره و به قول خودش با تیح
 ت تش یپهن شد رو الیخ ی! بعدم بیکن یصداها عادت م نیشه. کم کم به ا

 و دوباره مجله اش رو برداشت و گفت:
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 .یخونه خوش اومد نیاتاق ا نیبه آشغال تر -
 و نگاه کردم و با خودم گفتم: مشونی یمیاز با دهن ب یا قهیچند دق تا
که رسما از مخ  نیکنن ا یبه من رحم کن! اون دوتا الاقل سر و صدا م ایخدا -

 آشفته خونه! نیا یتونه ب نده! اونم تو یم ی. آخه چطورلهیتعط
من که همون جور بهت زده به  دنیو با د دیاز پشت مجله اش سرک کش رکسانا
 کردم بلند با خنده گفت: یه مخونه نگا وونهیاون د

 موندنت شرط بستن! یحاضرم قسم ب ورم بچه ها رو -
 ینفر م هیافتادم که داشددتم حرز از موندن و رفتن  یحرز اون دو نفر ادی هوی

اومده  یم ی! هر کهیت ت هنوز خال نیچه خبره که ا نجایزدن! پس معلوم شد ا
بدب تم ک یعنیدادن.  یم شیفرار نجایا هفته روم شددرط  هیه فقط من چقدر 

 نیکه همه رو از ا مزد باال. اگه من سددرمه ا میلحظه اون رگ سددرمه ا هیبسددتن. 
 هیخودم  یباز شدد و برا شدمیفمر ن نیرم. از ا یکنم و خودم نم یم رونیاتاق ب

 تمون دادم. یسر
 نیاعصاب آرشه دهان خوشبو اول یداغون و رو یاز صدا الیخ یشدم و ب بلند
ادم د یکه خودم و تمون م یگوشم و در حال یچپوندم تو رمویدم پلکه کر یکار

 خوندم. یاهنگ م یخودم با صدا یچمدونامو باز کردم و همون جور برا
 یجا پامو سددفت کنم. رو من شددرط م یدونم چطور یاگه من سددرمه ام م -

 !!نینیو بب نینیبش ن؟یبند
 یاجور هی دمید مشدیپائ یچشددم ریخورده که ز هینبود.  الشیخ نیکه ع یرک

واقع م نجوریتونه ا ینم یعیآدم طب هیبه نظرم  یعنیزنه  یمشددموک شددنگول م
 یمیباال انداختم و مشغول کارم شدم. دهان معطر م  یباز باشه. شونه ا ششین
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بار تحمل  شددروب نیدهن ا یشدددد بو یاومد دم پرم که پروندمش مگه م یدو
 !یکن

سامو سپورت و  کیبا  لبا سمبال  یت هیشلوارک ا شرت که روش عمس توپ ب
کمدم. دشمم و پهن کردم و روش مالفه  یتو دمیو چ لمیبود عوض کردم. وسا

ش سامو تودمیک ش ی. لبا ساک ورز فردا آماده  یبرا مویچمدونم مرتب کردم و 
عدم   یب*غ*لم و از جلو ریرو زدم ز یخوردن زیخورده ر یسددر هیکردم. ب

آشددپزخونه. گالب داشددت  یو رفتم تو وق زده اون سدده نفر راه افتادم یشددماچ
 به سر تا پام انداخت و گفت: یمن نگاه دنیکرد. با د یسرخ م ینیزم بیس
 گکره؟ یخوش م -

ش ششین بعدم شد.  شوتش کنم تا خود اتاقش ق یم طونهیتا بنا گوش باز  ل گه 
رفته و  نیکردم. شک نداشتم که ا یشرو  م یمی نیاز ا دیبا نمهیب وره. مثل ا

ست هم اتاق یماجرا شته کف د ستن. اگه  اشیمنو گکا شرط ب که اونام رو من 
 کشم. یبمشه من عقب نم مارستانیو ت مارستانیشده کارم به ب

شتم دو تا دونه گوجه ا همون شتم م یجور که دا ستم تا با پن یرو که دا برا  ریش
 لب ند گل و گشاد زدم و گفتم: هیشام ب ورم. 

 رو از ته دل بگم؟ یزیچ هی -
 و رو کرد و گفت: ریها رو ز ینیزم بیتند تند س گالب

 اره بگو! -
 سمتش و گفتم: دمیآبو بستم و چرخ ریش منم

 ازت خوشم اومد! یاز همون لحظه اول که حرز زد -
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 گفت: یذوق هیچند لحظه نگام کرد و بعد با  هی گالب
 ؟یگ یراست م -

سه ست بگ اریتو ب کا شش اومده! من غلط کنم ریما شم ب. چه خو . ادیاز تو خو
 یحال برداشددتم و در ممویو سددفره کوچ ریجنبه! براش لب ند زدم و پن یدختره ب

 رفتم سمت در گفتم: یکه م
 آره. -

 برگشتم سمتش و گفتم: نمیکامال عمس العملشو بب نمهیا یبرا بعد
 یزن یحرز م یداره چهار سالشه وقت یدختر گوگول هیداداشم  یدون یآخه م -
 افتم! یاون م ادی

و  بهش زدم یور هیلب ند  هیباز شده بود.  بالیگالب خانم اندازه توپ وال دهن
 گفتم:

 !زمیتو اتاق ما عز ایشام ب -
نه زدم ب دمیچرخ و هل زدن  ینفر. از بچگ نیاز اول نی. ارونیو از آشددپزخو ا

برام  لیتو هم بزنش. اوا اریزد کم ن یگفتن هر ک یداداشام هر دو تا م ینبودم ول
گاهسدد جدان هم م ی ت بود.  با  دمیکم کم د یگرفتم ول یعکاب و با نه 

من ندارن.  ربه کا یکار گهیکنن و د یم سددهیها ماسددتارو ک یبعضدد ینجوریا
 حاال هم من نزدم فقط جواب دادم.

شت که به ح هیبود که  نیاتاق ا یخوب  الیخ شد. به یباز م اطیپنجره بزرگ دا
شته بودن ب شون ت ت بده رو گکا ست کنار پنجره بود. ول یراخود  یمن که در

چه محبت ینم ما یبه من کردن. حسددداب یدونسددتن  تو  یبودم و حت ییگر
که  دومن ب یپوئن مثبت برا هی نیپس ا دیگز یزم*س*تون هم کمم از سرما نم
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من شددرط بسددتن و بمنم.  یکه رو ییمحترم و تمام اونا یها یپوسددت هم اتاق
ه و بازش کردم. نگاه هر سدده تاشددون سددفره به دسددت صدداز رفتم سددمت پنجر

سرد بود نه گرم. هنوز م یطرز من. خوب آره مهر بود ول دیچرخ شد  یهوا نه 
 شامم و  اون اوضا ینداشتم تو میهوا رو تحمل کرد. من که تصم یسرد یکم

 ونریب زیتم یکه از هوا یطاقچه و در حال ینشددتم تو نیهم یکوفت کنم. برا
ن منتظر بود قهیوردن شدم. اون سه نفر هر چند دقکردم مشغول خ یاستنشاق م

زدم شددامم و  یم دیو د اطیتعارز بزنم منم انگار نه انگار همون جور که ح هی
بد  یباز باشدده بلمه از بو هخوردم و سددفره رو جمع کردم. بعدم گکاشددتم پنجر

 اتاق کم بشه.
 خانم بودن که فرمودن: دهیش
 ببدنش. شهیاتاق سرد م -

لج درآر  یخونسددرد و حق به جانب با لحن یلیباال انداختم و خ ییابرو منم
 گفتم:

 با منه! ارشمیپنجره کنار ت ت منه اخت -
 شد نشست و گفت: بلند

 ازش رد نشن؟ هیت ت منه بگم بق کیپس درم نزد -
ش نیگم ا یخنده زد. من م ریز یخانم بازم پق یرک  هی عقله بگو نه. نیریدختره 

نگاه کردم و  دیخند یت ت ولو بود و م یجور که رو رو که همون یخورده رک
 و به ت تم اشاره کردم و گفتم: دهیبعد برگشتم سمت ش

 ؟یندار یکه مشمل یمی نیهم با منه. با ا ارشیت ت منه اخت نیا -
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 جور طلب کار نگام کرد و گفت: همون
 خودت! یت تت ارزون -
انگشددتش به ت ت  یکس هم حق نداره حت چیخوب...ت ت منه... ه یلیخ -

 که گفتم پنجره رو ببند. طیشرا نیپاشو با ا یتون یمن ب وره. حاال م
صا ا دیاگه خود مج خوب ش  ستش درازه هم  شت از کنار  نجاید ضور دا ح

ستش به پنجره نم س یت ت د ال باال رفته نگاهش کردم که مث یی. با ابروهادیر
و  دیمن انداخت و از جا پر به یمنتظر جوابم اونم که کم آورده بود نگاه پر نفرت

 گفت:
 !یازش استفاده کن یپس درم کنار ت ت منه تو حق ندار -
 نگاه به در انداختم و گفتم: هینگاه خونسرد به اون و  هی

 ندارم. یباشه من مشمل یول ستیحوزه ت ت تو ن یدر تو نمهیبا ا -
و  سددرش ریدسددتش و زده بود ز یسددمت ت تم و ازش رفتم باال. رک برگشددتم

هاله  کرد. یمنو نگاه م زیر زیخنده ر هیداده بود به متماش و با  هیآرنجش و تم
باز مونده بود و ح ندرونیهم دهنش  تا زدم و از تو ی. منم لب   یبه هر سددده 

پا پر ارتفا  پنجره بود. بعدم راه  دیمتر شدددا هی. اطیح یتو دمیطاقچه جفت 
صل سمت در ا سه یالب نبود ولاز گ یسالن. خبر یو رفتم تو یافتادم  نفر  دو 

کردم. ظرفامو شستم و بدون توجه  یآشپزخونه شام درست م یداشتن تو گهید
 دهیشدد ادیکردن رفتم سددمت در اتاق که  یبه اونا که پچ پچ کنون منو نگاه م

رشته  نی. باالخره ااطیح یتو رگشتمکردم و دوباره ب یدر دهن کج یافتادم. برا
 و بلند گفتم: دمیز پنجره باال کشخورد. خودمو ا یدرد هیما به 

 ..االلهی -
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 باز گفتم: شین هیرفتم رو ت تم و با  بعدم
 !یسالم به همگ -
 یلیخ یخودمم خنده ام گرفته بود ول ییکه از خنده غش کرده بود. خدا یرک

د ش یور هی یت تم ولو شدم. رک یکمدم و رو یو برگردوندم تو لمیوسا یجد
 و وسط خنده گفت:

 محدوده منه پس... یمپم توال دیکل -
 که داد زد: دمیرو شن دهیپر حرص ش یچراغ خاموش شد. صدا و
 مس ره نشو! یرک -
سانا ب یول ش شتریخنده رک سرخو  یسرم و بلند کردم و به اون که رو یشد. با 

س اتاق افتاده بود. پ یتو اطیرفت نگاه کردم. از پنجره نور ح یم سددهیت تش ر
 بلند شد و به طرز ت ت یکه حرص دمیرو د دهیود. شنب کیهم تار یلیاتاق خ

گاه از جا پر  و داد زد: ستادیت تم ا ی. جلودمیمن اومد. منم ناخودآ
 توه. زود باش پنجره رو ببند. ریها همش تقص یمس ره باز نیا -

 و گفت: یسمت رک دیچرخ بعد
 رکسانا چراغ و روشن کن! -
 و گفتم: دمیتم دراز کشت  ی. روینه من آدم حسابش کردم نه رک یول
 متاسفم...گرمه! -

 گفت: هویکرد بعد  یمنگاال به ما نگاه م نیا نیهم ع چارهیب دهیها
 شوفا م تو محدوده منه! -
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ه خنده. رکسددانا ک رینتونسددتم خودمو کنترل کنم زدم ز گهید دهیحرز ها نیا با
شدیخند یهنوز م ساب هگیبا خنده ما دوتا د دهی. به گمونم چت کرده بود.   یح

 و گفت: دهیجوش آورد و برگشت سمت ها
 ؟یگ یم یچ گهیتو د -

 خودشو تند جمع کرد و گفت: چارهیب دهیها
 کنترل داشته باشم. یزیچ هی یخوام رو یخوب منم م -
سمون خ دمیچرخ یسرخوش با ش نیشده. ا رهیو به آ شما با شب اول. تا   نیاز 

 .نیدم سرمه پا نکار یرو
*** 

 پهلوشو گفتم: یده بود. با آرنج زدن تواز خنده مر نینگ
 !گهیخفه شو د -

 تمون دادم و گفتم: ی. سرنیزم یول شده بود رو نینگ
 !یمس ره ا یلیخ -

 خنده اشو کنترل کرد و گفت: نینگ
 هیاونجا  امیشب ب هیجون من بکار  یکن یم یزندگ ییسرمه عجب جا یوا -

 !میخورده ب ند
 فتم:نگاهش کردم و گ هیاندر سف عاقل

 خونه تو رو فقط کم داره! ونهیآره اون د -
 تند بلند شد و نشست و گفت: نینگ
 یهمه شددون برنامه م ی. برامیریرو بگ نایحال ا میتون یبهتر م ییبابا دوتا -
 ؟یگ یم ی. چزمیر
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 رو تمام کردم و بلند شدم و گفتم: یکشش حرکات
بد  یرک نیجون تو ا همه شددون برنامه دارم. فقط به یالزم نمرده خودم برا -

 خنده! یکنه چقدر م یزنه! باور نم یمشموک م
سر بق نینگ شت  شد و پ  . همونمیکرد نیدور زم دنیشرو  به دو هیهم بلند 

 گفت: دیدو یجور که کنارم م
 زنه؟ ینم یزیچ -
ور سددالن مجب یتو دیچیسددوت که پ یبهت برگشددتم و نگاهش کردم. صدددا با

شت دا یلیتوپ! تمام مدت که خانم سه یاسمت سبد میو بر میخفه ش میبود
 !میو کم داشت یمی نیکردم. هم یفمر م نیکند به حرز نگ یپوستمون و م

 یبرا یزیچ گهیخونه د یشدددم. تو یداشددتم هالک م رونیب میسددالن که زد از
 نی. نگدیرفتم خر یم دیسق زدم. با شبیو گوجه بود که د ریخوردن نداشتم. پن

دادم خودم داشدددت  یعرق م یراهم بود. از بس بوهم که دم من همه جا هم
 شد. یحالم بد م

 ینجوریا .دیخر میبعد بر میریخونه دوش بگ میبر ستیبهتر ن نیگم نگ یم -
 یکنه کارتون خواب یندازه. فمر م یطرز تفم کف دسددتمون نم میهر جا بر

 !میهست یزیچ
 ت:داد و گف نیشو چ ینیمن و خودش انداخت و ب یبه سر تاپا ینگاه هی نینگ
 آره به خدا انگار افتادم تو فاضالب! -

 کردم و گفتم: یپوف
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بمنن چهار تا دوش درست و درمون  نجایواسه رخت کن ا یفمر هیبشه  یک -
 !ابونیتو خ میافتیوضع راه ن نی. با امیبکارن ما هم راحت ش

کارتون  هی یرو زد و بعد هم از رو ادهیگوشددده پ یخال یبه قوط یلگد نینگ
 و گفت: دیجفت پا پر یلخا
 ما هم اومدن و رفتن! یدرست شده نوه ها نجایا ادیتا ب -

 تمون دادم و گفتم: یسر
 انگار نه انگار. ی..ولمیچقدر داد زد -

 دیو بعد محمم کوب سددتادیلحظه ا هیتمون داد و  یسددر بیدسددت به ج نینگ
 کمرم. یتو
 !یآروم باش قهیدو دق یتون یتو نم نیدرد! نگ یا -
شده بود خنده ا نینگ یول شرو  کرد به عقب  یکرد و جلو یکه انگار کر  من 

 عقب رفتن و گفت:
 به جان خودم آخر سو ه است. -
 واسه خودت! یگیم یچ -

 دوباره ورجه کنان کنارم مشغول راه رفتن شد و گفت: نینگ
 اتاق یتو یا قهیده دق هیشددن من و تو  یم ی تیچه ر اتیبه نظرت هم اتاق -

 م؟یبدجلون 
ده تا بنا گوش باز شدد شددشینگاش کردم. ن یور هیباال دادم و برگشددتم و  ابرومو

تا هیب*غ*لم و بو کردم و خودم  ریبود. خم شددددم و ز  ییعق زدم و بعدم دو 
 کف دستشو باال آورد و گفت: نیخنده. نگ ریز میزد
 والله داره. یهوش من ا نیبزن قدش که ا -
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 گفتم:شترق خوابوندم کف دستش و  منم
 !یش یم یزیچ هی ین ور یترش -

کرد  یم کله اشو یرانندگ نیپنجره شو باز کرده بود و ح هیخدا راننده تاکس بنده
کنه  یداره نگاهمون م یزار افهیق هیبود طرز با  دهید نمیتنفس. نگ یبرا رونیب

 گفت: یکرد و م یشد و اطراز خودش و بو م یباز خم م هی یا قهیدق
 آد؟ ینم دهیگند ازیپ یبه نظرت بو -

خونه.  دمیرس یک میدیکه نفهم دمیو خند می تینقشه ر نیبا نگ نقدریا خالصه
 شیبا ن نی. نگمیداد یخواسددت فقط ما رو بکاره و در بره از بس بو م یراننده م

خنده و  ریزد ز هویطرز دور شدددد  یباز نگاهش کرد و طرفم زد به چاک. وقت
 گفت:

ون نقشه ام گهیداشته باشه د ریجور تاث نیهم هم اتیهم اتاق یبه خدا اگه رو -
 رد خور نداره.

خم شددد و دوباره خودشددو بو کرد که حال منم به هم خورد چه برسدده به  بعد
 زدم پس کله اش و گفتم: یمیخودش. 

 اهه..نمن!...چندش...خوشت اومده ها! -
 باز شد و گفت: ششیبازم ن نینگ
 مجهز باشم. یسالح نیچکردم به هم یآخه تا امروز فمر نم -

 و گفت: دیدستهاشو به هم مال بعد
 !رمیبگ یچه باج مای. از نادیبه نظرم م ییفمرا هیول تازه داره  یا -
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گاه ابروم باال پر مایاومدن اسم ن با ال بشر اص نی. دست خودم نبود. ادیناخودآ
 و هول دادم سمت خونه و گفتم: نیکردن. نگ تیداد واسه اذ یجون م

 .میکارو بساز میدید یتا هنوز بو م میبر -
 یم ینقشدده ا هیکه داره  ییاش شددده بود مثل وقتا افهیکنارم راه افتاد و ق نینگ

 به بازوش و گفتم: دمیرو به گند بمشه. کوب ییجا هیخواد  یکشه و م
ه . بکار امشبمی تینقشه ر نایواسه ا یبسه هر چ گهیجونت د مایجون ن یهو -

 رو ت تم ب وابم.
 یکارتون شددنل قرمز یگرگ بدجنس تو نیکه ع ییبرگشددت و با چشددما نینگ

 زد نگام کرد و گفت: یبرق م
 کنم. یم ییفمرا هی ماینه دارم واسه ن -

سع یسر ست کردم و  شمیکردم ن یتمون دادم و  ست به د ساکمو د شه.  باز ن
 گفتم:

 ازش؟ ینقطه ضعف گرفت -
 سر تمون داد: نینگ
و همش در  ی....رفته رشددته پزشددمهیچقدر بهداشددتبچه ام  یدون یآره...نم -

 هی. البته قبلش یفیآد از کث یبدش م نقدریکردن ماسددت. ا یحال ضددد عفون
 شورشو در آورده. گهیاالن د یبود ول ینجوریا یچند درصد

 امو خاروندم و با خباثت تمام گفتم: گونه
 عجب! -
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شما نینگ ه ه بهش زدم که نفهملب ند خانمان هینگام کرد و من فقط  زیر یبا چ
پنهان شددده.  یطانیمن چه افمار شدد یعجب گفتن خشددک و خال نیپشددت ا

 کردم و گفتم: نینگاه به نگ هی. میستادیلحظه ا هیدر خونه  یجلو
 ؟یحاضر -

سر تمون داد.  64مممن  ریغ تیمامور میر یم میاخم که انگاره دار هیبا  اونم
 هیجون خودم در اون لحظه فقط . به میشددونه به شددونه وارد خونه شددد ییدوتا

 نیع گهید میهم داشت یدود نکیاگه ع یآهنگ حماس هیاسلو موشن کم بود و 
صحنه دوتا قهرمان م  شتریب ریتاث ی. برامانتقا یرن برا یشد که دارن م یورود 

شددونه اش و همون جا با دسددتش نگهش داشدت.  یو انداخت رو فشیک نینگ
که نزنم زخودم و گر یجلو یلیخ ییخدا یعنی ند نفر ریفتم  نده چ  یتو یخ

ستش نگ دنیولو بودن و با د اطیح و من با اون  نیما واقعا جا خوردن. خوب را
مار یمالیه نار هم راه م یوقت یتو پر ورزشدد ه واسددد میبود یابهت میرفت یک

 در صدام و انداختم ته گلوم و گفتم: یخودمون. جلو
 !یجوش خوش اومد نیبفرما نگ -

با کفش رفت تو.  یگرفته بودش سددر شیار جو نماکه انگ نمینگ تمون داد و 
شما شد ا یچ شت چه غلط وونهید نیخودمم گرد  شام و  یم یدا کرد. زود کف

کس  دمیفهم یسددالن چرخوندم و وقت یتو ی. نگاهدمیدر آوردم و دنبالش دو
اگه  متمل از پشت رفتم تو پاش که به جون خودم شک ندار هی ستیدور و برم ن

شاخم بود. نگ یتو باز سوت کارت قرمز رو  سه  شده بود نیبود حتما   که ولو 
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باشه اومد سمتم که  دهیکه پارچه قرمز د یگاو وحش نیبلند شد و ع نیزم یرو
 من جلوشو گرفتم و تند گفتم:

 آبرومون و نبر! مایجون ن نینگ -
 چشم غره رفت بهم و گفت: هی نینگ
 بعد.ذارم واسه  یم میاتیچون االن وسط عمل -

 با حرص گفت: بعد
 االغ اس ون پام خورد شد. -
 تو! یایپر ک*ث*ا*ز*تت ب یگفت با اون کفشا یخودته ک ریخوب تقص -

 باال انداخت و گفت: ییابرو نینگ
 به باد بره! میتومن ستیدو یخوام کفشا یمن نم زمیعز -
 !ویک یهمه آ نیبار از ا هی یریهه هه باهوش..نم -

 ال و گفتم:کفشامو آوردم با بعد
دم. جلبمم گفته بو یبرم تو اتاق به تو یدارم م یمن هر روز برشددون م نیبب -

 !نمهیکنم مثل ا یم یدارم زندگ یخونه کوفت نیا ی. منم تواریزود باش درشون ب
 کرد و گفت: یپوف نینگ
 !قمیکه خراب رف فیح -

کردم و به  دیتند تند بند کفاشو باز کرد و برشون داشت. با سر حرکتشو تائ بعد
شت در اتاق گوش ا شاره کردم. پ صداستادمیدر اتاقم ا اومد به  یحرز م ی. 

شماره  نیلب ند به نگ هینظرم همه بودن.  ستم  شون  کیزدم و با د سه رو ن دو 
 دادم و بعدم در و باز کردم و بلند داد زدم:

 !یسالم به همگ -
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اد که افت یت ت م یهم داشت از رو دهیبه سقف. ش دیکه فمر کنم چسب دهیها
 باز شد و اونم مثل من داد زد: ششیبود که ن یخودشو گرفت. فقط رک

 سرمه بال؟ یسالم چطور -
 دمیبود واسدده خودش. بعد چرخ یسددرخوش دل خجسددته ا نیبه خدا ا یعنی

 و گفتم: نیسمت نگ
 نمن! یبیجون بفرما...غر نینگ -

سمت ه نینگ صاز رفت  ست و  شد رو  دهیاهم اومد و تو و در اتاق و ب و لو 
 ت تش!

 !نمی....من نگیسالم به همگ -
در  از شونه راستش یده سانت هیکه فمر کنم شونه چپش  دهیزد رو شونه ها بعد

جا و ک شیالغر و مردن ملیبا اون ه دهیها چارهیکوتاه تر شددد. ب هیاز ثان یکسددر
و اونم طبق  نیبرگشددت سددمت نگ دهیشدداخ و دم کجا. ها یغول ب نیدسددت ا

ود ب دهیطرز من. معلوم بود که نفسشو حبس کرده. نگاهم به ها دیه چرخنقش
اونم  باال انداختم و نینگ یابرو برا هیشه.  یانگار داره صورتش سبز م دمیکه د

ند کرد و رو ها یدسدددت بل نه  نه  دهیشددو فت نم خدا خ خت. اوفف  ندا ا
بد  زهیجابشددر فمر کنم  نیداد. عرق ا یم دهیگند ازیپ یواقعا بو یعنیدختر...

 بود. دهنشو بسته بود و یخفگ الرسما در ح دهیبرد.ها یرو م ایعرق دن نیبوتر
رد خونس یلیخ نیبد دهنش در امان باشه. نگ یاز بو نیشد نگ یباعث م نیهم

 لب ند دوستانه گفت: هیرو بهش کرد و با 
 !نیهنر مند هم هست دمیکرده. شن فیاز شما تعر یلیسرمه خ -

http://www.roman4u.ir/


 45 سوتسه 

 و دمیو گرفتم و کشدد نیکما که دسددت نگ یرفت تو یمداشددت  گهید دهیها
 بلندش کردم و گفتم:

 نشو! دهیمزاحم ها ادیز نینگ -
 نیا اب یچشددم غره رفتم که جرات دار هی نیسددمت ت تم و به نگ میرفت بعدم

ش سات ب ساو یرو نیلبا سمت م سه ق س یت ت من تا گردنت و به  کنم .  میتق
ش نینما زد و الب ند دندون  هیو گرفت و  امیاونم پ ش دهیبار کنار  ست.  ش  دهین

 و گفت: دیزبون بسته نبود فورا از جا پر دهیکه مثل ها
 رو ت ت من! ینیگفته بش یک یهو -
شر کال ب نیکردم با ا یحال م یعنیخنده زد.  ریز یبود که پ  یبار بازم رک نیا

 سیو سرونتب ند تا نزده ده ایبود به دن نیرفت. فمر کنم فلسفه اش ا یاز رو نم
شت  ریگند هم تاث یبرطرز کردن بوها یدونم خنده رو ینمرده. حاال نم  ایدا

شت تو نینه که ا شا یم یاتاق زندگ نیا یجلبک هنوز دا  دمیکرد و زنده بود. 
 گند خفه ات نمرده!! یاز بو یبود ب ند تا زندگ نیفلسفه اش ا

ش ییبا پرو نینگ ست  ش دهیتمام د شدیرو گرفت و ک  ریش نی ت عبدب دهی. 
 گفت: نمیت تش پ ش شد و نگ یبرنج رو

پزخونه همش تو آشدد مینیخودتو بب میاومد نیبشدد قهیدو دق ای...بالیخ یبابا ب -
 .یا

شو تا جا بعد ستا شت باز کرد و  یید شت گهیکم تمون داد. د هیکه جا دا  یم مدا
 :دمیپم
 متد!!! نیکپک با آخر نینگ وهیبه ش یسم پاش -
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چشددم غره بهم رفت از جا  هیخنده  ریکه بزنم ز رمیم یرم مدا دید یوقت نینگ
 بلند شد و گفت:

 ...ایب یراست -
 کنار گوشم خم شد و گفت: بعد

سرو یخراب کن یبعدش ب وا یول دمیخند یاالن با هم م -  یم سیدهنت و 
 کنم.
 حلقمون مونده بود. یکه تو یخنده ا هیت ل یخنده برا ریز میزد ییدوتا بعدم

د داد. بع یبود و خودش و به چپ و راسدت تمون م سدتادهیط اتاق اوسد نمینگ
شد و از تو هوی شو ب یخم  ستم ش ورنیساکش توپ ب شرو  کرد تو دیک  یو 

 ونریت ت ب ریصددبر نمردم حوله و لباسددامو از ز گهیدسددتش چرخوندن! من د
 دوستانه گفتم: یلیلحن مهربون و خ هیاتاق به  یو رو به بچه ها دمیکش

 !امیتا من برم حمام و ب نیکن یرائیپک نیاز نگ بچه ها -
 و گرفت و گفت: نیدوبار توپ و زد زم یمی نینگ
 !!!میدار ی...فردا باز عملیبر یخوا یم یولش کن بابا حمام برا چ -

 یعنیبشر  نیشدم بس که خنده امو نگه داشته بودم. ا یداشتم خفه م گهید من
اندازه  دهیو ها دهیش یت. چشماگرف یآخرش بود. خودشم اصال خنده اش نم

 بود. نیشده بودن که دست نگ یهمون توپ بسمت
 هیسددرعت  تیسددمت حمام.با نها دمیعقب گرد کردم و بدون ممث دو منم

م. تازه ش هوشیخواستم ب یوارد اتاق شدم واقعا م یدوش گرفتم و برگشتم. وقت
 دهیز شا یخبر کنه. یداره تو اتاق پ ش م ییبشر چه بو نیا دمیفهم یداشتم م
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ن هم مانتوشددو یکرده بود. نگ زونیهم رسددما خودشددو از پنجره آو دهینبود و ها
 یدرآورده بود و توپ بسددمتبالش تو دسددتش بود و از سددر و کله اش عرق م

 دماغم و گرفتم و رفتم سمتش و کنار گوشش گفتم: ی. جلو تیر
 ؟یکن یم یدار یکنم چه غلط یم یاتاق زندگ نیا یآخه ابله منم تو -

کرد  نگاه بهم هیرو با هم فتح کرده  هیکه انگار روم و قسددطنطن یبا چهره ا نینگ
 و گفت:

 نقشه ام! نیبا ا یتو رو خدا حال کرد -
 تو شممشو گفتم: زدم

 همه جا رو گند برداشت. رونیگمشو ب -
بعد از  نیکرد. نگ یو نگاه م نیبود و نگ ستادهیبود و که سر خوش وا دهیش فقط

 رفم مانتو و ساکش و برداشت و گفت:ح نیا
 !شتونیپ امی. بازم متونیخوشحال شدم از آشنائ یلیبچه ها خ -

. بعدم این گهیکرد جون مادرت د یکه داشت التماس م دمیرو د دهیها یچشما
 لب ند کج و کوله بهشون زدم و گفتم: هی. منم رونیاز اتاق زد ب

 .ادیازم بگم ب یم نیاگه ب وا یدختر سرزنده ا نینگ -
 و گفت: دیپر نیپنجره پائ یاز تو دهیها
 .میکش یخجالت م میندار یرائیما اممان پک نجاینه مزاحمش نشو. ا -

خانم معطر دهان  دهیها نیبه ته سرم. ا دیدست خودم نبودم ابروهام چسب واال
 نهیراست بفرسته س هیخواد بچه مردم و  یزد. م یم یرائیبود که داشت دم از پک

 بهش زدم و گفتم: یور هیلب ند  هیون. باز قبرست
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 یخودمون عیکه چه سددر یدید سددتین زایچ نی. اهل اهیتعارف یبچه ب نینگ -
 شد.

بدب ت دهیها ند آب موهام و گرفتم و  یبا  ند ت با حوله ت سددر تمون داد و منم 
و  میموجودات و گرفته بود نیحال ا میلباسددم و عوض کردم. درسددته اومده بود

سر ن هیشد  ینم لیدل یولشار  بودم  سر به   نیهم ینکارم. برا مایخورده هم 
سپرت م شهیبرخالز هم ش یکه ا ش نهخانما یلیبار خ نیا دمیپو اس لب کیو 

م بنده خدا مرحو ماین نیامشب ا یعنیهم کردم.  یم تصر شیآرا هی. و دمیپوش
 !هیلینشه خ

سمه نیع نی. نگرونیکردم و از اتاق زدم ب ثیخنده خب هی  تادهسیا اطیتو ح مج
 هیت تونس یبشر مگه م نیحوصله اش سر رفته آخه ا یبود و معلوم بود حساب

 هیمن دسدتاشدو به نشدونه دعا باال برد و اومد طرفم و با  دنی. با درهیجا آروم بگ
 لحن کش دار چندش گفت:

 ن؟یبر یم فیتشر ییج*ی*گ*ر جا -
 جلو. دیپر یسه قدم دو هیبا تمام ضرب دستم خوابوندم تو کمرم که  منم

 دستت خشک بشه. ستون فقراتم از تو حلقم در اومد. یا -
 از کنارش رد شدم و گفتم: یالی یب با
 خانم متش ص درست صحبت کن. هیبا  -

 نگاه به سر تا پام انداخت و گفت: هیکنارم راه افتاد  نینگ
 ؟یقرار دار ینه جون من با ک -
 بگم: و سمیداد رخ به رخش وا یحال م یعنی
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 .رمیو بگ تیخوام حال داداش گوگول یم -
 بهش کردم و گفتم: هینگاه عاقل اندر سف هینگفتم که.  یول
 قرار داره؟ یبا کس یعنی دیدرست و درمون لباس پوش یمگه هر ک -

 خورده هولش دادم تا ازم دور شه و گفتم: هیکرد.  یهنوز مشموک نگام م نینگ
تا خونه  ی. چه جوریواقعا گندشددو در آوردبرو اون ور حالم به هم خورد.  -

 !میاتون بر
 .میدیو به گند کش ملمونیبه! ما رو باش که ب اطر خانم کل ه -
 ب*و*س از لپش کردم و گفتم: هی

 !ید یبه جون خودم خراب بو م یدمت گرم ول -
دربسددت  هیدسددت تمون داد و  نیماشدد نیاول یو برا دیخودش هم خند نینگ

شون میآبرومون نرفته خودمون و برسون نیز اا شتریتا ب میگرفت شد خونه ا . قرار 
 .دیخر میبر ییو بعد دوتا رهیدوش بگ نمینگ
 هیبا  و منم فقط  تیبرنامه ر یکل ماین یبرا نینگ نایا نیخونه نگ میبرسدد تا

 یبرا ییخبر نداشددت من چه نقشدده ها نیکردم. آخه نگ دیتائ یطانینگاه شدد
 نی. نگدمیشد ادهیپ یدر خونه اشون از تاکس یوجل یداداش ملوسش دارم. وقت

شدن بود. من نم بایتقر شجو  وجلبک د نیدونم ا یدر حال ذوق مرگ  ساله دان
ش چزوندن داداشدد یبرا وهیشدد نیبود از ا دهیبه عقلش نرسدد چیه هیبدن تیترب

ستفاده کنه؟ حاال اومد شتم از  ینوبر یها یهم اتاق نیو زد و من همچ میا ندا
 ببره؟ ینمته مهم پ نیست به اخوا یکجا م
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 یاون جلد خانمانه ا یانداخت و در و باز کرد من باز رفتم تو دیکه کل نینگ
 نیکردم. زدم به شونه نگ یمامانش استفاده م نیو همچن ماین چوندنیپ یکه برا

 و گفتم:
 نباشن! یبد طیزنگ بزن تو شرا هیالاقل  -

 فت:نگاه ناجور به من کرد و گ هیبرگشت و  نینگ
 آخه االن وقت خوابه مگه؟ -
نم تو نز یمینتونسددتم  یعنیبشددر.  نیا یچشددمام رفت ته سددرم از خنگ یعنی

و خورد ت یمالجش. البته دست خودمم نبود. دستم ه*ر*ز شده بود. راه به راه م
 سرش و گفتم: یشترق خوابوندم تو یمیبشر.  نیسر و کله ا

 ناجور فقط همونه؟ طیاز نظر تو شرا -
 متفمر گفت: یپس سرشو مالوند و با حالت نینگ
 دونم! یهم هست که من نم یا گهید یزایچ یعنی -
 بار محمم تر زدم پس کله اشو هولش دادم تو و گفتم: نیا

 !می. برو بریالزم نمرده خبر بد -
 برگشت و با التماس گفت: یول نینگ
 هم هست به منم بگو! یا گهید یزیاگه چ مایجون ن -

 دختر. نیبود ا ایح یشد. چه ب یگشاد تر نم نیاز ا یعنی چشمام
سه بار ب ور یبه خدا م نینگ - ش نیزم یزنم  ! چرت و یشد وونهیها. د یپا

 مثال لباس ایخونه مرتب نباشددده  دیبود شدددا نیمنظورم ا یگ یم یپرت برا چ
 تنشون نباشه... یمناسب
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بگه  گهیرت دچ هیخواد  یاش خوندم که م افهیاز ق یعنیلباس که اومد  اسددم
 تو آسانسور و دکمه اش و دیدستم رفت باال که بزنم تو م ش که در رفت و پر

شه پر نمهیقبل از ا یزد. ول سته  شتم ال کیو با  دمیدر ب ستم و گکا  یحرکت د
شم غره نگاهش م شتم. همون جور با چ شو ناکام گکا کردم و اونم  یدر و فرار

 گهیکرد. د ینگام م یچشم رید و زمظلوم شده بود و گوشه آسانسور کز کرده بو
 ت:باز شد و گف ششین نمیخنده. نگ ریو زدم ز رمیخودم و بگ ینتونستم جلو

 هست رو کن! یخوب حاال هر چ -
 شین یابرو برا هیذاره راه به راه از من کتک ن وره. منم  یخودش نم نیبب یعنی

بعد  سرخ شد بازش باال دادم و با پاشنه کفش خوابوندم رو پاش که رنگش اول
 !یبه سرخاب لیما یارغوان تیشد و در نها یلیبنفش آخرشم ن

خانم سدداک به  هیکه در آسددانسددور باز شددد.  دیچیپ یداشددت به خودش م اون
 کیش یلیلب ند بهش زدم و خ هیبود منتظر. من  ستادهیطبقه شش ا یدست تو

داخت و ان نینگاه به نگ هینگاه به من و  هیاز آسددانسددور خارج شدددم. خانمه 
 داد و گفت: نیدماغشو چ

 جون حالت خوبه؟ نینگ -
 هیبا  برسدده شیعیکرد تا به رنگ طب یم یکه داشددت رانگارو برعمس ط نینگ

 گفت: یلب ند زورک
 بله ممنون! -
به سددرفه  هوی. خانمه رفت و تو و دکمه هم کفو زد و رونیلنگ لنگون اومد ب و

ا آسانسور مونده بود. خانمه ب یتو بشر بود که نیگند ا یافتاد. خوب معلومه بو
تعارز دماغشو گرفت و تا در بسته شه  یگرد شده به ما نگاه کرد و ب یچشم ها
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 یشدددد از ب یغرق م شدددتکرد. انگار که دا یجور وق زده نگاهمون م نیهم
شد نگ ی! وقتییهوا سته  ست چ نیدر ب شت و خوا تند  بگه که من تند یزیبرگ

شم یزنگ و زدم و هولش دادم جلو سما از چ شد  یدر. فمر کنم دماغش ر رد 
 :که گفت دمیرو شن مایمعترض ن یسه چهارتا از دندوناشم خرد شد. صدا هیو 
 چه خبره؟! -
سرعت در و باز کرد. نگ و شو م نیبا  شت دماغ شم غره  یدا مالوند و به من چ
 نزل زده بودم که با او مایو خانمانه به ن کیش افهیمن با همون ق یرفت. ول یم
 شده بود. بنده خدا هول یدبستان شیپ یبچه ها  نیا نیشرت و شلوارک ع یت

 مهمون کردم و گفتم: وسرتا پاش زینگاه تم هیو باز کردم و  شمیکرده بود. ن
 !ما؟یحالتون خوبه آقا ن -

که داشتن واسه خودشون تو  یرفت سمت موهاشو و چندتا شاخه ا ماین دست
 فت:کردم مرتب کرد و گ یم ریهوا س

 سالم! -
 یبه بچه ام باالخره زبونش باز شددد. حاال اون بود که داشددت منو اسددمن م به

اشه. ب دیبد دیند نقدریخورد ا یکشه. بهش نم ی. خجالتم نمزیپسره ه یکرد. ا
خورده لباساسم عوض شده  هیام فقط  یشگیمن که همون سرمه خل و چل هم

که کال از  مبچه ا نیله ادماغش مشددغو یکه به وارسدد نینگ رین  دمی! دنیهم
 ام صاز کردم و گفت: نهیس نیهم یدست رفته. برا

 اجازه هست؟ -
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ه اگ یطفلم ی. آخنیتازه به خودش اومد. نگاهش و باالخره انداخت پائ ماین
ضع سر و و شو از پنجره اتاقش پرت م یبدونه با چه   یجلو من بوده حتما خود

 !نیکنه پائ
 ...زیشما...چ یعنیلحظه....  هی. من دیکنم بفرمائ یخواهش م -

نگاه به من انداخت و هولم داد کنار و  هی نیکه کامال از دسددت رفت. نگ گفتم
 و گفت: مایتو ب*غ*ل ن دیپر
 ؟یداداش یچطور -

 دونم واقعا ی. مچارهیبود که رنگ عوض کنه کال سددبز شددد ب ماینوبت ن حاال
 ود سمته کنم:ب کیزد که نزد یداد! چنان داد یم یافتضاح یبو نینگ
 گمشو اون طرز! نینگ -

شد. منم که نم نینگ ستم ب ندم  یمثل جت ازش جدا  م کنم زل زد هیگر ایدون
ستم و رو مایبه ن ضربه من بود. د شمام و گرد کردم. حاال نوبت  ام  هنیس یو چ

دو  مایکه با داد ن نینگاه کردم. نگ ماینگاه مظلوم و بهت زده به ن هیگکاشتم و با 
سرش و انداخته بوقدم به  شده بود و   ماین نیا نمهی. نه مثل انیپائ دعقب پرت 

ما ق فهیخان  ندازه. ن ا باالخره نگاه اخم کرده اشددو جمع کرد و  مایاش غلط ا
 گفت: نیبه نگ یجد یلیخ
حالمون و به هم  ریبود. زود باش برو دوش بگ یمسدد ره ا یلیخ یشددوخ -

 !یزد
سمت اتاقش ر نینگ . تادمسیفت. انگار که من بوقم اونجا اعقب گرد کرد و به 
همون  ست گربه شرک و  یخوردم ول یحرص م نیداشتم از دست نگ نمهیبا ا

شمام د شدت خ گهیادامه دادم. چ شت از  شک م رهیدا  نینگ مایزد. ن یشدن ا
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شم تعق یکه با حرص رفت تو شما یکرد و وقت بیاتاق با چ من از  هچاریب یچ
ظلوم وار واقعا اشک زد آقا باالخره برگشت و به من م افهیشدت زل زدن با اون ق

کج شددده بود و چشددمامم که از شدددت زل زدن  نینگاه کرد. لبام به طرز پائ
 قدم اومد جلو و گفت: هیرسما منهدم شد.  مایبود. بله آقا ن یاشم

 شد سرمه خانم! یچ -
م ماابله. چشدد یمایلعنت بهت ن یباالخره حرز زد. تند تند پلک زدم. ا اوز

 زنم بزنم به یکه به خواهرش م ییهمونا نیع یمیگه  یم طونهیخشک شد. ش
شت گر نقدری. انیا گرفت. لبم و گاز  یاش م هیجا خورده بود که انگار اونم دا

به  خم شددده بود و نبه طرز م یحالت نگران هینترکم از خنده با  هویگرفتم که 
 نمن. هیگر یناز یگه ناز یکنه و م یمن زل زده بود که گفتم االن ب*غ*لم م

لب ند مثال مضددطرب با همون لحن  هیخنده و با  رینفس گرفتم که نزنم ز هی
 مظلوم و ملوس گفتم:

 ...نجوریخورد...ا یبهتون نم -
 و گفت: دیتند وسط حرفم پر ماین

 ...نینگ نیواقعا متاسفم...ا -
 گرفت و گفت: یرائیکالفه دستشو به سمت پک بعد

 . بفرما تو!نیهنوز دم دراصال شما چرا  -
تاد و فهمپوز باالخره مغزش راه اف جب  چه ع نه تو دیبا دی.   یمنو دعوت ک

 خونه!
 !ستمین یمن اصال آدم بداخالق نیباور کن -
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بره. تا کنار مبل من و  یداره محاسنشو نام م یفمر کرده اومده خواستگار یآخ
کردن و افت ار دادن کرد. که مامانش هم باالخره از آشددپزخونه طلو   یهمراه

 یاومد. ول یم افهیق یلیاومد. خ یخوشددم نم نیاز مامان نگ ادی. زرونیب انیب
سر و البته برا نیو ا نیگل نگ یب اطر رو ستم اونم ا ینمه میا یگل پ ز من دون

 ی. ولنایا نیاومدم خونه نگ یم ادیبچزونمش ز نمهیا یاد و برا یخوشددش نم
دادم. با احترام بلند شدم  یخانم نم نیت اگزک دس یراحت نیخوب من که به ا

 و سالم کردم:
 من همش مزاحمم! دیخانم. بب ش لدایسالم  -
و چشددماش رفت ته  مایخانم اومد جواب منو بده که نگاهش افتاد به ن لدای

 یجلو ماین پیت دنینبود با د دیبع نیآداب نگ یسددرش. خوب از مامان مباد
مد او رونیاز اتاقش ب نیبود. همون موقع نگ من سددمته کنه! انگار هوا کم آورده

 و گفت: امانشبه م حینگاه با تفر هیکرد و  ماینگاه خشمناک به ن هیو 
بنداز...مامان  نهیآ ینگاه به خودت تو هی یمامور بهداشددت وقت کرد یآقا -

 !ینفس بمش کبود شد
 رو به من گفت: و
 !امیسرمه من االن م -

شتم م من س هیکه  دمیپم یکه دا شق ا یعنیب ندم.  ریدل  شر بودم نیعا . با ب
قش. اخال نیبشر بودم با ا نیخراب ا یعنیتا آسمون فرق داشتن.  نیمامانش زم

کرد  یشددده به در حموم نگاه م جیکه گ مایبه ن حیرفت حمام و من با تفر نینگ
 :فتخانم دهن باز کرد و گ لدایزل زده بودم که باالخره 

 ه؟یچه وضع نیا ماین -
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نگاه به خودش انداخت.  هیو  سددتین یاوضددا  عاد دیفهم مایانگار ن الخرهبا
شددلوارکش  یخوب و فمر کنم رسددما مرحوم شددد. گردنش همون جور خم رو

ت هام داش هی. ردیبه سمت اتاقش دو بایو تقر دیخشک شده بود و بعدم چرخ
شته بودم.  دیترک یم ن زد م به یلب ند زور هیخانم  لدایاز بس خنده امو نگه دا

 و گفت:
 سرمه جون! امیمن االن م -

بود. دختره احمق خاک بر سددر  نیگفت که انگار منظورش ا یجور هی جونشددو
 یها. وقت هیما نیتو هم یزیچ هی. یکه بود یپاشددو گم شددو برو همون جهمن

نده. خ ریزدم ز یمنیاصول ا تیشده با رعا دیآشپزخونه ناپد یمطمئن شدم تو
صددورتم بره. که معلوم نباشدده  یزدم که سددرخ یباد م تند تند با دسددت خودمو

کردم.  یتونسددتم آروم ب ندم. داشددتم خودمو خفه م ی. من که عمرا نمدمیخند
 بود که برم تو فاز دوم نقشه ام. مایتو همون وضع نگاهم به در اتاق ن

ر که د رهی. دسددتگدمیدر اتاق رو پائ یچشددم ریو ز دمیکشدد قیتا نفس عم چند
دست  باشه و بعد تند مایتا پشتم به در اتاق ن دمیخورده چرخ هی رفت من نیپائ

سر مب دمیرو مبل و به انگشتام نگاه کردم. اخم کردم و خز دمیکش ل و نشستم 
ش هی ستم و که ک  یمبل تو یبودم رو دهیخورده تمون خودم انگار که معکبم. د

ضع شته بودم. با همون و شم ریهم ز تیهوا نگه دا سم به ن یچ بود که  مایحوا
شت نزد سر جام آروم گرفتم و  دنشیشد. بعد مثال از د یم کیدا جا خوردم و 

 لب ند معکب بهش زدم. هی
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داشدددت مشددموک  مایجواب داده بود. ن نمهیبهش نگاه کردم. نه مثل ا خوب
نگاه به دسددتم  هیهوا نگه داشددته بودم.  یکرد. دسددتم و هنوز تو ینگاهم م

 انداختم و گفتم:
 ونم برم دستم و بشورم؟ت یم دیبب ش -
 بودم دهیکه دسددت کشدد ییبه همون جا ینگاه ینگران یبا تعجب و کم ماین

 انداخت و گفت:
 اومده؟ شیپ یمشمل -

 بلند شدم و گفتم: تند
 ...فقط...ستین یزینه چ -
شوئ دمیاز جا پر و س سمت د شوئ ی. موقع رفتن تویو رفتم  س چرخ  مین هی ید

شده بود نگاه کردم. زود پرکه هنوز همون و مایزدم و به ن شک   یتو دمیسط خ
شوئ س  ایسالن انداختم خدا ینگاه تو هیدر  یخنده. از ال ریبارم زدم ز نیا ید

شت همون جا نیاز ا یعنی ساده ترم بود. دا شر  ش ستکه من د ییب دم بو دهیک
 یتو یا قهیپنج دق هی. دمیدر و بسددتم و راحت خند گهی. ددیکشدد یدسددت م
 یرو مای. نرونیکردم و اومدم ب سیو بعدم دسددتام و خ معطل کردم یدسددشددوئ
سته بود. با  یمبل یمبل کنار ش سته بودم ن ش شم که مثال افهیق هیکه من ن  چند

بنده خدا هنوز تو هنگ  ماینرو بستم.  یو با آرنج در دسشوئ رونیشده اومدم ب
ار زمن ه دیفهم یشده بود که مغزش انگار قفل کرده بود نم عیضا نقدریبود. ا

 شدم. یوسواس هویاالن  یبار رفتم خونه اشون و چطور
 یکه دسددتام و تو یزل زده بود که من رفتم و درحال نیجور متفمر به زم همون

 مبل. یهوا گرفته بودم نشستم رو
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 من انداخت و گفت: سیخ یبه دستا ینگاه هینگاه به ساعت و  هی ماین
 حوله.... -

 زدم: غیج بایمن تقر که
 نه!... -
 دهنم و گرفتم. یتند جلو و
 که ممنونم...خودم دستمال دارم. نهی...منظورم ادیبب ش یوا -

ستمال از ج هی بعدم ش رونیب بمید شه  دمیک شک کردم. گو ستام و آروم خ و د
 کیو سددطل کوچ دیاز جا پر مایدسددتمال و گرفتم چندش بهش نگاه کردم. ن

 گوشه سالن و گکاشت کنار مبل و گفت:
 !انجیا نیبنداز -

 نگاه معکب بهش انداختم و گفتم: هی دوباره
 ممنون! -
سامون بده از ظرز  نمهیا یواقعا هنگ کرده بود. برا گهید ماین سر و  ضا  و  او
سه جور م وهیم سمتم اومد.  دیجدا کرد و با ترد وهیبرام دو  و  نگاه به ظرز هیبه 
 نگاه به من انداخت و گفت: هی

 دستام و شستم! -
ازه داشت . تامینداشتم کوتاه ب میمن که تصم ینابود شد. ول . کالیطفلم یآخ

 گکشت. لبم و گاز گرفتم و گفتم: یبهم خوش م
 ممنون...بله...! -
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شت جلوم و رفت رو دیبا همون ترد ماین شقاب و گکا ست. منم  یب ش  هیمبل ن
 خورده تو جام ول خوردم و اونم معکب به من نگاه کرد و گفت:

 !ادیم نینگ گهیما...االن دبفر ن؟یخور یچرا نم -
 لب ند بهش زدم و شالم و درست کردم و گفتم: هی دوباره

 خورم! یبله...م -
 به من نگاه کرد و گفت: دیدوباره با ترد ماین

 پوست بمنم براتون؟ -
 نه ممنون... یوا -

 گفت: دیترک یداشت م گهید یکه حساب مایحرفم و خوردم. ن دوباره
 نیدون یشورم. اصال شستن مامان و قبول ندارم. م یها رو م وهیمن خودم م -

 مسائل واردم. نیبه ا هیبهتر از بق هیکه من رشته ام پزشم
 دوباره شالم و درست کردم و گفتم: -
 دونم... یبله ...م -
 دستاشو گره زد تو هم و انگار که مصمم شده منو مجاب کنه گفت: ماین

 که... نیدون ی...مستیخوب ن شیادیز یزیهر چ یول -
 رو زدم با خجالت گفتم: ییوسط حرفش و ضربه نها دمیبار من پر نیا که
ست ول - شما ضع...بعد  نینگ یحق با  شما رو دم در ب*غ*ل کرد...با اون و

 !نیگکاشت وهیمن م یشما با دستاتون برا
...چشددما اندازه توپ تیم نیو باز کنم.رنگ ع شددمیخواسددت ن یدلم م چقدر

 مایکنم مرحوم مغفور شدددادروان ن یم یبا کف..معرف. فک مماس مهیچهل ت
شده  هی نیرفت.ع ای. جوون مردم ناکام از دنیگوگول شک  شک خ مارمولک خ
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مثل من تمام  یبشددر دیگنج یاش هم نم لهیبه من زل زده بود. اصددال تو م 
کنه  میقست رهیسوال و بعد ازش جکر بگ ریببره ز شویو بهداشت یپزشم یعاهااد

از اون حالت  مایاز حمام باعث شددد ن نیضددرب کنه. اومدن نگو در انتگرال 
س شو تو لدای. ادیدر ب یدرم یتاک شپزخونه دار زد یخانمم که فمر کنم خود ه آ

 ازش نبود. یپسرش چون خبر پیبود ب اطر ت
هم  اتاقش و بعد یشددده رفت تو زمیپنوتیموجود ه هیمثل  ماین نیاومدن نگ با

سمت حمام. ا ست رفت  ضاحوله به د به مغزش برنامه  یینگار که موجودات ف
 انداخت و گفت: ماینگاه چندش به ن هی نیداده باشن. نگ

شددد غوز باال  نمیکنم. مامان کم بود ا یم یزندگ یمن با چه بشددر ینیب یم -
 ره حموم! مس ره! یغوز! انگار من جزام داشتم داره م

باز  شین هیدم و با کر دیو تائ نیکه در حمام و بسددت منم با سددر حرز نگ ماین
خوردن داشت. بعدم دستام و به هر  وهیم نیرو برداشتم و لمبوندم. ا وهیظرز م

 رو یآدم وسواس هینقش  یبود اون. حت یچ شی. آخدمیجا که دلم خواست مال
 کردن عکاب آوره. یهم باز

هم دوش گرفته و ترگل و ور گل از حمام اومد  مای. نمیهامون و ب ور وهیم تا
 مای. نمیبر میخواست یکم کم م گهیبرگشت و د دهیرفت لباس پوش نینگ .رونیب

شو تو ا شک کرده بود و ت نیهم موها صله خ . نوش دارو رونیزده اومد ب پیفا
 گفت: رونیب میبر میما که آماده بود دنیبعد از مرگ سهراب!!! با د

 ن؟یر یکجا م -
 گفت: الیخ یو ب دیکفشاشو پوش نینگ
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 !دیخر میر یبا سرمه م -
 .نیشما که تازه اومد -

ست به من بگه به نگ ینم یآخ ستم م یگفت. واال م یم نیتون س یدون ت خوا
 پوزخند زد و گفت: هی نمینباشه.نگ نیسر به تن نگ

 ام. یم گهیساعت د هی رمیخوام برم بم ینم -
شک اونم  و شو باال انداخت. بدون  ش مایبرده بود. ن ییبوا هیابروها د و پابه پا 
 انداخت و گفت: نینگاه به نگ هینگاه به من و  هی

 ست؟ین رید -
 خونسرد گفت: یلیخ نینگ
 نه! -

 صداشو انداخت به سرش و گفت: بعدم
 !میمامان ما رفت -
شپزخونه اومد رفتیرو پک یریآبروز نیخانمم باالخره کوتاه اومد و ا لدای  و از آ
خداحافظرونیب مام  با ادب ت به ن ی. منم  ند زدم و رفتم  هی هم مایکردم و  لب 
 و گفت: ستادیکنار در ا مای. نرونیب

 من برسونمتون؟ نیخوا ینم -
 دکمه آسانسور و زد و گفت: نینگ
شما نمید ی! ما کال بو ممیش یمزاحم نم رین  - شان  موجود  هیبه  ستی! در 

 .رونیب نیحال به هم زن بر
 یآدم برف هی نیهم دم در ع مایآسددانسددور. ن یتو دیدسددت منو گرفت و کشدد و

 تو آفتاب مونده باشه وا رفت. یهفت روز شیکه ش یگوگول ینمیکوتوله ع
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خانم روز پنجم بساطشو  دهیهفته شد ده روز و نه تنها من شرط و بردم که ها هی
شون کنه فمر کنم به  یمیجمع کرد و رفت خونه  شون. خدا رحمت از اقوام دور

 :میروزنامه ها ب ون یتو یزود
 خانواده را گرفت. کیجان  یگاز گرفتگ -
عدا ضدددا یول خدا اقوام ا قیتحق انیکه ب سیب نده   نیکنن و بفهمن خونواده ب

 دهیمردن. با از دور خارج شدددن ها یخانم به علت اسددتنشدداق چه گاز دهیهااا
انگار همه ازم حساب  ییجورا هیخوابگاه به من عوض شد  یبچه ها ینگاه ها

 کردم. یودم حال مواسه خ یبردن. منم تو دلم کل یم
که شدد و  هیمحترم  یچ پوریهمون شدد ایجون  دهیباالخره روز دوازدهم بود 

بود طرز خودش  دهیبود که فهم دایدونم از کجا پ یبدب ت فلک زده رو نم
کنه و خودشو چتر کرده بود اونجا و قرار شده بود  یم یزندگ ییاتاق داره و تنها

بچه ها  ماجرابعد از اون  گهید هم رفت. و دهیرو نصدف نصدف بدن. شد هیکرا
کس جرات نداشددت نگاه چپ بهم  چیکردن ه یبه من نگاه م یحالت هیهمه با 

 کنم مجبور به فرار شن. یم یکردن کار یبمنه با خودشون فمر م
ها خبر جا پ چارهیکه سددر اون ب ییبال مه   یبود. حت دهیچیها اورده بودم ه

سطه یاز بچه ها ییچندتا شگاه هم به وا ستا دان شتن  نیکه ا ییدو ور و اون دا
 خبر نداشتم که حاال یکردم. ول یم یبودن. خالصه واسه خودم سلطنت دهیفهم

 نوبت بنده است که تاوان بدم!!
عد ته هنوز منو رک ب ها ریکه غ یاز دو هف نده   چیموقعش ه یب یاز اون خ

شمل شد یم شت با هم تنها   یلیخنبود. از اون دوتا که  ی. در کل بچه بدمیندا
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زوم کرده  یادیبود بعد از کم شدددن تعدامون من ز نیسددر تر بود. فقط ماجرا ا
 خورد. یبه دماغم م ییبوا هیبشر و تازه تازه داشت  نیا یبودم رو

ش یوقت صاب خراب اومد خونه و بعدم  یرک ده،یچند روز بعد از رفتن   هیبا اع
 ییبراخ هیکه بله  شستم خبر دار شد رونیحموم بود و شار  اومد ب یتو یساعت

ست و ا شنگول نم نیا یشنگول خانم الم نیه که باهاش  یزنه. از وقت یهمه 
ن بود دهیو شدد دهیها یداشددت. تا وقت یتنها شددده بودم تازه داشددت ترس برم م

 میودبشر تنها شده ب نیحاال که با ا یول ادیسرم ب ییاممانش کم بود که بال مال
تا کار اف به  پک زده من  تا ب دهیده بود و فهمتازه مغز ک  چیه چارهیبودم اون دو 

ه زن یم یخانم بود که معلوم نبود که چ یرک نیا ینداشددتن خطر اصددل یخطر
اره به روزم د هیکرات م تلفه و بق یاحت تویو س ریکه همش تو فضا مشغول س

 خنده. یسفراش براش گفتن م یها در ط ییکه فضا ییجما
اومده بود خونه  یکه رک ی. از عصددرمیودتنها شددده ب یسددوم بود که با رک روز

 شد. سر شبم کیشد بهش نزد یگرفت و نم یخوش نبود. پاچه م ادیحالش ز
بچه  نیا نیبا هم داد و قال کردن و اونم رفت. منم که ع اطیاومد و تو ح یمی

هنوز  شددبمرفتم.  یدم پرش نم ادیخوب سددرم تو الک خودم و بود و ز یها
شده بود چراغ و ست به ا یخاموش کرد. حاال مرد م ساعت نه ن  وونهید نیخوا

ساطم و جمع کردم و رفتم تو یزیزنج د سر گهیسالن. هوا د یبگه چرا! منم ب
د و خدا باز بو شهیکرد. درم که هم یگرم نم یلیسالنم خ یشده بود و شوفا  تو

گفتن خونه  یتو و نم اومدم یو م نیانداختن پائ یسددرشددون و م زیچ نیهمه ع
 شه. یسرد م



wWw.Roman4u.iR  64 

 

زدم شامم و خوردم و به ب ت  یبودم اونجا و همون جور که سگ لرز م نشسته
 دهیو ها دهیکردم آه شدد یبدم خودم چند تا فحش خواهر مادر دار دادم. فمر م

منو گرفته. اگه من باعث نشددده بودم دمشددون و بکارن رو کولشددون و برن االن 
ن رو کف ماین نیمه ن،یبه جون خودم نباشه به جون نگ یشد. ول ینم ینجوریا

 ی. چه مارمیخواسددتم کم ن یجمع کنن برن. من م نایکنم من قصدددم نبود که ا
ستم ا خورده  هیکنن. فمر کنم  یشبونه فرار م نایکنم که ا یشورش م نقدریدون

شم جا افتاده بودم. ا یادیز شت عدل هم یرک نیتو نق شت گکا  نینامردم گکا
 .دن داسگشو نشو یکه اون دوتا رفتن اون رو

 یخوابم انگار ناله م یتو یخواب بود ول یو خوردم و رفتم تو اتاق رک شدددامم
سوخت همچ هیکرد.  لحظه وجدانم مثل  هی نیخورده نگاش کردم و دلم براش 

صرز ت شتباه  کیت کیالمپ کم م شد. با خودم گفتم نمنه دارم ا شن  زد و رو
ست خودش یزیچ یضیبنده خدا مر نیکنم. نمنه ا یم  یم چه. ستین داره د

شنگول م یمرض هیدونم  ستم رو ت تم و نگاش کردم. ق یکه آدمو  ش  افهیکنه. ن
 دیخند یهم که م یی. تازه وقتادیپوش یهم خوب لباس م شهینداشت. هم یبد
 ؟یاگه واقعا معتاد باشه چ یاومد. طفلم یمهربون به نظر م یلیخ

 کردم: یجور بهش زل زده بودم و فمر م نیهم
تا  یعنی ؟یباشه چ نیکاراش هم نیا لیگه واقعا دل ؟یمعتاد باشه چاگه  یول -

ره دانشگاه اصال؟ نمه  یم یچماره است؟ چطور نیا دهیکس نفهم چیحاال ه
ت بدب  یعمل هیشم  یشه! م ینابود م ملمیخدا بعد کل ه ایمنم معتاد کنه؟ 

خوام  ینمببر. من  ومن ایمامان ب یکنم. وا یودا  م ایو آخرشددم تو جوب با دن
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ام  چارهیبابا بشددم. بابا ب یزیخوام باعث آبرو ر یلمه ننگ خانواده بشددم من نم
 .اوردیشمنه! از دختر شانس ن یکمرش م
له م داشددتم نا که رک یبا خودم   یزیچ هیتمون خورد و تو خواب  هی یکردم 

 ما. اون یزندگ نمیو خودمو زدم به خواب. بفرما ا دمیگفت. منم تند دراز کشدد
 .نجوریا نمیاون جور ادوتا 

نه ا تا لت زدم و فمر کردم.  ا ه یریاز اون تو بم گهید یریتو بم نیصددبح غ
سه و گند بزنه تو زندگ یمیکه بکارم  ستمین ی. من آدمستین . مگه میاز راه بر

مه نگفتن همنشدد تاث نیه  یو ب دمیذاره؟ اگه من خودم نفهم یم ریبد رو آدم 
 دمیروز چشددمام و باز کردم و د هیو بعد  اوردمیخودم ن یشدددم و به رو الیخ

تازه  . منستیبردار ن یشوخ گهید نینه ا ؟یبشر چ نیدست خودمم بند کرده ا
 نیا بیغر بیتونم با اسددترس رفتار عج یم یتا ک نجایدو هفته اس اومدم ا

 سر کنم. یرک
صدا یبو گهید نیا شه ز ستین پوریش یبد و  رد. اگه ردش ک یلیبیس ریکه ب

تاق رنشیلو رفت و خواسددتن بگ یدا روزاصددال فر بودم  شیو منم چون هم ا
 ؟یگرفتن چ
 یجیانت هیبا خودم دو دوتا چهارتا کردم تا باالخره به  نقدریتا صددبح ا خالصدده

 نمهیشدن. صبح قبل از ا یم یعمل عتریهر چه سر دیکه به نظر خودم با دمیرس
 یوز نمدادم که امر امیپ نیشه بلند شدم و تند صبحانه خوردم. به نگ داریب یرک

سال هیداده بود چرا. منم گفتم  ریگ لهیرم کالس. اونم که بد پ ساس ک ت کم اح
 کنم. یم
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ت شدده. سدداع داریب یو منتظر شدددم رک چوندمیپ یو به بدب ت نینگ خالصدده
نگاه با  هی. رونیداد و از رخت واب اومد ب تیبود که خانم رضدددا ازدهی کینزد

 فت:به من انداخت و گ یتعجب
 ؟یینجایتو چرا ا -
 گفتم: یطلب کار با
 پس کجا باشم؟ -

 اول صبح ها حالش خراب بود گفت: شهیکه مثل هم اونم
 دونم قبرستون! یچه م -

 از دهنم در رفت و گفتم: منم
 شده؟ ریموادت د هیچ -
 زدم: یدست هی. اوردمیمن که کم ن یقاتال. ول نیچشماش شد ع یعنی

 !یزنه چماره ا یداد م یلومتریصد ک من احمقم. از یفمر کرد -
 و گفت: دیکش یخرانس یرک
 مواظب حرز زدنت باش! -
تاق زد ب و تا رکرمیبشددر و بگ نیخواسدددت حال ا ی. چقدر دلم مرونیاز ا  ی. 

ا چهارتا ب یاسپرت زدم. شلوار گرممن مشم شهی. مثل همدمیبرگرده لباس پوش
دار  پیز یبایزانو که ج یتا باال یسددارافن مشددم هیو  دی. بلوز سددفدیخط سددف

با دیسددف یداشددت. کفش ها پول  خورده هیو با  لمیاسددپرتمم آماده کردم. مو
شویسارافنم و ز بیچپوندم تو ج ستم به کمرم. رک پ ستم. گرممنم ب شت  یب دا
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کرد. اصال هم اعصاب مصاب نداشت. معلوم بود که دنبال  یرو م ریز فشویک
 ت:رو ت ت و گف دیکوب فشویحرص ککنه. با  ینم دایگرده و پ یم یزیچ هی

 االغ  *و*ض*ی! -
ش و شرو  کرد به لباس پو س الیخ ی. منم بدنیتند  شتم رفتم  شم و برا مت کفا

که  ییکوچه جا رونی. برونیو از خونه زدم ب دمیدر اتاق. تند تند کفاشددمو پوشدد
نشد  قهیزل زدم به کوچه. پنج دق ینداشته باشه سنگر گرفتم و چهار چشم دید

 ادیز هشی. برخالز همابونیشد. راه افتاد سمت خ دایخانم پ یسر و کله رککه 
س ضعش نر سر و و سر خ دهیبه  صله دنبالش راه افتادم.  شم ابونیبود. با فا  نیا

 بلند کردم و گفتم: یتاک هی یگرفت. منم تند دستم و جلو
 در بست. -

 گفتم: یحال زار هیزد رو ترمز و منم با  راننده
 ن؟یبر نهینبال اون ماششه د یآقا م -

 انداخت و گفت: ینگاه هیبه سر و وضعم  نهیآ یاز تو راننده
 خانم شر نشه برا ما؟ -

 سوارش شده بود بردارم گفتم: یکه رک ینیچشم از ماش نمهیا بدون
 یبیعج یرفتارا هیها  یدوسددت شددده تازگ یمیچند وقته با  هینه آقا خواهرم  -

 داره.
 لو نرم تند گفتم: نمهیا یبرا ستمین نجایود بچه ااز لهجه ام معلوم ب خوب

شجو مونیدوتا نجایتازه اومده ا -  نجایمن فرستادنش ا دیخانواده ام به ام میدان
و شرمنده خانواده ام شم. االنم دختره اومده  ادیسرش ب ییترسم بال یبه خدا م

 چماره اس. نمیرم دنبالش بب یبود سراغش دارم م
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 تمون داد و گفت: یقرار گرفته بود. سر ریثانگار ت ت تا راننده
 شهر پر گرگه دختر جون! نی. تو ایشانس آورده تو باال سرش یلیخ -
ون کردم سر تم یاستفاده م مایخر کردن ن یبرا شهیکه هم یحالت مظلوم هی با

 دادم و گفتم:
سا یم - صال آ شتم فقط  یندارم. تا وقت شیدونم.ا صه خودم و دا تنها بودم غ
 فهمم. یروز و شبم و نم گهیخواهرم اومده د یوقت از یول

سر تمون داد و چ بنده سش و داده بود  یا گهید زیخدا راننده  نگفت. فقط حوا
 به من گفت: ستادیکه ا نیرو به روش. ماش نیبه ماش

 !ستادیوا -
 گفتم: تند

 !نهیخوام منو بب ینم نیجا نگه دار نیهم -
بود که گمش  یون جور که نگاهم به رکشدددم و هم ادهیزود نگه داشددت. پ اونم

 نمنم گفتم:
 چقدر شد! -

 سر تمون داد و گفت: راننده
 . مواظب خواهرتم باش!یبرو...برو تا گمش نمرد -

به چاخانا یکه نم من که کرده  ییخواسددتم عکاب وجدان خوردن پول مردم 
 و گفتم: شیبودم اضافه بشه. ده تومن گکاشتم رو صندل

 ممنون! -
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 که سددمت راسدت یپارک یرفت تو یداشددت م یرو. رک ادهیپ یتو دمیتند دو و
زدم. شرو   یاسپرت م شهیبود. منم از همون جا زدم تو پارک. خوب بود که هم

شدددد. نگاهش هم به  یدرختا رد م نیداشدددت از ب ی. رکدنیکردم نرم نرم دو
تامو آروم تمون م که دارم ورزش م یاطراز بود. دسدد گار   ی. ولنمک یدادم ان

شمام به رک درخت و منم  یسر هی یال دیچیخورده که رفت جلو پ هیبود.  یچ
ساب ییجا هیراهم کج کردم دنبالش  سر هیپر درخت و بوته بود  یکه ح  یه روپ

 دور و برش نبود. کتاب دستش بود. ینشسته بود. کس ممتین هی
 یادیدرخت سددنگر گرفتم. ز هیرفت سددمتش و کنارش نشددسددت. پشددت  یرک

شموک بود. دوتا چماره  نیا دیفهم یشد م یکه از اونجا رد م یهر بزغاله ا م
 ان.

دونم  ینم یبلند شددد. ول ممتین یو از رو دیخودم مواد خر یچشددما یجلو
چه خبر  نجای. چشمام گرد شد. ادنیشد که هر دوتا شرو  کردن به دو یچ هوی

به خودم  نارم رد شدددد و از یمیدادم و همون موقع  یتمون هیبود.   یرو از ک
 و داد زد: دیشمشادا پر

 !سیبدو پل -
شن سیپل کلمه  هیچند ثان ؟یچ یبرا سیپل س؟یهنگ کردم. پل شتریب دمیو که 

ش ست دیطول ک سرم و عقب گرد کردم و در  دمیکوب یتا مغزم راه افتاد. دو د تو 
شرو  به دو دهیدو یکه رک یجهت م الف صدا دنیبود   غیو ج اهویه یکردم. 

مغزم راه  ظهلح هیپارک.  یراهم و کج کردم به سددمت خروجاومد.  یو داد م
. ادیز یلینه خ ی. سددرعتم و کم کردم ولدمیدو یهمه تند م نیا دیافتاد. نه نبا
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 یبدن تیرشته ام ترب یبود. ناسالمت شتریب یآدم معمول هیباالخره سرعت من از 
 بود. زیشک برانگ شتریب دنیتند دو یادیز یبود و بدنم آماده. ول

ه پارک بود. انگار ک ی. نگاهم به وروددمیدو یبه اطرافم نگاه کنم م نمهیا دونب
 .دمیرس یبهش م دیاونجا در باغ بهشت بود که من با

 که ییتاوان کارا یخوا یم یزود نیخوردم. بابا به ا زیغلط کردم. چ ایخدا -
م ر یراسددت م هی رونیدر که رفتم ب نیمن غلط کردم. از ا ؟یاریکردم و سددرم ب

 زنم به چاک. یکنم و م یو جمع م لمیو تمام وسا یاون خونه آشعال یتو
 لب ند پهن اومد رو لبم. هیو  رونیبه در از در زدم ب دمیرس باالخره

 دمت گرم. جستم! ایخدا -
سته بود که  یفمر تو نیهنوز مزه ا یول ش و  چنگ انداخت و کتفم یمیدهنم نن

فک  یاعمال برگشددتم و خوابوندم تو نینگ یفرمول که رو هیگرفت. منم طبق 
شد ول یچه غلط دمیزدم تازه فهم یطرز. وقت شل  ست طرز  شونه  یکردم. د

و  اششددده بود. با اون دسددتش چونه  یگاو زخم نیام و ول نمرد. چشددماش ع
 لحن تند گفت: هیلمس کرد و با 

 ن؟یبرد یم فیتشر ییجا -
 دهنم و قورت دادم. آب

 ؟یکن یمامور قانون بلند م یرو خاک بر سرت شد سرمه دست -
شما با ستم چ یوق زده زل زدم بهش. نم یچ بگم.چند بار دهنم و باز و  یدون

 بسته کردم و بعد مثل منگال گفتم:
 سالم! -
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 هیخنده  هیحرز زدنم. لبم و گاز گرفتم. طرز  نیخاک بر سددر من با ا یعنی
 کرد و گفت: یور
 سالم! کیعل -

 زد: صداشو باال برد و داد بعد
 !یتیستوان هدا -
ش یرو از سمتمون!  هیبا  یخانمه چادر هی دمیقد درازش کله ک اخم گنده اومد 

سمت اون خانمه هول داد و  شونه گرفت و به  شه منو از  انگار که موش گرفته با
 گفتم:

 خانم بازداشتن! -
ال اصدد یدونسددتم چرا بازداشددتم ول یدر واقع م یعنیکه کال تو هنگ بودم.  من
شتم رفتار م یعیطب یلیشد. من که خ داشیاز کجا پ نیونم اد ینم ردم. ک یدا

پائ روزیبا همون لب ند پ به من زل زد بود. نگاهم اومد  نه اش   یو رو نیمندا
 اش قفل شد. نهیس
 اصل یمیعطا کر ریام
. خانمه داشت کشون یکشه تا اسمشو بگ ی! سه سال طول میاوه چه اسم -

مار  غیگرفتم ج میبرد. اول تصددم یکشددون منو م به من چ و داد کنم و بگم 
بچه مودب و آروم رفتم  هینقشدده ام عوض شددد. مثل  هیثان کیدر  ی. ولنیدار

ستم تو ش سبز ین شتم. اومده  یکه اونجا پارک بود. من که گ*ن*ا*ه یون  ندا
 نبود. یمشمل چیبودم تو پارک بدوم. پس ه

هنگ کرده بود. داشتم برخورد من  نیاصل خودشم از ا یمیکنم جناب کر فمر
کردم که بهت زده شددده بود مثال. من که باالخره ثابت  یم یرو باز ینقش آدم
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شدددم لکت  رشیتازه که درگ جانیه نیگ*ن*ا*هم پس چرا از ا یشددد ب یم
 شدم! نمینشده بودم که ا ریوقت تو عمرم دستگ چینبرم. ه

شددمم که چ میبود ابونیخ یانتها یبعد ابونیخ یتو دیچیکه راه افتاد و پ ون
س یافتاد به رک شت تاک ش یگرفت. ک*ث*ا*ز*ت. از تو یم یکه دا با  نیما

 هیگرد شددده نگام کرد.  یو با چشددما دیچشددم غره نگاهش کردم که اونم منو د
 اروک نیخر بودم اگه ا یعنیدم.  یحتما لوش م دینگاش کردم که فهم یجور

 کردم. ینم
 ایکردن  یم هیداشددتن گر ایردن. مدام همه فش فش ک یدم کالنتر میبرسدد تا

لحظه به خودم شک کردم. نمنه  هیخمار بودن و آب از دماغشون راه افتاده بود. 
ه در ک ی. جلویرم کالنتر یدارم م لمسیهمه ر نیبدتر به من شددک کنن که ا

م. کرد یبودم چمار احمقانه ا دهیواقعا ترس برم داشددت. تازه فهم میشددد ادهیپ
کار ب قا یبرم رو یمنم حتحاضددر بودم هر  رو هم  یمیاصدددل کر یگل او آ
سم از دلش درب شما ارمیبب*و* سرم بر دارن. با چ ست از   نگران زل یبلمه د

 نیاز چندتا ماشدد گهیو چند نفر د یمیاصددل کر یزدم به دور و برم. همون آقا
در همه شددون اخم  ی. جلویشدددن و همراه ماها راه افتادن سددمت کالنتر ادهیپ

باشددم مممنه االن  الیخ یهمه ب نیا دمی. دمیبودن تا ماها رد شدد سددتادهیکرده ا
دسددت همون خانمه رو که  نیهم یاوباش برا نیا یببرنم تو بازداشددتگاه قاط

واقعا زار بود و  گهیکه د یاومد گرفتم و با حالت زار یداشدددت کنارمون راه م
 نبود گفتم: لمیف

 نمردم...اشتباه شده! ی...من کاردیخانم بب ش -
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که زدن بودم فمشددو آورده  ارویاون خانمه جوابم و بده همون  نمهیقبل از ا یلو
 نگاه بهم انداخت و گفت: هی نیبودم پائ

 به به باالخره زبونت باز شد. -
 نمردم! یبه خدا من کار یول -
 ؟یگ یکه راست م یمیآره...تو  -

و  کردم ! اخمنمهیخواد مثل ا یدلت م گهیچک د هیتا بهش نگم  دمیو گز لبم
 دوباره به همون خانمه گفتم:

 خوره معتاد باشه! یم ملیه نیبابا اصال به ا -
 به خودم اشاره کردم! و
شت منو برانداز م ارویتنها دختره که اون  نه ا که واقع یعنیکرد.  یهم پرو پرو دا

در و داشددتن  یبود جلو دهیشددده ها رسدد ریبشددر. صددف دسددتگ نیرو داشددت ا
با فیگرفتن. ک یبود و مکه همراهشددون  یلیوسدددا . حتما زایچ نیو ا لیو مو
 فتم:با حرص گ شههم در کار بود. چند نفر مونده بود که نوبتم ب یبدن یبازرس

 خانم چند بار بگم اشتباه شده. -
 بردم باال و گفتم: ییصدامو با کمال پرو بعدم

 خوام با مافوقتون صحبت کنم! یمن م -
من واقعا جا  ییاز پرو نمهیرفته نگام کرد. مثل اباال  یابرو هیبرگشت و با  پسره

 خورده بود. زل زدم تو صورتش و گفتم:
 نیگ*ن*ا*هم...من و اشددتباه آورد یکنم! من ب یم تیثیمن واقعا اعاده ح -
 !نجایا
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از اتاقا اومد  یمینفر از  کیصددددام رفت باال باالخره انگار جواب داد.  یوقت
 و داد زد: رونیب

 ه؟چه خبر نجایا -
ره که وسط  یهست خرش م یهر ک نیشمردم و گفتم ا متیفرصت و غن منم

شو برده باال. برا یکالنتر و  نرویصف خودمو انداختم ب یاز تو نیهم یصدا
ن م یبرداشددتن ول زیدو نفر سددمتم خ یمیحرکت من  نیسددمتش. با ا دمیدو
 همون آقاهه و تند گفتم: یبودم جلو دهیرس

گم حرفم و  یبه همماراتون م یاه شده من هر چجناب سرهنگ به خدا اشتب -
 دن. یگوش نم

 منو گرفته بود. یخانمه اومده بود و بازو همون
 برگرد سر جات. االی یگفت از جات تمون ب ور یک -
به مرد یمن ب یول به او خانمه  با ا یکه موهاش جو گندم یتوجه   نمهیبود و 

 اومد گفتم: یمهربون به نظر م یاخم داشت ول
 نمردم. یام. من کار یبدن تیترب یابا اشتباه شده. من دانشجوب -
 بار همون فضول محله بود که اومد جلو و به سرهنگ سالم داد و گفت: نیا

چه  نایکه ا نیدون یگردونم تو صف. خودتون م یقربان االن برش م دیبب ش -
 هستن! ییگرایباز

گاه مه ح سدددهیبغضددم گرفت. دراز مسدد ره. فمر کرده پل ناخودا با ه ق داره 
 حرز بزنه. ینجوریا
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ن م یگ*ن*ا*ه یب ی. وقتنیصحبت کن ینجوریبا من ا نیآقا شما حق ندار -
شما شما  شد من از  سرهنگه انگار واقعا فهم یم تیثابت   من دیکنم. جناب 

 نمردم چون گفت: یکار
 ! بعد رو به من با همون اخم گفت:یتیولش کن هدا -
 تو اتاق من! دیایب -

 تند گفت: یتیهدا
 بده! لتویموبا -

 و درآوردم و دادم دستش و گفتم: میگوش منم
 ندارم. یزیچ گهید -
شما ییجورا هی سره هم با چ شموک نگاهم کرد. پ زل زده بود  شیقورباغه  یم

 یکه خورده بود و همون جا تالف یخواسددت چم یدلش م نمهیبه من و مثل ا
 دیاجا به بعد ب نیهنگ. خوب از ااتاق سر یاعتنا به همه اشون رفتم تو یکنه. ب

به  ی. ولیضددولف ینباشدده رفته بودم دنبال رک یکردم. هر چ یبا دقت عمل م
شم بعد برم لوش بدم. چه م یجون خودم م ستم مطمئن  ستم خودم  یخوا دون

 و داد زد: زشیافتم. جناب سرهنگ برگشت پشت م یم ریگ
 !یمیکر -

 باره سالم داد.اتاق و دو یدرازه خودشو پرت کرد تو همون
 بله قربان! -

بودم و منتظر بودم که حرز  ستادهیکتک خورده گوشه اتاق وا یمثل بچه ها من
سرهنگ رو  یشدم و کمتر جفتک م یم یدختر خوب دیبزنم. االن با انداختم. 

 گفت: یمیبه کر
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 !؟هیچ انیجر -
 شدن. ریدستگ هیهم همراه بق شونیپارک...ا میرفته بود -

سم الله گفت هیبود. منم  حیکرد انگار منتظر توض یگاهبه من ن سرهنگ  هیم و ب
 و گفتم: دمیکش قینفس عم

 !هیچ انیدونستم جر یمن واقعا نم -
 گفت: سرهنگه

 !ستین یاون پارک خوشنام -
و دهنش  واستیکرد. دلم م یداشت با پوزخند نگاهم م یمیدادم. کر سرتمون

 واسه من ن نده. گهیجر بدم که د
 اطراز. نی. تازه اومدم استمیرو بلد ن نجاهایا ادیجوام. زمن دانش -
 گفتم: یخودم اشاره کردم و م به
 هیبره از  دیگفت با میخواسددتم برم بدوم. هم اتاق ی. مهیبدن تیرشددته ام ترب -

 تونم همراهش برم. یاگه ب وام م رهیبگ یامانت هی ینفر
ستگ یبار رک هیکردم.  یزنم تو دلم خدا خدا م یحرفارو م نیا یوقت شه و ن رید

کرد. اون م*ر*ت*ی*ک*ه  یلو بره. سددرهنگه هنوز منتظر نگاهم م یهمه چ
 کرد. آب دهنم و قورت دادم و گفتم: یدرازم با شک بهم نگاه م

شتم م - سمت  دمیدو یمنم همراهش اومدم. دا ستم رفت  سره رو هیکه دو  یپ
سته بود و  ممتین هی ش ستش بود. بعد د هین من  دون یمه دارن مه دمیکتاب د

مه م یچه م جایا انیدونسددتم فمر کردم ه کنن. من داشددتم راه  یورزش م ن
 آقا... نیا هویرفتم که  یخودمو م
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 دست اشاره کردم به اون پسره و گفتم: با
 چنگ زد کتفم و گرفت. هوی -

 رد خور نداشت ادامه دادم: یبود ول یشیبار نما نیبا بغض که ا بعدم
 کنه! یهنوز جاش درد م -
سره زل زدم. نگاهم رو چونه اش بود. انگار خودش هم  و شت ادیبه پ  یهمون م

ست بزنم ز یکه خورده بود افتاده بود. چقدر دلم م د ش ینم یخنده. ول ریخوا
رفتم زندان. دوباره رو به سددرهنگ  یراسددت م هیکردم  یکارو م نیچون اگه ا

 گفتم:
 شده! یچ دمیفهم یاالن شوکه بودم نم نیمن تا هم -
ش به صورت یبعد ساکت شدم و مظلوم به سرهنگه نگاه کردم. سرهنگ دست و

 و به من نگاه کرد و بعد رو به پسره گفت: دیکش
 د؟یدو یکجا داشت م -

 نگاه پر حرصشو از من گرفت و گفت: پسره
آد سمت در. بعدم  یداره م دمشیدر نره. د یبودم که کس سادهیمن کنار در وا -

 رو منم گرفتمش. هادیپ یرفت تو
 دوباره برگشت سمت منو گفت: سرهنگ

 همراهته! تیکارت دانشجو -
 سر تمون دادم: تیهمون مظلوم با
 .ارهیتونم زنگ بزنم دوستم ب یم یول رین  -

 با حرص گفت: پسره
 باشه! نیدر ب یاگه کارت -
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 ساکت باش! یمیکر -
گاه ابروهام باال پر دسددت کرد و از  زیماشددو ر. اونم چشدددیخودم نبود. ناخودآ

 نگفت. سرهنگ به تلفن اشاره کرد و گفت: یزیسرتاپامو برانداز کرد و چ
 زنگ بزن! ایب -
 و گرفتم: نیسمت تلفن و شماره نگ دمیشدت دو به
صال کدوم گوریامدیاالغ کالس چرا ن ییسالم دخترک کجا - ست ی. ا ه ک یه

 ده! یجواب نم لتیموبا
 وسط حرفش: دمیپر
 جان! نینگ -
 ساکت شد و بعد گفت: نیگن

 !نمهیاوه اوه اوضا  خرابه مثل ا -
 !یبه من بمن یمحبت هی شهی...مزمیبله عز -
 یطباز چه غل ؟یهست یانضباط تهیشده؟ کم یفاجعه است. چ نمهینه مثل ا -

 کردن ازت؟ تیاستادا شما ؟یکرد
 وسط حرفش: دمیپر باز
 ام! یمن کالنتر نینگ -

 گفت: یممث با نگران هیو بعد از  واقعا خفه خون گرفت نینگ
 ؟یجد -
 ...نجایا یاریب یمنو بر دار ییبره خونه و کارت دانشجو شهیآره...م -

 . رو به سرهنگ گفتم:ستمیآدرس بلد ن دمیکردم و د یفمر بعد
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 کجاست؟ نجایآدرس ا دیبب ش -
 آدرس داد و منم تند تمرار کردم. بعدم گفتم: اونم

 .ایتو رو خدا زود ب نینگ -
 آم. یرم سراغ خونه تو و زود م یرفتم خونه م یباشه باشه من االن داشتم م -
 دستت درد نمنه. -
 ها اومدم. یخداحافظ. نترس -
 !یباشه مرس -

صندل بعدم شمر کردم. اونم  سرهنگ ت شتم و با ادب از  هم رو ب یتلفن و گکا
 نشون داد و گفت:

 ه؟یاسمت چ -
 !یریسرمه...سرمه کب -
 !سی. اسم دانشگاه و آدرسشو و آدرس خوابگاهتو بنوسیو بنومش صاتت  -

شتم و دادم  هی بعدم شتم و تند تند نو سمتم. منم کاغک و بردا کاغک و هول دادم 
 بهش انداخت و گفت: یدستش. اونم کاغک و برداشت و نگاه

 !؟هییکجا هیاسمش چ تیهم اتاق نیخوب ا -
 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

. ییخونه دانشجو نیا یمن تازه رفتم تو یکسانا محموداسمش رکساناست.ر -
 شناسمش. ینم ادی. زستین شتریدو هفته ب

 !رونیب یرفت یراه افتاد یشناس یکه نم یچطور با کس -
 کردم. یاستفاده م میگریاز همه هنر باز دیبا نیو نادم انداختم پائ سرم

 من رفتن... بعد از اومدن می... هردو هم اتاقمیدونم. تنها بود ینم -



wWw.Roman4u.iR  80 

 

 گفت: تیبا جد سرهنگ
 ؟یواسه چ -
 رفتن. یمی یمیدونم...من تازه سه چهار روز بود اومده بودم. بعد  ینم -

 کرد و گفت: یفمر سرهنگ
 بود؟ یاسمش چ یدختره...گفت نیهم -
 رکسانا. -
 نداشت؟ یرفتار مشموک نیآره هم -
 خورده فمر کردم و بعد گفتم: هی

کردم  یفمر م لی. اون اوادیخند یم یهمش الم یولدونم.  یمشموک که نم -
 باشه! یزیچ یضیمر دی! بعدا فمر کردم شاهیدختر شاد

عطا خان دارز اصل  ریام نهیصاز کردن س یسرهنگ باال رفت و صدا یابروها
 کنه خنده. مس ره. یم یداره سع یلیخ دمیهم اومد. نگاهش کردم. د

 !گهید -
 نبود.خوب  ادیخوب راستش اخالقشم ز -
 ؟یچ یعنی -
ت رف یشددد باهاش حرز زد. بعد م یکه نم نقدریبود ا یعصددبان ییوقتا هی -

 شنگول بود. یادیز شهیشد. بعد از حمام هم یحمام حالش خوب م
 یحرفارو داشددتم راسددت م نیبار سددرهنگ هم خنده اش گرفته بود. من ا نیا

م ه یهر خل تقصر خودم بود. دمید یکردم م یگفتم. خوب حاال که فمرشو م
 چه خبره! دیفهم یم دیکه بود با
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 گم! یبه خدا راست م -
 تمون داد و گفت: یسر سرهنگ

 ؟یتو کدوم خوابگاه بود -
 به کاغک انداخت. ینگاه و
شجو هی ستیخوابگاه ن - شدم. جاهیخونه دان  دایپ گهید ی! منم به خدا مجبور 

 س ته! یلی! خمینفر اونجا هست ینمردم. س
 داد و گفت: سر تمون سرهنگ

 .ستیجور جاها ن نیا یهم رو ینظارت چیمعموال ه -
ش منم سرهنگ بعد از ادمیسر تمون دادم و آه ک  ریحرز کاغد و داد به ام نی. 

س مایو ن نیبعد. نگ قهیرفت. چند دق یسالم نظام هیعطا و اونم بعد از  . دنیر
 طرفم و ب*غ*لم کرد. دیمن دو دنیبا د نینگ
 ؟یخوب -
 له شدم. خوبم! جان نینگ -

 واقعا نگران شده بود. از من جدا شد و گفت: نینگ
 ه؟یچ انیجر -
 ؟یگم! کارتمو آورد یبعدا م یچیه -
 آره. -
 یبه من نگاه م یحالت زار هی. با مایکارت و بهم داد. تازه نگاهم افتاد به ن و

با ا کیلب ند کوچ هیکردم.   کرد و اومد دایکارم جرات پ نیبهش زدم. انگار 
 طرفم.

 حالتون خوبه؟ -
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 مزاحم شما شدم. دیبله بب ش -
تا ا ینه خواهش م - جایکنم.  ما ا ن جایهزار جور فمر کردم. شدد مار م ن  یچ
 ن؟یکن
 گم! یبعدا م -

عطا هم  ری! همون موقع امزیم یسرهنگ و کارتم و گکاشتم رو زیسمت م رفتم
 کاغک و گکاشت جلو سرهنگ و منتظر موند! هیاومد تو 

 .دیائبفرم -
 :دیپرس ماینگاه به کارتم کرد و رو به ن هینگاه به کاغک و  هی سرهنگ

 ن؟یبا خانم دار یچه نسبت -
 اشاره کرد و گفت: نیبه نگ ماین

 دوست خواهرم هستن. -
 فضول! نقدری. پسرم ادیعطا خان به وضوح باال پر ریام یابروها

 !نشونیشناس ینم یلیپس خ -
 فت:گ یجد یلیجلو اومد و خ ماین

شناسمشون.  یهست که م یبا ما رفت و آمد دارن. االن دو سال شونیا رین  -
فهمم مشددمل  یهسددتن. هنوزم نم نجایا دمیاالن واقعا تعجب کردم که فهم

 و زدن؟ فشونیمزاحمشون شده؟ ک یکس ه؟یچ
 گفت: مایکارت و بهم برگردوند و بدون توجه به ن سرهنگ

ده  ی! جواب اسددتعالمم نشددون میسددتینکاره  نیات معلومه که ا افهیاز ق -
 !یرن رونیب یشناش یکه نم یکن با کس یسع گهید ی! ولینداشت یمشمل
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 نیهم یکنه اون وسددط برا یداره غش م دمیکرد. د یهنوز نگران نگاهم م ماین
 گفتم:

 .ستین یمهم زیبه خدا چ مایآقا ن -
با  ریام یعنی طا  گاه م مایبه ن یحیتفر هیع م ین گار او تارکرد ان  خیده موزه 

بودم  یهم زد یمیبعد از چک  شهیباستان! تند کارتم و برداشتم. کاش مثل هم
 شد. رو به سرهنگ گفتم: یدلم خنک تر م ینجوریتو ساق پاش. ا

 چشم جناب سرهنگ! -
صل کر بعد س نیکه هنوز ع یمیرو به ا ست به  ود ب ستادهیا نهیمجسمه اونجا د

 گفت:
 تونن برن. یخانم م -

 اومد ستم و دستم و گرفت. نیو نگ دمیکش یحترا نفس
 !میبر -

 مایبه ن حیهنوز با همون تفر میسمت در از کنار پسره رد شد میراه افتاد ییتا سه
گاه م تاق ب ین با ی. جلومیزد رونیکرد. از ا  میگرفتم و زد لیو تحو لمیدر مو

 صدام زد: یمیکه  می. هنوز دو سه قدم نرفته بودرونیب
 !یریخانم کب -

 له کنم. نویوقتش بود که بزنم ا گهیعطا بود. د ری! امبرگشتم
 بله! -
 گفتم: نیکرد. به نگ یبرگشته بود و نگران نگاهمون م ماین

 آم. یمن م نیشما بر -
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 نیبچه آبرو داشتم. نگ نیا یدهنم و باز کنم. هنوز جلو مایخواستم جلو ن ینم
طا ع ریا شددد و باالخره رفت. امپا به پ ماین یگفت و راه افتاد. ول یهم باشدده ا
 کاغک و گرفت سمتم و گفت: هیجلو اومد و 

 زیچ ایشددد  یخبر تونیباشدده. اگه از اون هم اتاق شددتونیشددماره منه پ نیا -
 یادیو ز دیخند یادیز یمی! مثال نیبه من اطال  بد دنید یا گهیمشددموک د
 شنگول بود!

شماره نطوریباز بود. که ا ششیو گرفتم. ن کاغک ! با فهیانجام وظ نیدادن در ح. 
 تمس ر شماره رو گرفتم و گفتم:

 فمتون چطوره؟ یراست -
 لحظه رنگ نگاهش عوض شد و از اون حالت شوخ در اومد و تند گفت: هی

 به سالمت! -
 با تمس ر ادامه داد: و
 پس افتاد طرز! یاز نگران -

 گفتم: لب ند زدم و هیبود نگاه کردم.  ستادهیدورتر ا یکه کم مایو به ن برگشتم
 برم. گهی! من دنیگ یبله راست م -
 با همون لب ند بهش گفتم: و
 !یمیاصل کر یخداحافظ آقا -

 بهش کردم که با حرص گفت: پشت
 اصل! یمیکر -

 رفتم برگشتم و گفتم: یجور که م همون
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 کنه! یم یچه فرق -
ما و ندادم.  یبه چشدد حل   ینوش جونت. پسددره پرو. م یعنیوق زده اش م

ا شد. ت یبعدا الزم م دینکاشت. شا یزیچ هی یخواستم شماره رو پاره کنم. ول
 اومد سمتم: مایعطا دور شدم. ن ریاز ام

 چمارت داشت؟ -
 کنه! یبا من صحبت م یمیصم یلیحواسش نبود که داره خ انگار

 کنه! یاومده عکر خواه شیخواست ب اطر مشمل پ ینبود. م یخاص زیچ -
لب ند پهن بهش زدم که اونم فمر کنم از  هید و منم فقط مشددموک نگام کر ماین

 جنبه! یحال رفت. پسره ب
کردم به خورد  فیتعر سددهیپل یکه برا ییمجبور شدددم همون ماجرا نیماشدد تو

ر خورده شددک حرفامو باو هیبا  مایواقعا نگرانم بود و ن نیبدم. نگ نمیو نگ ماین
خورده صدام و بغض  هیمو  مهشنایصحنه درام زدم تنگ نما هیآخرش  یکرد. ول

تا نفس عم ند که ن دمیکشدد قیدارم کردم و چ بده  حالم  کال اون  مایکه مثال 
تازه کل زارویچ نیشدددک و ا یماجرا لدار یفراموش کرد و   یداد. وقت میهم د

 شد و گفت: ادهیپشت سرم پ نمیام کردن. نگ ادهیخونه خودم پ یجلو
 هیدختره  نینداره؟ نمنه ا یرموندن خط نجایا یکن یگم سددرمه فمر م یم -

 کنه؟ یچمار م ی. اگه بفهمه لوش دادارهیسرت ب ییبال
با  یعنینمرده بودم.  نجاشددوی. فمر ادمیلحظه واقعا ترسدد هی تاق   هیاالن تو ا

 ضامن داره نشسته بود و منتظر بود من برم تو اتاق و پوستم و بمنه؟ یچاقو
ا ب نیدو سدده بار قورت دادم. نگنگاه به کوچه بن بسددت کردم و آب دهنم و  هی

گام م ینگران عداز ا ین عا ب مه ق نیکرد. خوب واق فهیه  پیگرفتن و تر ا
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 یچونه ا نیهم یترسم. برا یم زیچ نیبود بگم دارم ع عیواقعا ضا یورزشمار
 باال انداختم و گفتم:

 حرفاست که ب واد واسه من دردسر درست کنه! نینه بابا اون جوجه تر از ا -
 دلم به خودم گفتم: یتو بعد

 ابله! یکن یسمته م یدار یغلط کرد -
د. کم نشدد شیاز نگران یچیانگار ه یول نیلب ند دندون نما بهش زدم. نگ هی و

شت ول یادیگند ز یاخالقا نینگ ییخدا  دختر یلیمورد خ نیوجدانًا در ا یدا
 بود. یدوستاش واقع یبرا شیبود. نگران یبیعج

 گفت: نیشد و رو به نگ ادهیشد پ ینصحبت ما طوال دیکه د ماین
 هست؟ یمشمل -

 ند اعتماد به نفسددم بهش لب رهینگاه به من که داشددتم مثال با تمام ذخ هی نمینگ
 انداخت و گفت: ماینگاه هم به ن هیزدم و  یم
 نه...فقط... -

 و گفتم: نیشونه نگ یزدم رو یدست
 هم هستن! هگینفر د ی. سستمیبابا... باهاش تنها که ن الیخ یب -
شت کم کم نگران م ماین شون کنم برن تند  نمهیا یشد. برا یهم دا زود تر رد

 گفتم:
 راحت! التیزنم. خ یهست بهش زنگ م یمشمل دمیاگه د -

رفتن. حاال سددرمه موند و حوضددش. آب  مایداد و با ن تیباالخره رضددا نینگ
و صلوات بلد دعا  یدهنم و قورت دادم و رفتم سمت در خونه. با هر قدم هر چ
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 انداختم اطیح ینگاه تو هیدر  یجلو دمیرسدد یبودم خوندم و فرسددتادم. وقت
واقعا  ای داوم یبه نظر م ینجوریبودما دهیدونم چون ترسدد ینبود. نم یخبر

خوب، بد، زشت  لمیخلوت تر بود. فقط در اون لحظه آهنگ ف شهیخونه از هم
ص اطیح یاز توبوته که باد بزنه و قل ب وره و  هیکم بود و با  شه تا اون  حنه رد ب

 کنه! دایپ تیدوئل کردن واقع یاسترس زا
شتم تو هی با سم الله پام و گکا س یب شمر ک شل یخونه. خوب خدا رو   کیبهم 

نشد نفسم و راحت ول کردم و تند  یرو هم که برداشتم و خبر ینمرد. قدم بعد
اقم. در اتاق سمت ات دمیب*غ*لم و دو ری. کفاشم و زدم زیرفتم سمت ورود

خله  یرک زا یاتاق. نه خدا رو شددمر خبر یو باز کردم و خودم پرت کردم تو
شتم ز شم و گکا  دید هیو  اطیت ت. از پنجره ح یرو دمیت ت و پر رینبود. کفا

 .دمیزدم و پرده رو تا ته کش
 . من هنوز جوونم.رمیبم دیمن نبا -

 ینگاه به پنجره م هیهم  شدددم. گه گاه رهیت ت چمبره زدم و به در اتاق خ یرو
گاه داشددتم به  یفمر نمنم نم یکردم به رک یانداختم. هر کار م شدددد. ناخودآ

 کردم. یکنه فمر م ستیتونه منو باهاش سر به ن یم یکه رک ییروش ها
کنه و بعدم فرار  کیدر و باز کنه و سدده بار بهم شددل هویاالن  نیتونه هم یم -

شب که خوابم ب یکنه. م سرو بسر ادیتونه  شا خیتا ب خیاغم و   نیهم دمیببره. 
 اتاق. ینارنجک بندازه تو هیرو بشمنه و  شهیاالن با آرنج ش

 زدم پس کله ام و به خودم گفتم: یمیکردم و  یپوف
ضانورد و جد نیا یلیخ گهیسرمه تو د - ره ! نارنجک؟! دختیگرفت شیدختره ف

 !یعمل
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 ت ت ولو شدم. یشدم و رو الیخ یخورده ب هیفمر انگار  نیا با
 ده! یبه آدم استرس م یاخالق گندش ه نیبا ا نمیآره بابا. نگ -

فمر  نیو در همون ح دمیفشنگ از جا پر نیباز شد! و من ع هویموقع در  همون
 کردم.

 خواد استفاده کنه! یم کینامرد از روش سه بار شل -
 زدم پشت ت ت. رجهیفمر ش نیبا ا و
 سرمه! -
ز جام آوردم و تند ا رونیسرم و از پشت ت ت ب یقلقلمتعحب کوفته  یصدا با

 اخم کردم و گفتم: هیامو صاز کردم و  نهیبلند شدم و س
 چه وضع تو اومدنه!؟ نیا -

نگاه متعجب به من انداخت و بعدم قل خورد و اومد تو اتاق و  هی یقلقل کوفته
 گفت:

 اومده بود دم در! سهیپل هیپات  شیپ نیهم -
 نیبه ا نجایخودشو رسونده ا یچطور یمیاصل کر نیا یعنیگرد شد.  چشمام
 سرعت.

 چمار داشت؟ -
 سوال کردن و رفتن! تیاز چند تا از بچه ها درباره هم اتاق -
 :دمیپرس دیترد با
 ؟یرک -

 :دیپرس جانیسر تمون داد که اره و بعدم با ه اونم
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 چمار کرده؟ -
هسددتم و  یهم اتاق یخواسددت همه بفهمن با چه موجود یدلم نم ادیز خوب

س شم ک ست ندا کردم و امروز کجا بودم.  یبفهمه من چه غلط یصد البته دو
 خونسرد گفتم: یلیخ نیهم یبرا
 دونم! من خبر ندارم! یمن چه م -
 همون لحظه بود که به خودم گفتم: و
ارم ک گهیبفهمه لوش دادم د یرک هی. فقط کافسددتیموندن ن یجا گهید نجایا -

 تمومه!
 .رونیکالس عصر و هم زدم و از خونه زدم ب دیوض کردم و قع لباسامو

شبم بگردم من  گهید یجا هیافتم دنبال  یاالن م نیاز هم - صبح تا  شده  اگه 
 مزخرز یشددرط بند هی. عقلم که کم نشددده ب اطر سددتمیبمون ن نجایا گهید

 جونم و مفت مفت بدم بره.
مورد  هیو من هنوز دانشددگاه شددرو  کردم. شددب شددده بود  کینزد یبنگاها از

ساب سه  دایهم پ یدرست و ح صاحب خونه  نمرده بودم. اگه خونهه خوب بود 
گه همه باال بود. ا هیکلفت داشت. اگه صاحب خونه خوب بود کرا لیتا پسر سب

 به تمام معنا بود. یآشغال دون هیموارد خوب بود خود خونهه 
ودم. شددده ب دیاامن بایتقر گهیو خسددته برگشددتم خونه د لیشددب که ذل خالصدده

 نیط نگفق ینبود. عصر یاز رک یاتاق هنوز خبر یدوباره با ترس و لرز رفتم تو
. ندمشچویبار زنگ زد که چرا نرفتم کالس منم گفتم امروز حوصله ندارم و پ هی

 دیفهم یم اگهبفهمه. بدون شددک  ممیاز تصددم یزیخواسددت فعال چ یدلم نم
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که اون داشددت و چشددم  یفوالد زرهگفت برم خونه اشددون و با اون مامان  یم
 رفتم اونجا. یعمرا م نهینداشت منو بب

نشد. هم خوشحال  داشیاون ورا پ گهید یهفته شد و رک هیتنها اون شب که  نه
آد هم عکاب وجدان داشددتم که االن کجا آواره شددده دختره  ینم گهیبودم که د

 با اون اوضاعش! چارهیب
سنده نمردم.  کینزد یبنگاهابه  گهیدنبال خونه بودم. د همچنان شگاه هم ب دان

ه با بشدد یرفتم. گفتم اگه دور باشدده ول ینشدددن خونه مدام دور تر هم م دایبا پ
به ول ای یتاکسدد  دایپ یخونه ا یموردم نبود. وقت هی یاتوب*و*س اومد هم خو

 روز که از هیکه  دمشدد یرفتن م الیخ ی. کم کم داشددتم بامدیهم ن ینشددد و رک
 شته بود.ت تم گکا یرو ادداشتمی هی. ستین یرک لیوسا دمیشتم ددانشگاه برگ

 آنتن  *و*ض*ی! میرس یبه هم م -
صبح بعد از رفتن من اومده و  دمی. از بچه ها پرسدمیترس واقعا که اونام گفتن. 
شددبا هم خواب راحت نداشددتم. هر لحظه  گهیوضددع د نیبرده. با ا لشددویوسددا

س یمنتظر بودم رک سه و پو  یهر جا بار گفتم نیا نیهم یتم و بمنه! برااز راه بر
 رم. یکردم م دایلونه موشم پ هیشهر  نیا

شده بودم م یروز از روز ده شت  شت. با نگ یکه بازدا شت نیگک  از کالس میدا
 سنگ زد و گفت: ریز یلگد نیکه نگ میگشت یبرم

 خاله رو دزد برده! نیماش -
 تعجب برگشتم و نگاش کردم و گفتم: با
 ؟یک -
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 !شبید نیهم -
 کجا بوده؟ -
کم خونه شددون پرته! اومدن  هیام. وقت خونه اون خاله ریبودن تا د یمهمون -

 .ستین نیماش دنیبرن د
 تمون دادم و گفتم: یسر

 نشده؟ یخبر -
 باال انداخت و گفت: یچونه ا نینگ
مثل شددوهر خاله  نقدرمینشددده! ا یکه خبر دادن هنوز خبر شددبینه بابا. از د -

 بشه! دایبشه...اصال پ دایپ یک ستیمن هست که معلوم ن یخدابنده 
 تمون دادم و گفتم: یسر

ست که آدم پارت نجوریا - سوت  یم یجاها سه  شه... شته با شنا دا خواد...اگه آ
 کنن! یم دایو پ نیبرات ماش

 بهم زد و گفت: یتنه ا نینگ
 کنه! یم یچه فرق سیپل یچرت نگو...برا -

 و گفتم:باال انداختم  یا شونه
 خوره.... یهمه جا به درد م یپارت -

بهم  هسیپل ارویافتادم که اون  یشماره ا ادی هویبزنه که من  یحرف هیاومد  نینگ
 و گفتم: نیکتف نگ یداده بود. زدم تو

 دارم! سیپل یآشنا هیمن  نینگ -
 مشموک نگام کرد و گفت: نینگ
 تا حاال! یاز ک -
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 گ بزنم؟بهش زن یخوا یاز همون وقت...م -
 کرد و گفت: یفمر نینگ
 !؟ییباهاش آشنا یلیخ یعنی -

 و گفتم: دمیو چند بار جو لبم
 باالخره آشناس. یکه نه ول یلیخ -

 دوباره راه افتاد و گفت: نینگ
 کنه! مونیضا میزنگ نزن -
 گفتم: دیترد با
 باشه! بزنم... یآدم یجور نیخوره ا ینه بابا بهش نم -

 اخت و گفت:باال اند یشونه ا نینگ
 ...دیدونم...شا یخب نم -

 و کل نیزم یو در آوردم و کوله ام و گکاشددتم رو میگوشدد نیتوجه به نگ بدون
 کردم. دایپ ارویش م زدم تا باالخره شماره اون  باشویج
 ش؟یشناس یحاال از کجا م -
 ..ی...آقایو داد....آقا نیکه اون روز بازداشتم کردن ا ارویهمون  -

بود  ادمیاومد. فقط اصل  ینم ادمیکردم اسمش درست  یمر مف یهر چ حاال
 بود. ییاسمش دوتا نمهیو ا
سمش ...ام - صل عظ ریا ضا یعل رینه ام ؟یمیمحمد....ا صل ر  نمی! نه اییا

رضا  ریک بود.ام لشیرضا... تو فام رینبود.تو اسمش رضا داشت فمر کنم. ام
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کاشددفیانیک نه ایری...کبی.. مهی.. مه. ک لیفام ن کامرانیمالخود .. ی....
 ...یرضا اصل کاظم ریاومد...ام ادمی....آها...ی....کاظمیکاظم

 نگاه مردد بهم انداخت و گفت: هی نینگ
 آشناس. یتو که گفت -
 اون روز. میبا هم آشنا شد گهیخوب هست د -

 کرد و گفت: یپوف نینگ
 رفته حاضرم شرط ببندم. ادشیاصال تو رو  -

صال سم به حرفا ا شت  نینگ یحوا سه خودش بلغور  یزیچ هینبود هنوز دا وا
شد یکرد. ول یم سم طرز  دیمن  ستادیب ادمیتو فمر بودم که ا نه ام به چو ی.د

 .دمیکش
شددک  نیرضددا بود تو ا ریدراز بود مطمئنم اسددمش ام نقدریاسددمش که هم -

 باشه... یکاظم ستمیمطمئن ن لشیفام یندارم. ول
 گفتم: یحالخورده فمر کردم و با خوش هی دوباره

 ! خودشه!نهی....همیرضا اصل کرمان ریآها...آها...اسمش ام -
 دستم اشاره کرد و گفت: یکرد و به کاغک تو یتمون داد و پوف یسر نینگ
 ؟یبهش زنگ بزن یتون یاالن م یعنی! یخود دان -
 سر تمون دادم و گفتم: نانیاطم با
صرار کرد هر وقت ک - شماره رو داد وا شتم باهاش تماس آره بابا خودش  ار دا

 !رمیبگ
 کرد و گفت: یور هیخنده  نینگ
 بهت شماره داد؟ فهیانجام وظ نیدر ح ارویچرت و پرت نگو... -
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 بود گفتم: نیجور که سرم پائ نیهم
 ...مریداشتم تماس بگ یکار یخله...گفت وقت میشماره نداد که دوست ش -
عد فمر کردم...شدددا یول ماس  یگفت...ول گهید زیچ هی دمیب باره ت خوب در

س و باال انداختم و باالخره تما یفمر شونه ا نیگرفتن و کار داشتن که بود. با ا
 گفتم: نانیبا دقت به من زل زده بود و منم با اطم نیبرقرار کردم. نگ

 !شهیراحت درست م التیخ -
 جواب داد: یمیموقع  همون

 د؟یبفرمائ -
 سالم کردم: یخوشحال با
 سالم! -

 جواب داد: دیوم بود منو نشناخته با تردکه معل طرز
 سالم! کیعل -
 ؟یجناب کرمان نیخوب -

 که گفت: دمیمتعجب طرز و شن یصدا
 ؟یکرمان -
...منم .رمیبود تماس بگ یمشددمل نیبه من گفت نیبله...خودتون شددماره داد -

 االن به مشمل برخوردم..
 خانم... -
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شماره ندا نیبگ نیخوا یم یعنی - شمل نین؟گفتیدخودتون به من  شتم د یم ا
ستم خاله اش... شمل ندارم دو شوهر خاله  یعنیزنگ بزنم...من االن خودم م

 ...دنیو دزد نشیاش ماش
 اشتباه شده.... نمهیمثل ا دیخانم بب ش -

 کردم و گفتم: یاخم
 ؟نیستین یرضا اصل کرمان ری...مگه شما جناب سرهنگ ام؟یچه اشتباه -

 :داد طرز گوشم و کر کرد یصدا
 ؟یکدددد -

 رو از دهنم دور کردم و گفتم: یدهنم و قورت دادم و گوش آب
 !ستین یکرمان لشیفام نینگ یوا -

 خاک بر سرت برام فرستاد و من تند گفتم: هیبا حرکت دست  نینگ
 رضا...اصل... ری...جناب سرهنگ امدیبب ش -
 عطا... ریخانم محترم....بنده ام -
 وسط حرفش... دمیپر هوی

 عطا...اصل... ریسرهنگ ام بله -
 اونم از اون ور داد زد: که
 اصل! یمیعطا کر ریسروان ام -
 اوپس... -

 پوز طرز اومد... و بعد هم گفت: یصدا
 الو...خانم...قطع شد.... -
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ضا من ستم چ یشده بودم نم عیکه کال  اال رفته ب یابرو هیبا  نمیبگم. نگ یدون
 صورتم. بود و جلوم و وق زده بود تو ستادهیوا
 خنگ شماره دادم... نیبه ا یخانم...الو....من ک -
 ام و صاز کردم و گفتم: نهیحرفش س نیا با
 ....نی...خودتون گفتیکالنتر یجلو -
 اهه قطع نشده... -
 حرص گفتم: با
 جناب ابوعاطا اصل رین  -

 رفتم. یخنده اش گرفته بود و من داشتم بهش چشم غره م نینگ
 عطا... ریام -
 روم و دادم باال و گفتم:اب -
 و گفتم. نیمنم که هم -
 .دمیشن گهید زیچ هیمن  یول -

 و دمیرو بزن. منم لبم و گز یبا حرکت لب اشددداره کرد که حرز اصددل نینگ
 گفتم:

 !؟میبازم قراره سر اسم شما با هم کل کل کن ایزنگ زدم  یاالن بگم واسه چ -
 پوفش اومد و بعدم گفت: یصدا

و بهتون شددماره دادم تا بفهمم چه  دمیشددما رو کجا د ادیب ادمی دیخانم من با -
 !ادیاز دستم بر م یکمم

 !نیسرم و با خودم گفتم چه خنگه ا یو گکاشتم رو دستم
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شون که جلو - شون به اون ن صل...ن ش هیمنم  نیپارک منو گرفت یجناب ا ت م
 چونه اتون! یزدم تو

 خاص گفت:لحن  هیکرد و با  یو گاز گرفتم. طرز ممث لبم
 ؟یریبلددده......خانم کب -
 باز شد و گفتم: شمین

 بله درسته...حافظه اتون خوبه ها! -
 طعنه دار بود. صداش

 که بتونم فراموش کنم... نینبود یشما کس -
 باز گفتم: شیهمون ن با
 واقعا؟ -
 گفت: یتمس ر هی با
 رفت. ینم ادشیبود  یهر ک نیکه شما زد یبا اون مشت -

 هم فشردم و گفتم: به لبمامو
 از قصد نبود! -

 و گفت: دیکش یقیعم نفس
 شده؟ یاز اون دوستتون خبر اد؟یاز دستم بر م یحاال چه کمم -

 گفتم: تند
 خوابگاه... امدین گهی...اصال ددمشیند گهینه...نه...اون که د -
 پس...!؟ -
 !دنیشوهر خاله دوستم و دزد نیماش -
 بار با ممث تمرار کرد: هی
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 ....شوهر....خاله....دوستتون؟!نیماش -
. کنم یم دایاالن براتون پ نیتو ذوقم. توقع داشددتم االن بگه چشددم هم خورد

شتم جلو صرار. با  یم عیضا نینگ یدا  دیلحن ناام هیشدم بعد از اون همه ا
 گفتم:

 !د؟یکن یکممم م -
 لحن آروم گفت: هیممث شد و بعد با  هی

 سرقت. رهیدا نیبر دیم درم شما با مواد رهیدا یمن تو یریخانم کب -
داد  یجواب م مایخر کردن ن یکه برا یشددد و با همون لحن لوسدد زونیآو لبام

 خدا شاهده اون لحظه اصال قصدم نبود ازش استفاده کنم گفتم: یول
 من به دوستم قول دادم! ن؟اخهیبمن نیتون ینم یکار یعنی -

 یلیبار لحنش خ نیکه ا دمیجناب اصل و شن یممث شد و بعدم صدا دوباره
 مهربون شده بود.

ستام تو دا یمیبا  نیاجازه بد - شرمیسرقت تماس بگ رهیاز دو شماره ما و  نی...
 .نیاسم مالک و برام بفرست

 ذوق کردم و گفتم: یکل
 !نیلطف کرد یلیممنون...دستتون درد نمنه...خ یلیخ یوا -
 و گفتم: نیب*غ*ل نگ دمیتماس و قطع کردم و پر و
 خوبه تو بگو نه! یبگم پارت یقبول کرد. من ه یدید -

 منو هول داد و گفت: نینگ
 .نمیاهه برو اون ور بب -
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 و اسم مالک و بگو براش اس کنم. نیزود باش شماره ماش -
 . زنگ بزن از خاله ات بپرس!ستمیمن که بلد ن -

بسددت که طرز  یهم خال یهول شددد و زود زنگ زد به خاله اش و کل نمینگ
دوستمه. خدا رحم کنه به ما. همون موقع تلفنم زنگ زد. شماره ناشناس  یآشنا
 بود.

 د؟یبفرمائ -
 قطع شد! نمهیمثل ا یریخانم کب -

 یزده شدددم که بدون خداحافظ جانیه نقدریو گاز گرفتم. خاک تو سددرم ا لبم
 قطع کردم.

 ...دیبب ش یوا -
 رم؟یس بگشماره تما نیخواستم بگم. من با هم یکنم م یخواهش م -
 شماره خودمه... نیبله بله...ا -
 .دیمن اس کن یباشه پس شماره پالک و برا -
 . دستتون درد نمنه!فرستمیاالن م نیچشم هم -
 کنم. یخواهش م -
 خداحافظ. -
 خدانگهدارتون! -
 گفتم: نیباز به نگ شین با
 شماره پالک لطفا! -
 داشت کفرم گهید نشد. یمیاصل کر نیاز ا یساعت شد دو ساعت و خبر کی

 یشددم. اگه م عیدوباره زنگ بزنم و ضددا  واسددتیدلم نم یاومد ول یباال م
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 بهش یکردم و کل یو راه نیکرد. تازه نگ یبمنه همون موقع م یخواسددت کار
ندازم ول یقول دادم که حتما کارش و راه م به غلط کردن افتا یا بودم  دهخودم 

 زنگ زدم. ارویکه چرا به 
گ زونیآو به ا هی. رونیاه زدم باز دانشدد گاه  به اون ور  هی ابونیور خ نین گاه  ن

 کردم و به خودم گفتم: یانداختم و پوف
ش - شد. من برم بب دایکه پ نیخاله نگ نیما  هی مریدر و پ یشهر ب نیا یتو نمین

 نه. ایکنم  یم دایاتاق پ
ودم. زد بده روز ده بار سر  نیکه تو ا یراه افتادم سمت چند تا امالک یدیناام با
تم رف یکنه بس که هر روز م رونمیشم بزنه ب یوارد مغازه طرز که م دمیرس یم

معطل گشددتن همون  یسدداعت کینه!  ایخونه مناسددب من دارن  دمیپرسدد یو م
ز دو ماه بود که ا کینزد ننبود. اال یدانشگاه شدم. بازم خبر کینزد یبنگاه ها

 هم بوده پر شده. ییاگه جاداشتم. معلوم بود که  یگکشت. چه توقع یسال م
 رو گرفتم و به خودم گفتم: یتاکس هی یلجم گرفته بود که جلو نقدریا

اگه  یتمدت نرفتم. ح نیکه ا نمیبنگاه بب هیرم تا  یم یتاکسدد یتو نمیشدد یم -
 اون سر شهر باشه.

 گرفتم و گفتم: یتاکس هیکارم کردم.  نیهم
 .میم*س*تق -

شدم و نگاهم و دادم ب بعدم سه نفر پ ادهیه پسوار  شدن و  ادهیرو. دو  سوار  و 
 ریمسدد یدونه بنگاه هم تو هیو هنوز  میرفت یم میبود که داشددت یربع هیرفتن. 
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 هیشم که نگاهم افتاد به  ادهیخواستم پ یشدم و م یم دیبودم. داشتم ناام دهیند
 دفعه داد زدم: هیو  یبنگاه

 .نیآقا نگه دار -
سافرا  نیبا ا یعنی سبدادم همه م سقف. راننده  دنیچ فت لب گ ریز یزیچ هیبه 

 دمیشدددم و دو ادهیکه منم به خودش حواله اش دادم و بعدم زد کنار. منم تند پ
مه ه نیرو بعد از ا ییجا هیذوق زه شده بودم که باالخره  نقدری. ایسمت بنگاه

 .امیبوده و منتظر بوده من ب هکردم که انگار طرز خونه رو آماده کرد دایمدت پ
بود.  کیو پ کیشدد یادیبه دم و دسددتگاه طرز انداختم. ز یدر نگاه یجلو

چاره  یخوام داشددته باشدده. ول یکه من م ییلونه موشددا نیخورد از ا یبهش نم
 . تمیر یتو سرم م یخاک هی دیبود. باالخره با یچ

ست ش ید س کیش یلیو خ دمیبه مقنعه ام ک سه نفر یو مجل بود.  یرفتم تو. دو 
شتن با  هی نشویمی یانگار شوهر جوون بودن. دا شت م هیزن و   زیآقاهه که پ

اه زد و نگ یدفتر و ورق م هی یکردم و مرده هم داشت ه ینشسته بود صحبت م
 گفت. یم یزیچ هیکرد و دوباره  یم

شغول د هنوز سره از ا هی هویزدن اطراز بودم که  دیم شد. پ سبز   نینفر جلوم 
 ریذارن ز یاندازه بند انگشددت م شیر هیمزخرز بود از همونا که  یجلفا پیت

 باال رفته گفت: یابرو هیمن انداخت و با  ینگاه به سرتاپا هیلبشون. 
 !دیبفرمائ -
دشیا یدخترا نیاز ا ییخدا یعنی د  یدرست و حساب شیا هینبود وگرنه بهش  د
 اعصاب. یکرد. منم که ب یگفتم. هنوز داشت بر و بر منو نگاه م یم
 ز شده!ممنون صر یلیخ -
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شد و اومد  ششین  بهش کردم و یبگه!که تلفنم زنگ خورد. اخم یزیچ هیباز 
 زد. یخورده آشنا م هی. شماره بود. دمیکش رونیب لمویموبا

 د؟یبله بفرمائ -
شمام س زیو ر چ ست به  سره که حاال د  کیبه من زل زده بود و  نهیکردم و به پ

 اومده پسره اسمل!شد نگاه کردم. چه خوشش هم  یسرش نم ایذره هم ح
 هستم! یمیکر ؟یریخانم کب -
گاه باز شد.  شمیاخمم رفت و ن هوی  چرخ زدم و گفتم: مین هیناخودآ

 نگرانت شدم! یزنگ زد ری... سالم حالت خوبه! چقدر دیوا -
م به نگاه مین هی. امدیازش ن ییکنم بدب ت پشددت تلفن مرد. چون صدددا فمر

بهش زدم و  یور هیلب ند  هیتو ذوقش. خورده بود  یجورا هیپسددره انداختم. 
 بود دهیاور انس زود رسدد نمهیپشددتم و کردم بهش و چند قدم دور شدددم. مثل ا

 صداش یکه تو یعطا هنوز زنده بود چون باالخره صداش دراومد و با بهت ریام
 بود گفت:

 !نینشناخت نمهیاصل هستم. مثل ا یمیمن ستوان کر یریخانم کب -
 نیامو صدداز کردم و ا نهیلحن من هنگ کرده بچه. سدد نیمعلوم بود از ا خوب
 گفتم: یلحن عاد هیبار با 

 حالتون خوبه؟ ن؟ییاهه شما -
نه من خل شدددم نه شددانس به اون رو  دیاومد انگار فهم قشینفس عم یصدددا

 : تیکرمشم ر یکرده. ول
 !نیشما بهتر نمهیبله! مثل ا -
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 و گفتم: ییپرو پرو شد. منم زدم به یدیتا بهش خند نیبب حاال
 ن؟یداشت یکار -
 :دمیپر حرصش و شن یاومد رو لبم. صدا یخنده بدجنس و
 تماس گرفتم. یسرقت نیبابت اون ماش -
 زده شدم و گفتم: جانیخال ه نیرفت. ع ادمی یلحظه همه چ هی

 ن؟یکرد داشیپ -
 :دمیپر از تمس رش رو شن یصدا

 نشد!!! نمهیخراب بود ا ابمونی...گنج رین  -
ش جانمیه سوته ته ک شنه ادیسه  صل کر نی. چه خ  شد و زونی. لبمام آویمیا

 :دمیدوباره پرس
 شد؟ یخوب....پس چ -

کانال  هیزد  یلحن من اونم م رییصدددداش رفت. چه خوب که با تغ تمسدد ر
 !گهید
شو براتون اس م - شماره  شتون و بهش کردم.  سفار ستم تماس گرفتم.   یبا دو

 کنه! یم یگری. گفته پنیکنم با خودش در تماس باش
ه ک ابیخوب. بنده خدا رد  یخواسددتم نشددد ول یکه م یکردم. خوب اون یپوف

 ادمیز نشون بدم نمهیا یتمون دادم و برا یشه. سر دایکشه تا پ یطول م ستین
 مودبانه ازش تشمر کردم: یلیخ ستمیخل و چل ن

 .میحال دستتون درد نمنه باعث زحمت شد نیبا ا -
 رییسددرعت تغ نیمعلوم بود جا خورده و توقع نداشددته من به ا جواب داد یوقت

 موضع بدم.
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 نمردم. یکنم کار یخواهش م -
 شدم و گفتم: ریباز جو گ منم

 !نیواقعا محبت کرد نیو نشناخته کارمون و راه انداخت دهیند گهینه د -
 :ریاز من بدتر جو گ اونم

 ه که بهتون کمک کنم.کن یباالخره شغلم اقتضا م هیچه حرف نینه بابا ا -
 از محبتتون بوده. نیا -
 میدهم تو نقشمون فرو رفته بو یافتاده بودم رو دور تعارز و حساب ییدوتا یعنی
 گفت: یمیکه جناب کر دیرس ییکار به جا گهید
 ینم غیدر ادیاز دسددتم بر ب ی. هر کارنیریبود با خودم تماس بگ یبازم کار -

 کنم.
 م گفتم.باز شد و به خود شمین منم

 من منتظر تعارز تو بودم! یکرد الیخ -
 جواب دادم: یو مجلس کیش یلیخ یول
 ن؟یبا من ندار یکار گهیشما. د نیلطف دار -
 خوشحال شدم! رین  -
 گهیکه د نیا رمیکردم خودم جوگ یباز تماس و قطع کردم. فمر م شیهمون ن با

ن که کم بود التماس خواسدددت مارو بجوه نه از اال یبدتره. نه از اول که کال م
. تمون دادم و برگشتم سمت پسره ی. سریداشت یکنه بازم به من زنگ بزن کار

ه بود طلب کارا نشددسددت مثلکارش.  یشددده بود و رفته بود پ دیناام نمهینه مثل ا
 زند. یحرز م ییبنده خدا هیو داشت با  زیپشت م
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کشش  داشت یالمپسره  یو رفتم نشستم منتظر.ول اوردمیمبارک ن یبه رو منم
هم بود که اونم مشددغول  گهینفر د کیاز اون  ریداد که جواب منو نده. به غ یم

شدم و وقت هیبود.  سره کوتاه ب دمید یخورده منتظر  شستین ایپ ت زدم . با انگ
 و گفتم: زیم یرو
 !دیبب ش -

 من انداخت و گفت: ینگاه دوباره به سرتاپا هیبرگشت و  پسره
 د؟یبفرمائ -
 منتظرم. نجایوقته ا یلیمن خ -

 کرد به مرده و گفت: روشو
 .امکیآقا س دیبب ش -
 تفاوتش گفت: یرو به من با همون لحن ب و
 کارتون؟ -

همش تو  نمیماه خودتون و بب یاومدم رو یچی. هتیخاصدد یچلغوز ب پسددره
 !! با حرص گفتم:نیآشپزخونه بود

 خواستم! یم ییخونه دانشجو هی -
گکاشددت  زیم یهم قفل کرد و رو ی. دسددتاشددو تودیابروهاش باال پر جفت
 گفت:

تا هزارتا به کارت  میمتر دار سددتیخونه از مترا  دو نجایخانم خوشددمله ما ا -
 اد؟یم
شه و غرق ب یمتر هینشه. تو استرخ  عیهمه ضا نیبزنه ا یآدم گل به خود یعنی
شه. با تفر عیضا ینجوریا شت منو نگاه م حین س یدا  انخ امکیکرد. جناب 



wWw.Roman4u.iR  106 

 

خنده. منم  ریرفت بزنه ز یشده بود به من و هر ان احتملش م رهیهم زل زل خ
 و پرو پرو گفتم: ختمنگاه از باال بهش اندا هیو از جا بلند شدم.  اوردمیکم ن

 فقط؟ من دنبال دوهزار تا به باال بودم. -
 به اطراز انداختم و گفتم: ینگاه هی بعد

پائ ژتونیاز پسددت - ! در ضددمن خانم نیکن یکار م نیمعلومه چقدر سددطح 
 خوشمله عمته!

س ییپرو نیپسره از ا یعنی م جان گل ه امکیمن فمش اومده بود رو کفشش. 
 بایبه جفتشدون زدم و خودمو تقر حیلب ند مل هیکه خنده شدو ول کرده بود.منم 

جا پرت کردم ب تا پنج دق رونیاز اون مهیبدون ا قهیو  گاه کنم  ن به اطراز ن
که از منطقه ممنوعه دو المیخ یوقت رفتم. میم*س*تق شددددم.  رراحت شدددد 

. آخه جا واریخواسددت سددر خودمو بموبم به د ی. تازه دلم مسددادمیباالخره وا
 .ییجا نیقحط بودم پا شدم رفتم همچ

 زنگ خورد. اس اومده بود برام. لمی. موبادمیکش یدیاز سر ناام ینفس
 .یسرقت. محتشم رهیدا یشماره دوستم تو -

م گل مونده راه افتادم. داشت یتو یچهارپا نیفرستادم. و ع نینگ یو برار شماره
رد کوچه چشمم خو هیبشم که نبش  الیخ یکردن خونه رو ب دایکردم پ یفمر م

 و به خودم گفتم: دمیجمع و جور. لبم و چند بار جو یبنگاه هیبه 
همن  شم یو کور م یگردم تو همون آشغال دون ینداشت بر م ییجا نمیاگه ا -

 نمنم! هیکنم. تا من باشم پا تو کفش بق یم یجا هم زندگ
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ست سمت بنگاه بیبه ج د صدایرفتم  زنگوله داد.  ی. درش و که باز کردم. 
ب   یآخ نگاه به زنگ  هی. سددرم و باال کردم و دهیبهش دسددت م ییآدم احسدداس ب 

 گفت: یمیدر انداختم که  یباال
 بفرما تو دخترم! -
سن ن بایتقر یآقا هی شت مم سته بود پ  نمهیاز ا کرد. یو با لب ند نگاهم م زیش

 ی. براهیگفت دخترم خوشددم اومد. معلوم بود آدم معقول و درسددت و حسدداب
 سالم کردم: یفور نیهم

 سالم -
 .نیبش ایسالم. ب کیعل -
 یمی یشونه ام برداشتم و رو یاشاره کرد. کوله ام و از رو یبا دست به صندل و

 بود نشستم. زشیم یکه جلو یازدوتا صندل
 ممنون. یلیخ -

 لب ند زد. بازم
 ؟یگرد یم یزیچ یخوب دنبال اتاق -
 بله! -
 ؟ییدانشجو -
 بله. -
 اخم کرد و گفت: یو رو کرد. چند بار ریتمون داد و دفترش و ز یسر -
 ن؟یچند نفر -

هه اون تو  کوله که قرار بود خون گار  به دفترش ان ام و ب*غ*ل کردم و زل زدم 
 .نمشیتونم بب یو من مباشه 
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 خودم تنهام! -
 لحظه دستش متوقف شد و سرش و باال گرفت و نگام کرد و گفت: هی

 ؟ییتنها -
شه.  یمهربونش نم افهیبه ق ی. ولدمیلحظه ترس هی ستفاده با سوا خورد ادم اهل 

 سر تمون دادم و گفتم: یبا نگران
جا. از اون رونیب امیبخوام  یم ستیاصال مناسب ن یجا اتاق دارم. ول هیبله.  -

 رفتم اونجا. ینمردم مجبور دایرو پ ییگردم. قبلشم جا یده روزه دارم م
 شدم. دیو دفترش و بست. ناام دیکش یقیعم نفس

شوئ هی یحت ن؟یندار - س شه خوبه ها! حمام و د شه ع یاتاقم با شترکم با  بیم
 نداره!

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست رمردهیپ
 . تنها خطر داره!ستیب تو نمناس یچرا دارم ول -
 ینه م ارمیدر ب یبزنم و پرو باز یتونسدتم حرف ی. نه میافتاده بودم اسداسد ریگ

 کنم. تیاالممان ادب و رعا یکردم حت یتونستم از خونهه بگکرم. سع
 که االن هستم بهتره! ییمطمئنم هر جا باشه از اونجا -
 هی هزادیآدم یصددفه شددبن ی. آخه شددبیسددتیباشدده تنها ن ینه دختر جون هر چ -

 برات افتاد! یاتفاق
 گفتم: نیهم یبرا ستین ایکوتاه ب دمید
 دیدنبالشدده! من و تهد سیمعتاد بود. االنم پل میبه خدا اونجا بدتره. هم اتاق -

 ترسم اونجا بمونم. یم نیهم یکرده برا
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عد ز هی رمردهیپ گاهم کرد و ب ظه ن ند لح له اال اله ریچ باره  یلب الا گفت دو
 اهم کرد و گفت:نگ
 !میپاشو بر -
 و تند گفتم: دمیاز جا پر یخوشحال با
 ک؟ینزد ایدوره  -
 در آورد و گفت: دشویو دسته کل بشیج یو دور زد و دستشو کرد تو زیم
 کوچه است! نیهم یتو -
شحال با سرش راه افتادم. مثل ا یخو شت  شت جور م نمهیپ شمر دا  یخدارو 

 ییفاباصدد یتر. جا کیکوچه بار هی یتو دیچیشددد. تا ته کوچه رفت و بعدم پ
ش ابونیبود. از خ شت برا ادیز نیدور بود و ما سموت  نیهم یرفت و آمد ندا

باز  در و دیکلو دوبار زنگ و فشار داد. بعدم با  سادیدر وا هی یبود. جلو یخوب
 خونه اومد: یاز تو ییکرد. صدا

 ن؟ییشما بیآقا حب -
 !میمهمون دار ایبله خانم. ب -
سر و کله  بیهمون حب ایتعجب به مرده  اب  هیآقا نگاه کردم. بعد از چند لحظه 

سن که بهش م شه پ یخانم م شته با ب ند ل هیآفا  بیشد. حب دایخورد هفتاد دا
 به من زد و گفت:

 تو! ایب -
 بهش نگاه کردم و گفتم: جیگ
 کجاست؟ نیبهم نشون بد نیخوا یکه م یپس خونه ا -

 گفت: آقا لب ند زد و بیحب
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 تو! ایشما ب -
 رو به زن گفت: و
 طاهره خانم دخترمون و تعارز کن! -

 شوهرش با لب ند گفت: نیخانم هم ع طاهره
 .زمیتو عز ایب -

 ییالب هیخوان بدزدنم و  یم نایمونده بودم. شددک افتاده بودم به دلم نمنه ا مردد
ستم ا ی. هر چارنیسرم ب ش کنم و نرم تیخودم تقو یفمر و تو نیخوا د. تو ن

صال نم افهیق نقدریا شون مهربون بود که ا شون همچ یها  رو  ییزایچ نیشد به
 رفتم تو! زدهکم آوردم و خجالت  گهیمنم د نیهم ینسبت داد. برا

ش ستادهیآقا با همون لب ند گرم کنار در ا بیحب م بود و منتظر بود کامل وارد ب
نده. منم لب ند کم رنگ فاصدد یتا درو بب له گرفتم. اونم آروم در و زدم و از در 

ود اشاره شده ب دهیپوش یکه با موکت قهوه ا یمیبار یبست. با دستش به راهرو
 کرد و گفت:

 بفرما. -
ص ستادهیراهرو به انتظار ا یلب ند گرم تر انتها هیخانم هم با  طاهره  یدابود. 

شد  سرم باعث  شت  شدن در پ سته   ی. نمنیپائ زهیبر یدلم هر یتو یزیچ هیب
ه خون هیداسددتان هانسددل و گرتل افتاده بودم. که اولش  ادینم چرا اون وسددط دو

 .جادوگر بدجنس هیشد به  لیتبد هویمهربون که  رزنیپ هیبود و  یشمالت
دهنم و قورت دادم و به در بسته نگاه کردم. نه خدا رو شمر درو قفل نمرده  آب

زنم به چاک ب افتهیب یقدر باشم که اگه خواست اتفا کیبود. بهتره وارد شدم نزد
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باره رو  ی. پس حله!! صدددداسدددتیدرم که قفل ن طاهره خانم باعث شدددد دو
 .نمادبانه رفتار نم یکردم ب یم یداشتم سع یلیبرگردونم. خ

 .می. فقط خودمونستین یتو. کس ایدخترم ب -
 بیباون توان که بهتر بود. ح گهینفر د سددتیگفت ب یبدتر شددد که. اگه م ایب د

 کنار راهرو و گفت: یجاکفش یو در آورد و گکاشت توآقا کفشاش
 تو! اینمن دخترم ب یبیغر -
خانم رفت. منم ا و طاهره  مت  به سدد باالخره  نیخودش  پا کردم و  پا و اون 

 کفاشم و در آوردم.
اومد که چه بهتر اگه نه هم  رمی. اگه خونهه گادیم رمیخونه گ هی ای رمیم یم ای -

 کشه! یمنو م یرککنه باالخره که  ینم یفرق
فمر لب ند زدم و رفتم تو. طاهره خانم دسدددت انداخت پشدددت کمرم و  نیا با

 گفت:
 !زمیعز یخوش اومد -

ه منو آورد نمهیآقا از ا بیدونم هدز حب یمعلوم بود منتظر من نبوده. نم کامال
ورد آ یمنو م یواسه چ دیگشتم. با یبوده. هنوز داشتم دنبال علت م یچ نجایا

 .مینیخونه بب میبر میخوا یش؟ اون که گفت مخونه خود
گرده  یو پسددر زا م هیزن جوون و خوش بن هیشددده دنبال  ینمنه بچه دار نم -

سش وارث ب ست. ا اره؟یوا س ره ا شه. بعدم  نیم سال بنده خدا حداقل هفتاد 
 .رهیخواد بگ یمن و م رهیکس نبوده بگ چیه لیتو آشنا و فام یعنی

آقا  بیمبل.حب یبا اشاره دست طاهره خانم نشستم روکردم و  یفمر پوف نیا از
 از اتاقا. از همون جا صدا زد: یمی یرفته بود تو



wWw.Roman4u.iR  112 

 

 !نیاریب فیلحظه تشر هیطاهره خانوم  -
نانازن. طاهره  یلیباشن جفتشون خ یزیچ یجادوگر دهیچه مودب. بع یوا یا

 به من زد و گفت: یخانم لب ند
 دخترم. امیاالن م -

 و گفتم:تمون دادم  یسر
 .نیکنم راحت باش یخواهش م -
خونه انداختم. خونه در به کوچه بود و  واریبه در و د یرفتن طاهره خانم نگاه با

شت به کوچه. خونه بزرگ هی یرائیپک سه چهارتا اتا یپنجره دا ق بود. معلوم بود 
 ریم یدر داشت و اپن نبود. چندتا عمس رو میداره و آشپزخونه که به سبک قد

 .دیدو ج یمیقد یشد. عمس ها یم دهید واریدکنار 
س ینداره م ینمنه بچه مچه ا - ه. دار اجیکه واقعا احت یخواد خونه رو بده به ک

 مهر من به دلش افتاده!!!
ستم  یم یعنی وند تو خواب یگفتم و طرز م یفمر و م نیبود و ا نجایا یمیخوا

 .یفانتز یفمرا نیدهن من با ا
زن و شوهر جوون  هیم و رفتم سمت قاب عمس ها. بلند شد یرفع فضول یبرا

ه نشسته بود و مرده هم دست ب یصندل یرو دیو کاله سف دیلباس سف هیزنه با 
 بود. ستادهیا یکمر کنار صندل

 هاشون. یچه ناز بودن جوون یآخ-
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نگاه  هیپسر بچه هم بهشون اضافه شده بود. اخم کرده بود و با  هی یبعد عمس
بوده واسدده خودش.  ی. خنده ام گرفت. گوگولنیود تو دوربطلب کار زل زده ب

 .یگوگول نیداشته باشه هم دیبا یاالن حتما پنجاه سال
هم دوتا دختر دوقولو اضدددافه شدددده بودن. اون پسددر  یبعد یعمس ها یتو

 سال داشته باشه. زدهیخورد دوازده س یعمس م نیتو ا هیگوگول
 طاهره خانم نکاشت. یعمس ها که صدا هیخواستم برم سراغ بق یم
 !یخودتو سرم گرم کرد نمیب یم -

شتم ضول یرو نم یمعن نیحرفش ا یعنیو نگاهش کردم.  برگ ردم؟ ک یداد که ف
صال ا شماش نگاه کردم. نه ا  یهم تو یچا ینیس هیداد.  یرو نم یمعن نیبه چ

 زدم و خودم گفتم: یدستش بود.لب ند
 کردم. یفضول دیبب ش -

 کرد و گفت: یا خنده
و ت ینوه هم سددن سدداال هیخونه خودته! من  هیچه حرف نیدخترم. ا نیبشدد ایب -

 دارم.
 نشستم و گفتم: کنارش

 دانشجوهه؟ -
 کنار دستم گکاشت و گفت: زیم یرو رو ییفنجون چا -
 خونه! یآره سال اوله. حقوق م -

 رو به لب بردم و گفتم: ییچا
 موفق باشن! -
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 یخودم و از باال یم موییآروم آروم چاجور  نیبگم! هم یدونستم چ ینم گهید
سر  مویچا نمهیکردم. بعد از ا یبه طاهره خانم نگاه م یفنجون گه گاه خوردم 

 هیمبل کنار طاهره خانم نشددسددت و اونم  یشددد. رو دایآقا هم پ بیو کله حب
 گفت: منرو گرفت و رو به  ییآقا چا بیداد دستش. حب ییفنجون چا

 سر اصل مطلب! میخوب بر -
شد و اون فرض هی شمام گرد   نیزن دوم و وارث اومد تو ذهنم. آخه ا هیلحظه چ

که بچه داشددتن! نمنه منو  نایا یبود. ول یجمله م تص مجالس خواسددتگار
شن م سرو سه پ شب ت نیمنو ا یعنیخوان؟ فک کن!  یوا  هیمحاله!  یهمه خو

 و با خودم گفتم. دمیبه مقنعه ام کش یدست
 لیگم من قصد ادامه تحص ی. اصال مهیمر زندگع هیحرز  ستیکه ن یشوخ -

 ! واال!ستیدارم. زور که ن
 خورد و گفت: شیخورده از چا هیآقا  بیحب
 نداره. یمن با طاهره خانم صحبت کردم اونم حرف -
ا آق بیخوام زن حب یهمون شددد. بابا من نم یدیراسددت گفتم. د یدید اید ب -

ورده خ هیبه جان خودم سنش  یزه ولهم نا یلیباشه نه خ یمرد بد نمهیبشم نه ا
تونسددتم روش فمر کنم. معلومه  یجوون تر بود م یچهل سددال هیباالسددت اگه 

 بوده. پیهاش هم خوشت یجوون
. دیخند یوق زده زل زدم به طاهره خانم. نه اونم سرخوش داشت م یچشما با

شتگ گهید نیبابا ا شوهرش زن م یراحت نیداره به هم هیآخر از خودگک سه   یوا
 و تمام کرد و گفت: شیآقا چا بی. حبرهیگ
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 طبقه باال هست... کیاتاق کوچ هی -
 بموبم تو مالجم. یخواستم دو دست یم
 کنم. یخونه زندگ هیبفرما قراره با هووم تو  -

 یم یرفت. هر چ یمسدد ره از ذهنم نم هیفرضدد نیدسددت خودم نبود. ا خوب
 قا ادامه داد:آ بیشد. حب یفمر کنم نم گهید زیچ هیخواستم به 

 پسرم رفته! ی. از وقتهیمدت هاست خال -
 زد. یخانم هنوز لب ند م طاهره

 دخترم! نی! تو هم عیکن یاونجا زندگ یایب یتون یم یاگه ب وا -
 کردم. یخورده فمر م هی دیمنتظر به من نگاه کرد. خوب با و
فت از . گهیزن دوم منتف هیاون فرض یعنیدخترم  نیگه تو هم ع یبه من م یوقت-

و  رمیمممنه پسددره قهر کرده باشدده و من اتاق و بگ یعنیپسددرم رفته؟ اومم  یوقت
و  یو با خوب میعاشددق من بشدده و با هم ازدواج کن ادیکنه و ب یآشددت نیبعد ا
 ؟یسازن هیفرض گهید و یشه لطفا خفه ش یسرمه م م؟یکن یبا هم زندگ یخوش

صاز کردم و به طاهره خانم که ا نهیس  کرد زل یبود به من نگاه م ادهستیام و 
 زدم:

 ن؟یگفت یچ دیبب ش -
 ؟ینیاتاق و بب یخوا ینم -
به پله اشاره کرد. آروم از جا بلند شدم و همراهش شدم. طاهره خانم با همون  و

 :دیلحن آروم پرس
 به ما که! یاسمت و نگفت -
 من سرمه ام... -
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شم اگه گفته بودم ب فقط  یهود. طاهره خانم نگاسال دارم تمام ب کیو  ستیته
 به من کرد و گفت:

 ! یدار یچه اسم قشنگ -
 ممنون! -

 از کمد کنار پله برداشت و داد دست منو و گفت: یدیکل
 بگو! یستیایبدون رودرب امدیاگه خوشت هم ن نیبرو اتاق و بب -

 تمون دادم و گفتم: یسر
 باشه ممنون! -
ت و درس یجا هیده بود که باالخره هنوز باورم نش یعنی. دمیتند از پله باال دو و

 هیتو!  دمیشددهر دراندشددت! در اتاق و باز کردم و پر نیا یکردم تو دایدرمون پ
مد ک هیکامل بود.  سیسددرو هیگوشدده اش  هیبود که  یمتر سددتیب دیاتاق شددا

تاق هم  یو تو یوارید جد رهیدا مین هیسددده گوش ا لت  ارو  حا کرده بودن و 
شت. ن شپزخونه دا  نایود و اب نجایکامل ا تییسو هینا گوش باز بود. تا ب شمیآ

 !کیاتاق کوچ هیگفتن  یبهش م
وسددط مت یقال هیتوش بود. کفشددم موکت شددده بود و با  رمیتحر زیت ت و م هی

ه اگ یعنیخوام.  یآخرش بود. مگه خل بودم که بگم نم یعنیفرش شددده بود. 
شوهر  زن و نیتوسط او  تیسوئ نیا یدادم تو یم حیقرار بود انت اب کنم ترج

که به کوچه  یرفتم به سمت پنجره ا می. م*س*تقییفضا یرک یتا با دستا رمیبم
 رو به کوچه بودم. یپنجره ها نیشد. من عاشق ا یباز م

http://www.roman4u.ir/


 117 سوتسه 

شم  هیشه اون ور کوچه هم  یم یخدا چ یا - شه و تو سره زندگ هیپنجره با  یپ
 کنه و...

. خوب جمله ام نصددفه موند خش پرده رو کنار زدم دمیجمله که رسدد ینجایا
 نیتر کی. تا نزداطیبودن و در به ح یاون ور کوچه همه جنوب یچون خونه ها

و نگاه ر نجایبا تلسددموپ ا نمهیراه بود. طرز مگه ا یچهل پنجاه متر هیپنجره 
 !نهیکنه که منو بب

ش نقدریا شتم عقب. خوب همه چ دمیخورد تو ذوقم که زود پرده رو ک  زیو برگ
 باال انداختم و رفتم سمت در. یخوام. شونه ا یخونه رو م نین او م یاوک

 خودشون اصرار کردن. -
 طاهره خانم گفتم: دنیو با د نیپائ دمیاز پله دو تند

 من عاشقش شدم! هیعال یوا -
 یاش چ هیکرا یلحظه وا رفتم. راسددت هیآقا لب ند زدن.  بیخانم و حب طاهره

 شه؟ یم
 مبل نشستم و گفتم: یرو
 بشه! ادیاش ز هیکامل فمر کنم کرا تیسوئ هیبدم.  هیتونم کرا ینم یلین خم -

 آقا لب ند زد و گفت: بیحب
 زد؟ هیحرز از کرا یک -
 تعجب نگاهشون کردم و گفتم: با
 ؟یمجان یعنی ؟یچ یعنی -

 به طاهره خانم کرد و گفت: یآقا با دست اشاره ا بیحب
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بچه ها بهش  یست. حاال گه گاهمن که صبح تا شب دم بنگاهم. طاهره تنها -
 ما راحت تره! الیخ یبمون نجایاگه تو ا یزنن. ول یسر م

مسائلم گکاشتم دم کوزه. داره مفت  نیتا بنا گوش باز شد. عزت نفس و ا شمین
 خوام بدم؟! یم هیده به من بگم نه کرا یمفت خونه اشو م

 تمون دادم و گفتم: یسر
 !یماه نیباشم. به ا من که از خدامه کنار طاهره خانم -

 به ساعتم انداختم و گفتم: یو طاهره خانمم لب ند زد. نگاه دیآقا خند بیحب
 ارم؟یو ب لمیتونم وسا یم ی! کشهیم ریبرم تا برسم خونه د گهیمن د -

 آقا گفت: بیحب
 !اریب یلحظه به بعد هر وقت خواست نیاز ا -
 یآقا رو که نم بیحباز جام بلند شدددم و رفتم سددمت طاهره خانم.  یخوشدد با

تا ب*و*س  خانم و ب*غ*ل کردم و دو طاهره  تونسددتم ب*غ*ل کنم پس 
 خوشمل زدم رو لپاش!

 آرم! یو م لمیمن فردا تا ظهر کالس دارم. عصر وسا -
 و گفت: دیخانم هم صورتم و ب*و*س طاهره

 منتظرتم! زمیباشه عز -
 اقا هم گفتم: بیبه حب رو
راز بود برم انص کیچمار کنم. نزد گهیه بودم ددستتون درد نمنه به خدا موند -

 بدم!
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 نویدروغ گفتم. خل نبودم که سه سال درس و ول کنم و برم. ا گهیو د نیا خوب
 گفتم. بعدم رفتم سمت در و تند تند گفتم: شتریب ریتاث یدر واقع برا

 .دیخودم راهو بلدم. بفرمائ نیارین فیشما تشر گهید -
آقا هم کفاشددو  بی. حبدمیزدم کفشددام و پوشدد یمور  زیر هیجور که  نیهم و

 که من گفتم: دیپوش
 !نید یخجالتم م نیایرم! تو رو خدا ن یخودم م دیآقا بفرمائ بیحب -
آقا  بیداشددتم درو هم ببندم که حب می. تازه تصددمرونیدر و باز کردم و رفتم ب و

 گفت:
 خوام برگردم بنگاه! یدخترم من م -
بنگ  یزیچ هیآقا زل زدم که  بیشددد و به حبدر خشددک  یلحظه دسددتم رو هی

لب ند ابلهانه زدم و دستم و  هیشده بودم  عیخورد تو مالجم. و من که دوبل ضا
نگاه به کنار من کرد. منم سددرم و  هیآقا بنده خدا  بیگکاشددتم رو سددرم. حب

سمتبال د هیچرخوندم که  شت قل م دنیتوپ ب  یعنیرفت.  یخورد و م یکه دا
 از کجا اومد؟ گهیتوپه د نیدارم. ا شانسه من نمیا

 آقا رفت سمتش و برش داشت. بیحب
 حالت خوبه دخترم؟ -

 و جمع و جور کردم و گفتم: خودم
 !هیبدن تیمن خودم رشته ام ترب نینگران نباش -

ز م شددون ا هیبدن تیکه رشددته اشددون ترب ییداشددت. اونا یبگو چه ربط حاال
صدااز خون یمیسنگه! واال! همون موقع در  شد و  سره اومد که  هی یه ها باز  پ

 گفت: یداشت م
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 نمن! یازیپرتاب سه امت گهیجون مادرت د -
سره نگاه کردم. با د ابروهام ستم رو دنیو باال بردم و به پ رم س یمن که هنوز د

 آقا گفت: بیدست حب یبود و توپ تو
 آقا؟ بیسالم حب -
 گفت: یم رنگآقا با اخم ک بیبه من انداخت! حب یینگاه ناآشنا و
ما  ای. د بدیبود دختر مردم و ناکار کن کینزد ن؟یکن یمعلوم هسددت چمار م -

 تند گفتم: تیثیاعاده ح یکرد رفت که! برا عیرو ضا
شته ام ترب بیحب - خورده تو  دایتوپا ز نی! از اهیبدن تیآقا من که گفتم خودم ر

 سر ما.
بود نگاه کردم. همون موقع  ستادهیخورده خجالت زده کنار در ا هیبه پسره که  و

 و گفتن: رونیسرشون و کردن از در ب گهیدو نفر د
 ...یتوپ بساز یرفت -
توپ و  نیهم یشن برا یم عیاونا هم دارن ضا دمیما ساکت شدن. د دنیبا د و

 آقا گرفتم و رفتم سمتشون و گفتم: بیاز دست حب
 ن؟یکرد یم یبسمت باز -
 بود و موهاش ستادهیون پسره هم که عقب اا دم؟یسوال بود من پرس نمیا یعنی
 بود تو صورتش گفت:  تهیر
 توپ سال نو بود! کیشل نیپه نه په ا -

 یشددنو یجوابم چرت م یکن یچرت سددوال م یام گرفته بود. خوب وقت خنده
شون نم نیگل کرد. من از ا می! باز پرو بازگهید  یسه تا جوجه ب ورم عمرا. به
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رفتم و گ نیسالشون باشه! چند بار توپ و زدم زم جدهیه فدهیاز ه شتریخورد ب
 و گفتم:

 پرتاب کنه؟ یازیخواست سه امت یم یک -
که مزه پرونده بود با پوزخند نگاه کردن. منم مثل پروها که  یدوتا به همون اون

 یازینشونت بدم پرتاب سه امت اینه خود اصل پرو راه افتادم سمت در و گفتم. ب
 ؟یچ یعنی

 که گفت: دمیرو شن هیپسر اول یصدا
 !هیبدن تیرشته اش ترب -
 بسته بابا! یخال -
 که توپه... ملشیه -

ون شدن و سرش فیکنار هم رد ییبهشون چشم غره رفتم که هر سه تا برگشتم
پائ نداختن  ما دارنیو ا ته  عا مملم چه امی. واق له ب قدری. جغ  یرفتم تو ز؟یه ن

سه تااطیح سرم اوم نیع شونی.  شت   هیدن.کوله ام و انداختم جوجه اردک پ
گرفتم و  صددلهاز سددبد فا یکرد. کم یدر نگاه م یآقا با اخم از ال بیور. حب

 هیکردم و بعد  بلیبه اون سدده تا کردم و با غرور رفتم سددمت سددبد و در ینگاه
 سبد!! یو تو یازیپرتاب سه امت

 کردم و دست به یور هیخنده  هیدست و سوت اون سه تا بلند شد. منم  یصدا
آقا هم داشددت  بیکمر جلوشددون خم شدددم و رفتم سددمت کوله ام. حاال حب

 زد..کوله امو برداشتم و گفتم: یلب ند م
 !ونیخوشحالم شدم از آشنائ -
 انداخته بود گفت: مهیرفتم سمت در که همون که ت و
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 ن؟یکن ینم یآقا خانم و معرف بیحب -
 ت:و م تصر گف رونیآقا راه و باز کرد که من برم ب بیحب
 م*س*تاجر منن. خانم سرمه! -

سرا ست ابرو شیبا ن پ شون کردم. یباز نگاهم کردن. با همون    باال رفته نگاه
 دستشو آورد جلو: هیاول
 طاها! -

ستم شده اش و زد به  د شت  ست م شت کردم و بردم جلو. اونم گرفت و د و م
 دستم.

 کاوه! -
 !دیام -

 آقا گفتن: بیکه حب منم
 سرمه! -

 :دیپرس بود که طاها
 ن؟یبلد ییچه رشته ها گهید -

 نگاه به پسرا کرد و گفت: هینگاه به من  هیآقا  بیحب
 رم! یشده م رمیدخترم من د -
 رم. یم گهیآقا شما بفرما. منم االن د بیحب یوا -

سمت  یپا به پا شدد و باالخره بعد از خداحافظ اونم ما چهارتا رفت. برگشدتم 
 اون سه تا و گفتم:

 . شنا..فوتسال.زیم یرو سی. تنبالیبلدم! وال ییچندتا هی -
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 ول... یا -
 گفت: دیرو به کاوه و ام بعد

 !یبدن تیرم ترب یو گرفتم م میبچه ها من که تصم -
 انداخته بود. موهاشو زد کنار و گفت: مهیهمون بود که ت کاوه

 !یکن یکه عوض م یرشته ا نیدهم نیطاها خفه ا -
 گفت: سرش و یخابوند تو یمی طاها

 خانم درست صحبت کن! یجلو -
 و گفتم: دمیخند

 !نیراحت باش الیخ یب -
 !دنیحرز من خند نیسه تاشون با ا هر
 برم! گهیبچه ها من د -

 تند گفت: طاها
 ن؟یاسباباتون و آورد -
 آرم. ینه فردا م -

 تمون داد و گفت: یسر
 !میزن یمفوتبالم  یباش هی! پامیکن یور بسمت باز نیا ایب ییوقتا هی -

 تمون دادم و گفتم: یسر
 ! فعال بچه ها!شهیم یچ نمیباشه بب -

! خوب خدا رو ابونیبه هم و من راه افتادم سددمت خ میمشددتامون و زد دوباره
 یبود ول یول امروز روز گند ی! انیتمر هیاومده بود هم پا رمیشمر هم خونه گ

 خوب شد!
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 یماین نیدادن به ا حیتوضددسدد ت نبود که  نقدریدادن به بابام ا حیتوضدد یعنی
خ بند رو م هی شددمیخبر داده بودم که دارم جا به جا م نیبه نگ ی. از وقتشیسددر

 نه کنه! حاال دایبرم پ ییجا هیمن بود. کنه شدددده بود که چرا به خودش نگفتم 
مثال  خواد ی. مادیم یالم یدونستم فقط قپ یاون بار چقدر کمک کرد. م نمهیا

صب  شون بده رو من تع شن ه . مگه خلم خونه بیبابا حال ندار مینیب نیداره. ب
داره وعده سددر  مایکه ن یرو ول کنم برم ناکجا آباد یو محله باحال یاون خوب

 ده. یخرمنشو بهم م
شدداخ و  یب یبه غول ها لیآقا و طاهره خانم و تبد بیگفت و حب ماین یچ هر

 دم کرد من فقط سرتمون دادم و اخرش هم گفتم:
 آقا! بیرم خونه حب یمن م یول نیبرادرانه! نگران من ممنون که -

سما دهن ن خوب شد با ا مایر سفالت  باز  زیچ نیحرز من چون دهنش ع نیآ
ستش. چون فهم یموند و بعد هم تلپ . رهیتره اگه کال خفه خون بگ نیسنگ دیب

شش ن صال از اون کلمه برادرانه خو صا معلوم بود ا صو لب ند  هی. منم امدهیخ
سو نیدادم و به نگ لشیوتح حیمل ساب کنو و ب  هیگفتم احتماال تا ت وام برم ح
تونه منو منصددرز کنه  ینم دیهم که د مایو هفت. ن شیشدد یافته سدداعتا یم

 گفت:
 دنبالتون! امیب نیاجازه بد نیو گرفت متونیخوب حاال که تصم -
. یچه دادم ک یو آ انس م یپول تاکس یخود یتونستم رد کنم. ب ینم نویا گهید

 براش تمون دادم و گفتم: یخانمانه سر
 شم! یباعث زحمت نم -
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 نگاه چپ چپ بهم کرد و گفت: هی
 دم خونه اتونم! شیساعت ش -

 کرد گفت: یبه کل کل ما دوتا نگاه م نهیکه دست به س نیرو به نگ بعد
 ؟یر یبا سرمه خانم م ای یایتو با من م -

 :و گفت دیباالخره از اون  ستش دست کش نینگ
 رم کممش کنم جمع و جور کنه! یبا سرمه م -
 یبشر ب نیچقدر ا نیکارش! بب یرفت پ یخداحافظ هیتمون داد و با  یسر ماین

 میادراه افت نیکاره که بلند شده اومده دم دانشگاه ما که بره رو اعصاب من! با نگ
سابقم. با دمم گرو م  دیو دمن یذوق کردنا یوقت نیشمستم. نگ یسمت خونه 

 ت:گف
 !یچ رهیبگ ادیکنه و خونه تازه رو  بتیتعق وونهید یخوشحال! اگه رک -
 بهش کردم و گفتم: هینگاه عاقل اندر سف هی

شگاه م یم ینابغه! وقت - خواد  یآدرس خونه رو م گهیرم د یدونه من کدوم دان
شه بال  یتونه توکه ن هیتونه. مهم ان یم ابونمیتو خ ارهیسرم ب ییچمار اگه قرار با

 داشته باشه! یونه ام به من درست رسخ
 زد و گفت: یپوزخند نینگ
زت ا ریب*غ*ل گوشت مثل ش یهفتاد هشتاد ساله دار گاریآره واال دوتا باد -

 کنن! یمراقبلت م
 تو بازوش و گفتم: دمیو بلند کردم و کوب آرنجم

 !چقدر ماهن یفهم یم شونینیدرست صحبت کن. صبر کن خودت بب یهو -
 م بازوشو گرفت و گفت:با اخ نینگ
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 خرشاخ دار و آدم کنه! یطاهره خانم تو نیکاش ا -
 و باال انداختم و گفت: ابروهام

آدم  یدون یحرز نزن! آدم؟ تو اصددال م یکه اطال  ندار یدر مورد مسددئله ا -
 ه؟یبودن چه جور

 ساق پام و گفت: یلگد خوابوند تو هیزد و  یخند شین نینگ
 نه! نمیب یکنم م یحاال که فمر م -

شت گزگز م ساق . دمیخند یکه م یشدم و در حال الیخ یکرد ب یپام و که دا
 سمت خونه ام. میو رفت میگرفت یتاکس

 ستادهیخونه ا یورود یراهرو یآماده تو نیبود و من و نگ میو ن شیش ساعت
به  یجناب فراموش کرده بودند چه قول نمهیمثل ا یخان. ول مایمنتظر ن میبود

 شیکردم. خوب یرفت و من به سدداعتم نگاه م یکالفه قدم رو م نینگ ما دادند.
به  ین دبارچ نیبشدده! نگ ریمممنه د امیآقا گفته بودم تا ب بیبود که به حب نیا

به چمدون من زد و  یلگد نیجواب نداده بود. نگ یزنگ زده بود ول شیگوشدد
 گفت:

شم. هم یرو م ماین نیمن ا - شد انهیکارش هم شهیک بار م ض  هیه بچ نی. ن
 .ادیما سر وقت ب یدل وش

 کرده حاال؟ یچمدون من چه گ*ن*ا*ه -
 کرد و گفت: یبرام دهن کج نینگ
 برو بابا. -
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ست که نزد یبار رو نیا و ش ه ک ی. درحالنیبود به مخ ب وره زم کیچمدون ن
 مردم گفتم: یداشتم از خنده م

 کنف شه! نجایاومد ا میبر رمیبگ یتاکس هینظرت چ -
با ا نینگ باز شدددد و  نیکه ب اطر خنده من اخم کرده بود  حرز من اخمش 

 و گفت: دیبه چونه اش کش یدست
مرد بدونه تو کجا خونه  یم ی. به جون خودم داشددت از فضددولسددتیبدم ن -

 .ادیحالش جا ب مید ی. بعدم آدرس و بهش نمیگرفت
 ام! هیول پا یا -

 دمیمنو کشددون کشددون بربه هم و بند و بسدداط  میدیکف دسددتمون و کوب بعدم
صبر کردن براابونیسمت خ ساو ی.  س یآ انس م  نیهم ی. براماین دنیبود با ر

با میراه بود ی. تومیریدربسدددت بگ میداد حیترج رد. زنگ خو نینگ لیکه مو
 گفت: ثانهیبه من کرد و خب ینگاه نینگ
 !ماستین -
 باز گفتم: شین با
 بکار رو پ ش! -

 گه داشت.ن مونیدوتا نیب لیموبا نینگ
 سالم داداش! -
 !ونریب نیآ یساعته منتظر شمام چرا نم کیمن  نیی! شما کجانیسالم نگ -
 بود. سیاگه دم دستم بودم دهنش سرو یعنی

 نگاه به ساعتت بنداز! هی یخسته نباش -
 کالفه گفت: ماین
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 من نبود! ریبار تقص نیواقعا ا یکردم ول ریدونم د یخودم م -
ش یم - ص چیه یدونم دادا سنگ هی شهیهم ستیشما ن ریوقت تق  یشهاب 
 شه! یراه بندون م ریخوره تو مس یم یزیچ

 کرد و گفت: یپوف ماین
 !رونیب نیایدوست کله خرابت ب نیحوصله ندارم پاشو با ا نینگ -
شده بود نگاه کردم. من کله خرابم؟ ششیکه ن نیابروم باال رفت و به نگ هی  باز 

 کرد ن نده و با همون حال گفت: یسع نیخان. نگ مایدارم برات ن
 مگه؟ ییتو االن کجا -
 !گهیمن دم خونه سرمه د -

بود  نیکنه! نگ یصدام م یکه سرمه خال میشد یمیصم نقدریدونستم ا ینم اوه
 که جواب داد:

 ؟یکن یتو اونجا چمار م -
 دنبالتون! امیبامزه نباش! مگه قرار نبود ب نقدریا نینگ -
 !شیساعت پ کی یبله قرار بود ول -

 باال رفت: ماین یصدا
 . من با آ انس دم درم!رونیب نیایپاشو ب نینگ -

 :دیتند پرس نی. نگمیبا تعجب به من نگاه کرد نیو نگ من
 ؟یتصادز کرد ؟یآ انس واسه چ -

 حوصله بود: یواقعا ب ماین لحن
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. امیو ب ییبرم جا قهیتابلو توقف ممنو  دو دق ریو پارک کردم ز نینه بابا ماشدد -
 تا برگشتم برده بودنش!

 و گفت: دیکش ینیه نینگ
 دزد بردش؟ -

 پس کله اش و آروم گفت: زدم
 بره. یو م نیتابلو توقف ممنو  دزد ماش ریبرده. ز سیخنگ پل -

 و گفت: دیگفت و بعد هم لبش را گز یبه من کرد و آهان ینگاه نینگ
 خوب ردش کن بره خودت هم برو خونه! -
 ت:گف یعصب ماین

 ؟یبرا چ -
 بار من بودم که جواب دادم: نیا

ست کله خرابش گفت داره د - س گهید شهیم ریچون دو با اجازه  میرفت یبا تاک
 اتون!

س بعد ست به  ستم. نگ نهیهم د ش شم غره رفت. ن نین د. ممث کر مایبه من چ
 بعد هم با من من گفت:

 ن؟یاهه سرمه خانم شمائ -
ام؟ ننه بزرگ خدا  یسددوالش. پس ک نیبا اجواب په نه په جا داشددت  هی یعنی
 پ ش برداشت و گفت: یرا از رو لشیموبا نینگ امرزم؟یب

 گهیسدداعت د هی. تو برو خونه با همون آ انس من خودم تا زهیگم چ یم ماین -
 !امیم

... 
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 !امیمونم زود م ینم یلیشه. خ ینم رینه د -
... 
 خونه! امی. خودم میایخواد تو ب ینه نم -
ال راننده. ک افهیبه من زد. منم روم و برگردوندم که نگام افتاد به ق یچشددمم و

ما. بفرما بعدم  یرو ول کرده بود و تمام حواسددش و داده بود به حرفا یرانندگ
 بد در رفته! واال! یفضول یاسم خانما تو

 میهم با راننده چونه زد ی. کلمیشددد ادهیپ یاز تاکسدد نایآق ا بیخونه حب جلو
آقا  بیکوچه مغازه حب یتو میاومد یا باالخره ول کرد و رفت. وقتت هیسددر کرا

سه  شدم. دو  هنوز باز بود. معلوم بود که هنوز نرفته خونه. زنگ و زدم و منتظر 
 :دمیطاهره خانم و شن یبعد صدا قهیدق
 ه؟یک -
 منم طاهره خانم سرمه! -
 تو! اینگران شدم. ب یکرد ریسرمه جان د -
ش و شه. نگ نیده رو هول دادم و به نگدر و زد. در باز  شاره زدم که وارد  هم  نیا

شت سرش  گهیساک د هیو  میساک ورزش شت منم کوله و چمدون و پ رو بردا
 دنشیاومد. با د ی. طاهره خانم داشت به طرفمون ممیو وارد راهرو شد دمیکش

 بلند سالم کرد:
 سالم! -

 کرد: با انگشت شستش کفشش و درآورد و هم زمان سالم نینگ
 سالم! -
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 ناست؟یهم تی. وسایگلم. خوش اومد یسالم به دخترا -
 بله! -
 دخترمو! نیا یکن ینم یمعرف -
 دوستم. طاهره خانم هم که قبال گفته بودم. نی. نگدیبب ش -

 دستش و جلو برد و با طاهره خانم دست داد و گفت: نینگ
 خوشب تم. -

 مت سالن و گفت:س دیو ول نمرد و اون کش نیخانم دست نگ طاهره
 .زمیمنم خوشب تم عز -
 رو به من ادامه داد: و
 گم ببره باال. یرسه اومد م ینوه ام االن م گمیسرمه جان بکار باشه م -

باز دسته ساک و چمدون رو  شیو با ن میبه هم کرد یهمزمان نگاه نیو نگ من
همراه . نمینوه طاهره خانم رو بب نی. مشددتااق شددده بودم امیهمون جا ول کرد

سالن رفت سمت  شپزخونه ما رو تنها  میطاهره خانم به  صد آ و طاهره خانم به ق
ه شونه ام بود زد ب همودب نشست شیزندگ یبار تو نیاول یکه برا نیگکاشت. نگ

 و گفت:
 !ونهیهم در م ینوه ورزشمار یپا ینگفته بود -

 و خاروندم و گفتم: سرم
اومده  رمیحال بده. هم خونه گ بهم نقدریدونسددتم خدا ا یبه جان خودت نم -

 پسر باحال! هیهم 
 خفه مال خودمه چونه هم نزن! -
 نباشه اصال! یهم مال دیشا ادیبرو بابا بکار ب -
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 قبولش دارم. دیمن ند یزن یکه بود حرز اضافه نم یهر چ -
 کردم و صدام و باال بردم و گفتم: یپوف

 شون بدم.باال اتاق و به دوستم ن میر یطاهره خانم ما م -
 خانم هم جواب داد: طاهره

 !ارمیدارم م یچا نیپائ نیایزود ب یباشه ول -
 چشم. -

ست ش نینگ د سمت پله رفتم. خوب دمیو ک ست ک نیپله ا یو به  نار بود که در
سط زندگ یورود یراهرو آقا و طاهره خانم  بیحب یبود و الزم نبود که من از و

ا نداشت. ب دید یرائیسالن و کل پک از یادیرد شم. از اونجا اصال به قسمت ز
 فت:کرد و گ ین پوفیزنگ خورد. نگ نیکه تلفن نگ میرفت یهم از پله باال م

 بشر. نیا ستی! انگار ول کن ما نماستین -
 حوصله جواب داد: یب و
 ما؟ین یگ یم یچ -

 یدوتا با هم خصوص نیا گهیذاشتم د ی. مگه مشیو چسبوندم به گوش گوشم
 که گفت: دمیرو شن ماین یله خرابم؟ صداحرز بزنن. من ک

 انا؟یاح ستیرو پ ش که ن -
 بنال! رین  -
شم غره رفت. منم ب یتنه ا و شونه من زد و چ شم و  یبه  توجه بهش دوباره گو

 .شیچسبوندم به گوش
 خونه؟ یایم یک -
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 ؟یرفت ی. تو به چه سرعتدمیمن تازه االن رس -
 زودم نشد. نی. همچدمیمنم تازه رس -
 من فعال هستم. -
 !یخونه باش دیبا گهیساعت د هیتا  میساعت هفت و ن نینگ -

 نق زد: نینگ
 . تازه نوه...نیزم یساعت که کمه. من هنوز ننشستم رو هی -
ش پاش که رنگش بنف یرو دمیپام و بردم باال و محمم کوب نیحرز نگ نیا با

 نیست همخوا یبشر چقدر خنگه م نیا یعنیشد و حساب کار دستش اومد. 
 نیزد؟نگ دیرو با یرو بندازه به جون ما. آخه بگو ابله هر حرف ماین یاول کار

 تند حرفش و عوض کرد و گفت:
 باشه! گهیساعت د هیتا  امیمن م -
 ..نینگ یراست -

خورده منو هول داد که من دوباره تمام وزنم و انداختم  هیو  دیلبش و جو نینگ
 شونه ام: یرو
 هوم؟ -
 داره؟ سیپل یآشنا یسرمه گفت -

 نگاه به من کرد و گفت: هی نینگ
 که رفتن سراغ طرز! یدید نایخاله ا نی! بابت ماشگهیآره د -
زنگ بزنه  هیتونه  یم نیکه نفهمه که من گفتم بب یجور هی زهیگم چ یم نیبب -
 !نگیاز پارک ارمیو در ب نمیدنگ و فنگ ماش یکنه ب یکار هیتونه  یم نهیبب
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 یلیخ دیپوک یاز خنده داشدددت م نی. نگنطوریرفت. عجب که ا باال ابروهام
 نفس گرفت و گفت: هیخنده.  ریگرفت که نزنه ز یخودش و م یداشت جلو

 گم! یباشه بش م -
 فاصله داد و گفت: یدهنش و از گوش بعدم

 ام. یدستتون درد نمنه االن م -
 گفت: یگوش یدوباره تو بعدم

 میبه گوشدد دمیچسددب دمیه هنوز از راه نرسددطاهره خانم زشددت یبرم. جلو ماین -
 خداحافظ.

مهیبدون ا و بده ن ن جازه  بده قطع کرد و زد ز مایا با  ریجواب  نده. منم   هیخ
 کردم. یبودم و نگاهش م ستادهیا نهیپوزخند دست به س

 !نیداداشت نوبره ها نگ نیا یعنی -
 زنه. یمنو دار م یدیخدا اگه بهش بگم تمام حرفاش و شن یوا -
 شد گفت: یو خال دیخند یحساب یقتو
 ؟یزن یخوب حاال زنگ م -

 و گفتم: دمیو جو لبم
 زنگ بزنم! دیبه نظرت منه کله خراب با -
 یک زیتو چ یهمه حرز زد نگفت نیشد ا یخوب کفر یهست یا نهیاوه چه ک -

 یم یهفته اخالقش سگ هیو گرفتن تا  نشیماش نی! جون من زنگ بزن ایهست
 بره. نیمن پائ یآب خوش از گلو هیذاره  یشه نم

 ت ت و گفتم: یرو نشستم
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 تسیکردم. زشت ن ستیخاله ات و راست و ر نیماش یماجرا روزیبابا تازه د -
 دوباره زنگ بزنم؟

 باال انداخت و گفت: یشونه ا نینگ
 . ولش نمن!هیمناسب سیبه نظرم ک یول -
با یابرو هی با ا دونم چر یم. خودمم نمو در آورد لمیباال رفته نگاش کردم و مو

کردم و  نیبه نگ یطانینگاه ش هیخورده حرصش بدم.  هیکرمم گرفته بود دوباره 
 رو گرفتم. دو سه بار زنگ خورد تا باالخره جواب داد: یمیشماره اصل کر

 د؟یبفرمائ -
امو  نهینمرده؟ بهم برخورد. سدد ویشددماره منو سدد یعنیلحظه با خودم گفتم  هی

 صاز کردم و گفتم:
 اصل... یآقا -

 گفت: واشیزد پس کله ام و  یمی نینگ که
 اصل... یمیخنگ، ابله...کر -

 که پر حرص گفت: دمیعطا رو شن یصدا که
 ؟یریخانم کب -
آدامس نامرغوب  نیبود که ع نیشددناخت. حاال نگ عیباز شددد. چه سددر شددمین

 م:کردم ن ند ی. سعمیبود به من و گوششو چسبونده بود به گوش دهیچسب
 حالتون خوبه؟ -
 !شهیخوب م یلیمن حالم خ دیمنو درست بگ لیفام نیاگه شما ا -

لگد پروندم که خورد به زانوش  هی. دیخند یت ت ولو شدده بود و م یرو نینگ
 .دیپر رونیاخ از دهنم ب هیکمرم که ناخوداگاه  یتو دیو کوب دیو از جا پر
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 ؟یریخانم کب -
 تم:برداشته بودم گف زیخ نیمت نگکه به س یو درحال دمیبه کمرم کش یدست

 یلحظه گوش هی -
که داشدددت در م نینگ یپا دمیپر و مهیا یبرا نیرفت گرفتم. نگ یو   نیمز ن

صدامیشد نیپ ش زم ییو گرفت و بعد دوتا زین وره م ه اومد ک نیداد نگ ی. 
 گفت:

 کنن! تیخاک تو سرت وحش -
 گوشم بود. یرو یگوش هنوز

 اومده؟ شیبراتون پ یشملم نییشما کجا یریخانم کب -
 و مقنعه ام و مرتب کردم و گفتم: دمیبه مانتو کش یشدم و دست بلند

 شدم. ریدست هاز ارازل و اوباش درگ هیبله. با  -
 :دیچیگوشم پ یبلندش تو یصدا

 ؟ییکجا قایشن؟ االن دق یمربوط به اون دوست معتادت م -
شو نیگند زده بودم. نگ نمهیمثل ا اوخ ضع سر و و ت شمل هیمرتب کرد و  هم 

 اتاق شد. منم پشتم و کردم بهش و تند گفتم: یبرام در آورد و مشغول وارس
 کردم. ینه نه شوخ -
 لحظه ممث کرد و بعد هم گفت: هی

 ن؟یمزاحم وقت من بش نیمس ره بود. زنگ زد یلیخ -
 نه واقعا مشمل دارم؟ -

 گفت: یو بعد هم با حالت مس ره ا دمیپوفش و شن یصدا
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 و دزد برده؟ یک نیباز ماش -
 و گفتم: دمیو جو ناخنم

 برده؟ سیپل -
 !دیخانم درست صحبت کن -
 !گهیتابلو پارک ممنو  بوده بردنش د ریخوب ز نیزن یاهه چرا داد م -

 زد به شونه ام و آروم گفت: نی. نگدمیگفتنش رو به وضوح شن یوا یصدا
 !نیمن رفتم پائ -

نفس گرفت انگار که ب واد  هیطا شددددم. تمون دادم و منتظر جواب ع یسددر
 خودشو آروم کنه و شمرده شمرده گفت:

 چیب ش...مبارزه... با مواد...م در هستم. کار ما ه ی...من تویریخانم کب -
 ن؟ینداره؟ متوجه شد یو رانندگ ییبه راهنما یربط

سما شد. حاال مونده  نیشده بودم. نگاهم به نگ عیضا ر بود که از اتاق خارج 
 بگم. یدم چبو
 ن؟یهست یریخانم کب -
 گفتم: یبدب ت با
 بله!...پس... -

اتاق و دسددتم و گرفتم و کنار  یتو دیپر نیجمله ام تمام نشددده بود که نگ هنوز
 گوشم گفت:

 !دمیخودم لباسشو د سهیبدو نوه طاهره خانم اومد. پل -
ستم و م منگ شت د ش ینگاهش کردم. هنوز دا ه د. عطا خان انگار فمر کردیک

 بود من ناراحت شدم. چون گفت:
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 براتون بمنم. یکار هیخواست  یدلم م یلیخ -
 ذهنم و متمرکز کردم و گفتم: یبود ول نیدست نگ یهنوز تو دستم

منم  رمیداشددتم تماس بگ یاگه مشددمل نینداره. آخه اون بار..شددما گفت بیع -
 مزاحم شدم. نیهم یبرا
 بمنم! یشرمنده نتونستم کار -

که داشددت  نینگ یکنه ول یخنده اش گرفته و داره مسدد ره ام م کردم احسدداس
پله  نیذاشت درست جواب بدم. پائ ینم دیکش یکش منو دنبال خودش م نیع

 دیله دپ یکه از رو یبا دستش به سمت سالن همون قستم نی. نگمیبود دهیرس
شت د شاره کرد. از پ شت ا ش واریدا شتش به ا دمشیو د دمیسرک ک  رزط نیپ

اه به اون و بعد به من نگ نیلحظه نگ هیکرد.  یصحبت م لیاشت با موبابود و د
 و به طرب باال برد. دیکرد و دوباره دستم و کش

 ...قطع شد؟یریخانم کب -
 مزاحم شدم. دینه هستم هنوز... دستتون درد نمنه بب ش -
 ن؟یندار یکنم کار ینه خواهش م -

ت لب گفت ازش بپرسددم با دسددت اشدداره کرد که قطع نمنم و با حرک نینگ
شد و گفتم برا شمام گرد  ست. چ سقلمه زد که  یاون ه یول یچ یکجا بهم 

 ام صاز کردم: نهیهنوز سر کاره.س ایبپرس رفته خونه 
 !دیبب ش -

 بود کالفه شده: معلوم
 ه؟یچ گهید -
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 ن؟یشما االن کجا -
 بله؟ -
 کنه من خل شدم. یاخه طرز االن فمر م نیخاک تو سرت نگ یعنی

 خونه؟ نیکه رفت نهیمنظورم ا -
 که گفت: دمیو شن جشیگ یصدا

 داره؟ یفهمم چه ربط یمنظورتون و نم دیبب ش -
 !نیخسته نباش نیخواستم بگم اگه خونه ا یم یچیه -

 خنده: یجواب داد کامال معلوم بود داره م یوقت
 با من؟! نیندار یکار گهی. دستمیبله ممنون خونه ام. خسته هم ن -
 به شما نداره؟ یربط چیه یو رانندگ ییراهنما نی....فقط گفتهگینه د -
 خانم نداره؟ رین  -
 ن؟یهم آونجا ندار ییدوست و آشنا -
 !شدم کممتون کنم ی. اگه داشتم خوشحال مریمتاسفانه خ یرینه خانم کب -
 .دیبله بازم بب ش -
 ناله شده بود: هیبار صداش شب نیا

 تونم برم؟ یحاال م -
 .دیائبله بفرم -
 خدانگهدار! -

 رو از دستم گرفت و گفت: یتند گوش نینگ
 کجا بود؟ -
 گفت خونه ام؟ -
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 خونه خودشون؟ -
 نگاه خشمناک بهش کردم و گفتم: هی

من  یبود که گفت یچه سددوال مسدد ره ا نیا ؟یکن یآخه تو اصددال فمر م -
 بپرسم؟

 ؟یابله تو اصال دقت نمرد -
 ؟یبه چ -
 !سهیلبابا نوه طاهره خانم پ -
 خوب باشه! -
 گوشم و گفت: یخوابودند تو یچک اساس هی نینگ-
 ...یخنگ یلیخ یعنی -

 صورتم و گفتم: یو گکاشتم رو دستم
 !وونهیچته د -
 یحرز م ملیهم تنش بود. داشددت با موبا سیبود. لباس پل نیبابا پسددره پائ -

 زد...
 یمهتابکه  ییراهرو نیگفت مغزم منم داشدددت ع یم نیکه نگ یجمله ا هر

 گرفت. یهاش دونه دونه روشن بشن کم کم نور م
 ....؟یگ یتو م یعنی -

 وق زده سرش و تمون داد و گفت: یبا چشما نینگ
 !هیمیخود جناب اصل کر سادهیوا نیکه پائ ینیا یعنی -
 نگاه مردد بهش انداختم و گفتم: هی
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 احمقانه است! یول -
 کجاش احمقانه است! -
 عطا باشه! نهیکه پائ یشه که اون ینم لیدل یکه گفت یینایهمه ا -

 و به سمت در برد و گفت: دیکرد و دست من و کش یپوف نینگ
 !شهیمعلوم م گهید قهیتا چند دق میچونه بزن ستیالزم ن -
شتم فمر ممیرفت نیبا هم از پله پائ ییدوتا و شه و ی. دا اقعا کردم اگه خودش با

به من  دمیپله که رسدد نیآخر یور نیباهاش برخورد کنم. نگ دیبا یچه جور
 گفت:

 طبق قرارمون نوه طاهره خانم مال منه... -
 ه؟یخوب سیک یخودت گفت یاهه اگه عطا باشه چ -

 باال انداخت و گفت: یشونه ا نینگ
 !یخودت قول داد ستین میحرفا حال نیمن ا -
 یمی یسمت سالن. نوه طاهره خانم نشسته بود رو میو رفت دیدست منو کش و

با گهیسدددالن. هنوز پشددتش به ما بود و د یمبل ها از زد.  یحرز نم لیبا مو
 ما لب ند و گفت: دنیطاهره خانم با د

 گلم! یدخترا نمیا -
تا از چهره مبارکش  میبه نوه طاهره خانم زل زده بود یچهار چشددم نینگ منو

 کنه. یپرده بردار
 .نیجلو با نوه ام آشنا بش نیایب -
باالخره نازشددون و کم کردن و برگشددتن سددمت ما. فک  جمله آقا نیگفتن ا با

گاه پر ی. ابرونیبه زم دیکه رسما چسب نینگ  باال. دیمنم ناخودآ
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 طاهره خانم جفتمون و از اون حالت در آورد: یصدا
 جان! نیگلم...سرمه و نگ ینوه ام. دخترا اریمه -
د ب ارهیمه نیو بمشددمش باال. ا نیچونه نگ ریجا داشددت دسددتمو بکارم ز یعنی
 یها هیو مات ییزایچ هی یعنیگم بلند نه بلند ها  یم یعنیبود.قد بلند.  یا مهیت

شن م ینور کم ریدراز. موهاش ز شت که ق شیته ر هیزد.  یرو شو  افهیهم دا
جکبه داشددت.  یاباش حسدد افهیق یمردونه کرده بود. اخم نداشددت ول یحسدداب

 و گفتم: نیآروم زدم به شونه نگ یلیخ
 ج*ی*گ*ر مال من! نی. عطا مال تو ارمیگ یپس مقولم و  -

شتر نینگ شده بود هم کور با دوتا قدم  سمت مه یکه انگار هم کر  فت ر اریبه 
 باز دستشو دراز کرد: شیو با ن

 خوشب تم! -
 انداخت و گفت: نیبه دست نگ یباال رفته نگاه یبا ابرو اریمه
 !نیهمچن -
رسددما  چارهیب نینگ یعنی. پاش یمبل و پاش و انداخت رو ینشددسددت رو و

تنه بهش زدم و  هیام و صاز کردم و موقع رد شدن از کنارش  نهیسوکس شد. س
 گفتم:

 حالت و گرفت ها! -
 بهم چشم غره رفت: نینگ
 مرگ! -
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 نمینشستم. نگ پیخان خوشت اریبا فاصله از مه یمبل یام و خوردم و رو خنده
شه  یلیکه تر یهندونه ا نیع شده با ست کنارم. طاهره از روش رد  ش اومد و ن

 رو هول داد سمت ما دوتا و گفت: ییچا ینیخانم س
 سرد شد دخترا! -

خان نگاه کردم.  اریبه مه یچشددم ریبرداشددتم و ز ییدونه چا هیبردم و  دسددت
 طاهره خانم گفت: هیاصال مارو بوقم حساب نمرد. رو 

 برم؟ دیمن با ادیم یآقاجون ک -
 لب گفت: ریز نینگ
 !چه زود -
به سددداعت انداخت و  ینگاه کرد. طاهره خانم نگاه اریبه مه یچشددم ریز و

 گفت:
 شه! یم داشیپ گهید -

 وسط ممالمه اون دوتا و گفت: دیصاز کرد و پر یا نهیس نینگ
 ه؟یدرجه شما چ -
شت! مه یبگم. اخه بگو االن چه ربط یدختر چ نیمن به ا یعنی ش اریدا ت برگ

 خت و گفت:اندا نیبه نگ ینگاه جزئ هیو 
 سرگرد! -

 باز ذوق گفت: نینگ
 !دمیند کیاز نزد یسرگرد واقع هیواقعا؟ من تا حاال  -

 زد و چند لحظه نگاهش کرد و گفت: یپوزخند اریمه
 !نیدیانگار اصال آدم ند نیکن یذوق م یشما جور -
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 جناب نیبازم از رو نرفت. انگار ا یول دیکه معلوم بود کنف شددده خند نینگ
شو گرفته بود. من که مسرگرد بدج شم ستم ا یور چ شر م ش داغ ک نیدون نه ب

سددقلمه به پهلوش زدم که اونم انگار نه انگار.  هی سددتین شیحال یچیه گهید
باز و  شین باهمچنان  نیکرد. نگ یطاهره خانم داشددت با لب ند ما رو نگاه م

شه ت بمبشر خجال نیذره ا هی نمهیزل زده بود. بدون ا اریوق زده به مه یچشما
 گفت:

 هست اصال؟ یآدم؟ چ -
ستم با کله برو  یم یعنی. دیمزه اش فقط خودش خند یب یشوخ نیبه ا و خوا

شده بود رفته بود. برا نیتو دماغ ا اخالق گندش بود که همه  نیهم یابله. خل 
رفت رو مخ طرز اونم دوتا پا  یخواسددت نخ بده م یبود. م یپسددرا ازش فرار

تم بهش گف ار. صدددبیکرد و د برو که رفت یقرض م هم گهیپا د نیداشددت دوج
کارت طرز اگه نخ و گرفته باشدده خودش  ینچسددب به طرز نخ و بده و برو پ

شنوا. االن هم انگار نه انگار که مثال پل یدنبالت ول ادیم لمت مم سیکو گوش 
سته جلوش فمر کرده ا ش سوال نمین سو ست که دنبال دخترا  یاز بچه  شگا دان

پشه  هیانگار که به  کردنگاه  نیبه نگ ین. جناب سرگرد جورکن یموس موس م
شد مه اریچند لحظه به مه هی نیمزاحم. نگ سرش و بندازه  اریزل زد که باعث 

سرشو تمون بده مثل ا نیپائ سبه نیبود نگ دهیفهم نمهیو  ول  گهید اگه بهش بچ
 کنه! ینم

 گفت: اریشده رو به مه یپات یخورده قاط هیجو  دیخانم که د طاهره
 ما بمون! شیشام پ -
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 سرش و بلند کرد و رو به طاهره خانم گفت: اریمه
 !ستمین یدوماه هی. تمیبرم ستاد. فردا مامور دینه با -

بازوشددو چلوندم که رنگش بنفش شددد.  یجور هیاومد دهنش و باز کنه  نینگ
 کنار گوشش گفتم:

 ور نزن. قهیدق هی. یما رو برد یخفه شو آبرو نینگ -
 دستشو مالوند و گفت: واشی نینگ
نخ ندم از دسددتم رفته. مگه گوسدداله ام که  نیمن اگه امشددب به ا گهید یخر -
 !بهیدست غر افتهیرو ول کنم ب یباحال نیبه ا مهیت
لب با  ریبشر و خفه کنم. مغزش پاک از کار افتاده بود. ز نیخواستم ا یم یعنی

 حرص گفتم:
 ها!سرجات  یتمرگ یم یش یخفه م نینگ -
 گفت: اریانگار نه انگار رو به مه نینگ یول
 هست؟ یچ تتونیجناب سرگرد مامور -

. نگاه به سقف انداخت هینشست و  نهیو دست به س دیکش یقینفس عم اریمه
 :دهیمعلوم بود کالفه شده و داره به رسم ادب جواب م

 تونم بگم! ینم -
 هاست! یاز اون سر یعنیآها  -

شو داد ب اریمه س ه بچ نیع نینگ یجاش ول خورد. ول یخورده تو هیو  رونینف
 ها ذوق کرد و گفت:

 !!!یسر تیباحال باشه! فک کن مامور یلیخ دیبا یوا -



wWw.Roman4u.iR  146 

 

سرتا پا گهیانگار د اریمه س ر به  شت و با تم شو کنترل کنه برگ ست خود  ینتون
 نگاه کرد و گفت: نینگ
 برنگردم. باحاله نه!!! گهیرم د یباحاله. فقط مممنه االن که دارم م یلیآره خ -

ناراحت شدددد. مه طاهره به وضددوح  به طاهره خانم  ینگاه کالفه ا اریخانم 
 گفت: نیبه نگ یجد یلیانداخت و خ

مثل بچه ها هر  ای ؟یکن یوقت فمر م چیه یزن یکه م ییاصددال درباره حرفا -
 !؟یپرون یم یدیرس یچ

سرگرد خراب کرد. نگ اوخ که  اری. با بهت به مهکلمه متنفر بود نیاز ا نیجناب 
 نیبود نگاه کرد و لب هاشددو به هم فشددرد و سددرش و پائ دهیبه اون توپ ییهوی

 گفت: یلرزون یانداخت. طاهره خانم بود که با صدا
 خانم مهمون من هستن. لطفا... نیجان نگ اریمه -
که  یاش و نگفت ول هیبق طاهر نیبا ا اریبس کن! مه یعنیمعلوم بود  ه حرز 

د و ساکت شده بو نیرعت از جا بلند شد و به ساعتش نگاه کرد. نگخانم به س
 خوره. یم یدونستم که داره چه حرص یشده بود. فقط من م رهیبه دستاش خ

 !وننمتیرم خواستم قبل از رفتن بب ی. من فردا دارم مدیمادر جون حالل کن -
شم ها هی و ضوح با ال یلب ند کم رنگ زد. چ شک  از یا هیطاهره خانم به و ا

کرد  یشده باشه اخم کم رنگ مونیکه انگار که از حرفش پش اریشد.مه دهیپوش
 و گفت:

 نداشتم. یمادرجون منظور -
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تمون داد و  یشددد سددر یم ریخانم هم که حاال اشددماش داشددت سددراز طاهره
 گفت:

 شه! یحرفا کنده م نیرفته دلم با ا اوشمیس یاز وقت یدونم...ول یم -
دونسددتم چه خبره.  یدادم و نم یه اون دو نفر گوش مهاج و واج به ممالم من
جا ک یزد. ول یآقا ازش حرز م بیبود که حب یکه مطمئنا همون پسر اوشیس

اخم  اون ینگاه کردم. ول نیهمه نگرانش بود.به نگ نیرفته بود که طاهره خانم ا
سش نبود. مه صال حوا سمت طاهره  اریکرده بود و انگار ا شد و به  از جا بلند 

س تخا شد. مه ینم رفت. طاهره خانم هم به  س اریاز جا بلند  و  دشیب*و*
 گفت:

 کنم! یم یآقاجون خداحافظ شیرم دم مغازه پ یم -
 طاقت دوتا داغ ندارم. گهیمواظب خودت باش مادر. من د -

 اشمشو گرفت و گفت: بعد
 صبر کن مادر جون! -
 پسددر طاهره اوشیسدد یعنی شددهیداره معلوم م ییزایچ هیبه سددمت اتاق رفت.  و

شده ... ایخانم مرده... شته  شاایک  ارینگاه به مه مین هیبوده و.... سیپل دمی....
سط ا شدم و نگ ستادهیکردم. متفمر و لگد  هیا ب نمیبود. منم به احترامش بلند 

ش . ابهتمیمبل وا بر یرو یهمون جور میبود ب وا عیبلند کردم چون واقعا ضا
که رسددما الل شددده بودم خوب منم که تنم  نیو نگهم که ما دوتارو گرفته بود 

تاق  یحرف هیبهش  دیخار ینم با قرآن از ا بزنم اونم برگرده بهم. طاهره خانم 
 رفت و گفت: اریخارج شد و به سمت مه

 مادر خدا پشت و پناهت! ایب -
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که طاهره خانم گرفته بود رد شد  یقرآن ریاز ز یبا اون قد بلندش به س ت اریمه
 به من انداخت و گفت: یو بعد نگاه دیرو ب*و*سو قرآن 

 خانما با اجازه. -
هنوز طلب  نشیبعد از اون توه اریمه نمهیو اخم کرد. از ا دیلبش و جو نینگ

سما ناد ساب دهیکار بود و انونو ر سمت راهرو که  یگرفته بود ح سوخته بود. به 
 رفت طاهره خانم با هول گفت:

 سرمه جان و ببر باال براش. لیوسا نین دستت ارفت. مادر قربو ادمی یوا یا -
ن تمو یبا تعجب برگشددت و به سدداک و چمدون کنار در نگاه کرد و سددر اریمه

دسددت دراز کرد و چمدون و  نیب واد اونا رو برداره. نگ نمهیقبل از ا یداد. ول
 سمت خودش و با پوزخند گفت: دیکش

 له دارن!عج یلیخ نمهی. مثل امیش یمزاحم جناب سرگرد نم -
رده سرگ نیدست ا یکار هیزنه  یرسما داغ کرده. االن م نینگ نیا نمهیمثل ا نه
کردم.  یم یماسددت مال دیمن با زیگند زده بود به همه چ نیده! حاال که نگ یم

 زدم و گفتم: یلب ند دلقم هیمنم 
 .میش یمزاحم شما نم دیبله شما بفرمائ -

 نگاه کرد و گفت: نیگباال رفته به ن یابرو هیخان با  اریمه
 باال؟ نیرو ببر نایا نیتون یشما م یندارم ول یمن مشمل -

 نیمنفجر شدده. اول که بهش گفت بچه بعدم که ا نیبدتر شددد. االنه که نگ اوخ
 هینگاه کردم. برخالز تصددورم اصددال منفجر نشددد با  نیبه نگ یمورد. با نگران
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شانداخت و چم ارینگاه به مه مین هیلحن حرص درآر  سمت پله و  دیدون و ک
 گفت:

 نیبرسدد تتونیبه مامور دیگم! شددما هم بفرمائ یحتما فمرش و کردم که م -
 . خدانگهدار!نیبچه نش هیعالز 

! نهیدونسددتم چقدر سددنگ ی. خودم مدیاز پله باال کشدد یچمدون و به سدد ت و
شت زور م نیاخم کرده به نگ اریمه شه باال  یکه دا سوم بم زد چمدون و از پله 
 یابحسدد نیاه کرد. منم سدداک و برداشددتم و دنبالش رفتم. معلوم بود به نگنگ

 ریرفتم و ز االبرخورده. سدداک و گکاشددتم کنار پله و سدده چهار پله فاصددله رو ب
که آورده بودم جا داده بودم.  یچمدون و گرفتم. توش همه کتابام و مواد خوراک

 !نهیسنگ یدونستم که حساب یم
م و باال داد رشددویبهم زد و دوباره زور زد.منم ز یور هیلب ند  هیبرگشددت  نینگ

 و گفت: دیکش یقینفس عم نیپله. نگ یباال میدیباالخره رس
 کنم. یو باز م نیمن ا ایرو ب هیبرو بق -
طاهره خانم داشددت با  نیبرگشددتم پائ ی. وقتدیچمدون و به سددمت اتاق کشدد و

با مه با د یصددحبت م اریاخم  رد و برگشدددت من اخمش و جمع ک دنیکرد. 
 سمت من.

 باال؟ نشیبرد -
 بله! -
 گفتم: اریرو به مه و
 !میمزاحم شما هم شد دیبب ش -

 انداخت و گفت: اریبه مه یخانم نگاه سرزنشگر طاهره



wWw.Roman4u.iR  150 

 

 آم! یاالن م سایوا -
ساک ورزش و سالن رفت. منم  سمت  شتم و  مویبه  که کنار در مونده بود و بردا
 م:کردم و گفت ارینگاه به مه مین هی

! از دسددتش هیدختر حسدداسدد یگه ول یم ادیقده چرت و پرتم ز یلیخ نینگ -
 !نیناراحت نباش

 لب ند کم رنگ بهش زدم و ادامه دادم: هی و
 تمام شه! تیبا موفق تتونیمامور دوارمیام -
 نیحواله نگ یزیچ یعکرخواه هی نمیپا و اون پا کردم که بلمه ا نیخورده ا هی

تم تمون دادم و رف ی. منم سردهیمنو نشن یانگار حرفا. اصال رین  دمیکنه که د
شت م یزیچ هیسمت پله. طاهره خانم  ستش بود و دا سمت در. به  ید رفت 

 زد و منم جوابش و دادم و از پله باال رفتم. یمن لب ند
کرد.  یم دایپ ییجا هی زیهر چ یکرده بود و داشددت برا یچمدون و خال نینگ

ساب بل ده. اگه مثل ق یکه داره مرتب کارو انجام م هریفمرش درگ یمعلوم بود ح
گکشددت. دو تا  یم یبود. االن کل اتاق و ترکونده بود و همش به مسدد ره باز

 رو گکاشتم کنار ت ت و گفتم: گهیساک د
 !نمیچ یولش کن خودم م -

 :دیسرشو باال آورد و با بغض پرس نینگ
 ام؟ یسرمه من واقعا دختر نچسب -

سوخت. گ*ن دلم شت خوب. از روبراش  سر خوردم و رفتم  ی*ا*ه دا ت ت 
ونستم ت یمن نم یجواب سوالش مثبت بود. ول تشیکنارش نشستم. خوب واقع
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حالش منو از وسط به دو قسمت  نیو بکارم کف دستش. خوب با ا نیراست ا
ساو س یم شتم رو یم میتق ستم و گکا خورده فمر کردم.  هیشونه ام و  یکرد. د
 سرم بهش. ریبگم خ یبدم. چ یو دلدار یمی دمویاصال بلد ن منآخه 

 !نینگ نیبب -
 باال آورد و گفت: دشوینگاه ناام نینگ
 هستم! یدونم آدم نچسب ی... خودم میبد یمنو دلدار یخواد الم ینم -

دوسددتم.  یهمه خودشددناسدد نیبردم از ا ی. واقعا لکت مدمیکشدد یقیعم نفس
 نه کنار گکاشت و گفت:دسته از لباسام و برداشت و دونه دو هی نینگ
 ترم دووم باهاش دوست بودم؟ ادتهی نیرام -

 !ادمهیتمون دادم که  سر
 طرز زونیخوام آو ینچسددبم. گفت همش م یلیبار اون بهم گفت خ نیاول -

 شم.
 رو به من کرد و گفت: بعد

شم م زونیخوام آو یبه خدا من نم - شون خو شم فقط از خوام  یم ادیشون ب
 !ادین باونام از من خوششو

 بگم. لبم و تر کردم و گفتم: یبشر چ نیموندم به ا رونیکردم و ح یپوف
مل تو انینگ نیبب - به  یخوا یکه م نهی...مشدد تو همون برخورد اول خودتو 

 !یطرز بچسبون
 یاش طفلم افهیشددد واقعا ق یم ینجوریا یچشددماش پر اشددک بود. وقت نینگ
 سوخت! یبراش م یشد و دل هر جنبنده ا یم
 س چمار کنم؟!پ -
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که خودشون و  ادیخوششون م ییخوب خله چقدر بهت بگم. پسرا از دخترا -
 دن! یو محل سگم به پسرا نم رنیگ یم

 با حرص گفت: نینگ
 ؟یکن یمس ره ام م یدار -
راسدددت و  یان. اگه بر یبی! واقعا پسددرا موجودات عجتهینه ابله جان! واقع -

س شون بگ ینیح ست دارم فمر م یبه  یان بعدم فمر م یکنن چه مال یمن دو
چه دختر جلف قه کرد یکه رفت یهسددت یکنن تو  حاال یبهشددون ابراز عال  !

 وفتن ا یدنبالت راه م یو آدم حسابشون نمن یبرعمسش اگه سگ محلشون کن
 کنن! یالتماست م

 یحرفارو از خودم در نم نیتو فمر رفته بود. به جان خودم من ا یحسدداب نینگ
ست و حق سالمت تقیآوردم را شتم. ا یبود. نا  نیخودم دو تا داداش لندهور دا

 نیسنگ بیبه من بگن تو شهر غر نمهیا یبود. برا یحرفا افاضات برادران گرام
 ادیاومدن شددوهر پ اهاگه هدفم از دانشددگ یزبون یباشددم و به زبون ب نیو رنگ

شوهر گ نیکردنه با نخ دادن به ا شم. ب نیو رنگ نیسنگ دیاد با ینم رمیو اون  ا
 گوشم کردم!!!! زهیرو آو یبرادران گرام یمنم که گفتم چشم و تمام حرفا

 به شونه اشو گفتم: زدم
 خوشت اومد بهش نچسب؟ یمیصدبار بهت نگفتم از  -

 و گفت: دیکش یحوصله ا یآه ب نینگ
 لندهور خوشم اومده. نیگفتم از ا یحاال من ک -
 !ید یب مطنا ارویبه  یدار دمیآره جون خودت منم فهم -
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 برگشت با حرص گفت: نینگ
 نبود! نیمن واقعا منظورم ا یول -
 فمر کردم چه برسه به خودش! ینجوریبودم ا نندهیب هیبود؟ من که  یپس چ -

 :شد و گفت یاش طفلم افهیبه من کرد که دوباره ق یا دانهینگاه ناام نینگ
 من فقط...فقط... -

 :دمیسرزنشش نمنم. آروم پرس گهیکردم د یسع
 ؟یفقط چ -

 باال انداخت و گفت: یا شونه
با  چیفقط ه - قت  مه نزد نیاز ا سیپل هیو  یدون یحرز نزده بودم. م کیه
 ......کنجماو بودم.نیکه بدون ربط داشتن به کارشون....هم نهیمنظورم ا یعنی

 ومد؟یاصال از طرز خوشت ن یعنی -
 رفت و یوارید که جدا کرده بود و برداشددت و به سددمت کمد ییلباسددا نینگ

 گفت:
 ...ی...ولامدیخوب بدم ن -

 کردم و گفتم: زیو ر جشمام
 زر نزن معلوم بود چشت و گرفته... -
 ادامه دادم: یبا بدجنس و
 بود ها!! یبد مال -

 بهم چشم غره رفت و گفت: نینگ
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مثل اون عطا به من  نمیشددد ا یم یذره هم اخالق نداشددت...چ هی دهیچه فا -
ها؟ مگه  رم؟یبود تماس بگ یگفت هر وقت مشددمل ید و مدا یشددماره اشددو م

 کمتر دارم؟ یچ القیمن از توه د
شو خودتو باال ببر یخوا یم نیبب -  خراب نمن..آدم با آدم فرق گهیمنو د یارز
 کنه! یم

 رفت و گفت: میو سراغ ساک ورزش دیکش یآه نینگ
 ه؟یتو چ نیا -
ست و ر هیبق امیبکار خودم م -  یم تریبرو د ایب گهیم. تو دکن یم ستیشو را

 شه!
! نیتمون داد و به سددمت در رفت. منم پشددت سددرش راه افتادم پائ یسددر نینگ
به دور و بر سددالن و  ینگاه نیاز طاهره خانم نبود. نگ یرفته بود و خبر اریمه
 انداخت صدا زد: یرائیپک
 ن؟یندار یکنم کار یطاهره خانم من دارم رفع زحمت م -

 اومد و با لب ند گفت: رونیشپزخونه بخانم از آ طاهره
 ؟یمون یشام نم زمیکجا عز -
 !شهیم رمینه ممنون. تا برسم خونه د -
 رسونده بود! ییجا هیتو رو تا  اریمه یکاش گفته بود -

 ممث کوتاه کرد و بعدم گفت: هی نینگ
 خواستم مزاحمشون بشم! ینه نم -

 .میبدرقه کردو  نیخانم به سمت ما اومد و تا دم در نگ طاهره
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 زنگ به من بزن! هی یدیرس نینگ -
 باشه خداحافظ. -

فت. ول نینگ تاد و ر فت اون ینینگ نیا یراه اف مد نبود. معلوم بود  یر که او
 قهیحالش گرفته شددده! برگشددتم باال تا به اوضددا  اتاق برسددم. ده دق یحسدداب

 بود. نگران شدم: نیزنگ خورد. نگ لمینگکشته بود موبا
 شده؟ یچ نیالو نگ -

 سرخوش بود: یصداش حساب نینگ
 و کامال انجام دادم! حتتونیاستاد نص -
 تو؟ یگ یم یهان؟ چ -
 یک یفت. اگه گستادیجلوم وا نیماش هی رمیبگ یخواستم تاکس یم ابونیسرخ -

 بود؟
 بود؟ ارینگو که مه -
و گفت  سددادنیکمک بود. کنار من وا یبه جان خودم خودش بود. رو صددندل -

 برسونمتون! ییجا هیا بفرما ت
 گفتم: جانیه با
 ؟ینشیخوب؟ االن تو ماش -
همه راحت  نیتونسددتم ا یم یاون بودم چطور نیاگه تو ماشدد ویک یآ رین  -

 کنم. یبلبل زبون
 شد! یچ گهیبنال د -
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 ..تا اومد تعارزشهینگاه بهش کردم و بعدم گفتم. زحمت م هیاول که  یچیه -
سوار کردن  ست هیداره! و راه افتادم اون ور تر و  تیسئولبچه م هیکنه گفتم   یاک

 گرفتم.
 بشر. نیخاک تو مخ ا یعنیاز خنده مرده بود.  نینگ
 بگم بهت. یچ نیواقعا نگ یعنی -
 محل نده. یخودت گفت -
 یمحل یبه طرز ب یدار یکن یفمر م یبچه ها قهر کرد نی.عنیآره واقعا آفر -
 !یدست طرز ناراحت شدکه از  یخودتو تابلو کرد ؟االغیکن یم
 ؟یگ یراس م-
 !ویک ی! آریماس بگ ارینه کاسه اتو ب -
 پنچر شده بود! یاش که حساب افهیهم جواب داد. ق یلیبه نظرم که خ -
صال حرفاش برات مهم ن یرفتار کن یجور دیخره با - مدام  نمهی. نه استیکه ا

از تو خوشت  نمهینه ا ی! اون کار کرده محض عکر خواهیکن یادآوریحرفاشو 
 اومده باشه!

 گفت: یحرص نینگ
 !هیابیخودش آخر دوست  نمهیخوب نه ا یلیخ -

 .دیکردم که البته اون ند یدهن کج براش
 ؟یندار یکار -
 قشنگ! ینه موفق باش -
 خفه سرمه! -
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و  نینگ نیکنه. اگه من ا ریبه خ نینگ نیکردم. خدا آخر عاقبت ما رو با ا قطع
 خودم و به سرمنزل مقصود رسوندم. واال!آدم کنم هدز از خلقت 

گکشددت. سددر و کله بچه  یآقا م بیخونه حب یبود که از اقامتم تو یهفته ا دو
شون قاط ادیشد که من ز دایپ یدوبار یمیهاش  نمردم. باالخره  یخودمو باها

ضور من خ یجو خانوادگ از اون روز که  نیجالب نبود. اخالق نگ یلیبود و ح
 هنمینه ا عوضگم  یعوض شده بود. حاال م یده بود حسابسرشاخ ش اریبا مه

سرا در مقابل پ یکه بود، بود ول یشیآدم شده بود. نه بابا با من همون گاوم نیع
. مثل داشته ییبسزا ریمن روش تاث یحرفا یعنی نیکرد و ا یم یخوددار یلیخ

 بچه! نیرسالتم و انجام داده بودم در مقابل ا نمهیا
. میبزن یردو هی میبر میقصد کرد نینشده بود و با نگ لیصبحمون تشم کالس

ست  یم نینگ صر هیخوا  میکه کالس دار یجفت کفش ب ره و منم گفتم تا ع
 نیداشددت از همچ یبشددر چه اصددرار نیدونم ا ی! نمدنیدنبال کفش خر میبر

 ی. من که نمشددهیشددلوغ نیبه هم فشیگفت ک ی. ممیکن دیخر یشددلوغ یجا
 چفت هم کجاش جالب بود. یمغازه ها نیغ با امنطقه شلو نیا مدون
 از بس گهی. منم ددید یمغازه و داشددت مدالرو م نیصدددم یرفته بود تو نینگ

ده ع هیشددلوغ بود و  یرو حسدداب ادهیآوردم. پ یبودم داشددتم باال م دهیکفش د
از هزرام ب یبرم و برا نیبا نگ نمهیا یدست فروشم بساط کرده بودن. منم به جا

 زدن اجناس دیمشددغول د نمیو دوباره بب میبود دهیکه از صددبح با هم د ییمداال
شدم. همون جور دور و برم و نگاه م شا  ست فرو شم به  ید  افهیق هیکردم که چ

شمام و ر شنا خورد. چ خوِد خودش  یعنیکردم به جان خودم خودش بود.  زیآ
 رد.ک یچمار م نجایزاغارت ا پیت نیعطا با ا یبود. سروان عطا بود. ول
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ش یشلورا ل هی شم یت هیبود و  دهیکهنه پو که  یسرمه ا ریباد گ هی. یشرت م
ست یرو شم یمی ناشیآ شده بود تنش بود. کاله م  شینبافت یدوجاش هم پاره 

ش نیپائ یشونیپ یرو تا رو شت. ق عیضا شیته ر هیبود و  دهیک اش  افهیهم دا
 خفن خالز شده بود.

صدا بزنم ب نیم نگبر دمیترس یدهنم و قورت دادم. م آب ش نهیب ادیو  مام من ج
شتباه نم سش به من نبود.  نیبره بعد نگ نیا نه،یب یا شدم. حوا  هیفمر کنه خل 

 د.بو یکرد. انگار منتظر کس یو دور و برش و نگاه م واریپاشو زده بود به د
 پیوشتخ یبشر زده! اون عطا نیا هیپیچه ت نیآخه ا ست؟ین سینمنه اصال پل -

 جا!ک نیکجا ا
 نکار اومد سددمتش. افهیق هیبا  ییاروی هی دمیشدددم که د کیدو قدم بهش نزد هی

 کند. واریطرز خودشو از د دنیعطا با د
 ؟یآورد -

شتم بهش نزد من شلوغ یشدم.تو یم کیقدم به قدم دا  دهیهنوز منو ند یاون 
انداخت کف دسدددت عطا.  یزیچ هینگاه به دور و بر انداخت و  هی ارویبود. 

 باز مونده بود.دهنم 
 خاک به سرم بچه مردم معتاد شده! -
رد شددددم و صددداز رفتم جلو و  تیجمع نیقد نداد. از ب یزیمغزم به چ گهید

 گفتم:
 !؟نیجناب سروان شمائ -
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چوب  نیحرز من ع دنیگرفت با شددن یاز عطا م یزیچ هیکه داشدددت  اروی
شد. گردن عطا مثل فرفره چرخ شک  شما کیسمت من و نزد دیخ ش از بود چ

 ! آب دهنش و قورت داد صداش از ته حلقش در اومد:رونیکاسه بزنه ب
 ه؟یسروان ک یگ یم یخانم چ -

 کنه! یداره حاشا م یعنیکردم.  زیو ر چشمام
 !نیستیاصل ن یمیعطا اصل....نه کر ریمگه شما سروان ام -
 باد کرده بود که گفتم االنه که منفجر شه. نقدریا یعنی

 . ول کن برو رد کارت.هیکدوم خر یچ یدونم چ یمن ریام نیخانم ا -
 زنه! اون یحرز م یمیقد یکالفتا لیسددب نیا نی! چرا عهیچه لحن نیخدا ا ای
 نگاه وحشت زده با ما انداخت و گفت: هی اروهی

 زد! یدختره چه زر نیعطا ا -
 یدونم. عطا همون جور که با چشما ی. چرا عطا الل شده بود نمتیترب یب چه

 به من زل زده بود گفت: یشیآت
  *و*ض*ی گرفته! یدونه چت کرده من و با ک یدونم خدا م یمن چه م -

 ینگاه به سددرتاپاش کردم و با بدب ت هیشددده.  ینجوریا نیچرا ا دمیفهم ینم
 گفتم:

 آخه چرا؟! ؟یمعتاد شد -
 چرا رنگش نیا یوا یبود. ا نی. برگشددتم نگدیدسددتم و کشدد یمیموقع  همون

 و گفت: دیستم و کشبنفش شده. د
 شده! ریسرمه جان! قرصات د میبر ایب -
 قرصام!؟ -
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 گفت؟ یشده بود. چرا چرت م ووانهید نینگ
 ...یم یچ -
 گفت: یلحن ناراحت هیوسط حرفم و با  دیپر
 ده!وقته مر یلی...خریفراموش کنه.. ام گهید دیبا یدونم س ته ول یم زمیعز -

شو از دنینگ ایشده بودم  وونهیمن د ایفهمدم  ینم کند و دست  واری. عطا خود
 رو گرفت و گفت: اروی

 !اس وونهینبود. طرز د نیکه اوضاعمون ا میبابا اگه ما شانس داشت میبر -
 نگاه به عطا کرد و گفت: هی نمینگ
کرده. دور  یقاط نمینامزدش فوت کرده ا شی. چند وقت پدیشددما بب شدد -

 وم!شما بود اون مرح هیشب یلیجونتون باشه خ
شمام د یبودم اون دوتا رو نگاه م ستادهیخال وا نیع من شت از  گهیکردم. چ دا

 اومد: یکاسه در م
 ...معلوم هست...نینگ -

 نکاشت حرز بزنم: باز
 ....یقرصات و ب ور ی. مگه قول ندادزمیعز میبر -
ش و ست منو ک ست دید د کر یمنگ ما رو نگاه م افهیق هیکه با  اروی. عطا هم د

ش شت هیه من و ب دیک شم غره م . ستیعطا ن نیرفت. حاال همه عالم بگن ا یچ
 دوتا خل شدن من که نشدم! نیگم خودشه! ا یمن م یول
 کوچه هی ی. هولم داد تودمیعطا رو ند گهیکه د دیدسددتم و کشدد نقدریا نینگ
 شدم: ی. که من عصبوارید یو خودش آوار شد رو کیبار
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قرص خوردم که بار دوومم  یمعلوم هسدددت چه مرگت شدددده؟ من ک نینگ -
 !یگفت یکه م هیچرت و پرتا چ نیباشه! ا

 کرد. یو انگار داشت غش م واریداده بود به د مهیت نینگ
 !؟وونهید ستمیمگه با تو ن -
 گفت: گهید یمیمن حرز بزنم  نمهیقبل از ا یول
 بدم! حیمن توض نیبکار -

 پیکرد؟ ت یچمار م نجایا اریبه سمت صدا و چشمام رفت ته سرم. مه برگشتم
ضا نیاونم ع دونم چرا امروز  یکرده. نم یقاط یکل نمیبود. معلوم بود ا عیعطا 

سه د یبه ما م یهر ک شو نگاه کردم و آب دهنم و قورت  وونهیر سرتاپا شده؟! 
 دادم و گفتم:

 ....چه خبره؟نجایشما...ا -
 از کوچه انداخت و گفت: رونیبه ب ینگاه اریمه
ما بود. شما هم  یما. عطا نفوذ تیبه مامور نیزد یگند م نیخانم شما داشت -

 جناب سروان؟ نیگ یم نیجلو رابط مواد فروشا دار نیراست رفت
 رفت. یطرز و اون طرز م نیا یعصب اریچوب شده بود. مه نیع دهنم

 !دهیما مال تیاگه عطا لو بره کل مامور -
 !شیشونیپ یتو دیدستشو کوب و
م*س*تاجر مادر جون عطا  دیشددهره عدل با نیا یتوهمه آدم  نیآخه خدا ا -

 !نهیرو بب
هنوز حالش جا  نیدونسددتم چمار کنم. نگ یخراب کرده بودم. نم نمهیا مثل

ه اون ب اریبود. معلوم بود مه نیو سددرش پائ واریداده بود به د هیبود. تم امدهین
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ستم چ یمنو ببره. نم ادیگفته بود ب شمم زده بو یدون  اری. مهدبگم. همون جا خ
صله از نگ یوقت شد. با فا سته  اال که داد. ح هیتم واریبه د نیاز قدم رو رفتن خ

افتاد  یواسه عطا م یبردم. اگه اتفاق یم یکردم به عمق فاجعه پ یداشتم فمر م
من بود. نمنه جوون مردم و به کشتن داده باشم. از  ریشد؟ همش تقص یم یچ

شتم خفه م من عطا  یوا یتلفنم زنگ زد. اشدم که  یشدت عکاب وجدان دا
 نگاه کردم: اریمهبود. لبم و گاز گرفتم و به 

 عطاست! -
 و گفت: واریبه د دیو از عقب کوب سرش

کنار  یخال یو با حرص به جبعه ها یو خراب کرد زیهمه چ یخراب کرد -
 لگد زد. وارید

 رو جواب دادم. اصال نکاشت من حرز یکرده بودم. با ترس و لرز گوش بغض
 بزنم. تا تماس برقرار شد از ته دلش داد زد:

 !یریسرمه کب افتهیچشمم بهت ن گهیدعا کن د یعنی -
دادش  ی. صدددادیلرز یتماس قطع شددد. حاال عالوه بر چونه ام. دسددتامم م و

 ارمیمه و نیبلند داد زده بود که نگ نقدریشددد. فمر کنم ا یگوشددم تمرار م یتو
 گهیمممن بود د ارینگاه کردم. با وجود مه اریبه مه یبودن. با بدب ت دهیشددن

 گفتم: و ادیکه اشمم در ن دمی. لبم و گزنمیوقت عطا رو نب چیه
 دونستم! یمن نم -

نرمش  یتمون داد و بدون توجه به حال خراب ما دوتا بدون ذره ا یسددر اریمه
 گفت:
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 ییاال جنشه! اص داتونیوار پ نیتا آخر عمرتون ا نیکن یکارتون. سع یپ نیبر -
 نشه. داتونیپ گهیکه من هستم د

ر داشت اشمم د گهینگاهش و به من انداخت که د اریبا رفتن مه نیرفت. نگ و
 اومد. اومد سمتم و دستم و گرفت و گفت: یم
 سرمه! الیخ یب -

 نشستم. نیسر خورد و همون جا رو زم اشمم
 شد؟ یدونستم! اصال چ یمن نم -
 ده کنارم نشست و گفت:بغ کر نمینگاه کردم. نگ نیبه نگ و
و گرفت و منو کشددوند  فمیک یمی دمیکردم د یمن داشددتم کفشددارو نگاه م -
کرده بود.  یچه اخم اریمه یدون یاومد تو دهنم. نم ی. قلبم داشدددت منجایا

ا منگ نیده! منم ع یاالن عطا رو لو م اریاتو بمش ب وونهیگفت:برو دوسدددت د
سرم داد زد:برو د  یم منو نگاه ارهشفته وار رفته د نیع هگینگاش کردم که اونم 

 یمواد فروشه تنها سر نخ ماست! منم اومدم و هر چرت ارویاون  ارشیکنه. برو ب
 گفتم. دیکه به ذهنم رس

 کفش و زد و دنیخر دیق نمی. نگمیهمون جا نشددسددت نیدونم چقدر با نگ ینم
 نیشدددد. نگ ینم ینطوریخواسددتم کفش ب رم ا یگفت اگه من نم یمدام م
شم و برم خونه. ول الیخ یگفت ب  حیحالم بد بود که ترج نقدریمن ا یکالس ب

سته کنم م سر کالس و خودم و خ شب هز یدادم برم  ستم خونه برسم تا   رادون
 حال من گفت: دنیبا د نیکنم. کالس که تمام شد. نگ یجور فمر با خودم م

 .ی. تنها نباشمیفردا هم که کالس ندار شیپ امیرم خونه. بعد م یسر م هیمن  -
 تمون دادم و گفتم: یبودم. سر ممنونش



wWw.Roman4u.iR  164 

 

 باشه! -
و دادشددون و  غیج یصدددا نایرفتم سددمت خونه که از خونه طاها ا یم داشددتم

شون. مثل ا یور هیپوزخند  هی. دمیشن شبحال ستاش نمهیزدم. خو شت با دو  دا
شد  یاومد. عصر که م یمدت هر روز سر و صداشون م نیکرد. تو ا یم یباز

. ردنک یم یزدن تا تو خونه شددون بسددمت باز یکوچه فوتبال م یداشددتن تو ای
 و دی. رفتم سددمت خونه و خواسددتم کلدمشددونید یمن راحت از پنجره اتاقم م

شم. طاهره خانمم امروز نبود.  ینم دمیکه د ارمیدرب صال تو خونه تنها با تونم ا
ها یمیقرار بود بره خونه  . کردم یدق م نینگتا اومدن  ییاز دو قولو هاش. تن

ه و دسددت ب ییکردم. بعدم زدم به پرو ناینگاه به در خونه طاها ا هیبرگشددتم و 
ر و نیا ایرفتم سددمت در خونه اشددون و در زدم. خوب خودش گفته بود ب بیج

جا ی.کمیکن یباز که  حالم خراب بود. خودشددم  که  داداش  یبهتر از االن 
ساب م مهیکوچ من  دنیدرو باز کرد. با د زونیشد. خود طاها عرق ر یمن ح

 باز شد: ششین
 سالم سرمه خانم! -

 . برگشتم و دور و بر خودم و با تعجب نگاه کردم و گفتم:یالیخ یبه ب زدم
 ؟یبا من -

 بار گفت: شیبا ن طاها
 !یتو سرمه خال ایگرفتم! ب -
 بود. شونه اشو هول دادم یزیبرام باال انداخت. خنده ام گرفت. بچه ت ییابرو و
 .دمیسرک کش اطیح یتو و
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 از دست تو؟ رنیگ یسرسام نم نایمامانت ا -
 پرو جواب داد: پرو

 که محل بده! هیک یچرا ول -
 داد زد: و
 اومد! یکمم اریبچه ها  -

شتن ز دیو ام کاوه شون بودن. دا شت ریهر دو وپو گرفتن که ت یم یسبد با هم ک
ست هم بگ ست تمون دا دنی. با درنیاز د شتن و د دن! کوله ام دوش به من برگ

 دوش کردم و گفتم:
 مامانت خونه است؟ -

 باز جواب داد: شیبه ساختمون انداخت و با همون ن ینگاه طاها
 آره اگه زنده باشه! -

سر ه یهم که بود نم یتونستم برم تو. هر چ یپس م خوب سه تا پ ر تونستم با 
هم  گهید یاماجر هیخونه تنها باشددم. البته حوصددله  هی یچقدرم که بچه تو

پر بود. کوله امو از شددونه ام برداشددتم و  تمیواقعا ظرف گهیامروز د ینداشددتم برا
 و گفتم: واریو انداختمش کنار د اطیح یرفتم تو

 بده! تزایپ دیباخت با یآقا ده تا سبد! هر ک -
نگاه به طاها کردن. منم رفتم جلو توپو از دسددتشددون گرفتم تا به  هی دیو ام کاوه

 سبد و گفتم: یزدم و انداختم تو بلیدر هی انیخودشون ب
 !چیه کی -

 سه تاشون با هم به سمت من هجوم آوردن و داد زدن: هر
 من با سرمه! -
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 داد زدم: هوی. دنیجو یوق زده بهشون نگاه کردم که داشتن همو م یچشما با
 !گهیبسه د -

 باز شد و گفتم: شمیول جکبه. ن یلجظه ممث کردن. ا هی شونیتا سه
 !نیبزن یچیه -
به من  نایزدن. تا ب بلیو برش داشتم و شرو  کردم به در دمیبه سمت توپ دو و

 سبد بود. یهم تو یبرسن توپ دوم
 !چیه -دو -

کردن. توپ و پاس دادم به طاها و دسددت به  ینزار نگام م یا افهیسدده تا با ق هر
 کمر گفتم:

 !نیچماره ا نمیپرتاب آزاد بب نیسیوا نیایب -
 تا قطار شدن کنار هم: سه هر
 دوتا! ینفر -

 یمیرو گل کرد و  یمی دیبا تمرکز هر دوتا رو گل کرد. سر تمون دادم. ام طاها
کدوم و گل نمرد. توپ و برداشتم و خواستم  چیرو زد به حلقه. و کاوه چلمگ ه

 و گفت: ستادیباز کنار من ا شیکه طاها با ن هیک ارمیبگم 
 و سرمه!معلوم شد. من  فیخوب تمل -
 نگاه بهش کردم و گفتم: هی

 من و کاوه! ری!؟ ن یینچا -
 طرز و گفت: هیو طاها رو هول داد  دیبا سرعت به سمت من دو کاوه

 ول! یا -
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 با اخم گفت: طاها
 ! من هر دوتا رو گل کردم!یچ یعنی -
 گفتم: یخونسرد با
 نیا میتر با هم باشدد یشدده که ما دوتا قو یپس! نم یتر یخوب از همه قو -

 دوتا....
ستم بگم قوزم یکردم م ممث ش تیخوا ردن به کار ب یشدم هنوز برا مونیکه پ

 الفاظ زود بود. نیا
 هم با هم! یدوتا ناش نیا -
 اعتراض کرد: دیام
 م؟یهست یما ناش -
 ن؟یستیبله! ن -

 سرشو خاروند و گفت: کاوه
ود مش فوتبال ب. تا حاال همیکه بسمت تو مدرسه دار هیسال نیآخه امسال اول -

 آشغاال! نیو از ا زیم یرو سیو تن
 ادامه داد: دانهیهم ناام طاها

بال فوت میخوان تو ت یهمه شاگرد پنج نفرم بسمت دوس ندارن. همه م نیاز ا -
 باشن!

پرش کوتاه به سمت سبد پرتاب کرد که رفت تو سبد  کیتوپ و برداشت و با  و
 گفت: دیو با همون لحن ناام

 !کی -دو -
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سددمتش تا توپ و  دمیخنده! دو ریز میزد ییبه ما نگاه کرد که هر چهار تا و
شرو  کرد یو باز رمیبگ سر و کله همه مون ممیرو  شت  تیر ی. عرق از  .دا
سه و هنوز هفت نیشد. و هر آن مممن بود نگ یم کیتار  به نفع ما شیش -بر

سبد نم ادیبود. ز ستم ا یرفت. اگه م یتوپ تو  ضا   نقدریدون ضاحااو  یم هفت
تم تنه ن ورم مجبور بودم کاوه ماست و بفرس ادیز نمهیا یگفتم پنج تا سبد. برا

قدش دراز بود و چند  یکرد. ول یجلو اونم که از ده تا شددوت نه تاشددو خراب م
ه تونستم بهش غر بزنم ک ینم نیهم یدرست و درمون کرده بود برا باندیر ییتا

ست طاها  یشوتارو خراب م اوت دادم  میلحظه عالمت تا هی. ودبکنه. توپ د
 و گفتم:

 .شنهادیپ هی -
 . آب دهنم و فرو دادم و گفتم:ستادنیسه تا هم نفس زنون دست به کمر ا اون

ستم م دیمن با - شرو  م هی. با شهیم رونیح ادیبرم دو . هر میکن یجامپ بال 
 توپ و انداخت تو سبد برنده است. نیاول یک

با سددر هر دو قبول کردن. من کاوه رو فرسددتادم جلو و نگاه کرد و  دیبه ام طاها
سرش وا شت  زنه. نبود بتونه توپ و ب دی. چون قدش بلند بود بعستادمیخودم پ

گاه به ن هینگاه به من و  هیمنتظر توپ. طاها  میبود ستادهیکه عقب ا دمیمنو و ام
 کاوه کرد و سرشو خاروند و گفت:

 توپ و بندازه؟ یک -
شویفمر ا پوز شونه ا نجا ساعتم و نگاه  ینمرده بودم.  باال انداختم و دوباره به 

 :دمیمانتومو باال کش نیکردم و آست
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 خودت بنداز! میآقا ما قبول دار -
 با اعتراض برگشت و گفت: کاوه

 من قبول ندارم! رین  -
 و درستش کن! ایب حاال

 شه! یم رمیداره د گهیمن د یبچه جد -
 نق زد: طاها

 !گهیرو خراب نمن د یاه سرمه باز -
ست از اون عقب با  دیرفت که. ام یو نگاش کردم. از رو نم ستادمیبه کمر ا د

 باز گفت: شین
 بندازه! ادیبگو مامانت ب -

 باز طبق عادت سرشو خاروند و گفت: طاها
 !ادیم نمیبکار بب -
سر  دیکرد دو یم بلیجور که در نیهم و شتم  ستام و گکا سالن. د سمت در 

ش قیا تا نفس عمزانوم و چن سمت در نگاه کردم. خدا کنه مامان ا دمیک  نیو به 
شو کرد  رهیامروز حالمون و نگ گهید تازه از اون حس گند در اومدم. طاها کله ا

 تو و مامانشو صدا زد:
 !ایب قهیدق هیمامان!  -
و مقنعه ام درست  ستادمیشد. صاز ا دایخورده بعد سر و کله مامان طاها پ هی

 یدونم رو چه حسدداب یمن تعجب کرد. لب ند زدم و نم دنیانش با دکردم. مام
 بلند سالم کردم:

 سالم! من سرمه ام! -
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 هیبه طاها گفت که اونم اخم کرد.  یزیچ هیاومد و  رونیطاها از در ب مامان
ظه فمر کردم از ا مهیلح جامیمن ا ن ته. خوب تقصدد ن خود ابلهم بود.  ریناراح

و اومده بودم تو خونه مردم.  نیداخته بودم پائگاو سددرمو ان نیع یجور نیهم
 و کاوه تند سالم کردن: دیام
 خانم! نویسالم م -

سم مامانش م چه شدم. د دمیبود. لبم و جو نویباحال ا  خانم نویم دمیو منتظر 
 به طاها گفتم: نیهم ینگفت برا یزیچ
 !شهیم کیبرم داره تار دیبا گهیمنم د میش الی یب یخوا یگم م یم -
 و گفت: نیزم دیتوپ و کوب اهاط
 تمام نشده! یهنوز باز رین  -

شت به ما نزد نویبه م مردد شد. طاها هم توپ و  یم کیخانم نگاه کردم که دا
 اومد: یبرداشته بود و دنبال مامانش م

 ؟یانداز یجامپ بال واسه ما م هی -
 وق زده برگشت و نگاهش کرد و گفت: یخانم با چشما نویم
 چمار کنم؟ -
 فقط توپ و صاز بنداز باال و تمام! -
 خانم برگشت و منو نگاه کرد. اومد به سمتم و گفت: نویم
 پس؟ ییم*س*تاجر طاهره خانم شما -

 مقنعه ام درست کردم و خجالت زده گفتم: دوباره
 بله! مزاحم که نشدم. -
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 تمون داد و گفت: یو نگاه کرد و سر سرتاپام
 ؟یزله تو مزاحمسه تا زل نیوسط ا یکن یفمر م -
 نبود. ریهم س ت گ ادیمامانش ز نمهیمثل ا نه
 ؟یورزشمار -
 !هیبدن تیرشته ام ترب -

 حوصله گفت: یب طاها
 سرمه ول کنه بره!؟ یخوا یم ای یانداز یمامان م -
 !ستمیمن که بلد ن -
 هم آسونه! یلینداره خ یکار -

 خودش توپ و انداخت باال و گرفت و گفت: بعد
 داشت؟ یکار .ینجوریا -

 تمون داد و گفت: یسر مامانش
 .نمیچمار کنم از دست تو! بده اون توپو بب -

 و گفت: دیدست مامانش و گرفت و کش طاها
ما  که دسددت یاندازه ا هیباال ها.  یبنداز دیصدداز با نی. ببسددایوا نجایا ایب -

 بهش نرسه!
 تمون داد و گفت: یسر مامانش

 باشه! -
سر جا دوباره خانم توپ و انداخت باال.  نویو م میسادیخودمون وا یهر کدوم 
خش چر هیبود  یبه درد خورد و توپ و زد. خوب تمام بود. فقط کاف نجامیکاوه ا

ه دستشون ب نمهیقبل از ا یو طاها به سمتم هجوم آوردن ول دیبمنم و شوت! ام
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 ینعیبه سمتم.  دیکه دو دکاوه اوم یهورا یتوپ برسه کار تمام شده بود. صدا
شمم زد گفتم االن م هی سر یپره تو ب*غ*لم. اونوقت چه خاک یلحظه خ م تو 

ست نویکنم؟! که م ست انداخت و آ ش نیخانم زودتر ماجرا رو گرفت و د س و لبا
 .دیکش

 کجا؟! یهو -
 نویبود با مخ بره تو باغچه که خودشددو گرفت. م کیدور خورد و نزد هیهم  کاوه

 مر با اخم گفت:و ول کرد و دست به ک نشیخانم آست
 ؟یجو زده شد هیها چ -
شار آوردم که ن یلیخ شه. طاها و ام شمیبه خودم ف شتن ر دیباز ن  یم زیر زیدا

نگاه به ماها کرد و  هیخانم  نویبد جور کنف شددده بود. م چارهی. کاوه بدنیخند
 گفت:

! نینک تیرو رعا ییزایچ هی دیبا نجایا ادیبازم بکارم سددرمه ب نیخوا یاگه م -
 ؟یوکا

بود واسه خودش. کاوه سر تمون داد و لباسشو  یمامان طاها هم جکبه ا نیا اوه
خانم همون جور دسددت  نویبود مرتب کرد. م دهیدور کامل دورش چرخ هیکه 

 رو به طاها گفت: یبه کمر و جد
 !گهید یاالن باخت یعنی -

 خانم هم گفت: نویسر تمون داد. م طاها
 !گهیبدم د دیخرجشم حتما من بدب ت با -
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م و خان نویباحال بود. رفتم سددمت م یلیمامان طاها خ نیام گرفته بود. ا خنده
 گفتم:

 !یلیهم نبود خ یحاال جد -
 و گفت: ستادیکنارم ا کاوه

 گکرم! یمن نم یبگکر تزاتیاز سهم پ یخوا یم یاگه تو -
 گفت: تیتمون داد و با همون جد یخانم سر نویم
 !یدیفهم یشیم میت تو با سرمه هم گهیدفعه د -

 رو به بچه ها گفت: طاها
که دسددتور مامانمه. اطاعت از مادر هم که از واجباته. چشددم چاره  نینیب یم -
 !گهیندارم د یا

. همون دمیخانم باالخره همه مون خند نویحرز طاها و با اون  سددت م نیا با
خانم  نویمبود اومد تو!  یدختره که سدرتاپاش خاک هیموقع بود که در باز شدد و 

 گفت: دنشیبا د
 ؟یبه آب داد یباز چه دسته گل -

 دختر رو به طاها کردن و گفتن: دنیبا د دیو ام کاوه
 .میرفت گهیخوب طاها ما د -

 و گفتم: دمیخانم و دور د نویکه از کنارم رد شد چشم م کاوه
 .مستیول کنشون ن رونیرو از حلقشون نمشم ب تزایبزن قدش که تا پ -
 نویاد و مد یافتضاح یباز شد و دستشو شترق زد کف دستم که صداکاوه  شین

شما ستن بند  زیر یخانم با چ شغول ب سمت ما. کاوه زانو زد و م شت  شده برگ
شد و منم الم شش   دیخانم. کاوه و ام نویلب ند زدم به م هیسرفه کردم و  یکف
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ر با به کم دسددت. طاها نمیشدددن. تازه تونسددتم دختره رو بب دیسدده سددوته ناپد
 و گفتم: سادمیکرد. کنارش وا یپوزخند نگاهش م

 خواهرته! -
 نابغه ها! نیما از ا میدار ادی! آخه زلهیاز نوابغ فام یمیآره  -
گفته باشدده! دختره  یخورد جد یدقت به طاها نگاه کردم. عمرا اگه بهش م با

سته بود رو ش شش و که از ب ین شنه کف شت پا ش خیلبه باغچه و دا ده بود کنده 
 کرد.رفتم جلو و سالم کردم: ینگاه م

 سالم! -
 سرش و آورد باال و به من نگاه کرد و گفت: دختر

 آره!؟ یتو سرمه ا -
 با تمس ر گفت: طاها

 البته بعد از... لیکنم رها نابغه فام یم ینگفتم نابغه است! معرف -
 خانم کنارش نشست و به طاها تشر رفت: نویم

 اومده. سرش ییچه بال نمیباش بب ساکت
 طاها دوباره با تمس ر گفت: که
 !میکار دار یامروز و بگو که کل یخوب ماجرا -

 کفششو پرت کرد و گفت: رها
شتم از خط عابر رد م ؟ییچه ماجرا - سط خ یدا شم  ابونیشدم و شه کف تق پا

 نیشدم همون موقع هم چراغ چهار راه سبز شد. منم ع نیشمست و پ ش زم
 یزدن و رد م یبوق م نایودم. و از دو طرفم ماشددکرده ب ریدلقک اون وسددط گ

http://www.roman4u.ir/


 175 سوتسه 

 اغتا دوباره چر سددمیلنگ پا اون وسددط وا هیشدددن. مجبور شدددم مثل لک لک 
دل مردم  یبد نشد کل ادمیکفش خوشملم رد شم. البته ز نیقرمز شه بتونم با ا

 اون منطقه شاد شد از دست من!
شد و من تقر یخودم و گرفتم ن ندم ول یجلو یلیخ یعنی جر از خنده منف باین

 لیلب ندش تبد گهیخانم هم د نویخنده. م ریشدددم. طاها هم با خنده من زد ز
شد. رها ول هیبه  سمت من دراز  یخنده آروم  ستش و به  شد و د سرد بلند  خون

 کرد و گفت:
 خوشب تم. رها هستم. -
 سرمه! -
 باهاش دست دادم. و
 !نمتیشم بب یما. خوشحال م شیپ ایب شتریب -
ش یجد افهیهمون ق با و سرش ک سالن و مقنعه اش و از  سمت  و بلند  دیرفت 

 :دیپرس
 م؟یدار یمامان شام چ -
 خانم بلند شد و رو به من گفت: نویم
 شام بمون! -
 کنه! یاومده پوستم و م نینه االن نگ یوا -
 تمون داد و گفت: یخانم سر نویم
شت یهر وقت کار - سر کا نیا ایب یدا  یشده پنج ول ادیره تا بور. رها تا چهار 

 من هستم.
 ممنون! -
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 سمت کوله ام و طاها هم همراهم اومد. کوله ام انداختم و گفتم: رفتم
 !یدار یخانواده باحال -

 سرشو خاروند و گفت: طاها
 خودتونه! یاز باحال -

 اش و گفتم: نهیتو س دمیام و کوب کوله
 پرو نشو! گهید -
شتم در نفس گرفتم. خدا  هی. رونیزدم ب و شمر حال خرابم کال رفته بود. دا رو 

 من گفت: دنی. با ددیرس نمیکردم که نگ یو باز م
 ؟یتا حاال کجا بود -
 اشاره کردم و گفتم: نایسر به خونه طاها ا با
 هم بردم. تزایپ هی میدست بسمت زد هیاون ور  -

ست ماجرا یهم انگار نم نینگ شوخ یادآوریصبح و  یخوا  یکنه چون زد به 
 و گفت:

 !امیمنم م یکوفت کن یهر وقت خواست -
 باز کردم و گفتم: کیهول کوچ هیو با  در
 !یتو ب ور تزاشویخرشو من زدم پ -
 !یر یتو هم نم ای امیمنم م ایکه هست  ینیهم -
 ؟یهست یبهت گفته آدم چتر باز یکس -
 ! چطو!ادیآره ز -
 زدم پس کله اشو و گفتم: یمی
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 مرض! -
 بود. یتو. اگه اون گند صبح و حساب نمنم روز خوب میرفت ییدوتا و
 یراب یکدوم حرف چی. همیو به سددقف زل زده بود میبود دهیدراز کشدد نینگ با

حاال  ی. ولمیو خوش بود می. از سر شب تو سر و کله هم زده بودمیگفتن نداشت
گشددت تو  یداشددت بر م زیانگار دوباره همه چ میبود دهیکه بدون حرز خواب

 ذهنم.
 ن؟یگم نگ یم -
 هوم؟ -
 کنم؟ یزنگ بزنم به عطا عکر خواه -

به پهلو خواب یچرخ نینگ گاهش  دیزد و  ندم و منتظر ن و منم سددرم و برگردو
 و گفت: دیکش یقیکرد انگار. بعدم نفس عم یکردم. داشت فمر م

 دونم! ینم -
شونیکنم. اگه مامور یعکر خواه دیکنم با یمن فمر م یول - شه چ ت  یخراب 
 ؟

 شد و گفت: رهیو به سقف خ دیدوباره چرخ نینگ
خراب شددده  تشددمی. اگه ماموریکن یازش غکر خواه یخوا یم یواسدده چ -

و  یدونه ک یخدا م گهیشدده! تازه د یدرسددت نم یزیتو چ یباشدده تا عکرخواه
 !شینیکجا بب

شتم تو ا - شانس دا صاز نم نیمن اگه  شت   که عطا ییرفتم جا یشهر دراند
ن بود که م یم ینفوذ دیچرا عطا با سیهمه پل نیود. اصال اب تیمشغول مامور

 شناختمش؟ یم
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 داره؟ یآخه چه ربط -
که با مشدددت زدم تو چونه اش انگار تو  یکه ما دوتا از اون روز نهیربطش ا -

 .میهم افتاد ریتقد
 مس ره نگام کرد: افهیق هیبرگشت طرفمو با  نینگ
 !یشد لسوزیه فگکاشت ریماجرا روت تاث نیا نمیب ینه م -

 یاالکلنگ راست نشست و در حال نیو بردم باال و زدم تو شممش که ع مشتم
 که دلش و گرفته بود با حرص گفت:

ندا نجایا ارهیب رهیبگ قشددویرف نیدسدددت ا اریکنم فردا مه یدعا م - زه تو رو ب
 جلوش که ب ورت!

شم فهم هی  شد رومزخرز گفته و ولو  دیلحظه مات نگاش کردم که انگار خود
 گفتم: دمیخند یخنده. همون جور که م ریز میزد ییمتماش و دوتا

شه که حتما دوباره همو م - شانس من با صا که عطا هم نمیب یاگه به  صو . م 
 !نهیب یدونست که دوباره منو م یم یعنی نی. انمتیب ینم گهیگفته دعا کن د

 !یگه که تو م*س*تاجر مادرجونش یبهش م اریاوهوم! حتما مه -
 خدا به من رحم کنه! -
 !ادیب واب من خوابم م ریحاال هم بگ -

 دیعطا االن خوابه؟ شا یعنیدوازده بود.  کیکردم. نزد میبه ساعت گوش ینگاه
 هم... دیباشه! شا تیتو مامور

ته خواب رف دمیو پائ نیفمر کنم. نگ تشیخواسددتم به خراب شدددن مامور ینم
وم زدم. رفتم سمت پله پشت ب رونیاق بجام نشستم و بعدم از ات یبود. آروم تو
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 یم نمشد نشستم. دل یقفل گنده داشت و به پشت بوم باز م هیکه  یو پشت در
ودم. کنف شده ب مروزا ی. به اندازه کافنهیبب نیکرد نگ عمیخواست اگه عطا ضا

شماره عطا رو گرفتم. من  یها یچتر کوتاهم و دادم عقب و لبم و گاز گرفتم و 
 یآوردم ول یکم نم یکس یها جلو یراحت نیبودم. به ا یو و راحتآدم پر یادیز

 یکسدد یخورد ول یزنگ م شیهمه اسددترس داشددتم. گوشدد نیدونم چرا ا ینم
 داد. یجواب نم

سط  - سط عمل تیمامور هینمنه و شه! نمنه و شه! نمنه  یزیچ یاتیمهم با  هیبا
 زنگ ب وره! لشیموبا دیباشه که نبا ییجا

 یمردم. که صدددا یکه چرا بهش زنگ زدم م یفمر یب نیاز اسددترس ا داشددتم
 :دمیخواب آلود عطا خان و شن

 ؟یمسلمون به ساعتت نگاه کرد -
ساعت موبا یفور ستش برا لمیبه  شته بود. خوب را  ینگاه کردم. از دوازده گک

 گهیحاال که زنگ زدم د دمیشددد. د یحسدداب م ریسدداعت د نیا زییماه دوم پا
ک تازه  بدتره.  به و نفهمحرز نزنم  که هنوز خوا ام  یمن ک دهیامال معلوم بود 

 بهتره. آب دهنم و قورت دادم و آروم گفتم: ینجوریا
 سالم! -

 که صداش تابلو اومد: دیکش یا ازهیخم
 سالم...شما؟ -
 من...من سرمه ام... -
 :دیپرس جیگ
 سرمه؟ کدوم سرمه! -
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 همون که... یریسرمه...سرمه کب -
شد. با هول به گوشادام نمهیقبل از ا یول شار م  یعنینگاه کردم.  میه بدم قطع 

ردم و با ک یگرفتم! نچ یشار  پنج تومن هی شیدو روز پ نیتمام شده؟ نه بابا هم
 خودم گفتم:

 چه بد شد! -
حال  هیبار چندتا بوق خورد و انگار رد داد.  نیا یتند شددماره گرفتم. ول دوباره

 یبود. خود خرش قطع کرده بود. ب شدددم. پس اون بارم قطع نشددده یبد یلیخ
 کنم. بغضم گرفتم. با یخواستم ازش عکر خواه یجنبه منو باش که م یادب ب

 گهیلج دوباره شددماره شددو گرفتم. بازم رد داد. افتاده بودم رو دنده لج.سدده بار د
 :دیچیگوشم پ یتو شیعصب یگرفتم تا باالخره صدا

شب گهیمن د یبه زندگ یخانم گند زد - صفه  من  ؟یخوا یاز جونم م یچ ین
شماره دادم.  یغلط هی شما  ش هی یریدزد بگ یباز زنگ زد هیکردم به   نتیبار ما

ساده ام. م هیفقط  ستمیدفا  ن ری...من که وزیاریدرب نگیو از پارک  شهیسروان 
 !نیدست از سر من بردار

 یلیادب شدددده بود. قبال خ یدهنم و چند بار قورت دادم. چه خشددن و ب آب
مهیدونم چرا از ا یبون تر بود. نممهر  یزد کل یحرز م ینجوریبا من ا ن

با حت بودم. خوب  مه از  یم یحرف هی دینارا باالخره دو کل تا  زدم. زور زدم 
 دهنم در اومد.

 من فقط...فقط... -
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نگ زدم.  تیقطع کردم. اصددال خر رهیگ یام م هیداره گر دمید کردم بهش ز
 کوتاه دادم:اس  هیباکسم و باز کردم و براش 

 کنم. یخواستم عکر خواه یفقط م -
 جوابش اومد: دینمش هیثان به
 کال و لطفا؟ دیشماره منو پاک کن شهیم -

 چشمم جمع شده بود و با حرص گرفتم و به خودم تشر زدم : یکه تو یاشم
قوزمت  یهمه! به درک پسددره از خودراضدد نیا یتاحاال زر زرو شددد یاز ک -

 !یلیتر ری. بره زرهیرک. بره بمچلغوز چلمن. بره به د
 :دمیکش قیدوتا نفس عم هی

 .ادیتو م ریچلمگ بهتر گ اروی نیآروم باش سرمه. از ا -
خودم تمون دادم و دسددتم رفت سددمت شددماره اش که پاکش کنم.  یبرا یسددر

باهاش  گهیبه خودم قول دادم د یکارو نمردم. ول نیدونم چرا ا یبازم نم یول
 ارمیمه . اگهمینیب یهم چرت گفته بودم که دوباره همو م نی. به نگرمیتماس نگ

در صددد  چند. مگه ادیب نجایبهش بگه من م*س*تاجر مادرجونشددم اون عمرا ا
شون! ب یم سایپل صد! پس جا یرن خونه مادربزرگ هممار صفر در  یشک 

 یکم حالم بهتر شدددد. بلند شددددم و رفتم تو کیفمر  نینبود. بعد از ا ینگران
بود و دهنش باز بود. اگه حال داشتم االن  دهیخواب یخرس قطب نیع نیاتاق. نگ

شدم رو یک یدهنش! ول یکردم تو یجورابشو م شت. ولو  متمام  یحوصله دا
 !ادیهمه بدش م نیو به عطا فمر کردم که از من ا

ستگ هی. دمیصبح کاب*و*س اومدن عطا رو د تا ن. کن ریبار اومده بودن منو د
مش هم ه یسوسک. رک یسلول با کل هی یداخته بودنم توان یبارم همراه رک هی
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 .دمیفضددا نورده. بار آخرم که دم صددبح بود خواب د هیگفت  یو م دیخند یم
 ی. حتنکن یمنو بسددتن به سددبد بسددمتبال و همه دارن به سددمتم توپ پرتاب م

صا هم ب بیحب صو  دادن به کاوه یتوپارو م شتریآقا و طاهره خانمم بودن. م 
 یزد اال خود حلقه! عطا هم مدام خنده ها یکه توپ و همه جا مشددوت بزنه 

 یم قیرو هم که کاوه رو تشددو هیو داد بق غیج یصدددا یکرد. حت یم یطانیشدد
لحظه تو جام  هی. دمشدد داریسددر و صددداها بود که ب نی. با همدمیشددن یکردن م

س یتو نمهیتمون خوردم. نه مثل ا د که دور و برا نبو نیهم ا یرخت وابم بود. ک
ومد. نه ا یانگار نه واقعا صدا م یب واد توپ بسمتبالو بزنه تو دک و دماغم. ول

 بود. یانگار خبر یجد یجد
 بود. نگاهم و چرخوندم رونیجام نشستم وبه پنجره نگاه کردم. صداها از ب یتو

کار نیاز نگ یخبر جا داره خراب  باز ک نه. کش و  یم ینبود. معلوم نبود  ک
شدم و م*س*تقبه بدنم داد یقوس شون  میم و بلند  سمت پنجره. بله خود رفتم 

سه تا شتن ز ییبودن.  سر و کله هم م ریباز دا ه شونم ک یزدن. باز یحلقه تو 
تمون  یدادن. سددر یهمه خطاها رو بدون کم و کاسددت انجام م یآخر حرفه ا

  چالیسددر به  هیدادم و از پنجره جدا شدددم. دسددت و صددورتم و شددسددتم و 
صبحانه هم خورده. تند تند چند تا لقمه خوردم  نیمعلوم بود نگ زدم. ممیکوچ

شلوار ن  شم هیو با  میو بلوز   رشیسارافون قرمز که ز هیو  یشلوار گرم کن م
ع روز موق نیآقا ا بیبودم عوض کردم. حب دهیپوشدد یاسددم قهی یبلوز مشددم هی

 یا رهیدا میکاله که دو طرز لبه ن هیشال  یخوب به جا یمعموال خونه نبود ول
پوشوند سرم  یبود و تمام موها گوشام رو م زونیداشت و دو بند هم بهشون آو
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پائ ما انیکردم و رفتم  طاهره  نین نگی. حت حال خورده!  تا  خانم و  طاهره  مخ 
 آشپزخونه بود. یخانم و صدا زدم. تو

 سالم طاهره خانم! -
 سالم دخترم! -

 به دور و اطراز انداختم و گفتم: ینگاه
 ن؟یپائ امدین نینگ -
تا هم -  یزیچ هی رونیرفت ب نمهیبود. مثل ا نجایهم ا شیپ قهیدو دق نیچرا. 

 ب ره!
 تمون دادم و گفتم: یسر

 ممنون! -
 برم سمت پله که زنگ پشت هم چند باز زده شد. اومدم

 مادر جان سرمه جواب بده! -
و  فونیزنه! آ یزنگ م ینجوریکه ا هیوحشدد نینگ نیدونسددتم ا یکه م من

 برداشتم!
 !هیک -
 !میدر ر دیسرمه منم! بدو با -

 تو و دستم و گرفت و گفت: دیهول دو نیو زدم و رفتم سمت در. نگ در
 !نجایا انیو عطا دارن م اریمه -

 گرد شد: چشمام
 کجا بودن؟ شون؟یدیتو خودت د ؟یچ -
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غازه حبدمیآره خودم د - چه شدددار  ب رم. دم م ته بودم سددر کو قا  بی! رف آ
 !شوندمید

 تو سرم. دمیکوب یدست دو
شته عطا رو دنبال  نیخورد ا ینم اریمه نیبه ا - شه. چرا بردا همه خاله زنگ با

 .نجایخودش کشونده ا
ثل مهیا م طا جز او صددفر درصدددد ن که م یع مادربزرگ  یبود  نه  رفتن خو

 و گفت: دیدوباره دستم و کش نیشانسه من دارم؟ نگ یعنیهممارشون! 
 !انی. االن ممیبر دید باش با! زویچرا وا رفت -
 تونم در برم! یم یخونه امه ابله تا ک نجایا م؟یکجا بر -
ت. پوستمون کنده اس نیان ما رو بب یاالن عصبان نای. چون امیدر بر دیاالن با -

 رن خونه اشون. یمونن بعد م یتا ابد که نم
 و گفت: رونیکله اشو از در کرد ب نیکه نگ دمیتند کفاشمو پوش تند

 رسن. یاالن م نای. امیدر ر یچه جور -
 هول گفتم: با
 ان؟یدارن م -
 سرمه! میبشه! کجا بر داشونیپ دیبا گهید ینه ول -

 به سالن داد زدم: رو
 !رونیطاهره خانم من رفتم ب -
 زد. یبند غر م هی نی. نگرونیب میاز خونه زد و
 !انی! اومدن! االن ممیزود باش! بر -
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بکار ببور نز نقدریا نینگ - با نمین  . انیطرز م نیدارن از ا نای. امیبر دیکجا 
 .ننیب ی. خوب مارو ممیراه بر نیاز هم دیما هم با میدر بر نمهیا یبرا

 دمیو کش نی. دست نگدمیو داد طاها و دوستاش و شن غیج یموقع صدا همون
 و گفتم:

 کردم! دایتوپ پ یجا هیبدو  -
 شد و گفت: دهیدنبالم کش نینگ
 کجا؟ -

 ! نگاهم و دوختم به ته کوچه و چند بار در زدم.نایسمت خونه طاها ا دمیدو
 !یبر یمنو م یکجاست دار نجایا -
 برن! انیتا ا میمون ی! مستین نجایبهتر از ا ییجا چی! االن هنمیحرز نزن بب -

گاه م نینگ به من ن نگ  باز کرد. ول یم ها در و  طا بل از ا یکرد. خود  مهیق  ن
شدده و خودم پشددت  اطیبود پ ش ح کیهول دادم تو که نزد نیبزنه نگ یحرف

کوچه  چیکه از پ دمیو عطا رو د اریلحظه مه نی. آخراطیتو ح دمیسددرش پر
 !دنیچیپ

 اید بو عیوگرنه ضددا دیپوشدد یاسددپورت م شددهیهم نمیخدا رو شددمر که نگ فقط
 هویما  میو بگ نایطاها ا اطیوسددط ح میبپر هوی یکفش پاشددنه بلند و شددلوار ل

 کیم االن نیشه! نگ ی! گورخرم باشه باورش نممیکن یبسمت باز نجایومدم اا
شم سه خط م سبون که  یمانتو هیتنش بود با  یشلوار  سبز چ  ستیب هیکتون 

ست یباال یسانت شمیزانوش بود. آ سبز  کیتا نزد نا آرنج دکمه خورده بود. هد 
 یتو کرده بودببنده صاز  نمهیبدون ا شهیو هم مثل هم شیزده بود و شال مشم
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شم هیقیمانتوش که گردنش و  ش ریکه ز یلباس م لوم بود. بود مع دهیمانتوش پو
 فتم:و گ نی! زدم سر شونه نگهکن یلباس باز نیتونست بدون دردسر با هم یم
 !میجست نینگ -

 و باز کردم وگفتم: شمیو ن دمیکش قینفس عم هیو بستم و  در
 ن؟یخوا ینم یکمم اری -
سته بود و ت مه م هیسا ی ت توت یخانم رو نویم ش ست. با د ین  نشدیشم

 و گرفتم و گفتم: نیدست نگ
 دوستمم آوردم. نیبهم رو داد -
 داد زد: اطیخانم از همون ور ح نویم
 !نیهم خودت هم دوست خوشملت خوش اومد -
نه سددالم کرد. من م یلیخ نمیگین  نیبچه از دسدددت رفت. ا نیگم ا یخانما

شب ینم گهیحرکات تازه رو د  ییقایفرآ لیقبا هیدونم از کجا آورده. قبال رفتارش 
 ادامه داد: حشیبود. با همون لب ند مل

 .میمزاحم شد دیبب ش -
هتر ب ملشیاز من ه نینگ یی. خدانینگ یسه تا جونورم زوم کرده بودن رو اون

رو فرم بود. قدش هم از من بلندتر بود.  یحسدداب یبود. مثل من تو پر نبود. ول
نشون  رشتیمانتو که رنگ سبز چشماش و ب نیا ی. م صوصا توکیبارکمرشم 

 داد واقعا خوشمل شده بود کصافط! یم
 اشاره کرد و گفت: نیباز به نگ شیبا ن طاها

 !هیبدن تیدوستتم ترب -
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سر تمون دادم. از رو که نم هی شم غره بهش رفتم و  شر ه نیره ا یچ ه ! رو بزیب
ست داد که م نگیکردم. ن یبچه ها رو معرف نینگ شون د سرفه نویبا هم  خانم 

 کرد و گفت: یا
 !گهید نیکن یباز -

 سمت توپ و گفتم: دمیدو
 !نیپنج تا سبد! شما سه تا من و نگ -
زد  یم دیو د نینگ یبود. گاه ستادهیمترسک ا نیکردم و کاوه رو که ع بلیدر هی

 اومد کنارم و گفت: نیدور زدم و توپ و پرت کردم تو سبد. نگ
 !یرو نمرده بود -
 باز شد! شمین

باز هی نیباحال یبچه ها - باهاشددون   خانم و نوینظر م ریکردم. البته ز یبار 
 !یشرع نیمواز تیکامال با رعا

کرد اشداره  یخورد و ما رو نگاه م یخانم که تند تند ت مه م نویبا چشدم به م و
 باال انداخت و گفت: ییابرو نیکردم. نگ

 !یکرد ییخود نما یپس حساب -
 اهوم! -
 نوبت منه؟ یعنی -

شمک زدم. نگ بهش سمت ام کیتمون داد و با  یسر نیچ رفت  دیجهش به 
 دیو دزدحرکت توپش هیبا  نیکرد و منتظر ما بود نگ یم بلیداشت در ستادهیکه ا

ستامون و زد بلیو دو تا در سبد. با خنده اومد طرفم و کف د به هم. طاها  میو 
 :با اخم به اون دوتا گفت
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 !نیدوتا ب ور نیاز ا نیخوا ی! مگهید نیریجا بگ -
 :دمیخانم و شن نویم یبراش باال انداختم که صدا ییابرو

 !نیدخترا سوسمشون کن -
 و گفت: دیخند نینگ
 مامانش باحاله ها! -

و به کرد و ر بلی. طاها دو تا درمیگرفت یحالت دفاع نیتمون دادم و با نگ سددر
 کنم گفت: داشتم راهشو سد یمن که سع

 بانممه! یلیکالت خ نیا -
 و باز کردم: شمیزد و خواست ازم رد شه که توپشو زدم و ن یچشمم و
 رو ما اثر نداره طاها خان! زایچ نیا -
... اای یتوپو گرفته و دوباره پاس داد به طاها که در خونه باز شددد و صدددا دیام

گاه کالهم و   یچتر نیمگه ا یول. نیپائ دمیخورده کشدد هیگفتن اومد. ناخودآ
س ره م یها سه تا نرده بون نامحرم نبودن تا حاال!  نیرفتن تو! حاال انگار ا یم

شن یصدا ضح طاها رو  سمت در. با  میزل زد نی. من و نگدمیاوخ گفتن وا به 
که داشددتن  یموقع یعنیوارد خونه شددد و پشددت سددرش... اریکمال تعجب مه

س ستون یم میشانس تق هم ذره هم ب هیم گرم بوده که سر یکردن من کدوم قبر
 کنن! یچمار م نجایدوتا ا نی. ادهینرس

ها به ب*غ*ل چرخ طا گاه م دهیتوپ  تا رو ن  نیکرد. من و نگ یبود و اون دو
 یخواسددت در و ببنده ول ی. پشددت عطا به ما بود و ممیدیکنار خز واشی واشی
 آروم گفت: نی. نگدمید یم یرو به خوب اریرخ مه مین
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 یار مچم نجایا نایتو لونه زنبور. ا یآره؟ تو که ما رو صاز انداخت میکه جست -
 !امدنی *و*ض*ی ن انایکنن اح

 کنن! یم یچه غلط نجایا نایدونم ا یمن چه م -
 و کاوه رفتن سمت عطا و تند سالم کردن: دیام
 . سالم آقا عطا.اریسالم آقا مه -

هول در خونه رو  با دیبسددت که ام یزل زده بود بهشددون و داشددت درو م عطا
 گرفت و گفت:

 رفتم. مگه نه کاوه! یم می! ما داشتنیدر و نبند -
 تند سر تمون داد و گفت: کاوه

 .اریطاها خداحافظ. شنبه اون کتاب تستا رو برام ب -
ت ت  یخانم از رو نویگفت. م یاخم کرده رفت کنارشددون و باشدده آروم طاها

شت م شده بود و دا  یشدن. به عطا نم میج دمیه و امرفت به در که کاو یبلند 
 جکبه ها داشته باشه. نیخورد از ا

 !نیسالم پسرا خوش اومد -
ه منتظر فلک زده ک یبدب تا نیا نی. عواریبه د میبود دهیچسددب گهید نیو نگ من

 نجایاصددال ا اریعطا و مه نمیبب میحمم اعدامشددون هسددتن منتظر بود یاجرا
 !ارنیون بسرم ییخوان چه بال یکنن و م یچمار م

صله بعد از رفتن کاوه و ام نویعطا قبل از جواب دادن به م یول در  دیخانم بالفا
 به هم و گفت: دیو کوب

 تسدددین تی! تو حالنجایا اریآدم! چند بار بهت گفتم دوسددتات و ن یبچه  -
 !یخواهر مجرد تو خونه دار
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 اخم کرده بود. طاها
 داداش رها که سرکاره! -

هم زمان  نی. من و نگدیه با عطا حرز بزنه که ما رو دزد ک یچرخ مین اریمه
با سددر سددالم کردم. ول میآب دهنمون و قورت داد به  نینگ یمن  فقط زل زد 

 دندونام گفتن: نیو بعدم کنار گوشش و خاروند! از ب اریمه
 عطا داداش طاهاست؟ -

 کرد لباش تمون ن وره: یسع نمینگ
 ت!شماره گرفتن نیخاک تو سرت با ا یعنی -

 گفت: نهیباال انداخت و دست به س ییابرو اریمه
 !نجاستیا یک نیبه بب -

 خواست یکه انگشت اشاره شو به سمت طاها نشونه رفته بود و داشت م عطا
به اون کرد و رد نگاهشددو گرفت و به  ینگاه اریحرز مه نیداد و قال کنه با ا

. عطا میورت داددوباره هم زمان آب دهنمون و ق نی. من و نگدیسمت ما چرخ
 زد و گفت: شونشیپ یتو یدست

 ان! یدوتا واقع نی! نه! نگو که انم؟یب یمن دارم کاب*و*س م اریمه -
 با تعجب گفت: اریمه
 م*س*تاجر مادرجونمه! یریخانم کب یدونست یمگه نم -

 سرش و گفت: یدستش و گکاشت رو عطا
 بدونم! دیمن از کجا با -

 با تعجب گفت: اریمه
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 !نیدیهمو د نجایه تو رو شناخت من فمر کردم اک روزید -
 خانم شماره دادم... نیکردم به ا یخبط هی میباز تو زندگ هینه بابا من  -
 گفت: زیآم خیوسط حرفش و بلند و توب دیخانم پر نویم
 ؟یعطا...تو به دختر مردم شماره داد -

شما شت به من و برا اریمه یچ شده بود و طاها هم مرموزانه دا درش نگاه گرد 
 که گفته بود فمر کرد و گفت: یخورده به جمله ا هیکرد. عطا  یم
 که نه! ی! شماره اونجورینههه.... نه مامان درست متوجه نشد -
شده بود و نم چارهیشده بود. عطا ب یصحنه ا یعنی ست چطور یبنفش   یدون

 دیخانم که هول شدددن عطا رو د نویکنه! م سددتیرو که زده راسددت و ر یحرف
 گفت: نهیت به سدس

 ...یبهش شماره داد یاالن تو خودت گفت -
 گفت: اریرو به مه دیتائ یبرا و
 نگفت!؟ -
 رو به طاها: و
 نگفت طاها؟ -

 تمام گفت: یسر تمون داد و طاها هم با بدجنس جیگ اریمه
 و گفت. گفت بهش شماره داده! نیهم قایبله دق -
 ایدونسددتم االن ب ندم  یمن نم یعنیبدجنس به من نگاه کرد.  افهیبا همون ق و

 دستم و گرفت و گفت: نیکنم. نگ هیگر
 !میبر ایسرمه ب -
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سد ا یچه جور - ش نیاز  سب نیع ینیب ینم م؟یدوتا غول رد  ه ب دنیآدامس چ
 در!

 خانم حاال اخم کرده به عطا زل زده بود. نویم
به  یر! تو که بردایمملمت نیا سیپل یعطا! تو ناسددالمت حمیمن منتظر توضدد -

 داشته باشم. یبچه چه توقع نیمن از ا یدختر مردم شماره بد
شاره کرد. طاها با جد و سر تمون م یحرز ها دیدر تائ تیبه طاها ا  یمادرش 

رسددما کتلت شددده بود.  چارهیلحظه دلم براش سددوخت ب هیواقعا  یعنیداد. 
 نیبود و ع سددتادهیمامانش ا شیو دشددمن خون مهیهممار و داداش کوچ یجلو

ش یبد یبچه ها سا شهیکه  شت توب هیهم ستن دا شم  کرد. عطا یم  شیرو 
 به من انداخت و گفت: یغضب ناک نگاه

سا نیا یهم اتاق - شماره دادم  بیبودن که تحت تعق ییخانم جز ک بودن. من 
 شد بهم اطا  بدن! یکه اگه خبر

 شد و گفت: نهیدست به س یبا بدجنس طاها
 به شماره بود! یه چه لزومخبر بد یتونست به کالنتر یم -

 برداشت و گفت: زیبه سمت طاها خ عطا
 !یواسه من آدم شد گهیبزغاله حاال د -

 جلوشو گرفت و با اخم به طاها گفت: اریمه که
 احترام برادرت و نگه دار طاها! -

 آزاد کرد و گفت: اریخودشو از دست مه عطا
 باشم! انیدر جر میخواستم م*س*تق یمن مسئول پرونده بودم. م -
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 تمون داد و گفت: یخانم هم سر نویم
 !ه؟یخوب پس مشمل چ -

به من و نگ یپوف عطا نگاه کرد و  میبود سددتادهیکه هنوز همون جا ا نیکرد و 
 گفت:

عال کینزد نیدون یم - ناب  ند ج  نیدون یبشددم؟! م خیتوب یبود ب اطر گ
 لو بره. تیبود مامور کینزد

 هم با افسوس اضافه کرد: بعد
حاال  یول رمیو بگ تیمامور نیتونسددته بودم ا یالتماس و دوندگ ید از کلبع -

 ب اطر شماها مجبور شدن حکفم کنن!
صه ماجرا نیح نیدر هم اریمه شت خال کرد و همون  یم فیو تعر روزید یدا

 و گفت: دیدستم و کش نیلبش بود. نگ یپوزخند مس ره هم رو
 نینگ افهیق نیکنن! ا یز بارمون مپرو پرو حر نایا میسددی. تا صددبح وامیبر ایب -

 .ریمرده ها رو هم به خودت نگ
ست من و م نیتعجب به نگ با ش یکه حاال اخم کرده بود و د  نگاه کردم و دیک

سرتاپا یسمت در که عطا نگاه میرفت کالهم متوقف  یمن انداخت و رو یبه 
 شد و با طعنه گفت:

 !نیداشت فیتشر -
 شد و گفت: یعصب نینگ
 نیبه ما توه نینبوده. شددما حق ندار یجناب سددروان...کار ما عمد نینیبب -
 .نیکن



wWw.Roman4u.iR  194 

 

س ره به نگ کیبا  اریو باال گرفتم. مه سرم شو داد نیحالت م ه زل زده بود.لبا
ه کرده ک یباشه و داره ب اطر خراب کار یمیبچه کوچ نیبود جلو! انگار که نگ

د و لو رفته بود. پسره عطا بو یجا نیخواست ا یدلم م یعنی! ارهیعکر و بهونه م
 و گفت: دیو کش ستمافتاده. بعد از تمام شدن حرفش د لیاز دماغ ف

 سرمه جون! میبر -
 خانم و گفتم: نویکردم به م رو
 با اجازه! دیبب ش -
 خانم لب ند زد و گفت: نویم
 کن! یبا طاها بسمتبال باز ایباز ب -
س یعنی سا صد به ماد هیشلغم  نی. کاش ایحال کردم ا رش رفته بود. طاها در

 حرز مامانش ذوق زده گفت: نیهم از ا
 !ایتو هم ب نینگ -

 باال رفته به ما نگاه کرد و گفت: یبا ابروها اریمه که
 خانم طاها جان! نیداره. نگ یدم هیکشمشم  -

رو کرد به  یگفت یچ یبود یباشه اصال نگفت تو ک لیدسته ب اریانگار مه نینگ
 طاها و گفت:

 !کنم ی. خبرت ممیسمت خوب سراغ دارم. با بچه ها که جمع شدب نیزم هی -
شدن از کنار عطا آروم  رونیب موقع شم وقت رد  ساکت با ستم  رفتن از در نتون

 بهش گفتم:
 راحت! التونیشماره تون و پاک کردم. خ -
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نگاهم و ازش گرفتم. اگه  یجد یلیلحظه با تعجب نگام کرد که منم خ هی عطا
 نینگ میکه رفت رونیکرد. ب یمنو قبول م یعکرخواه شدددبیآدم بود همون د

 برگشت و رو به طاها گفت:
 طاها شماره تو بده بتونم راحت خبرت کنم! یراست -

 یمباورم ن نه؟یخود نگ نیا یعنیخاروند.  شددوینیادا کرد و ب دیرو با تاک طاها
اره شم اریوق زده عطا و مه یچشما یجلو نمیو نگ رونیب دیشد. طاها از در پر

 طاها رو گرفت. رو به طاها گفتم:
 اندازم! یم سیبرات م رمیگ یم نیمن بعد شماره تو از نگ -

د دستش و درازکر نیحرز من نگ نیبه نشونه باشه سر تمون داد. بعد از ا طاها
 و گفت:

 ؟یندار یکار -
ست داد.  نیهم با نگ طاها اومد. منم  یدر نم اریخون مه یزد یکارد م یعنید

دسددت مشددت کرده ام و گرفتم سددمت  یپرو ه پرو باز نیکردن ا لیمتم یبرا
 طاها:

 !نمتیب یم -
 نویخونسرد سرش و باال آورد و رو به م ییخل نیدستش و زد به دستم. نگ اونم

 خانم گفت:
 خانم خداحافظ! زحمت شد. نویم -
که مه و گار  جا دار اریان طا اون کنن  ینقش م یفایا جیدر نقش هو نیو ع

شو  دیچرخ سمت خونه طاهره خانم ک تو  می. تا ما بردیمن و دنبال خودش به 
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رد و دستمو ول ک نی. نگمیدر خونه اونا هنوز باز بود. در و که پشت سرمون بست
 دوتا دستاشو گکاشت رو صورتش و گفت:

 گرفت. یام م هیگر میمونده بود گهید قهیسرمه اگه دو دق یوا -
 م:و با تعجب نگاهش کردم و گفت برگشتم

 رفت دخترم! یبه جون خودم تو متحول شد نینگ یعنی -
 ذوق کرد و گفت: نینگ
شه د - شو گرفتم نه! تا اون با از باال و حق به جانب به همه نگاه  گهیخوب حال

دستاش رفتار  ریکه با همه مثل ز دیسرگرده که سرگرده نبا سهیکه پل سهینمنه. پل
 کنه!

 حق با توه. -
ک یمیموقع  همون جا پر کی نیه من و نگدر زد  مان هم میدیمتر از  ! هم ز

 :میگفت
 !ه؟یک -
 !دیدرو باز کن شهیم -

 ره خونه اشون! یچرا نم نیبود. ا اریمه یصدا پوز
 و کنار گوشم گفت: دیلبش را جو نینگ
 باشه! دهینمنه حرفامون و شن -

 باال انداختم و همون جور آروم جواب دادم: یا شونه
 برات مهمه؟! -
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 رفت یکه م ینگاهم کرد و چانه اش را باال انداخت و در حال هیچند ثان نینگ
 گفت: ارهیتا کفش هاشو در ب

 درو باز کن. -
مشددغول باز کردن بند کفش هاش شددد. منم برگشددتم و درو باز کردم. بدون  و

ش شدم. نگ دمیحرز کنار ک شغول باز کردن بند کفش هام  ش نیو م و کفش ها
ش یتو س یجاکف شت و به  س اریمت پله رفت و از اون باال رفت. مهگکا  یریم

هم از  نم و دمیکش یقیکرد. نفس عم یرفته بود رو با پوزخند دنبال م نیکه نگ
 یباال نی. نگدمیبا طاهره خانم شن شویسالم و احوال پرس یپله باال رفتم. صدا

ت و دماغش گکاش یمن انگشتشو رو دنیبود و منتظر من بود. با د ستادهیپله ا
 .دیت منو کشدس

 تو! یر یچرا نم -
 گه! یم یچ نمیواسا بب -

 نباشه: زیکردم لحنم تمس ر آم یسع
مارو به طاهره  یچغول ادیخاله زنک باشددده که ب نقدریا گهیکنم د یفمر نم -

 خانم بمنه!
 :دمیشن ارویمه یام تمام نشده بود که صدا جمله

 ن؟یشناس یدخترا رو م نیمادرجون شما چقدر ا -
 تعجب طاهره خانم واضح بود:م یصدا

 کدوم دخترا! -
 م*س*تاجرتون! نیهم -
 !دمیازش ند یبوده من که بد نجایکه ا یمدت نیا -
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ست به کمر و اخم کرده به پائ نینگ ساب نید ه هم ب یپله زل زده بود. من هم ح
 یعنیبا چشددم به پله اشددداره کرد. که  نیحرفا؟ نگ نیچه ا یعنیبودم.   تهیر
 ادامه داد: اریهگفتم. م یدید
 ؟یچ رونیب -
 ه؟یمادر؟ خبر یپرس یم یچ یبرا -

ل هو یرو هم تصور کنم. صدا اریگرد شده مه یتونستم چشم ها یکنم م فمر
 :میدیشده اشو شن

 !نیارینه بابا مادرجون چرا حرز درم -
 !یریگ یسراغ دختر مردم و م یپس واسه چ -
 یچمار م نیدون یخونه هم ماز  رونیخواستم ازشون مطمئن شم. شما ب یم -

 رن؟ یم یرن؟ با ک یکنن؟ کجا م
 رو که خنک کرد: یمیطاهره خانم دل من  زیآم خیتوب یصدا

 نیچمار کردن که ا ؟یزن یمردم تهمت م یبه دخترا یچشددمم روشددن! دار -
 !یحد خودتو هم بدون دیبا یول یسیکه پل یسیپل ؟یزن یحرفا رو م

صب - ش یمادر جون ع کنن! خودش  یبرن با طاها باز دهیم یمعن . آخه چهنین
 کمه ور داشته دوستشم آورده!

هم به من گفته بود. تازه خوشددحالم بود  نویداره. خود م یوا مادر چه اشددمال -
 طاها. یده دخترا برن خونه اش تا دوستا یم حیگفت ترج یم

 اومد و بعدش هم که گفت: اریپوز مه یصدا
 که.. دنیمروز شما نددوتا رو ا نیا  تیآخه سر و ر -
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شو...حرز درن - شو پا شونیسر و ر اریپا  من که بهتر بود. واال  یاز نوه ها  ت
شون  یمن خجالت م شم نوه هامو ن سا یمیک  شیجلف و آرا یبدم. با اون لبا

رن بدت نای. ایشناس یکنن. دختر عمه هاتو که خودت بهتر م یکه م یعج وجق
 اونا؟! ای

 کال کبود شده. زدم به شونه اش دمیکه افتاد د نینگ سموت کرد. نگام به اریمه
 و آروم گفتم:

 الیخ یب -
چند بار سرشو تمون داد و بعد از  دیجو یهمون جور که تند لبشو م نینگ یول

تاق ا یو برد تو دیشد دست منو کش یطوالن اریسموت طاهره خانم و مه نمهیا
 و گفت:

 ونریب مینهار بر هیونم. نظرت چم یخونه نم نیا یهم تو قهیدق هی گهیمن د -
 !؟میهم فمر نمن اروی نیبه ا میکوفت کن یزیچ هی

 تمون دادم و گفتم: یسر
 .میباشه. بر -

شو با  نینگ شلوار شم یل هیفقط  م کم رنگ کرد. من شیآرا هیعوض کرد و  یم
سمو با  شمل عوض کردم. به جا نیج هیو  یکاربن یمانتو آب هیلبا اله هم ک یم
و از پله  میو برداشت فامونی. کدمیدست به صورتم کش هینداختم. ا یشال مشم

سته بودن. من جلو رفتم و  یتو اری. طاهره خانم و مهمیشد ریسراز ش سالن ن
 گفتم:

 !میگرد یبرم ی. تا عصررونیب میر یم میطاهره خانم من و دوستم دار -
 .نیباشه مادرجون مواظب خودتون باش -
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کل کل کرد. تازه اون که خبر نداشددت ما  اریمه شددد با یطاهره خانم نم یجلو
 نگاه بهش انداختم و گفتم: مین هی. میدیحرفاشو شن

 با جازه! -
قط کنه. ف یخداحافظ میم*س*تق اریمجبور نباشدده از مه نمهیا یهم برا نینگ
 بیج یدسددت تو نی. نگمیزد رونیخداحافظ گفت و با هم از خونه ب هی یکل

 بود. رو یبشر از خودراض نیرفته شده بود. چقدر ازد. حالمون گ یآروم قدم م
ده کر یاز! چون با طاها بم؟یسددتین یدرسددت یکرد ما آدما یفمر م یچه حسدداب

 سنگ زد و گفت: ریز یلگد نینگ م؟یبود
 آد! یازش خوشم نم گهید -
 تعجب برگشتم و گفتم: با
 ؟یاز ک -
 سر به عقب اشاره کرد و گفت: با
 هی یجور آدما تو نی. منم آبم با ارهیگ یخودشددو م یادی. زاریمه ارویهمون  -

 ره. یجوب نم
 ؟یفمر کرد یتو بهش جد یعنی -

 و گفت: دیکش یقینفس عم نینگ
 یکنم م یخوب حاال که فمر م یازش خوشددم اومد. ول دمشیآره. اول که د -
 اخالق داشته باشه! دیخوره آدم با یکه به درد نم افهی. قستین یمال نمیب

 دادم و گفتم: تمون یسر
 !یمتحول شد یلیخ نینگ یعنی -
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 و گفت: دیخند نینگ
 سر پسر خاله ام آوردم! ییچه بال یدون یتازه نم -

 رفتم گفتم: یکه جلوش عقب عقب م یو در حال دمیچرخ
 ؟یچمار کرد -
پسرخاله  دیشما رو اجرا کردم. خوب راستش من از نو یاستاد! درسا یچیه -

اومدن. همش  یاونا م ایخونه اشون  میرفت یوقت م اومد. هر یام هم خوشم م
 بودم. دهیبهش چسب

 و جمع کردم و گفتم: صورتم
 ؟یرمانا بود یحال به هم زن تو شیریس یاز اون دختر خاله ها یعنی نینگ -

 و گفت: دیپروا خند یب نینگ
 بودم! نیهم ییجورا هیآره  -
 ها! یاستان بودد تیش ص نیمنفور تر یعنیواقعا که! خاک تو سرت.  -
 یاز اون روز یبود. ول یهمش از دسددت من فرار دینو نیحاال گوش کن. ا -

 ایه د یجواب م نمیامتحان کنم بب یمی یمن گفتم رو یکه تو اون حرفا رو زد
 نه
 !؟یشگاهیموش آزما یو کرد دیاونوقت نو -

 با خنده گفت: نینگ
ن من همراهشددون نرفتم. بعدم رفت یدو بار هی نای! از اون روز که مامان اقایدق -
نازن یعاد یلیاومد خونه امون خ یم دینو باهاش برخورد  نیمثل  خواهرش 
 .یکردم. حرز در حد معمول یم

 و گفت: دیبلندتر خند دیکه رس نجایا به
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تم. نشددسدد نینازن شیخونه اشددون من تمام مدت پ میکه رفته بود روزیپر یوا -
. موقع خوردم یتو اتاقش داشتم م شو م ای دیبودم به نو دهیچسب ایآخه قبلش 

به من م یبرگشددته بعد از کل دیرفتن نو از دسدددت من  نیگه: نگ یمن و من 
 !؟یناراحت

ست. نگ گهید شحالم ه سر مردم و خل کرده خو ستم ن ندم. رفته پ  نیمنم نتون
 خنده اش تمام شد گفت: یوقت

 یراب دیآد نو ینم ادمیکردم که نگو. اصددال  فیک نقدریبه جون خودم ا یعنی -
روش جواب  وهیشدد نیا نمهیمثل ا یقدم شددده باشدده. ول شیحرز زدن با من پ

 داد.
 ؟یگفت یخوب تو چ -
 میپسر خاله؟! و اومد یخونسرد لب ند زدم و گفتم: نه واسه چ یلیخ یچیه -

 خونه.
 آره؟ یکن یاجرا م اریمه یرو یاالنم دار -

 م گفت:. بعدمیریبگ یا تاکست ستادیا ابونیتمون داد و کنار خ یسر نینگ
 یعنیآد.  یازش خوشددم نم ادیگفتم االن در کل ز یراسددتش اوالش آره. ول -

عا برام مهم ن که فمر مسیواق  هگید دمیاز نو نمیب یکنم م ی. راسددتش االن 
 دوتا! نیشدم. م صوصا از ا دیکال از پسرا ناام یدون یآد. اصال م یخوشم نم

جوجه  هی میرفت نیپاک از دسددت رفته. با نگبچه متحول شددده.  نیگفتم ا من
 یخونه. تو میچهار بود که برگشددت کی. نزددمیخورده چرخ هیو  میکباب زد
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 هی. سرپا نشسته بود و دمیکه رها رو د میزد یسرو کله هم م یتو میکوچه داشت
 :تماشاره کردم و گف نیبود. به نگ  تهیر نیزم یعالمه کاغک رو

 خواهر طاهاست! -
 سمت رها: میو رفت میهمون و کج کردرا بعدم

 سالم! -
س گهیمن مقنعه اش و که د دنید با شت م یبود رو دهیر س یابروهاش و دا  دیر

 و گفت: دیبه دماغش عقب کش
 !؟یسالم سرمه خوب یوا -
 شده؟! یخوبم چ -

 نگاه کرد که من گفتم: نیبه نگ رها
 که رهاست خواهر طاها! شونمی. انیدوستم نگ -
 :دمیا که شدن دوباره پرسهم آشن با
 شده؟ یچ -

 کالفه برگه ها رو جمع کرد و گفت: رها
ن کارتو یفمر یدونم کدوم آدم ب ی. نمدمیب*غ*لم بود جلوم و ند یتو نایا -

پام رفت توش. همه  دمشیرو انداخته بود وسددط کوچه ند یبه اون گندگ یخال
 شد. نیکاغکام پ ش زم

ته بود. ول خنده با نگ دمیلبم و جو یام گرف  میبهش کمک کرد نیکه ن ندم. 
 کاغکارو جمع کرد.

شون قاط - ساعت طول م یهم سه چهار  شه تا ا یشدن. حاال  رو مرتب  نایک
 بدم. لیتا شنبه همه رو تحو دیکنم. با
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 خورده از پرونده ها رو ب*غ*ل کردم و گفتم: هی
 اد؟یاز ما بر م یکمم -

 نگاه به ما انداخت و گفت: هی رها
 خوبه! یلیخ نیرو مرتب کن نایا نیبتوناگه  -
 ره! یحوصله امون هم سر م میکار یآره چرا که نه. ما ب -
ستتون درد نمنه! ا یوا - س نید شم آدم نم خیطاها که  سه به  یتو چ زنه چه بر

 کمک!
 اونم با حرکت لب ه؟یچ دمینامحسوس زد به شونه ام با چشم ازش پرس نینگ

 وق زده گفت: یو چشم ها
 !نایخونه عطا ا یبر یخوا یم -
 گفتم: یچارگ یب با
 !گهید میزد یتعارف هیچمار کنم  -

شت با پرونده ها بعدم شت یتو  تهیبه هم ر یرو به رها که هنوز دا ستش ک  ید
 گرفت گفتم: یم
 !م؟یایاالن ب -
 االن؟ نیندار یکار -
 خونه! میرفت یم مینهار داشت رونیب مینه رفته بود -
 .میبر باشه ممنون. پس -
 هیابا غر زدم ب نیبه جون نگ میسمت خونه اشون. تا اونجا برس میرها راه افتاد با

 باال انداخت و گفت: یشونه ا نینگ یکن! ول یفمر
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 !سایپاش وا یزد یزر هی -
کردن  دایو مشددغول پ نیرها پروندها رو داد دسدددت نگ نایخونه رها ا یجلو

 فتم:پا و اون شدم و گ نیخورده ا هیشد.  دشیکل
 !؟یدار سمیدادش پل هیدونستم  ینم -

 سرش و باال گرفت و گفت: فشیک یکه تا کمر رفته بود تو رها
 ش؟یدیکجا د -
 نوه طاهره خانم اومده بودن خونه شما! اریامروز با مه -

شو از ک رها سر سرعت  ش رونیب فشیبه  ه نگاه ب هیآب دهنش قورت داد و  دیک
 در خونه اشون کرد و گفت:

سرمه مزهیم چگ یم - ست نداره  ارمیرو ب نایتونم ا ی... اتاق تو؟ آخه مامان دو
 خونه! ارمیشرکت و ب یمن کارا

نگاه به در خونه اشددون انداخت! من که  مین هیبه من زل زد و دوباره  یبا نگران و
 فتم:گ یکنم با خوشحال یشونه خال نایاز رفتن به خونه ا یجور هیاز خدام بود 

 چرا که نه! -
 گرفت و گفت: نیخوشحال شد و پرونده ها رو از ب*غ*ل نگ اره
 .میممنن بر یوا -

تاد راه ها رو دادم ب*غ*ل نگ میاف نده  طاهره خانم. پرو مت در خونه  . نیسدد
 گشتم و در همون حال گفتم: یم دمیداشتم دنبال کل

 رفته باشه! اریخدا کنه مه نینگ -
 و گفت: ستادیهمون وسط کوچه ا رها

 ست؟یخونه ما ن رایمگه مه -
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 تعجب برگشتم و نگاهش کردم و گفتم: با
 نه همون موقع اومد خونه طاهره خانم. -

 دیکردن کل دایپ یپرونده ها رو گکاشددت تو ب*غ*ل منو همون جور که برا رها
 زد گفت: یم رجهیش فشیک یدوباره تو

 خونه خودمون میبر نمیب یکنم م یبچه ها! حاال که فمرشددو م زهیگم چ یم -
 !زنیترسم دوباره موقع آوردنشون به هم بر یبهتره. م

 گفت: ییهویباال رفته به رها و بعد به من نگاه کرد و رو به رها  یبا ابروها نینگ
 !یکن یفرار م اریچقدر تابلو از مه -

 گفت: الیخ یب*غ*لش جابه جا کرد و مثال ب یپرونده ها رو تو رها
 !گفته ینه اصال! ک ؟یمن؟ واسه چ یک -

 ساکت شد و گفت: ییهوی دیباال رفته ما رو د یابروها یوقت بعد
 خونه ما. میکنم. حاال بر یکنم ازش فرار م یخوب اعتراز م یلیخ -

در خونه اشددون  ی. رها جلومیجور بهش زل زد نیو هم میطرفش راه افتاد دو
 برگشت و به ما نگاه کرد و گفت:

 ن؟یکن ینگام م ینجوریچرا ا -
 گفت: ین خونسردبا همو نینگ
 ؟یدوستش دار -

 چشماشو گرد کرد و گفت: رها
 نه! یوا -

 کردم و گفتم: زیو ر چشمام
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 ؟یکن یازش فرار م یپس واسه چ -
 کرد و گفت: دایپ دشوینگاه به ما دوتا کرد و باالخره کل هی رها

 !شی. ده سال پشهیوقت پ یلیمال خ انیجر -
 گفتم: یکنجماو با
 خوب؟ -

 و گفت:کرد  یپوف رها
 کشم بگم! یمن من خجالت م ن؟یش الیخ یب شهینم -

ضول یسوخت ول یام گرفته بود. دلم براش م خنده شدت ف س ینم یاز  تم تون
 بمنم. زدم به شونه اشو گفتم: یکار

 پرسم! یم اریرم از خود مه یبگو وگرنه م االی -
 در و تند گفت: یو انداخت تو دیکل رها

 اریاز من و مه ریخودمون بمونه. غ نیجون خودم ببه  یگم. ول یباشه باشه م -
 دونه! یموضو  و نم نیکس ا چیه
 رو به ما گفت: یبا حالت مظلوم و
 باشه؟! -

 ی. وقتمی. اونم در و باز کرد و وارد خونه شدددمیتند قول داد ییدوتا نیو نگ من
 در و بست برگشت و آروم گفت:

 چهارده سالم بود.... یوقت -
 .نیئو انداخت پا سرش

 خوب؟ -
 شده بودم! اریعاشق مه -
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 زد و گفت: یسوت نینگ
 ول خوب؟ یا -

 هم با صورت سرخ شده به سمت در سالن اشاره کرد و گفت: رها
 گم! یتو راه م میبر -

 که اونم گفت: میراه افتاد ییتا سه
م بود گکاشددت نجایروز که ا هینامه براش نوشددتم و  هیکردم  یتیخر هی یچیه -
 سالش بود. کیو  ستیب اری! اون موقع مهلشیوسا یتو
 گفت: جانیبا ه نینگ
 جوابت و داد؟ -

 سرش و باال گرفت و با آه گفت: رها
به روم ن چینه! ه - بار که من و م ی. ولاوردیوقت  به من  دید یاز اون روز هر 
 رها! یگفت آبج یم

نه بادمون داغ عاشقا یماجرا هی یبرا میکه خودمون و آماده کرده بود نیو نگ من
 گفتم: یدی. با ناامدیخواب

 ن؟یهم -
 کرد و گفت: یخنده آروم رها

فراموش کردم.  یبعد از مدت یخورد تو ذوقم. ول یلی. من اولش خنیبله هم -
خواسددتم از خجالت  یم دمید یو که م اریشدددم مه یبزرگتر که م یهر چ یول
 چمار کنم! دیبا نمشیب یم یدونم وقت ی. اصال نمرمیبم
 تمون داد و کنار گوش من گفت: یسر نینگ
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 بوده! یاز همون اول از خودراض -
 کرد؟ یم دواریام یخوب بود دختر مردم و الم -

 سالن صدا زد: یدر و باز کرد و تو رها
 !میمامان..مهمون دار -

 و رفتم تو. از همون دم در بلند گفتم: میهم کفاشمون و درآورد نیو نگ من
 ن؟یخوا ین نم... صابح خونه مهمواای -
 باز شده بود. زد به شونه اشو گفتم: نمینگ شین

 مرض! -
سرا خبر دیخانم رس نویموقع م همون نبود. ما  یو بهمون خوش آمد گفت. از پ

 اتاق رها. یتو میراست رفت کیهم 
شل*خ*ته عج نیجنگ بود. دختر ا دونیم هیشب یزیچ هی اتاقش ود. ب بیهمه 

و تمام پوشه ها رو ولو کرد رو ت تش که  به سمت ت تش رفت میرها م*س*تق
 دی. بعدم با حرص مقنعه اشو از سرش کشمیبا تعجب نگاهش کرد نیمن و نگ

 خیس خیس یبا اون موها یسرش موند! وقت یبرق گرفته ها باال نیکه موهاش ع
وم آر یول نیخودم و کنترل کردم که ن ندم. نگ یلیبه سددمتمون برگشدددت خ

 نباشه گفتم: عیضا یلیخ نیخنده نگ نمهیا ی. منم برادیخند
 اد؟یهمه بال سرت م نیا یکن یواقعا چمار م -
ضع شمین و شد. رها هنوز با همون و گاه باز  شاره  تیناخودآ به ما زل زده بود. ا
 اتاقش کرد و گفت: یبه چوب لباس یا

 رو نگاه کن! نجایا -



wWw.Roman4u.iR  210 

 

س بعد سمت چوب لبا شم نی. من و نگیمقنعه اش و پرت کرد به  ه مقنع با چ
از  هدینمشدد هیفرود اومد و به ثان یچوب لباسدد یتا رو میرو تو هوا دنبال کرد

سر خورد و افتاد رو شه اش  شتنیزم یگو سمت رها و  می. هر دو هم زمان برگ
 . رها دست به کمر گفت:میمثل منگال نگاش کرد

 ست؟یواضح ن -
 :میبازم مثل منگال سر تمون داد نیو نگ من
 :کرد و گفت یپوف رها

 !نیمنن! باور کن هیعل عتیطب نیتمام قوان -
نده ته گلوم قورت دادم برا یا خ مده بود  کل دلم تمون خورد.  نیهم یکه او

ترکه از خنده. رها که  یبا آرنچ زد به پهلوم. معلوم بود خودش هم داره م نینگ
 ادامه داد: لسوفانهیف یلیشده بود خ نیشتیان یبا اون موهاش کپ

ست؟ هم هی نیفمر کرد - ساده ا سئله   نیپرت کردن مقنعه. من هر روز ا نیم
کنه! من هر بار از خودم  ریبار نشددده مقنعه ام اون باال گ هی یکنم ول یکار و م

 پرسم چرا! یم
س نیو نگ من سش نگاه کرد یبه چوب لبا شب میپر از لبا ش هی هیکه  ده بود. کوه 

سار و هم نقدریا شده بود و رفته  هیکرده بود که  زونیآو یجور نیلبا طرفش پر 
م بهش بگ ومدی. دلم ندیرو هم د یخال رهیگ هیشد  یاون طرفش م یبود باال ول

 یتروش. وق یمنظم بکار روخورده لباسددا هیها بهتره  یفلسددفه باف نیا یبه جا
 کرد. یداشت ما رو نگاه م یجد یلیبرگشتم سمتش خ

 نه؟ نیکن یحرفم و باور نم -
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 !میفقط نگاهش کرد ما
 !نیاریخوب! شاالتون و در ب یلیخ -

 !میبه هم نگاه کرد نیو نگ من
 !گهید نیاریدرب -

رو  دستش یمیدستشو زد به کمرش و اون  کی. رها میدو شالمون و برداشت هر
 گرفت و گفت: یهم به سمت چوب لباس

 !نیبنداز -
شمندا خنده ه و باش ر ضهیخواد فر یشده بود که م ییام گرفته بود رها مثل دان

 شالشو یکه خوشش اومده بود فور نیهست اثبات کنه. نگ یهر ضرب و زور
شال نگ سرش.  شت  ست افتاد رو یتو نیپرت کرد. منم پ شد و در  یهوا باز 

مال منم  یخال رهیهمون گ فت. رها  یرو ییجا هیو  باس قرار گر اون کوه ل
 باال انداخت و گفت: ییابرو

 !نیدید -
 گفتم:بهش کردم و  یالیخ ینگاه ب من

 !هیرشته ما چ یدون یتو که م -
 تمون داد و گفت: ینگاهش کردم. رها سر نهیدست به س و
 هم امتحان کردم و درست در اومد. گهیچند نفر د یرو رو هیفرض نیمن ا -

و  ستادیو شالشو برداشت و عقب تر ا یرفت سمت چوب لباس حیبا تفر نینگ
 شیا ندوباره ب نی. نگیوب لباسددچ یدوباره پرتش کرد. شددالش دوباره افتاد رو

و دنبال  نیباز رفت که شددالشددو برداره. رها همون جور که با چشددم حرکات نگ
 کرد گفت: یم
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 سه بار دستم شمسته. از دو سه تا تصادز جون سالم به در بردم. -
. رها کرد یبود و داشددت دوباره شددالشددو پرت م سددتادهیبار ته اتاق وا نیا نینگ

 دنبال کرد و همون جور گفت: هوا یو تو نیشال نگ
 نیکردم خوردم زم یم یخوردم و باز یم یهفت سالم بود داشتم بستن یوقت -

 قاشق خورد به دندونم و شمست.
 و گفت: ششیدندون ن یگکاشت رو دست

 کردم. مشی! االن ترمنیا -
رفت شدالشدو برداره از کنارم رد شدد که من  یبار دهم م یکه داشدت برا نینگ

 هی نیبه سددمت خودم. نگ دمشیردم و گرفتمش و محمم کشددشدددسددت دراز ک
شددد و خورد به شددونه من. منم دسددت انداختم دور شددونه اش و سددفت  یور

سب شت م گهی. ددمشیچ ضع به به حرفا یرفت رو یدا صابم! با همون و  یاع
 :دادمرها گوش 

حوض خونه امون  یبود تو کیسدده سددالم بود نزد یشدداهماره. وقت گهید نیا -
 م.غرق بش
 برد باال و دوباره ول کرد: دستاشو

نوزدام  هی یحت ایدن یکنم تو یمتره! اصددال فمر نم میعمقش ن شددهیباورتون م -
 من تا خود مرگ رفتم و برگشتم. یعمق غرق شده باشه! ول نیا یتو
نده و منم نتونسددتم جلو ریزد ز الیخ یکه ب نینگ  یو رو رمیخودم و بگ یخ
رفت و  یبه سددمت چوب لباسدد یعمس العمل چیولو شدددم. رها بدون ه نیزم

 خم شد و مقنعه اشو برداشت:
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 اد و من...آاااخ! یبال هست سر من م یجوره هر چ نیهم شهیهم -
ش موقع سرش خورد به  شدن  شده بود از  نیشوفا . نگ ریبلند  سما کبود  که ر

ست ش یخنده. رها د سرش ک ش ا  تهیبه هم ر یکه تازه انگار متوجه موها دیبه 
کرد و  یاش پوف افهیق دنی! با دنهیبب نهیآ یکج شددد تا خودشددو تو یو کم شددد

س یمقنعه اش رو رو شت که  یچوب لبا شو بردا شونه ا موقع  همونپهن کرد. 
 در باز شد:

 من اومدم! ییرها -
به ر یا گهیحرز د نمهیقبل از ا و با  ریفرش گ یها شدددهیبزنه پاش   هیکرد و 

 اومد! رها فرود یپا یدرست جلو یسمندر
شوکه  هیصحنه تا چند ثان نیا دنیبا د میولو بود نیزم یکه هنوز رو نیو نگ من
 نیآسددت هیتصددور کنم.  پیت نیتونسددتم عطا رو با ا یوقت نم چی. واقعا همیبود
 یشلوار چهارخونه قرمز کرم. عطا به همون سرعت هیبود با  دهیپوش دیسف یکتف

 بود. دهیما رو د نگارتازه ا .دیفرود اومده بود از جا پر نیزم یکه رو
هوا خونسرد زل زده بود  یتو ی. رها با اون موهایدنیشده بود د یتیوضع یعنی

ش س ره اش و اون  شلوار م س رجهیبه عطا! عطا با اون  سا که  نیو من و نگ یا
 چرخ دور خودش زد و گفت: هی. عطا میبدون شال همون وسط نشسته بود

 !یاهه مهمون دار -
شنگ ا و سرعت رونیز اتاق بمثل ف ست که  یزد. و درو با چنان  آخم  یصدا هیب

از خنده!  میرسددما منفجر شددد نیدر موند! من و نگ یاومد.فک کنم دواغش ال
شو باز م هیبا  الیخ یب یرها ول ست دکمه ها شو  ید ست موها کرد و با اون د

 دبدنم در تمامبودم  دهیاومد. بس که خند یزد من که نفسددم باال نم یشددونه م
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جور صددحنه ها عادت  نیا دنیکه انگار به د یکرد. رها با همون خونسددرد یم
ست و به ما زل  ش سمت ت تش رفت و پوشه ها رو به عقب هول داد و ن داره به 

 چونه اش زد و گفت: ریز یزد. باالخره خنده ما تموم شد. رها دست
 مونه! ینم یچوب لباس یعطا هم از اون دسته اس که لباسش رو -
ود ب  تهیبه موهاش که به هم ر یدسددت نیخنده نداشددتم! نگ تیظرف گهید یوا

 لبش گفت: یو با ته خنده رو دیکش
 رها رسما عاشقت شدم! -

 زد و گفت: یور هیلب ند  هی رها
 اومد تو! هویکه عطا  دیبب ش -

 خنده و گفت: ریدوباره زد ز نینگ
 بود. یادموندنیبه  یلیآره ورودش خ -
شو مثل فرود و ست شد.  نیزم یحرکت داد و دوباره رو مایهوا پ د  نیا یعنیولو 

 ادمیتازه  نیحرز نگ نیتونه سدو ه باشده! با اون شدلوارش. با ا یبشدر چقدر م
 هم یزینرمال نبوده م صددوصددا که چ یلیهم خ نیمن و نگ تیافتاد که وضددع

 باال انداختم و با خودم گفتم: یسرمون نبود. شونه ا
 ه!نظر حالل هی الیخ یب -

 بعد در اتاق زده شد. هیدق چند
 !رونیب یایم قهیدق هیرها  -

 هیخواسددت  یتو! چقدر دلم م ادیشددد ب یروش نم گهیعطا بود. بچه د یصدددا
 یاز مب گنی. نمیرفت یبه سددمت چوب لباسدد نی. من و نگرمیخورده حالشددو بگ
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ض صله کم هم فر ست از اون فا زدم پس کله  یمیرها رو امتحان کنه که  هیخوا
 شو گفتم:ا

 !گهیبسه د -
سرش. رها به سمت در  یباالخره دست برداشت و شالشو انداخت رو نینگ و

 سمت در و گفتم: دمیرفت. منم پشت سرش تند دو
 کجاست! یرها دستشوئ دیبب ش -
 بگم! ایب -
رها در و باز کنه خودم با سددرعت درو باز کردم. عطا آماده  نمهیمن قبل از ا و

شد و لباش و به  سیمن دهنش سرو دنیبا د یحرز بزنه ولشده بود که با رها 
باس ل نیا یباز شد. عطا با همون لباس پشت در بود. واقعا تو شمیهم فشرد. ن

 یجمع کردم و در راستا و شمیبه اون سروان لوس و ننر نداشت. ن یشباهت چیه
 گکشته به رها گفتم: یمحل یب

 کجاست. ییدسئو یگفت -
 اشاره کرد و گفت: یمیبار یو راهرو رونیاز اتاق اومد ب رها

 اونجا! -
کرد. سرم و  یرو پوشونده بود و همون جور منگ به من نگاه م یکل ورود عطا

 اخم کم رنگ گفتم: هیگرفتم باال و با 
 رد شم! شهیم -

و نگاهش و چرخوند  دیبه موهاش کش یو دست دیخودش عقب کش یفور عطا
 و گفت:

 !دیبله...ب..ب ش -
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شلوراش کردم و لبم و گزنگا هی سمت راهرو  دمیه به  صاز رفتم  که ن ندم و 
 !میعطا رو شند یراهرو صدا یتو دمیچیپ ی.وقتیدستشوئ

 بد شد!؟ یلیخ -
 جواب داد: الیخ یب رها

 !دنیهم خند ی. کلیداشت ینه اتفاقا فرود خوب -
 :دمیناراخت عطا رو شن یکه از خنده نترکم. صدا دمیو گز لبم

 س!بد شد پ -
 ؟یدیپوش هیچه شلوار نیاخه ا -
 خوب توش راحتم! -
 تو اتاق من! یآ یو م نیپائ یانداز یسرت و م یچ یخوب برا یلیخ -
 کنم که برگشتم! زتیخواستم سورپرا یخوب م -

 پوز رها اومد که گفت: یصدا
 !یسرمه گفته بود اومد -

 :میسرتق و لج باز شند یعطا رو مثل بچه ها یصدا
 !نیخبرچ -
! گرچه با اون ورودت به یکن زیمنو سددورپرا یخوا یدونسددت م یاون چه م -

 شدم! زیسورپرا یاندازه کاف
 شدم! عیضا یغر نزن. خودم به اندازه کاف گهیخوب تو د یلیخ -
 سرشون نبود! یزیچ یدیآخه ند یمنو برد یآبرو -

 شد: یعطا حرص لحن
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 ! تهیرتحفه بودن. صد تا خوشمل ترش دورم  یلیخ نمهینه ا -
چه پرو. خ یتو اخمم فت.  ندم بق گهیهم دلش ب واد. د یلیهم ر  هینمو

ستامو خ شونو گوش بدم. رفتم د شتم. عطا با د سیحرفا من  دنیکردم و تند برگ
و با تعجب به عطا که داشددت  دیرسدد ینیسدد هیخانم با  نویزود زد به چاک. م

 نگاه کرد و رو به رها گفت: دیدو یبه سمت اتاقش م بایتقر
 چش بود؟ -
 !یچیه -
تاق. من جلو یرو برد تو ینیخانم سدد نویم طاها رو  یدر بودم که صددددا یا

 !دمیشن
 !ییاهه سرمه تو -
 باز شد. شمین

 قهرمان! یچطور -
 و اومد سمتم و گفت: دیمبل پر یاز رو طاها

 ؟یباز یاومد -
 نه اومدم به رها کمک کنم! -
 و گفت: دیاتاق رها سرک کش یتو
 زده! یدباز چه گن -

 به شونه اش: زدم
 ساکت باش! -
 بلند گفت: گنین دنید با
 بسمت. رها رو ول کن! میبا سرمه بر ایب نینگ -
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 اومد سمت در اتاق و گفت: نینگ
 !یبه آقا طاها چطور -
باز شده  ششیشلپ برخورد دستاشون! طاها در حد ذوق مرگ شدن ن یصدا و

 عطا از اتاق اومد: یبود که صدا
 طاها! -

 به در اتاق عطا کرد و گفت: ینگاه هاطا
 !هیچ -
 !نجایا ایب -
 باشه! -

 داد عطا اومد: یصدا دوباره
 !ایاالن ب -

 تمون داد و گفت: یسر طاها
ست ریاومد و گ نیباز ا - سرمه ه شد.  شرو   جون طاها بمون  گهید یدادنش 

تو  ذاره ینم نجاسدددتیمامور قانون ا نیدو سددده روز که ا نی! اگهید میکن یباز
 پوستم تمون ب ورم!

 بار بلند تر بود: نیعطا ا یصدا
 طاااها! -

 خورده بلند تر گفتم: هیبه در اتاق عطا انداختم  ینگاه
 !؟یهست کیآره که هستم! گل کوچ -
 ول آره. یا -
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 اتاق رها و گفت: یما! طاها کله شو کرد تو یشلپ برخورد دستا یصدا و
 !یستیمیرها دروازه وا -

که مبنو خانم آورده بود به لب برده بود با سددر گفت آره! طاها هم  ییکه چا رها
سمت اتاق عطا. که فمر کنم گلوش بس که طاها رو  خوشحال و خندون رفت 

پاره شدددده بود. نگ با  هیتم نیصددددا زده بود  به چهارچوب اونم   هیداده بود و 
 کرد. یپوزخند به در اتاق عطا نگاه م

 ؟یچطور یشلوغ کار هیبا  -
 باز شد! شمین

 هستم خراب! -
 کرد. خیتون  ییچا انیها ب چهی -

به  ییاتاق و بعد از خوردن چا یتو میهم رفت نیخانم بود. من و نگ نویم یصدا
شو مرتب کنه! طاها ده بار اومد و پرس میرها کمک کرد شد؟!  دیپرونده ا تمام ن

 اتاق و گفت: یو آخرش خودشم اومد تو
 کشه مرتب کردنشون! یطول م صد سال نایبه شما باشه ا -
شد. هنوز دو دق و شغول  شده بود که عطا با ظرز م قهیتند تند م . در دیرس وهین

شو با  وهیزد و بدون نگاه کردن به ما ظرز م شلوار سط اتاق.  شت و  هیرو گکا
شم ست یعوض کرده بود و به جا یگرممن م  هی شرت یت هیهم  یکتف نیاون آ

 ور که مشغول بودم گفتم:بود. همون ج دهیپوش دیدست سف
 دستتون درد نمنه! -
د لگد به طاها ز هیرفتن.  رونیلب گفت و موقع ب ریز واشیکنم  یخواهش م هی

 و گفت:
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 ؟یخوا یم یچ نجایتو ا -
 کنم! یخوب دارم به رها کمک م -
 !یهمه زرنگ شد نیتا حاال ا یاز ک -
 به کارش ادامه داد: الیخ یبهش چشم غره رفت. طاها ب و
 ! چطو؟شهیم یچند روز -

 یم یجلو ما آبرو دار یخواد پوسددت از کله طاها بمنه! ول یبود عطا م معلوم
 باال انداخت و گفت: ییرفت که رها ابرو رونیکنه! با همون چشم غره از اتاق ب

 ییمن به طرز معجزه آسددا یواقعا حضددور شددما دوتا معجزه کرده! داداشددا -
 زرنگ شدن.

 کرد. اشاره وهیبه ظرز م و
 دیو کش کیدونه دروازه کوچ هی نیزم ریز یکه تمام شد. طاها رفت و از تو کار

. که از اون طرز میدیپوشدد یکفشددامون و م میداشددت نی. من و نگرونیو آورد ب
 داد زد: اطیح
 !میندار شتریدروازه ب هی -

 که بند کفشش و بسته بود رفت طرفش و گفت: نینگ
 ود!دونه سبد بسمت معلوم ب هیاز  -

ت برداش اطیگکاشت. توپ و از کنار ح واریکشون کشون دروازه رو کنار د طاها
ه طاها ک رهیرفت سمتش و خواست توپ و بگ نیزدن. نگ ییو شرو  کرد رو پا

نکاشددت. خوب بدون شددک طاها فوتبالش از ما که فقط  یحرکت حرفه ا هیبه 
حد اخت پاس کرده بود یاریدو وا  طایح یوما تبهتر بود. گرچه  میفوتسدددال 
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بازم طاها به واسددطه پسددر  یول میزد یم کیخوابگاه همش با بچه ها گل کوچ
که حسددداب ما جلوتر بود. معلوم بود  خت  یم یبودنش از  با قام  خواد انت

طاها نگاه  یشیبه حرکات نما یور هیلب ند  هیبا  نی. نگرهیبسمتبالشو از ما بگ
 کرد. یم
 ؟یبا ک یخوب ک -

 و گفت: دیو تو دروازه کوبشوت توپ  هیبا  طاها
 تو دروازه من! شما دوتا هم با هم! ستهیرها وام -

 :دیباال پر نینگ یابرو
 ؟یبه خودت مطمئن یلیخ نمهیمثل ا -

 تمون داد و با تمس ر گفت: یسر طاها
 ترم. یفوتبال تو خون پسراس. پس شک نمن که من از شما دوتا قو -

 تم:و گف ستادمیوا نیکنار نگ نهیبه س دست
 شمارن آقا طاها! یم زییجوجه رو آخر پا -

 تمون داد و با اعتماد به نفس گفت: یسر طاها
 !مینیب یم -

 صداشو انداخت به سرش و گفت: بعدم
 شب شد! گهید ایرها ب -

صورت هیرها با  قهیاز چند دق بعد سپرت  ست لباس ا شد.  ید سالن خارج  از 
 به رها کرد و گفت: یهو اومد سمت ما! طاها نگا دیهاشو پوش یکتون

مگه چهار  ؟یاخه صددورت ؟یپوشدد یکه م هییچه رنگا نیو نگاه. رها ا نیا -
 سالته؟
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 به طاها کرد و گفت: یتفاوت ینگاه ب رها
 نه؟ ای سمیتو دروازه وا یخوا یم -

 کرد و گفت: یپوف طاها
 آره! -

 رفت سمت دروازه و گفت: رها
 پس دهنت و ببند! -

شت تو یزیافق بودم. با اون جثه رواقعا با طاها مو منم س نیا یکه رها دا  یالبا
داشددت با اون  ییآفتاب برق طال یکه تو ییم صددوصددا با اون موها یصددورت
شما سم یرنگ یچ ساب یعرو صال انگار  یح شده بود. ا مثل دختر کوچولو ها 

 بزرگتره! نیاز من و نگ ینه انگار که رها دو سه سال
 و گفت: دیکش لیم*س*تط هیمقابل با گچ  وارید یرو طاها

 دروازه شما! نمیا -
شو کرد تو یتمون داد و دنباله ها یسر نینگ سته ها یشال  یمانتوش. منم د

سر نیشالمو ع سرم گره زدم. ق یرو شت   الیخ یب یشده بودم ول یخز افهیپ
 فوتبال و عشق است.

 اطیت ت کنار ح یشدددد. رو داشیپ ییخانم با بسددداط چا نویموقع م همون
 گفت: نشست و

 ن؟یخوا ینم یتماشاچ -
 چرا که نه! نیاگه شما باش -

 هم با خنده گفت: طاها
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 ه؟یچ انیجر ؟یها به ورزش عالقه مند شد یمامان تازگ -
 و نشون داد و گفت: نیخانم پاهاشو دراز کرد و با چشم منو و نگ نویم
ستا دنید - ست لطف یتو و اون دو شت. ول یقنا شمل نیا یباز یندا  دوتا خو
 داره! دنیانم دخ

 نینگ مهنیگرفتم و بعد از ا نیباز شد. و کف دستم و سمت نگ گنیمن و ن شین
 خانم داد زدم: نویکف دستم. رو به م دیکوب

 جون! نویعاشقتم م -
ود داده ب هیکه پوزخند به لب به چهارچوب تم دمیو که برگردوندم. عطا رو د رو

شددملک  هیبراش  تیاون موقع یخواسددت تو یدلم م یعنیو به ما زل زده بود. 
 شدم و رو به طاها گفتم:  الشیب ی. ولارمیدر ب یاساس

 !گهیطاها زود باش د -
خانم  نویو اومد و کنار م دیکه کفشدداشددو و پوشدد دمیگوشدده چشددم عطا رو د از

باز نگاش کردم. وقت شددلوغ  شیبرام زد و منم با ن یچشددمم نینشددسددت. نگ
خوب  شیباز یلیطاها خ یی. خدامیردرو شددرو  ک یبود. باالخره باز یکار

 گهیدشرو  شد  یباز ی. وقتمیداشت ما رسما سوسک بود گهید اری هیبود. اگه 
ر ادا د یکل نیبا نگ میزد یرفت که عطا هم اونجاست. هر بار که گل م ادمونی
 دهید یرانیو ا یخارج یها سددتیاز فوتبال ونیزیکه تو تلو یی. ادهادمیآور یم

که طاها هم باالخره شددرو  کرد. اونم هر بار گل  میدا در آوردا نقدری. امیبود
 نی. نگدمیخند یم میرو داشت یزآورد و نصف با یدر م یمس ره باز هیزد  یم

 یداد ول یزد و هولش م یطاها بهش تنه م یرفت تو پا یم یراحت تر بود. وقت
سع یکه م ییمن تا اونجا شته با یکردم با طاها تماس بدن یم یشد  م. شندا



wWw.Roman4u.iR  224 

 

 نیخواست از طرز من بره سمت دروازه. نگ یبود مدام م دهیطاها هم که فهم
 یهم شددالش از سددرش افتاده بود و اونم ب یبارنبود. دو سدده  الشیخ نیکه ع

شده  یبود. باز ینجوریسرش. مدلش ا یدوباره انداخته بودش رو الیخ گرم 
 چیا که اصدال هقربونش برم ره ی. ولمی تیر یعرق م یچ نیبود و ما سده تا ع

 شتریدروازه ب یتو میرها گکاشته بود یشلغم جا هینداشت. اگه  یتو باز ینقش
و هم  یچهار به نفع طاها بود که ما گل مسددداو -اون. پنج تاگرفت  یتوپ م

تامیزد نان ج نیبا نگ یی. دو چا میزد یغیچ طا یگلو یتو دیپر ییکه   یع
کرد.  یت ناخن هاشددو نگاه مدروازه نشددسددته بود و داشدد لهیم ی. رها روچارهیب

 بهش زل زد و گفت: یطاها نفس زنون و عصب
 رها حواست کجاست؟ -

 نگاهشو از ناخن هاش گرفت و گفت: رها
 کار و کردم! نیهم قایتو دراوزه. منم دق سیوا ایب یتو فقط به من گفت -

 و گفت: شیشونیپ یزد تو یمی طاها
 سیدروازه وا یکن. تو یبازرو  ینقش مانمن لباس ورزشدد ایب میرها نگفت -
 اجازه نده توپ گل بشه! یعنی

 کرد و گفت: یبراش دهن کج رها
 حد بلدم! نیمن در هم -

 کرد و گفت: یپوف طاها
 نشون بده بفهمم اونجا خشمت نزده! یعمس العمل هیالاقل در برابر توپ  -
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خانم هم زمان بلند شددد. من دسددت به کمر و نفس  نویو م نیخنده نگ یصدددا
 نیکردم که عطا هم بلند شد و هم زمان که آست یخانم نگاه م نویون داشتم مزن
 اومد سمت ما و گفت: دیکش یگرم کن شو باال م یها
 کنم! یرها باز یتونم جا یمن م -

مامور قانونم مگه فوتبال بلده! چقدرم از خود متشددمر. جمله اش  ی! آقااوپس
بزنه. رها ذوق زده  یطاها حرف نمهی! قبل از ایبود. نه سددوال یکامال دسددتور

 گفت:
 خواست. یم ییچقدر دلم چا یوا -
 خانم! طاها غر زد. نویدروازه رو ول کرد و رفت سمت م و
 که هنوز تمام نشده! یرها!؟ باز یر یکجا م -

 ت ت ولو شد و گفت: یرو رها
نشون بدن.  یخود هیدم به جوون ترها که اونام  یشدم. جام و م ضیمن تعو -

 طرفه است برد صد در صد با ماست! هی یباز
گفت  یکه م یجالب بود که هر چرت ی. ولدمیرها همه مون خند یلحن جد از

 یخنده دار م شتریبود که رفتارش ب نیواسه هم دیشا دیخند یخودش عمرا نم
 به ما کرد و گفت: ینگاه یگر یشد. عطا با موذ

 رها؟ یجا امیخوب چمار کنم؟ ب -
 باال انداختم و گفتم: یم شونه ابه من بود. من روش

 کنه؟ یم یرها چه فرق ایشما  -
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در حد  فوتبالشددو نمهیباال رفته نگاش کردم. خوب معلوم بود از ا ییبا ابروها و
ض نیشد پائ یسرش نم یزیرها که اندازه چقندرم از فوتبال چ  یآورده بودم، را

 تمون داد و گفت: ی. سردیرس یبه نظر نم
 باخت شام بده؟ یکه هر ک هیباشه! نظرتون چ -
خواد. با همون حالت حق به جانب  یدلش کل کل م سددهیآقا پل نمهیمثل ا نه

داشت  رو یلی. اصال خامیکوتاه ب ینگاهش کردم. اصال قرار نبود از موضع قبل
با اون حرفا ما زده بود هنوزم روش م ییکه  به   یعاد یلیو خ ادیشدددد ب یکه 

شو زده بود و به کمرش و با همون موذکنه! حاال  یب واد با ما باز ستا  یگر ید
نه مثل ا ینگاهم م خواسدددت منو از شدددام  یقرار نبود از رو بره. م نمهیکرد. 

 وسط کل کل نگاهمون: دیقاشق نشسته پر نیبترسونه! طاها ع
 ول من هستم...من هستم! یا -

ه طا کاالغه تو شددرک افتادم. نگاهم و از ع ادیدرنگ  یحرکتش ب نیبا ا واقعا
زد و  یخنده ور هی نیدوختم. نگ نیبه خودش مطمئن بود گرفتم و به نگ یلیخ

 رو به عطا گفت:
 جناب؟ نیلحظه وقت بد هی شهیم -
ه اون کل یتو یزیچ هیدونسددتم  ینگاه کردم. م نیشددده به نگ زیر یچشددما با

 اشاره کرد و گفت: نیپوکش هست! عطا به من نگاه کرد و با دست به نگ
 کنم! یمخواهش  -

سوندم بهش. اونم  نینگ سمتش. منم با چند قدم خودم و ر شاره زد که برم   هیا
 اون ور تر: دیعطا پرت کرد و من و کش یلب ند مس ره برا
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 چته تو؟ -
 !میغول تشن ما صد صد شام و باخت نیخفه بابا! با ا -

 برخورد: بهم
 !میهست یاز کجا معلوم ما که مساو -

 هم و گفت: یتو دیصورتشو کش نینگ
 ؟یکن یم سهیخوشمله مقا نیمترسک و با ا یتو اون رها -

 به عطا نگاه کردم و گفتم: یچشم ریکردم و ز زیو ر چشمام
 ! تهیر یهم ب یلیکجاش خوشمله؟ خ -

 گرد شده گفت: یبا چشما نینگ
قه گند اخال قشی! درسددته مثل اون رفینبود قهیهمه بد سددل نیسددرمه! تو که ا -
 !ستین یا مهیتبد  ییخدا یول

 نگاه بهش انداختم و گفتم: هیام خاروندم و دوباره  چونه
 زنه! یخنگ م یول -

 کرد و گفت: یپوف نینگ
 !میصحبت کن یدرباره چ نجایا میما اصال اومد -
 گفتم: یالیخ یب با
 یمن هنوزم م نمهی. با ایدیکش شیعطا رو پ افهیبه من چه تو خودت حرز ق -

 !ستین یمال یلیگم خ
 و گفت: شویشونیزد تو پ نیگن

 گه خنگ! یم یبه ک یاونوقت ک -
 !نینگ -
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 مرگ! -
 به هم فشردم و گفتم: لبامو

 کرد! خیو بزن بدنمون  تیحاال حرز اصل -
و  یشددیتیت یادی. تو هم زمیاوضددا  باشدده باخت نیگم ما با ا یمن م نیآها. بب -
 !یبزن القید نیتنه به ا هی یترس یم
 رن تو ب*غ*ل پسرا! یت نمهمه مثل شما راح -

طا  یمی نینگ لب شدددد. ع ها بهون ج طا طا و  که توجه ع له ام  خوابود پس ک
 صداشو بلند کرد و گفت:

 !کیبه عالوه  کیمکاکرات  جهیشد نت یچ -
چشددم  نینگاهش کرد. به نگ یخنده زد و عطا هم با سددرخوشدد ریز یپ  طاها

 غره رفتم و گفتم:
 ؟یخواست یو م نیهم -
 !ینزن یادیزر ز یخواس یم -
 !یبمن یخوا یم یچه غلط یآخرشم نگفت -

 نگاه به من کرد و سرش و آورد جلو و گفت: هینگاه به عطا و  هی نینگ
 ....ایخورده عشوه واسش ب هیاومد سمتش  یباالخره مرده...وقت نمیبابا خره ا -

 راه افتاد سمت عطا و آروم ادامه داد: دیگرد شده من و د یچشما یوقت
 حله! یو همه چ شهیست و پاش شل مد -
 شعورت! یخاک تو سر ب -

 طرز طاها و گفت: دیدو نینگ
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 آقا شام قبوله! -
 باال انداخت و گفت: ییابرو عطا

 !میکن یپس صفر صفر از نو شرو  م -
 . پنج تا گل برنده است!رهیکرد. د یباز شهینم یمیتا یباشه...ول -

 تمون داد و گفت: یسر عطا
 قبول! -

ام شدد نیبچه! ا نیداشددت ا ی. چقدر انر دیپر یم نیقورباغه باال پائ نیع اطاه
 ذوق زده شده! نقدریا هیشام نس هیخوره تو خونه اشون که با قول  ینم

 توپ و گرفت و رو به طاها گفت: عطا
 دروازه! سیوا -
 شد! و رو به رها صدا زد: یباد طاها خال یآن به
ست یو م نیبفرما هم - شوت م ی! تا میخوا کنه تو دروازه. خوب منم  یآد منو 
 کنم! یخوام جلو باز یم
 دروازه! سیعقب وا دمیکش یوقت ایرم جلو ب یم یطاها غر نزن! وقت -

که من و نگ یکار قایدق نیا خوب بازمیکرد یم نیبود  باره  رو شددرو   ی! دو
ه اومد ک یبار نیحرز نداشت. اول شیبود. باز یک گهیبشر د نی. پوز امیکرد
شددددن. با دهن باز  بیمتم رفتم تو پاش که انگار خودش و توپ با هم غسدد

 داد زدم: نینگاهش کردم و سر نگ
 !ریدروازه رو بگ -
ن و زدن و با عطا دستشو دیدروازه! طاها باال پر یبرسه توپ رفته بود تو نینگ تا

حرز طاها افتادم  ادیبلد بود.  یلیجونور خ نیشددد. ا ینم ینجوریبه هم. نه ا
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عا همک بال تو خون پسددراسدددت. واق ته بود فوت وپ و ت نیطور بود. نگ نیه گف
 شد گفت: یداشت از کنارم رد م یبرداشت وقت

 ...میراه دار هیرهاست. گفتم که..فقط  نیطرز ع یفمر کرد هیچ -
 !نیخفه شو نگ -
رد شدددم. حد  وونهید نیاز ا یخدا چطور ایتوپ و ازش گرفتم و رفتم جلو.  و

ه طاها رو گرفته بود که عطا نتون نیاز من بلندتر بود. نگ یزده سدددانتاقل ده پون
موندم چمار کنم. عطا با اون  رونیکردم و ح بلیخورده در هیبهش پاس بده. 

 و به طاها گفت: فتدو قدم عقب ر هیبدجنسش زل زده بود به من.  افهیق
 برو تو دروازه! -

 گهیاومد کممم. د نینگ سددمت دروازه و دیدرو اومد دو نیاز پشددت نگ طاها
به نگ هیچاره نبود.   نینگ یپا یو خودم رفتم جلو. عطا رفت تو نیپاس دادم 

قبل  یسمتم ول دیدروازه بودم. عطا دو یکه اونم به من پاس داد. آخ جون جلو
 بهم برسه شوت زده بودم و گل! نمهیاز ا

ه هم! ب میزدپرش شددونه هامون و  هیبا  ییو دوتا نیسددمت نگ دمیباز دو شین با
 و نشون دادم و گفتم: کیرو به طاها عدد 

 !کی-کی -
! میتسیدست و پا ن یهم ب یادیبود ما ز دهیفهم نمهیشده بود. مثل ا یجد عطا

 طاها غر زد:
 جلو. امیبفرما! من تو دروازه نباشم بهتره! منم م -
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د. ودوباره طاها رو گرفته ب نینگفت و توپ و گرفت و اومد جلو! نگ یچیه عطا
و اومدم ت نینگ یلحظه حرفا هیمن بودم و عطا!  میحاال انگار تک به تک بود

سر یذهنم. ول شم همچ یزدم تو  سه ن سو شام ارزش  هیبمنم.  یغلط نیکه و
 به من شددتریب هفاصددل هیبود که عطا هم از  نجایرو نداشددت. جالب ا زایچ نیا

با ایاونم دسدددت ما رو خونده بود  ایشدددد.  ینم کینزد  یمینزد نیا خودش 
شت. البته م شمل دا ستفاده کن هیشد به عنوان  یم ضعف ازش ا  هی. مینقطه 

رفته گ یپوزخند توپ و به باز هیسمت عطا. اونم با  دمیزدم و دو یور هیلب ند 
در رفت و  نیحرکت طاها از دسددت نگ هیتو  رمشیذاشددت ازش بگ یبود و نم

 گفت:
 داداش پاس! -
 خانم بلند شد: نویاعتراض م یدووم و بزن! صدا بود تا اونا گل یکاف نیهم و
د دن بل یدوتا نشددون م نیکه ا نقدارمیزنن ا یشدددل م نیدخترا! دار نیبجنب -
 !ستنین

 با اعتراض گفت: طاها
 مامان مارو باش! -
اال ب یکردم که شددونه ا نینگاه به نگ هیعطا فقط با خنده سددر تمون داد.  یول

خواست برم خفه اش کنم.  یاشاره کرد دلم م انداخت و دوباره با چشم به عطا
 میتونست ینم یغلط چیو ه میدو عقب بود -. چهارمیایخالصه تا به خودمون ب

ه . عطا بمیباخته بود وتمام بود و شددام  یزدن همه چ یکه م گهیگل د هیبمنم. 
خواست بهش  نیدوبار خود نگ یمی یکرد. حت یم یشدت از تماس با ما دور

 رد شدم گفتم: نیبار که از کنار نگ هیداد.  یاون جا خال یشه ول کینزد
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 طرز حواسش جمعه! یدید -
 گفت: یکرد و با حالت لج درآر یبرام دهن کج نینگ
 خواد! یرو م گهید یمی! ومدهیخوب معلومه از من خوشش ن -
خم شددد و دلش و گرفت و  نیحرز و زد با مشددت زدم تو شددممش! نگ نیا تا

 با خنده گفت: ارهیباغچه ب یرفته بود توپ و از تو ! طاها کهدیبلند خند
 کار! نیکارت نداره ا ؟یشد ریدرگ یخود اریبا  -

 دادم و رو به طاها گفتم: یبرام پروند که جاخال یلگد نینگ
 ابراز محبت دوستانه است! نایا -

 و با تمس ر گفت: نهیدست به س عطا
 پس خدا رحم کنه به دشمنتون! -
 یداشددت ته دلم و غلغلک م یزیچ هی. دیکه نگاهش و دزنگاهش کردم  رهیخ

شر و بگ نیداد که حال ا شد.  ی. طاها اوت و انداخت و دوباره بازرمیب شرو  
 چشمک زدم و گفتم: هی نیبه نگ

 داشته باش! -
 چرخ زد نشستم و صورتم و گرفتم و بلند گفتم: هیعطا و تا  یتو پا رفتم

 اخ! -
همون جور  ادی. تا به خودش بسددتادیا خورد و اگفتم که واقعا ج یجد نقدریا

سته زدم ز ش شوت کرد تو دروازه! از  هیتوپ و گرفت و  نیتوپ. نگ رین ست  را
 جا بلند شدم و با خنده گفتم:

 سه! -چهار -
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 اخم کرد: عطا
 !ستیگل قبول ن نیا -

 دست به کمر گفت: نینگ
 اونوقت چرا؟! -

 به من اشاره کرد و گفت: عطا
 م صوصا پرت کرد!حواس منو  -

 گفت: یباال انداخت و با بدجنس یشونه ا نینگ
 شه؟ یبگه آخ شما حواستون پرت م یهر ک -
ش و سرخو س یبا  ست ب ندم ول یدلم م نمهینگاهش کرد. با ا یو بدجن  یخوا

انگار  یبهش زل زدم. عطا دهنش و باز کرد و به من اشدداره کرد ول یجد یلیخ
س یچیه سابکه بگه. خ دیبه ذهنش نر ست خورده بود. طاها هم  یوب ح رو د

 تر و گفت: کیبا اخم اومد نزد
 آخ! یگفت ی! تو اصال واسه چستیآره قبول ن -

 و گفتم: دمیبه چشمم کش یدست
 رفت تو چشمم! یزیچ هی -
 خنده ام و جمع کردم و گفتم: و
به هم بزن یباز نیخوا ینمنه م - گل ارزشددشددو داره؟ نمنه  هی یعنی ن؟یرو 

 ن؟یکه بباز نیدیترس
ت ت  یسمت ت ت. رها که رو میخانم هم بلند شد. برگشت نویخنده م یصدا

شته بود رو شو گکا ستا شده بود و د سمون خ یولو  و  شده بود رهیشممش. به آ
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مست ش یکه تند تند ت مه م یخانم درحال نویم یفضا نبود. ول نیا یاصال تو
 گفت:

 ! گل قبوله!نیزن یجر م نیپسرا دار -
تونسدددت حرز بزنه. اخم کرده بود. گردنم و کج کردم و  ینوز انگار نمه عطا

 گفتم:
 ن؟یکن یباخت و قبول م ای دن؟ید یادامه م -

 اعتراض کرد: طاها
 م؟یما جلو نمهیمثل ا ن؟یکن یو باخت و قبول م یچ یچ -

 دستشو زد به کمرش و گفت: هی نینگ
 چیقابل سه هم میرک کنه ترو ت یباز نیزم یمیاگه ت ستیفوتبال یمی نت یآقا -

 ؟یدون یقانون و نم نیبرنده است؟ نگو که ا
کردم. باالخره عطا از اون حالت مجسددمه وارش در اومد و  دیبا سددر تائ من

 گفت:
 !مید یادامه م -

م شددد ی. از کنار عطا که رد مارهیتا توپ و ب دیلب گفت و دو ریز یول یا طاها
 لحن خاص گفت: هیبا 
 ها؟ میدانه ندارناجوانمر یباز -

 تمون دادم و گفتم: یسر
 موافقم! -
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سر کارم و تائ نیمن لجش گرفته! نگ یالیخ یب نیبود از ا معلوم کرد و من  دیبا 
 و گفت: ستادیباز بهش چشمک زدم. کنارم ا

! سددهیفک کن شددام مهمون آقا پل ی! وامی. شددام و بردیایب گهیدو تا چشددمه د -
خفن  پیرستوران. اون وقت دو تا ت ادیلباس ببا  دیبا میکاش شرط گکاشته بود

 شه! عیملت ضا یتا جلو میزد یم
 خنده. عطا دست به کمر گفت: ریز میزد نینقشه نگ نیاز ا ییدوتا

 !میاگه خنده تون تمام شد شرو  کن -
 خم شد سمتم و گفت: نینگ
 !یکن یچه م نمیبرو بب -

شددد باهاش  یر انگار نمبا نیپا به توپ جلو اومد. ا یجد یلیبار خ نیا عطا
اده شددد اسددتف یکلک دوباره نم هی. از میکرد یم گهیفمر د هی دیکرد با یشددوخ

 دهیدوباره چسددب نیاومد طرز مون. نگ یکرد. عطا داشددت آروم و پا به توپ م
 یدواسه کلک بع تمحواسم به عطا و توپ باشه داش نمهیا یبود به طاها. به جا

شه م ش ینق سمت از ح هیه که نگاهم افتاد ب دمیک  کیائاز موز مهیت هیکه  اطیق
 اومد رو لبم که جمعش ثیلب ند خب هیخورده گود شده بود.  هیشمسته بود و 
شه که منم دو زیکردم. عطا خ شت که بدوه و از من رد  سمتش. به اون  دمیبردا

 نیرآخ یجلو پرت کردم. فقط تو تخودم و به سم دمیقسمت شمسته که رس
شم تو ب*غ*لش که آبروم رفته!  لحظه خدا خدا کردم شه کنار و پرت ن عطا بم

شتم م نیهم قایول دق یکه ا سما دا افتادم تو ب*غ*لش! عطا با  یکار و کرد. ر
شما ش یچ شده عقب ک ستم. با  یو م نیو خوب منم هم دیگرد  پاس  هیخوا

نداختم جلو و خودمو  کیکوچ که  نیول کردم. نگ نیزم یرو آرومتوپ و ا
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بود سددمت  دهیته ماجرا رو خونده بود طاها رو ول کرده بود و دوهمون اول تا 
ا سمتم.طاه دیو دو دیکش غیج نیدروازه. نگ یهم رفت تو یدروازه که گل بعد
 با حرص داد زد:

 عطا! -
زن باحال بود به خدا! منم بلند شدددم و  نیخانم برامون دسددت زد. چقدر ا نویم

 مانتوم و تموندم.
 چهار -چهار -

 تو ب*غ*لم. دیپر نینگ
 ول! ی. امیشد یمساو -

 غر زد: طاها
 !هیجام جهان نالیانگار ف -

 گفتم: نیدونستم در حال انفجاره به نگ ینگاه کردن به عطا که م بدون
 شمسته! مهیکرد به اون ت ریپام گ -

 با حرص گفت: عطا
 افته! یاتفاق هست براتون م یهر چ یچقدر ناگهان -

 بار بلند شد: نیرها ا یصداباال انداختم که  یا شونه
 افته. منم که یاتفاقا برات م نیده تا از ا یچرا؟! خوت که روز گهیعطا تو د -

 نمونه بارزش!
 به خودش اشاره کرد. و
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 دیو حرکت سددر حرز رها رو تائ تیبا جد یبودم. ول دنیخنده در حال ترک از
 ت:گف نینگ و توپ و گرفت. دیبه من انداخت و دو یکردم. عطا نگاه پر حرص

 ول دختر برو هوات و دارم! یا -
شدم. وا با شده بود. به من چه  یچرا رنگش ارغوان نیخدا ا یخنده رو به عطا 

بچه جنبه نداره. فمر کرده من م صددوصددا خودم و پرت کردم تو ب*غ*لش! 
 حل بود. یهمه چ میزده بود گهیگل د هیواال؟! فقط 

 یجوانمردانه خبر یبود باز دهیمحواسددش جمع شددده بود. انگار فه گهید عطا
 یم یداشت بررس دیاومد. شا یجلو م نیسنگ یلیو خ دیبار با ترد نی. استین

 ی. ولدیرسدد یبه ذهنم نم یچیه گهیدارم. واقعا د یبار چه نقشدده ا نیکرد که ا
گل ب ور یمردم هم نم یم طا آروم ممیذاشددتم  مد طرف ی. ع گار نم ماو  یان

داد که وقت داشته باشم فمر کنم.  ین فرصت مبه م نیکنه. ا سکیخواست ر
باره از جلوم غ  بیآروم جلو اومد. اخم کرده بودم و حواسددم بهش بود که دو

شه. اگه  شد. اون دوتا گلم با تقلب زده  یشک ازم رد م یزدم ب ینم یکلم هین
شد. درمونده به  کی. عطا بهم نزددیرس یدوتا م نی.واال کجا زورمون به امیبود

و شام ارزشش هیدونم  یم ایدونستم چمار کنم. خدا یاه کردم. واقعا نمتوپ نگ
 لحظه روتو اون ور کن! هی ینداره ول

شه. اخمام رفته  عطا ستمام و باز کردم که اجازه ندادم ازم رد  سمتم. د که اومد 
من و  نگاه به هینگاه به توپ کرد و  هیاون خنده اش گرفته بود.  یبود تو هم. ول

 گفت:
 ؟یریمنو بگ یخوا یکه م میکن یم یزو باز میدار مگه -
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شه د یام گرفته بود. ول خنده شت که نق شک دا  گهیاخم کردم. عطا انگار هنوز 
 پاش نگه داشت که طاها داد زد: ریندارم. توپ و ز

 !گهیبزن د -
 بهش توجه نمرد و گفت: عطا

 ؟یچمار کن یخوا یبار م نیا -
 تمام گفت: ییبا پرو و
 دم ها! ینم یمن جاخالبار  نیا -
 تیشد از روش عصابن یاالن نم ی.ولنیلجظه واقعا جا خوردم. چه پرو بود ا هی

بازم  ای! خدایکرد لعنت یاسددتفاده کنم! اخمام باز شددد. داشددت مسدد ره ام م
شدددم تو  رهیشددد. و خ زونی. دسددتام و آروم انداختم. لبام کم کم آودیبب شدد

 هیرفت.  طا! خنده عگهید یت و بستچشا ایچشماش! نگاهش به من بود. خدا
 اشاره نا محسوس به دروازه کردم و گفتم: هیکم چونه ام و لرزوندم و 

 !ه؟یحرفا چ نیا گهیکه نبود! د یدم! عمد یبفرما...بزن...من خودم شام م -
شده بود. با همون حالت  یادیحقش بود. ز ییشده بود. خدا جیگ چارهیب پرو 

اشددک زده بود.  رهیزدم که خنده ام نگ یکه م ینگاهش کردم. چشددمام از زور
لحظه دلم خواسددت ماچش کنم  هیشددد.  یتر م جینگاه عطا لحظه به لحظه گ

*غ*لم و ب هبچه ها مظلوم شددده بود.گفتم االنه که بپر نیع هیاش  افهیبس که ق
شت  ینم گهیخدا د یبده! وا میکنه دلدار شو از رو توپ بردا ستم ن ندم. پا تون

 فت:و با بهت گ
 شد؟! من که حر.... یچ -
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هول  و با شدت نیپاش بزنم. طاها نگ ریبود تا توپو از ز یمن کاف یبرا نیهم و
 و با حرص داد زد: نیبود با مغز ب وره زم کیداد که نزد

 عطا معلوم هست حواست کجاست؟! یاهه گند زد -
 برنگشتم سمت اون دوتا. دلم گهیپشت سرش بود. د نیسمت من. نگ دیدو و
نه بتو نمهیقبل از ا یبود ول دهیخواسددت از ته دلم ب ندم. طاها به من رسدد یم

 یرو دیو از پشددت پر دیکشدد غیج نیبمنه توپ و زده بودم تو دروازه! نگ یکار
شم ریراحت زدم ز گهیشونه ام! د سط خ زده بود.  شخنده! عطا هنوز همون و

شتم و نگاهش کردم. هنوز باورش نم شم یبرگ ا خانم ب نوی. مشد دورش زده با
حالت  هیسددرش و با  ریدسددتش و زده بود ز هیخنده از جا بلند شددد. رها هم 

 کردن برداشت و غیج غیباالخره دست از ج نیکرد. نگ یبه عطا نگاه م یخاص
 کیو به عطا نگاه کردم.  مخانم. در همون حال برگشت نویسمت م میرفت ییدوتا

شت و نگاهم کردم حساب صال توقع رو دست  پمر بود. یلحظه برگ معلوم بود ا
 هم جلوش گهیدختر د هی یعنی ه؟یسیچه جور پل نیخوردن نداشته! من موندم ا

صال چطور یقدر زود وا م نیهم ادیب لمیف ینجوریا شغل دووم  نیتو ا یده؟ ا
 آورده؟

و دل ور اومد و اون سمت  زونیما باز کرد. طاها آو یبلند شد و جا رو برا رها
 مادرش نشست.

 میرو برده بود یزه! باز یم جیچرا گ ستیعطاست معلوم ن نیا ریهمش تقص -
 ها!

 بدون نگاه کردن به ما رفت سمت سالن که من از همون جا صداش زدم: عطا
 شد؟ یشام ک -
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شت و با  عطا پوزخندش حالم  نیدونم چرا از ا یپوزخند نگاهم کرد. نم هیبرگ
چه ب ته شدددد.  نه بود.  یگرف ته ب یزیچ هیج  نیود و منم جواب داده بودم اگف

 یعطا بدون حرز رفت تو! رها هنوز نگاهش به در گه؟ید هیها چ یمس ره باز
 عطا ازش رد شده بود. برگشت سمت منو و گفت: گهیبود که د

 ادیکه تو شغلشم ز نهیده! واسه هم یکه نشون م هیزیساده تر از چ یلیعطا خ -
 !ستیموفق ن

 الواقع حالم گرفته شد. پس رها یف یعنیشد رفت. لب ند کم رنگ زد و پا  هی و
 یو طاها هنوز داشددتن سددر شددام کل کل م نیبود چمار کردم. نگ دهیهم فهم

 جلوم دراز شد. ییاستمان چا هیخانم با  نویکردن. دست م
 چسبه؟! یب ور بعد از برد م -

 گفت: نیرو به نگ یخانم با خوش نویرو گرفتم. م ییزدم و چا یلب ند
 تو شامتون هستم؟ منم -

 و گفت: دیهورت کش شویچا نینگ
 !نیشام بده بپرس دیکه با یاز اون دیواال با -
 یبا خوشدد نیکرد و نگ یبا چشددم به طاها اشدداره کرد. طاها براش دهن کج و

س ره به درک که پوزخند مدیخند سمت در نگاه کردم. م شتم و به  نه! ز ی. برگ
 یکردم و خودم و قاط یکنه! پوف یخواد خودشددو خال یباخته لجش گرفته م

 یباز چهاون ب الیخ یبعد ب قهیو طاها کردم. ده دق نینگ یها یمسدد ره باز
شددده بود. زدم به  کیتار بایاومد و تقر یاذان م ی. صدددامیعطا از جا بلند شددد

 و گفتم: نیشونه نگ
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 !میجون بود نویمزاحم م یلیخ گهیکه د میبر -
 خانم بلند شد و گفت: نویم
شحال مهیچه حرف نیا - سرکاره وقتنیایشم بازم ب ی! خو  هم ی. رها که همش 

 خورن. یدوتام که پسرن به درد من نم نیکه خونه است خسته است. ا
 اعتراض کرد: طاها

 بابا! دمت گرم مامان جون! یا -
. رفتم سددمت در و از میو ما هم خنده کنون بلند شددد دیخانم بهش خند نویم

 دم:همون جا رها رو صدا ز
 !میرها جون ما رفت -

 :دیاومد و سرک کش رونیاز اتاقش ب رها
 !ن؟یبمون نیمگه شام و نبرد -

 کردم و به در اتاق عطا و طاها نگاه کردم. یممث
 جکاب بشه! یکه باز مینبود که! گفت یدستت درد نمنه جد -

 به در اتاق عطا انداخت و گفت: ینگاه میهم ن رها
 !نیباشه! هر جور راحت -
 ا گفتم:رو به ره نیهم ی. براامدیکه ن رونیب دیایعطا ب دیکم پا به پا شدم شا هی

 کن! یاز جناب سروانم از طرز ما خداحافظ -
به در اتاق عطا  یرها دست تمون داد. رها هم نگاه یاز پشت سر من برا نمینگ

 کرد و گفت:
 طرز! نیا نیایباشه! بازم ب -
 !میش یممنون. مزاحم م -
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ت تا دم خواس یخانم م نوی. ممیاز در فاصله گرفت ییو دوتا دیو کش دستم نینگ
شت و بعد از خداحافظ نیکه نگ ادیدر همراهمون ب شون  ینکا با طاها از خونه 

 زد به شونه ام و گفت: نی. نگمیزد رونیب
 بد حالش گرفته شد! -

 باال انداختم و گفتم: یا شونه
 کنه! یخوره قهر م یسوسوله زود بهش بر م یلیخ -

 گشتم. دمیو دنبال کل فمیکردم تو ک دست
 !هگیبود د یجنبه. خوب شوخ یب یپسرا نیاز ا ادیبدم م نقدریآره بابا ا -

 خنده: یداره م نینگ دمیکردم که د دایو پ دیکل باالخره
 سرمه اونجا رو! -

د نگاه گفته بو نیکه نگ یعطا رو بمنم به سددمت بتیخواسددتم غ یکه هنوز م من
 بود. سددر یگوکول یبچه مثبتا نیپسددره هم سددن و سددال خودمون از ا هیکردم. 

اذان  یبره مسجد. چون هنوز صدا دیرفت شا یبه دست داشت م حیتسب نیپائ
سره. بود به پ زدهباز زل  شیبا ن نیاومد. اصال انگار حواسش به ما نبود. نگ یم

حال  تو چارهی. بزهیر یم یکرم هی نیدونسددتم االن نگ یخنده ام گرفته بود. م
 ریخورده رفت جلوتر که تو مس هی نیخودش بود و اصال حواسش به ما نبود. نگ

 بلند گفت: نینگ هویشد.  کیبهش نزد یپسره باشه. وقت
 سالم برادر! -

نده زد ریز یپق نیهوا و من و نگ دیمتر پر هی پسددره با دمیخ گار  دنی.  ما ان
سرش! نگ شماش رفت ته  سره ب حیبا تفر نیچ سرش نگاه کرد که تن ارهچیبه پ د 
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شد. با ا نیو انداخت پائ سرعت از کنار ما رد  ود که مرده ب نیکارش نگ نیو با 
. دمیخند یفرو کنم م رد یو تو دیکردم کل یم یکه سع یاز خنده. منم در حال

ستم کل نینگ شت طرفم و منم باالخره تون تو در.  و بندازم دیبا همون خنده برگ
شل یول ستام از خنده  ستم کل یشده بود و نم د  نیمه یو بچرخونم. تو دیتون

شددوکه شددده بودم  اریمه یناگهان دنید نیلحظه در ناگهان باز شددد. من که از ا
نگاه  اری. مهسددتادیکم کرد و اومد و کنارم ا شددوخنده ا نمیخنده امو خوردم. نگ

 به ما دوتا انداخت و گفت: یعصب
 ساعت چنده؟ نیدون یم چیه -

شما شد. ا نیگمن و ن یچ شاد  سط! مثال داره  نیا گهید گهیم یچ نیبا هم گ و
 کنه! یما رو بازخواست م

 ه؟یمنظورتون چ -
 خونه! نیر یموقع م نیشما تو شهر خودتون هم هم ه؟یهه؟ منظورم چ -

گاه فت. نگ یاخمم تو ناخودآ چه داد.  یپوف نمیهم ر ته کو گاهش و  کرد و ن
شت ما بر یهنوز تمام درو گرفته بود و نم اریمه س ر با ت نیتو. رو به نگ میذا م

 و حرص گفت:
 !ن؟یبمون رونیوقت ب نیندارن تا ا یخانواده شما مشمل -
کرد. نگاهش  یم یقاط هویبود.  یجور نیاز کوره در رفت. هم نیدفعه نگ هی

شو با مه صله  سوند و تو اریاز ته کوچه گرفت و فا صفر ر شما یبه   اریهم یچ
 زل زد و گفت:

شما دقرونمیوقت ب نیدارن که من تا احتما ن - ضمن  سبت قای! در  ا ما ب یچه ن
 د؟یبمن یسوال نیکه همچ نید یاجازه رو به خودتون م نیکه ا نیدار
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 هم و صداشو باال تر برد: یتو دیاخمشو کش شتریب اریمه
 شده! کیاالن تار نیو برگرد نیخانم شما قرار بود نهار ب ور -

سر اریق مهرسدما رفته بود تو حل نینگ . اونم صدداشدو بلندتر کرد و با دسدت 
 و نشون داد و گفت: اریمه یتاپا

 .دیشه همه رو بازخواست کن ینم لیدل دنیلباس و پوش نیچون ا -
 !دیخانم درست صحبت کن -

 نهیتمام انگشتش و جند بار زد به س ییو با پرو اریمه یچشما یزل زد تو نینگ
 و گفت: اریمه
احترام  ی. وقتنیشما خودتون شرو  کرد نیریدست باال نگخودتون و  نقدریا -

تفاده لباس سو اس نیاز ا نی. شما دارنیتوقع احترام نداشته باش نیدار ینگه نم
 آقا! دیکن یم

ال ح نینگ یبا حرفا یواقعا جا خورد. من که حسدداب نیحرکت نگ نیبا ا اریمه
 کرده بودم با پوزخند گفتم:

 !میایب مونیبا ول میبر دیبا ای میرد ش نید یحاال اجازه م -
 ییتا. دودیگرفت و خودشو کنار کش نینگاه بهت زده اشو از انگشت نگ اریمه

شد نیبا نگ صبان اری. مهمیوارد  شدت اخم و ع شک  تیحاال از  سرجاش خ
ست. طاهره  سرمون اومد و درو با حرص ب شت  شده بود. با ورودمون اونم پ

 ما گفت: دنیبود با د ستادهیکنار پله ا یخانم با لب ند مضطرب
 . من از ظهر منتظرتونم!نیدخترا شما که من و نصف جون کرد -
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 اریپوزخند بلند مه ی. صدددادمیحرز طاهره خانم واقعا خجالت کشدد نیا از
شددد واقعا اعصدداب خورد کن بود. به سددمتش رفتم و  یاز کنارمون رد م یوقت

 :دمیصورتش و ب*و*س
 چرا طاهره خانم؟ -
 !نیایکردم زودتر ب ی. فمر منیآ ینهار و م نیر یم نیدونم مادر گفت یچه م -

 رفتار ما رو نیتونسددت ا یبود که زل زده بود به ما و انگار نم اریبه مه حواسددم
 اومد جلو و طاهره خانم و ب*غ*ل کرد و گفت: نمیدرک کنه. نگ

. میدیدسر راه رها رو  ی. ولمی. ما همون موقع اومددیطاهره خانم بب ش یوا -
با طاها و جناب  میاالن هم داشت نیاون ور. تا هم میتعارز کرد ما هم رفت گهید

 !میزد یم کیسروان گل کوچ
و و حاال با تمسدد ر ما ر واریزده بود به د هیتم اری. مهنیآرنج زدم به شددونه نگ با

 ینگاه کرد ب اریبه مه یچشددم ریز نیشددد. نگ یکرد. انگار باورش نم ینگاه م
 لب گفت. طاهره خانم با خنده گفت: ریز یالیخ
حوصددله اش سددر  ییتنها نجای. انیکرد یخبر م ارمیمه نیاومد یخوب م -

 رفت!
با  نیحرز و از مادربزرگش نداشت. نگ نیلب هاشو به هم فشرد. توقع ا اریمه

 خنده گفت:
شام به ما دوتا باختن! اگه بودن ضرر  هیچون جناب سروان  امدنینه بهتر که ن -
 کردن! یم
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شد. نگ اریپوز مه یصدا صال باور نمرده بلند   نیکه معلوم بود حرز ما رو ا
در واقع  یکه روش به طاهره خانم ول یانداخت و در حال اریبه مه ینگاه مین

 بود گفت: اریم اطبش مه
 .میبر یشما رو هم م میکه قرار مهمونشون باش یحاال شب -
به  یبار جور خاصدد نیا اریمه .دیدوباره خم شددد و طاهره خانم و ب*و*سدد و

سر یول نیزل زده بود. نگ نینگ صال محلش نداد. طاهره خانم  تمون داد و  یا
 گفت:

 !نیب ور ییچا هی نیای! بنیخسته ا یخوب پس حساب یلیخ -
 سمت پله و گفتم: رفتم

 کردن! ییرایجون ازمون پک نویدستتون درد نمنه. االن م -
ست. نگ گهید یلوم بود فمرش جامع یبود ول نینگ یرو اریمه نگاه  یرس نیا

 یم فحش اریلب هنوز داشددت به مه ری. زمیاز پله باال رفت ییتمون داد و دوتا
 داد. زدم به شونه اش و گفتم:

 بابا! الیخ یب -
 رو داره! یلیخ گهید نیآخه ا -
 خودمون! یاون که آره. صد رحمت به عطا -
 شما شده؟ یعطا یاز ک -

 ختم و گفتم:باال اندا یا شونه
 چونه اش! ریاز همون موقع که زدم ز -
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و  یرفت. هولش دادم تو نمیخنده زد که مطمئنم صددداش تا پائ ریبلند ز نینگ
 در و بستم.

ساعت چند بود ول یشدم. نم داریاز خواب ب لمیزنگ موبا یصدا با  یدونم 
شت خط بود واقعا ب یهر ک صبح تماس گرفته بود نیشعور بود که ا یپ  .وقت 

ود که ب یدونم ک ینم میهر و کر کرد میتا نصف شب نشست شبید نیمن و نگ
نداشددتمینرفت نیپائ گهیما د یرفت. ول اریمه تا ده کالس   یم می. صددبح هم 

ند بل نیغرغر نگ یمحل نکاشددت. صدددا یخروس ب نیکه ا میب واب میخواسددت
 شد:

 بابا خفش کن! -
 ه شماره کالفه جواب دادم:و بدون نگاه کردن ب دمیکش رونیب مویگوش کالفه

 ؟یزن یزنگ م یکن ینگاه به ساعتت نم هیآخه االن وقت زنگ زدنه؟  -
 سرمه! -

 کشان جواب دادم: ازهیخم
 خودمم؟! شما! -
 هنوز! یسرمه خره خواب -

 بالمل مغزم خواب بود. ییخدا یزد ول ینمه آشنا م هی صداش
ست یک یگ یاگه نم نیبب - صبح یه سر  سم منو ب یزد زنگ یقطع کنم.  هم ا
 !یکن یاداآوری

 !ردادمیقواره ت یب -
 هان!؟ -
 به من زنگ زده بود: یوقت صبح واسه چ نینشستم تو جام! ا خیلحظه س هی
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به؟ بابا چردادیت -  ایشدددده؟ بچش دن شیزیشدددده؟ ترمه چ شیزی..مامان خو
 خوبن؟ تو رو خدا بگو حال همه خوبه؟ ایلیاومد؟ مهرداد؟ زنش ا

شو د - ش یبند زر م هی! گهیخفه  شده  شیزنه! همه خوبن! ترمه هنوز  ماهش ن
 !ویک یآ ادیب ایبچش دن یچطور

 شدم و داد زدم: یعصب -
 !یکن یم داریوقت صبح منو از خواب ب نیا یکن یپس غلط م -
 چشمش و باز کرد و گفت: هی نیتماس رو قطع کردم و ولو شدم. نگ و
 بود؟ یک -
 رداد؟یت -
 گه؟ید هیکدوم خر ردادیت -
 ؟یشناس ی. داداش منو نمی! تو که از من بدترریبم -

 متما و گفت: یدوباره سرش را ول کرد رو نینگ
 هان...داداشت! کدوم؟ همون که زن داره؟ -
 !یمیاون  رین  -
 هان! -
 کوفت! -

 رو بستم و خواستم دوباره ب وابم که باز تلفنم زنگ زد: چشمام
 اومد. باز که صداش در نیاهه سرمه ا -

 بود. ردادی. باز تهیگر ریخواست بزنم ز یم دلم
 زنگ زنگ! یه یبابا اول صبح یگ یم یچ -
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 آرم. یاومدم اونجا حالت و جا م یقطع کن نیبب -
 !اریحال منو جا ب نجایا ایباشه تو ب -
 ؟یاهه مطمئن -
 !ریسر راهت نون تازه هم بگ یا یم یآره! فقط دار -
 !امیبده بآدرس  یباشه خودت خواست -

 آدرس و گفتم و بعدش اضافه کردم: یمزه باز یاون افتاده رو دور ب دمیکه د من
تو کوچه خونه سدده تا مونده به آخر  ی. اومدهیپات یتو کوچه پالکا قاط نیبب -

 !یننم داریرو ب چارهیب رمردیو پ رزنیدست چپ! در ضمن زنگ باال بزن اون پ
 زد:دوباره غر  نیدوباره قطع کردم. نگ و
 !میما ب واب نیاگه شما خانواده گکاشت -
 !گهینق نزن بمپ د -
 حاال چمار داشت؟ -
 کنه! تیخواست اذ یدونم دوباره مرضش زده بود باال م یچه م -
 نگو داداشت بدتره. یکردم تو خل یخدا به داد ما برسه. من فمر م -
 .دیبمپ بابا خوابم پر -
 سرمه! -

 :دمینال
 ه؟ی! چایخدا -
 داداشت مجرده؟ یگفت -
 هوم! -
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وابه جا ب  نیبزرگه. بگو هم یلیخ یمتماهه که به من داد نیاگه اومد ا نیبب -
 !شهیجاش م

 نیع ینگاه بهش انداختم. با اون تاپ شددلوارک طوسدد هیو بلند کردم و  سددرم
خدا باز نمرده بود  یقورباغه پهن شده بود رو دشمش. چشماشم محض رضا

 متما و گفتم: یول کردم روبشر. دوباره سرم و  نیا
 هم پاش اومدم. اوردمیگفت منم کم ن یزیچ هیدلت و صابون نزن اون  -

 جواب داد: یخوابالود یبا صدا نینگ
 خوابش نباش! یخالصه گفتم نگران جا -

ست از خل باز یدختره تو نیام گرفته بود. ا خنده ش یبر نم شیخوابم د ت. دا
 چشمام و بستم و گفتم:

 !ها جلوش نمن یشوخ نیجنبه اس از ا یب یلیباشم داداش من خگفته  یول -
رو خ یصدا دهیزمزمه مانند باشه گفتنش اومد و بعدم به سه سوت نرس یصدا

که با  یمیپفش بلند شددد. منم فورا خواب رفتم. داشددتم دوباره خواب گل کوچ
. همون صددحنه که من خودم و از عمد پرت کردم دمید یم میزده بود نایعطا ا

اسددتقبال  ننداد و با آغوش باز از م یتو خوابم عطا جاخال یمت عطا. ولسدد
س یحال هی یعنیکرد.  سا ود زل زده ب نیلب ند  کوند همچ هی ای. بعدم یکردم ا

و طاهاهم  نیخانم و رها و نگ نویتا بنا گوش باز. م شددمیبه من که نگو. منم ن
 وابوند تو گوش من!زدن. بعد عطا دستشو آورد باال و شرق خ یبرامون دست م

 هسددتادی. چشددمامو که باز کردم کنار ت تم وادمیموشددک از جام پر نیع یعنی
به اطرافم نگاه  جیشدددد. گ یجور نیا یدونم چطور یبودم. نم و هاج و واج 
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به روم هم  هیتم واریبه د نیکردم. نگ نده مرده بود. رو   نفر هیداده بود و از خ
 نون سنگک تو دستش. ینه و نصفدو هیبود. دست به کمر با  ستادهیوا
 ؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا رداد؟یت -
 رفته؟! ادتی! یخودت آدرس داد -
 و گفتم: دمیصورتم کش یرو یمغزم کال هنگ بود. دست یعنی

 زد تو گوش من! یمی -
 مرده بود. با اخم گفتم: واریرسما گوشه د نینگ
 !یخند یم یمرض واسه چ -
 نگاه کرد و گفت: نیه نگبرگشت و با خنده ب ردادیت

از تا بنا گوش ب شتیکه ن یدید یم یداشت ی! چه خوابیدیخوبه خودت و ند -
 بود!
 شدم و گفتم: هول

 . من خواب بودم!می! من اصال خواب ند؟یچیه -
 ت:زد و گف ش ندین هیهم  ردادیکه آروم شده بود دوباره هوا رفت. ت نینگ خنده

 !یدید یب مخوا یداریاهه من فمر کردم تو ب -
 داد زدم: یعصب

 !؟یکن یچمار م نجایتو ا چونی.حرز و نپیاول صبح نیولم کن -
آشددپزخونه  یاپن کوچولو یبه اطرافش انداخت و نون ها رو رو ینگاه ردادیت

 گکاشت و گفت:
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 یاز دوسددتام بابت مدرکش م یمیزنگ زدم.  نالیخانم باهوش صددبح از ترم -
ست ب صرارنجایا ادیخوا  . مدامادیتونه ب یمامان اومدم. خودش که نم . منم به ا

 ترمه است! شیپ
 و گفتم: دمیکش یکش دار ازهیت ت و خم یرو نشستم

 هنوز استراحت مطلقه!؟ -
 هم اومد و کنارم نشست و گفت: ردادیت

 !یحالشو بپرس یزنگ بز یریمیم -
 کردم و گفتم: یپوف

االخره زنگ بزنم که . ب قهیبه دق قهیتونم دق ینم گهیزنم. د یگفته زنگ نم یک -
ده.  یرو هم مامان خبرشددو م هیزنم بهش! بق یبار زنگ م هی یده روز ،یهفته ا

 چمار کنم!؟ گهید دهیم امیهم خودش پ ییوقتا هی
 باالخره خنده هاش تمام شد و بلند شد و گفت: نینگ
 کالس؟! میبر یخوا یمگه نم -
 شم! یچرا االن پا م -
و برداشددت و رفت  فشی. مانتو و کدهیپوشدد یزیچ هی یمعلوم بود هول هولم و

زدم تو شددونه اش و  یمیبا نگاهش دنبالش کرد که  ردادی. تیسددمت دسددشددوئ
 گفتم:

 !رونیچته! چشات نزنه ب یهو -
 باز شد و گفت: ردادیت شین

 دوستت خوسمله ها! -

http://www.roman4u.ir/


 253 سوتسه 

 !یمرض! بکار برس -
 دمی. دسدتم و کشدخوابوند پس گردنم یمی هویباال انداخت و  یشدونه ا ردادیت

 پشت سرم و با حرص گفتم:
 چه مرگته!؟ یریبم یا -
 به من!؟ یبود تو داد یچه آدرس نیا -
 ؟یکرد دایپ ی. اگه بد دادم چطوریینجایاالن ا نمهیمثل ا -
 یکن یغلط م ید ینم صیخوب االغ تو که دسددت چپ و راسددتت و تشدد  -

 !ید یآدرس م
 ندادم. صیراستم و تش دست چپ و  یمن ک یزن یچرا حرز مفت م -
 سه تا خونه مونده به آخر دست چپ؟! یتو نگفت-
 خوابوند پس کله ام و گفت: یمیکردم که اونم دوباره  دیسر تائ با
 سه تا خونه مونده به آخر دست راسته! نجایبفرما. ا -

نگاه به  هیو  دمیسددرم بود. به سددمت ته کوچه چرخ یجور که دسددتم رو نیهم
 :ردادهیحق با ت دمید دست راستم کردم و

 ؟یگ یاهه راست م -
 ! کله سحر رفتم در خونه مردم و زدم...یاهه خسته نباش -

 ام گرفت. خنده
 حتما با لگه کفش افتادن دنبالت ها؟ -

 گفت: یو خاروند و با بدجنس سرش
 بد نشد. ادمینه ز -

 نگاش کردم و گفتم: مشموک
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 ؟یرفت یدر خونه ک نمیبب سایوا -
 تم سمت پنجره و گفتم:تند برگش و
 آره؟ ؟ییخونه رو به رو -
 سر تمون داد. ردادیت

 گو!که ن یا وونهید هینمرده!  رتیدستگ یشانس آورد سهیاوخ پسرشون پل -
 کرد و گفت: یخنده بدجنس ردادیت

 معروفم. دخترشون اومد دم در! ینه بابا من به خوش شانس -
 کردم و گفتم: ینیه
 رها؟ -
 است؟ خوشمل بود!اهه پس اسمش ره -
 !یاخالق زشتت بردار نیدست از ا یخوا یم یواقعا که! ک ردادیت یعنی -

 ت ت ولو شد و گفت: یرو
 !یبه من چه تو آدرس غلط داد -
 شد و گفت: رهیبه سقف خ و
 شد! یچ یتازه خبر ندار -
 و گفتم: دمیفالکت موهامو کش با
 آره! یآبرو منو برد -

 و گفت: دیزد و به پهلو خواب یچرخ
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. فمر کردم سددر کارم سدددتین شددتریزنگ ب هی دمید یرفتم در خونه اون ور -
دختره بود.  هی یجواب داد اومدم. صدا یمی اطیح ی. زنگ زدم. از تویگکاشت

 .رنیزن و مرد پ هیصاحب خونه ات  ی. اخه تو گفته بودییمنم فمر کردم تو
 گرد شده نگاش کردم. یچشما با
 من طاقتشو دارم! یبگو چمار کرد ردادیت -
 ت ت نشست و گفت: یو چهارزانو رو دیباز شد و از جا پر ششین

 جلوش. دیتا درو باز کرد. منم پر واریرفتم پشت د یچیه -
 بهت زده افهیتونستم ق یکردم. م یخنده. منم هاج و واج نگاهش م ریزد ز بعد

 رها رو تجسم کنم.
 ؟یدختر مردم و سمته داد -
 االانداخت و گفت:ب ییابرو یبدجنس با
ستش بود. تا پر یکل چارهیب - شد م دمیپرونده د ست همه  یجلوش هول  خوا

 ...زهیرو بر
س هیدونستم  یسرش و خاروند. م بعد سا صال ا یگند ا شر دختر که نیزده. ا  ب

 شد. با اخم نگاهش کردم و حرص زده گفتم: یدست و پاش شل م دید یم
 !ردادیت -
 ....زنیستم پرونده هاش نرخوا یبابا..من فقط م هیچ -
 :دمیچفت شده ام نال یدندونا نیب از
 ؟یچمار کرد -
ها تو ب*غ*ل اون  - نده  هاش و ب*غ*ل کنم...خوب پرو نده  مدم پرو او

 بودن....مجبور شدم خود شو پرونده ها رو با هم ب*غ*ل کنم!
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 خونسرد به من زل زده بود. ردادی. تمیشونیپ یتو دمیکف دست کوب با
 بکارم! نایشه پام و خونه ا یمن روم نم گهیبگم. د ین به تو چاخه م -
 گفت: یبا خوشحال ردادیت

 ن؟یبا هم دوست یلیخ -
 چشم غره رفتم و گفتم: بهش

 رسه؟! یبه تو م یبله! چ -
 باز شد و گفت: ششین باز
 !یچیه -
ت ت ولو شددد و  یو نشددناسددم. دوباره رو نیباشددم که ا جیهو دیمن با یعنی

 گفت:
 تمام شد که! یدوست خوشملت تو دسشوئ نیا -
 مشت خوابوندم تو شممش که آخش بلند شد و گفتم: هی

 خوام! یکارت. من مهمون نم ینداره! پاشو جمع کن برو پ یبه تو ربط -
 برگشت به لحن خونسردش و گفت: دوباره

 از تو راحت نشده بر نگردم. المیداده تا خ تیتونم. مامان مامور ینم -
 ! به سالمت.یدیراحت. من جام خوبه. خونه رو هم که د التیخ -
 از جاش بلند شد و تو صورتم براق شد و گفت: هوی

 برادر بزرگتم. یسرمه با من درست صحبت کن. ناسالمت نیبب -
 هم و گفتم: یتو دمیو کش صورتم

 فهمه! یم شتریطاها از تو ب نیواال ا -
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 کرد و رسما اومد تو حلق من: زیو ر چشماش
 !؟هیطاها ک -

 دادم و با حرص گفتم: هولش
 !میکن یم یرم خونه اشون با هم باز یاهه برو اون ور. داداش رهاست. م -
 آهان بچه است! -
 !رستانهی. سال آخر دبرین  -
 شده گفت: زیر یبا چشما ردادیت

 ؟یکن یم یبا اون باز -
 !ستین ینگاه نمن! منظورم خاله باز ینجوریبله! در ضمن ا -

 اش گرفت. خنده
آدم  به زتیچ چی. هیبابا باشدد یخواسددت یم شددهیتو هم یباز یفک کن! تو -

 یابابا. اون ره یشددد یم ی. حتما تونیکن یخاله باز نیخواسددت ینرفته! اگه م
 شد مامان. طاهام پسرتون! یملوسم م

 !میزد کیگل کوچ روزمی. دمیکن یم یهر هر! بسمتبال باز -
شت برا ردادیت لحظه خنده اش تمام شد و  هی دیخند یهر م خودش هر یکه دا

 گفت:
 !سهیداداشش پل یتو که گفت نمیبب سایوا -
 ام و صاز کردم و گفتم: نهیس
 اون داداش بزرگشه! -
 یم یخونه مردم با دوتا پسددر لندهور بسددمتبال باز یر یتو م نمیبب سددایوا -
 !؟یکن
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 یتریا من جو داداش غبرو بابا. رفته دختر مردم و رسما ب*غ*ل کرده حاال بر -
 گرفته اش!

و  ینده بلند شدم و با حرص رفتم پشت در دسشوئ ریگ گهید ردادیت نمهیا یبرا
 در زدم و گفتم:

به  دهی. مثانه ام پر شددده رسددگهید رونیب ایاون تو. ب یکن یم یچه غلط نینگ -
 معده ام!

 همون تو داد زد: از
 ک*ث*ا*ز*ت حال به هم زن. اومدم بابا! -

بود. واسدده خاطر  دهی. االغ چه به خودش رسددرونیدر و باز کرد و اومد ب بعدم
دونسددت چه موجود  یخوشددمل کرده بود؟ اگه م ینجوریچلغوز ا ردادیت نیا

 شدم گفتم: یاز کنارش رد م یکرد. وقت یکار و نم نیا ردادیت نیا هیمزخرف
 . من به داداشم اعتماد ندارم!نینمون. برو پائ نجایا -
 باز شد و گفت: نینگ شین

 ؟یبه من دار یعنیواقعا؟ -
 دختر: نیا ییگرد شد از پرو چشمام

 خوشت اومده ها! نمهیمرض. مثل ا -
 تمون داد و آروم گفت: یسر

 !؟یریبگ یزیچ یدوش هی یخوا یتو نم -
اشم گفته ب یدلت خواست بمن! ول ی! هر غلطنیشعورت نگ یخاک تو سر ب -
 !یروزگاره خود دان یداداش من از اون مزخرفا نیا
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 و گفت: یهولم داد تو دسشوئ نینگ
 !امیتونم از پس خودم بر ب یبرو تو حرز نزن خودم م -
که نفهم یول به سددرعت نور خودم و پرت کردم  دمیمن  مار کردم  اون تو چ
همه  هنمینگاه کردم. نه مثل ا ردادیو ت نی. در و بسددتم و مشددموک به نگرونیب

سددرش بود و  ریدسددتش ز هیت ت ولو شددده بود و  یرو ردادیبود. ت یعاد زیچ
بود.  یعیطب امالک نیکه ا نیزل زده بود به نگ یعیطب خیانگار که اومد موزه تار

 یرفت و صددبحانه آماده م یآشددپزخونه ر ه م یتازه عروسددا تو نیمثل ا نمینگ
سر من با ا یعنیکرد.  ستم. من م نیواقعا خاک بر  شم ب یدو نبه ج یگفتم دادا

 که بدتره! نینگ نیاس. ا
شوئ مانتو س شتم و دوباره رفتم تو د شلوارم و بردا ستم جلو ی. نمیو   نیا یتون

 قواره لباس عوض کنم. یب
 یلیخ ردادیبود. رو به ت دهیاپن چ یصددبحانه رو رو نی. نگرونیاومدم ب یوقت

 گفت: یجد
 ن؟یخور یشما صبحانه نم -
 بلند شد و نشست و گفت: ردادیت

 ن ورم! دنیکه شما زحمت کش یانه اصبح شهیمگه م -
شم غره رفتم. دوباره زبون باز هیخودم  یبرا رو  ش شویلقمه گرفتم و بهش چ

خر کرده بود.  یجور نیدونست چند صد هزار تا دختر و هم یکرده بود.خدا م
 سفره اشاره کردم و گفتم: یبه نون نصفه تو

 ؟یجا دار گهید -
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رد و بعد به نگاه ک نیبه نگ یاز نو  دختر خرکن لب ند هیو با  ستادیکنارم ا ردادیت
 من زل زد و گفت:

 اونو که من ن وردم. دادم به رها! -
که  نگاش کردم یجور هیکرد. منم  ینگاه م ردادیگرد شده به ت یبا چشما نینگ

 !هیچه بشر نیا یدیبود. د نیا شیمعن
 به رها؟ ینصف نون و داد -
 و گفت: دیسر کش شویچا ردادیت

اشددتباه رفتم اونجا. گفت خونه ات رو به روه! منم تعارفش  دیفهم یه. وقتآر -
 کردم نون تازه برداره که خوب دستش بند بود.

 :دیبود که پرس نینگ
 دستش بود؟ یمگه چ -
 لب ند زد و گفت: نیدوباره به نگ ردادمیت

 کوه پرونده! هی -
 گفت و رو به من گفت: یآهان نینگ
 !میه مرتب کردک انیروزیحتما همون د -
 نگاه کردم که گفت: ردادیکردم و دوباره به ت دیسر تائ با
 و گکاشتم رو پرونده هاش! دمیمنم خودم نصف نون و بر یچیه -

 تمون دادم و گفتم: یسر
 کارت؟ نیبا ا یعنی یدیواقعا که خجالت نمش -
 با تعجب گفت: ردادیت
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و خونه نون نداشددتن خوشددحال شددده! چون گفت ت یلینه اتفاقا معلوم بود خ -
 کجاش نینونم بهش بدم که نگرفت. ا هیخواسددتم بق یصددبحانه ن ورده! م

 خجالت داره؟
چپ نگاهش کردم. خودش و زده بود به اون راه. منظور من به نون نبود به  چپ

فت و خودش و مشددغول  ردادیاون ب*غ*ل کردنش بود. ت گاهش و ازم گر ن
 گفتم: نیصبحانه کرد. رو به نگ

 شد! ریکه د میبر -
 :خوردم و گفتم گهیلقمه د هیتمون داد و از آشپزخونه خارج شد.  یسر نمینگ
 سفره رو هم جمع کن! -
 اعتراض کرد: ردادیت

 !میبابا! بکار برسم بعد ازم کار بمش. مردم خواهر دارن ما هم خواهر دار یا -
به چ نی. نگمیزد رونیتوجه بهش از خونه ب یب  یم فمر یکه معلوم نبود داره 

 گفت: هویکنه 
 ها! یراحت یلیبا داداشت خ -

 تمون دادم و گفتم: یسر
خدا  شدددهیبزرگتره. ترمه هم هم یلیخودم! مهرداد از من خ نیع هیخل هیآره.  -
 خورد. یبه من نم شیخانم متش ص بود. اصال گروه خون پیتر
 چند سالشه! -
 ترمه؟ یک -
 داداشت؟ نینه هم -
 و پنج! ستیب -
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 خوره! یبهش نم -
 گرفته هنوز عالفه! سانشوی. سه ساله لارهیدر م یبس که بچه باز -
 !؟هیمدرکش چ -
 شددغل ثابت یکنه ول یم ییکارا هیور و اون ور  نیخونده. گه گاه ا وتریکامپ -

 خوشه! ینداره. الم
باز  انیکه در خونه عطا ا ابونیسددمت خ مینگفت و راه افتاد یزیچ گهید نینگ

. از همون ور کوچه براش سددر تمون رونیاومد ب شیس نظامشددد و عطا با لبا
ت خورده ابه هیلباس  نیا یسر تمون داد. انگار تو کیش یلیکه اونم خ میداد

 و داد زد: رونیبخروس کله اشو از پنجره کرد  نیع ردادیداشت. همون موقع ت
 سرمه! یه -

سمت پنجره اتاق نیو نگ من سرمون و چرخوندم به  من که به  و عطا هم زمان 
 شد. یکوچه باز م

 گردم. نگران نشو! یتا شب بر م ی. ولرونیب میرفت دیمن شا -
 یبگم! عطا با چشددما یجونور چ نیمن به ا یعنیرفت تو و پنجره رو بسددت!  و

شده به پنجره و بعد به من نگاه کرد.   یعنیبگم!  یمونده بودم االن چ یعنیگرد 
عد از چ یچیرها ه ته بود بهشددون؟ ب ثاننگف مث رو هیند  من سددرش و  یم

 با وب*غ*لش بود سددرش گکاشددت  ریو کالهشددو که تا حاال ز نیانداخت پائ
 کردم و گفتم: ی! پوفابونیتند رفت سمت خ یقدم ها

 امروزمون! یاز روز نمیا -
 و گرفتم: ردادیو در آوردم و شماره ت میگوش
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 هان! -
 ؟یبود تو کرد یچه غلط نیمرگ! ا -
 پشتته؟! ریمثل ش یداداش دار هی دیطرز فهم یناراحت شد ه؟یچ -

 گه واسه خودش: یداره م یخل شده؟ چ نیگرد شد ا چشمام
 !؟یگ یم هیچرت و پرتا چ نیا ؟یشد وونهید -
من خودم  سددتمیبهت انداخت. خر که ن یچه نگاه رونیاز خونه اومد ب دمید -

 اندازم. یم هینگاها به بق نیصدتا از ا
 :تو حرفشو گفتم دمیپر
 کنم! یو ب*غ*لشون م -
 باز بود. نینگ شیسموت کرد و منم قطع کردم. ن ردادیت

 داداشت شدم! نیمن رسما عاشق ا -
 زدم پس کله اش و گفتم: یمی

 !دیخوشش آ ندیبب ووانهیچو د ووانهید -
شون. ب نینگ شت خونه ا ساش مامانش  نیبعد از کالس برگ  یاردوب یمیکال

خونه  یخونه. هر چ یایراست م هیغر زد که  به جونش یبهش زنگ زد و حساب
وز که دو ر نیکه حرز گوش کن. رفت خونه اشون. بعد از ا نمیبسته! نگ ینبود

ر سدد یینهابرم خونه و ت نمهی. اصددال حال امیخوش گکرونده بود یکل نیبا نگ
شتم. م ستم ا یکنم ندا ص یب ردادیت نیدون رو  و دخترا ابونیهم عمرا خ تیخا

 تو خونه! نهیور دل من بش ادیکنه ب یول نم
دم به و زل ز ستادمیخورده مونده به خونه وا هیگشتم.  یسالنه داشتم بر م سالنه

صال دلم نم ش یدر خونه. اوز خدا ا شماره  میخواد برم خونه! گو و درآوردم و 
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و گرفتم. چهار پنج تا زنگ خورد تا باالخره جواب داد. صددداش سددر و  ردادیت
 خندان بود:

 سرمه! جونم -
 .کرد یخرج من نم زیالفاظ محبت آم نیرو فرم بود. وگر نه از ا نمهیمثل ا نه
 ؟ییکجا ردادیت -
 خوب! اصال بگو بهشت! یجا هی -

 شد. زونیخنده چند نفر اومد. لبام آو یصدا
 بد نگکره؟ -
 .راحت ب واب الی. برو با خیدرصد نگران من باش هیاگه  ردادینه به جون ت -

 زدم و گفتم: یله شده ا یکاکائو ریش یخال به پاک یلگد
 !رهیحوصله ام سر م یی. تنهاامیخوام ب یمنم م -
 شرمنده اتم. جمع مردونه است! -

ضوح خنده چندتا دخترم م یصدا دوباره شد که توش به و  یخنده جمع بلند 
 کردم و گفتم: ی. از پشت تلفن براش دهن کجدمیشن
 یم مادیکه من  یی. تا اونجایمردونه باشددجمع  هیدرصددد تو  هیفمر تو  یعنی -

شددهر  نی. حاال تو ایتو زنونه بود یبهونه ا هیهام به  یآد تو پرسدده ها و عزادر
 تو جمع مردونه! یو بر یدراندشت که پر دره و دافه تو ول کن

 خنده اش از پشت تلفن باعث شد منم ب ندم: یصدا
 کنه! یهم م یفیمرض! چه ک -
 !یداداشتو شناخت خوب ادیخوب خوشم م -

http://www.roman4u.ir/


 265 سوتسه 

شه؟ نگ هیک - شناخته با چه  دیفهم دید یبار بود تو رو م نیکه اول نمیکه تو رو ن
 !یهست یجونور

 اوز اونو که نگو! -
 گفت: یبا لحن بدجنس بعد

 ! دختر مردم اونجا امانته دست ما!امیاگه هست زودتر ب شته؟یامشبم پ -
 چغندرم! شعور دختر مردم امانته اونوقت من برگ یمرگ ب -
 من در مقابل اون بنده خدا مسئولم! زمیعز نیبب -

 کردم و گفتم: زیو ر چشمام
 اشه!راحت ب الشیکه اون خ نجایا یایمگه مامان نگفته بود ب نمیبب سایوا -
 اونو راحت کردم. الینگران مامان نباش خ -

 بود: الیخ یهمه ب نیگرفت که ا لجم
 !یرم خوش گکرون یم ییمن تنها ای. امیمنم ب ییکجا یگ یم ای ردادیت -
 لحظه ممث کرد و گفت: هی

هم شرتو کم کن بچه ها  گهیبرو! د ینمن جوجه! هر جا دوس دار دیمنو تهد -
 ب*غ*ل گوشمه! یبند گوش هیشن  یاز دستم ناراحت م

 باشه! نامرد تک خور! -
 مدیشد. کل یگرم نم یمزخرز آب ردادیت نیقطع کردم. از ا یبدون خداحافظ و

انداختم. راهم و کج کردم و رفتم.  نایبه خونه عطا ا یو نگاه دمیکشدد رونیو ب
 سمت در.

 با طاها! میزن یبسمتبال دو نفره م هینداره  بیع -
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 یخورده گکشددت و خبر هی. سددتادمیدر وا یجلو بیو زدم و دسددت به ج زنگ
 نشد. ینشد. دوباره و سه باره زنگ زدم که بازم خبر

 که! ستنین نامیشانس! ا نیه اگند بزنن ب یعنی -
و رفتم خونه. در و که باز کردم غم عالم  رفتمیباالخره سددرنوشددتم و پک گهید
 ینشددون م نیراهرو روشددن بود. و ا یتو کیچارغ کوچ هیبه دلم. فقط   تیر

 شد. زونی. لبام آوستنیهم ن نایداد که طاهره خانم ا
 !رونیرم ب یم یی. تنهاستمیبه درک! خودم که چالق ن -

بود. ن یالیخ ینمونده بود. ول یمیبه تار یزیحول و حوش پنج بود و چ ساعت
 .دمیبارم روش!از پله باال دو نی. امیمونده بود رونیوقت ب ریتا د نیکم من و نگ

 که برم! یخان خودم چه بهتش ردادیت نیحاال بب -
 کردم و گفتم: یخودم دهن کج یبرا بعد

 مرد!نا ردادیتونم برم چه برسه به بهشت! ت ینم ییجهنمم تنها ییمن تنها -
 هیعوض کردم. موهامو  یمشددم نیج هیکرم و  زهیپالتو پائ هیشددلوارم و با  مانتو

سرم کردم. ب یشال قهوه ا هیو  میشونیپ یرو  تمیر یور  هشیاز هم شتریهم 
ست هیصورتم  یهم تو ش ید شپول و گ فیکه ک کیکوچ فیک هیو با  دمیک  میو

 قدم زنون رفتم! ابونی. تا سر خرونیدم بتوش جا بشه ز
د. خوب بو نیشلوغ بود. هم یحساب یاصل ابونیبه اطراز انداختم. خ ینگاه

شم. باق  ردادمیاز ت یحال هی نمهیا یرسوند. برا یخدا م شمیمهم بود که تنها نبا
 اس زدم: هیکه منو ول کرده و رفته براش  رمیبگ
 !یدنیم دکرد دایپ یبهشت هیخودم  یمنو نبرد -

http://www.roman4u.ir/


 267 سوتسه 

سمت  شین با شمک م یکاف هیباز راهمو به  شت بهم چ زد کج  یشاپ که دا
 بیاحسدداس سدد یب ردادیداد. ت یگرم مزه م یدنینوشدد هیکردم. خسددته بودم و 

صال به روینیزم شم ن ی. ا شت ماوردیخود ستم پ ش  رهیخ نرویو به ب زی. پمر ن
 مدت سرد شده بود. نیا یتو یشدم. هوا حساب

سون شد.  با منو گار سبز  سمافه با ک هیجلوم  م و سفارش داد یشمالت کین
نفر و از پشددت سددرم  هیحرز  یو درآوردم. همون موقع صدددا میدوباره گوشدد

 :دمیشن
 منو نگاه! زمیسرمه جان عز -
شما با شتم تا بب یچ شده برگ ص ینجوریکه ا هیک نمیگرد  ساس   یدا ممنو با اح

ضد حال خوردم.  سره از ا هیکنه که کال  ره هم دخت هیبرق گرفته ها بود که  نیپ
 عق زدم و گفتم: هیدلم  یتو هم بود. تو یجلوش نشسته بود و حساب

 .میهم اسم شد اینگاه کن ما با ک ایخدا -
 نوشتم: ردادیت یخودم تمون دادم و دوباره برا یبرا یسر

 گکره! یخوش م شتریب نجایا امدمیخوب شد باهات ن -
صدددا کرد. برگشددتم و به پسددره که هنوز داشددت  گنیتو مغزم د یزیدفعه چ هی و

ش یمنت دختره رو م سمتم که  دیک سون اومد   لب ند جانانه هینگاه کردم. گار
 بهش زدم و گفتم:

 !زیاون م یرو دیاریب شهیم -
سب یزیبه م و سر دهیکه چ سون  شاره کردم.گار شق ا  یبود به اون دوتا فنچ عا

 یخونسددرد جور یلی. منم خزیهمون م یتمون داد و سددفارشددامو گکاشددت رو
 تر باشم. اصال به او دوتا نگاه نمردم. کینشستم که به پسره نزد
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ره. ندا یکرد ینام دهیداد که با فر یم حیو توضد دیکشد یداشدت منت م پسدره
سرا موجودات عج نیواقعا ا یعنی ستن! پوف یبیپ شماره ت یه و  ردادیکردم و تند 

خدا م خدا  باره یگرفتم فقط  که دو بده!  تشیرگ خر کردم  نه و جواب  گل نم
 :دیچیپ یگوشتو  ردادیحوصله ت یب یهفت با بوق باالخره صدا شیبعد از ش

با! فمر کرد یگیم یچ - وب خ یلیگم چرا! خ یمن م رونیب یرفت یبگ یبا
 !گهی. ولم کن دیرفت

 پسره بلند شد: یموقع صدا همون
 گم! یم یمن چ ید ی...چرا گوش نمزمیسرمه عز -

دمق بود و معلوم بود به زور داره جواب پسره  یبود که دختره حساب نیا شیخوب
صداش خوب نم زمیده. چون اون ور م یرو م سته بود  ش خنده  یعنیاومد.  ین

م گرچه نبود. من یباز یرتیدادن و غ ریاهل گ یلیخ ردادی. تیام گرفته بود اساس
و خوب  نیا ردادمیت. بودمبگردم ن یمیبا  نمهیاهل ا یکردم ول یم طنتیش ادیز
کرد. منم  یم یزد به سددرش و قاط یهم م ییوقتا هیخوب  یدونسددت. ول یم

وش خ یادیخورده سر به سرش بکارم که بهش ز هیمرض افتاده بود به جونم که 
 گفتم: دهیپسره رو نشن یمثال صدا نمهیا الیخ ینگکره. ب

نگران  خونه من نبودم یخواسددتم بگم اومد یواسدده خودت. م یگ یم یچ -
 !رونمیبا بچه ها ب ینش

 پسره دوباره بلند شد. یکرد. صدا ممث
 ها! شهیب ور سرمه جان...جون سامان...سرد م -
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نده ام نپره ب لبم که خ گاز گرفتم   دیترد با یبار کم نیا ردادی! ترونیو محمم 
 :دیپرس

 !ستین نیکه نگ یگفت ؟ییبا کدوم بچه ها -
 !؟یسشنا یمنو م یحاال تو همه دوستا -
 ...ینه خوب ول -
 خوب پس خداحافظ! -
سمت لبم و خنده ام خوردم. دختره هنوز  و سمافه ام و بردم به  تند قطع کردم. ن

شت غر م شت التماس م نیزد و ا یدا کرد. معلوم نبود  یسامان خان دوباره دا
 دختره گرفته اومد: یآد. صدا یزده که دختره اصال کوتاه نم یچه گند

. خودت یکرد یعکرخواه یو ه یگند زد یشدددم بس که هبه خدا خسددته  -
 !شهیروت م

 !یریگ یس ت م یلی. تو خالیخ یبابا سرمه ب -
زده.حاال  ییشددد حدس زد چه گندا یپسددره. م نیداشددت ا ییعجب رو یعنی
خدا م شیمی دهیفر نیا تا از ا یبوده  ند  نه چ مک  دهیفر نیدو ها تو آب ن

سر ان سامان خ نیافتاد به جونم که حال ا یرمک هیتمون دادم  یخوابونده بود. 
شم ن ادیاز دختره هم ز نمهی. با ارمیو بگ ود. ب یهر چ خرهباال یبود ول ومدهیخو

سمافه امو زدم باال و خ هیدختر بود. بق س کیش یلین شتم و یو مجل طرز  برگ
 دختره و پسره! زیم
 دو سه! کی. میکه داشته باش میر یخوب م -
 خورده بلند گفتم: هیگنده کردم و  نیه هی

 ؟یسرمه خودت -
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و پسره هم زمان برگشتن سمت من. پسره معلوم بود از سر خر شدن من  دختره
 کرد. یدختره با تعجب منو نگاه م یول امدهیخوشش ن ادیز
 بله شما! -

 و گفتم: سادمیسمتش و جلوش وا رفتم
 !نمیآد. نگ ینم ادتی -

که سن ما عمرا به  ییو گفتم. از اونجا نیهمه اسم نگ نیا نیدونم چرا از ب ینم
از من  ی. چون معلوم بود دختره دو سه سالمیباش یخورد که هم کالس یهم نم

 تمام گفتم: ییتره! با پرو کیکوچ
ساستین ادتی یجیبابا چقدر گ - سمش ن هی. میبود هی. هم شتم ا  مایداداش دا

 بود.
از اسددم خودشددو داداشدش  بفهمه نیاز کجا آوردم. نگ گهیرو د ماین نیبابا ا یا

ستفاده ابزرا ستم و م یا سرمه با همون گ یکردم پو شد. پر یجیکنه!   دمیبلند 
 کنار گوشش گفتم: یب*غ*لش کردم و فور

 !یریچلغوز و بگ نیحاال ا یخوا یمگه نم -
ه ب ینگاه مین هینگام کرد و  یجور هینگاهش کردم.  یازش جدا شدم و سوال و

 با هیچ انیشددت سددمت و من و انگار که گرفت جرسددامان انداخت و بعدم برگ
 گفت: دیترد

 !...خونه اتون طبقه سوم بود؟نینگ -
 چشمک بهش زدم و گفتم: هیگرفتم و  دستاشو

 !؟یکن یچمار م یول خوب یا -
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 هنوز نقششو نگرفته بود. سرمه
 !یچیه -

 باشه رو به سرمه گفتم: یزیچ یتوجه به سامان انگار که مجسمه ا بدون
 مدت که از آب و هیشد. تا  یچه حال ماین نیرفت ییهوی یوقت یدون ینم یوا -

 غکا افتاده بود.
شار دادم. اونم  بهش شو ف ست شم غره رفتم و د سامان که حاال  مین هیچ نگاه به 

 شده بود انداخت و گفت: دهیگوجه له هیشب
 از اونجا! میب اطر کار بابا بر میخوب دست من نبود. مجبور شد -
همه داداشددم  نیکه ا مایبه ن یبد یزیچ یشددماره ا هی یتونسددت ینمخوب  -

خونه! مامان اصددرار داره  یم یاالن داره پزشددم یدون ینم یعکاب نمشدده! وا
پاش بود.  ریکه ز نمیآماده اس خونه که داره ماشدد زشیهمه چ رهیبراش زن بگ

ر ر بایخودش ز یبده. ول لشیباباهم قول داده درسددش تموم شددد مطبشددو تحو
 یکنه دوباره خدا سددرمه رو م یدونه چرا فمر م یبار به من گفت نم هیره.  ینم

 ذاره سر راهش!
کردم. سددرمه  یهمه دروغ و در آن واحد سددر هم م نیخدا با من بود که ا یعنی
 کرد و گفت: یآروم یبار خنده  نیا

 هنوزم منو دوست داره؟ یعنیجون؟  نینگ یگ یراس م یوا -
 نه!ک یولت نم گهیکردم د داتیکه دوستت داره! اگه بدونه پمعلومه  زمیآره عز -

 بلند شد و گفت: هویکه تا اون لحظه خودشو کنترل کرده بود  سامان
 ه؟یک مایچه خبره؟ ن نجایسرمه معلومه ا -
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 یسامان خان حشره ا نیدادم و انگار که ا نیسمت پسره و دماغم و چ برگشتم
 باشه گفتم: یزیچ
 ه؟یک نیا -

 و گفت: دیت منو کشدس سرمه
 دوست پسرم بود. االن باهاش کات کردم! -

 داد زد: بایگشاد شده تقر یبا چشما سامان
 سرمه! -

 بهش کرد و گفت: یهم برگشت و اخم سرمه
 !یجونت باش دهیبا فر یتون یو م یسر خر ندار هی گهیکه د یناراحت ه؟یچ -
 دادم! حیسرمه من که توض -
 هنم!به ج نیبر حتیخودتو توض -
 ییشددداپ خودمو کنترل کردم و بعد دوتا یکاف رونی. تا برونیب میزد ییدوتا و

سرمه کم ریز میزد یپ  شد یخنده.  شد و قدم زنان با هم دور  که  میبعد آروم 
 گفت: و برگشت سمتم و ستادیا ابونینمنه! کنار خ رمونیدفعه سامان غافل گ هی

 ممنون! -
 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 اومد. یپرو م یادینمردم. به نظرم ز یرکا -
 و گفت: دیکش یتمون داد و آه یسر

 واقعا؟ یاسم دار نیبه ا یحاال داداش -
 تمون دادم و با خنده گفتم: یسر
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 گفتم درباره اون بود. ینه اسم داداش دوستمه. هر چ -
 زد و گفت: ینیغمگ لب ند

عا ن هی - کاش واق با خودم گفتم.  ظه اون موقع  که منو ا ییمایلح مه  نیبود  ه
 دوست داشته باشه!

 یآن میتصددم کی. در سددتین یدختر بد ادمیبراش سددوخت. معلوم بود ز دلم
 و گفتم: دمیکش رونیو ب لمیموبا

 شماره رو داشته باش! نیا -
 :دیپرس مظلوم

 شماره خودته؟ -
 باال انداختم و گفتم: یسر

... انمارسددتیب یبر یتون یم مارسددتانیب یبر ی. خواسددتماسددتینه شددماره ن -
 ت!اش با خود هیکنم! بق یم نشیمن تضم هیسال پنجمه! پسر خوب یدانشجو

 کرد و گفت: ویرو س مایشماره ن دیترد با
 !یکن یکار و م نیا یواسه چ -

 باال انداختم و گفتم: یا شونه
 !ادیاز اسم سرمه خوشش م مایچون فمر کنم ن -

 رم. صدام زد:تمون دادم و راه افتادم که ب یدست بعدم
 !یاسمتو نگفت -

 و گفتم: دمیو عقب عقب رفتم خند برگشتم
 سرمه! -
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باال انداختم و قدمام و  یگرد شد و معلوم بود باور نمرده. منم شونه ا چشماش
ه خوبم ک نقدریمن که ا ایاز امشب ما. خدا نیا -تند کردم و رفتم سمت خونه! 

سوا کن دونه از ا هیرسونم به هم خوب  یجوونا رو م سه ما  ون خوشمالشو وا
 !گهید نیبنداز پائ

 محمم زد پس گردنم: یمیخوندم که  یلب آواز م ریواسه خودم ز داشتم
 ؟یبود یکدوم گور -

 گردنم و گفتم: یو دستم و گکاشتم رو برگشتم
 ؟یشد یچرا باز وحش ردادیت -

 کرد و گفت: زیر چشماشو
 ؟یبود یبا ک -

 و کج کردم براش و گفتم: دهنم
 ؟یدش یرتیکه حاال واسه من غ یدیبرو بابا! خودت از صبح با چند نفر پر -

شو م سیسرو دهنش سه من  گهیشناختم د یشد. خوب من که جنس خراب وا
ور چند تا شددماره ت یکنه! کنارم راه افتاد. حاال نگفت یتونسددت نقش باز ینم

 گفت: الیخ یب یلیامروز. خ یکرد
 تا! شیش -

 م:و با حرص گفت برگشتم
 ؟ینفر شماره داد شیخجالت بمش! از صبح به ش -

 به جانب گفت: حق
 نه به خدا! -
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 باال انداخت و گفت: یو با دقت نگاش کردم. شونه ا برگشتم
 خودش به من شماره داد! یمیبه پنج نفر. اون  -
 بشر.گفتم: نیا ییباز شد. خنده ام گرفت از پرو ششین و
 !یش ینم ریتو که س یریبم یا -

 خند و گفت: ریزد ز ماون
شب یجات خال - شرو  کرد به تعر یچه   دهیخند نقدریکردن. ا فیبود. بعدم 

ستم رو یبودم که نم شتم م گهی. دسمیپام وا یتون ستم یمردم نم یدا بگم  تون
 یبود پرت شم رو کیتنه محمم بهم زد که نزد هیبسه هولش دام که اونم  گهید

ازوشو و ب رگشتمت. تلو تلو خوردم و بکه خودش چنگ زدم و دستم و گرف نیزم
که همون موقع  میزاگ رفت گیخورده ز هی دمیخند یگرفتم و همون جور که م

 از پشت صدام زد: یمی
 سرمه خانم! -

ونستم ت یکرد. نم یوق زده به ما نگاه م یسمتش. عطا بود که با چشما برگشتم
 م:برگشتم و گفتو گرفتم که ولو نشم و  ردادیخنده امو کنترل کنم. دست ت

خنده  ریزدم ز یپ  ردادیت یحرفا یادآوریسددالم جناب سددروان و دوباره از  -
 با خنده زد به شونه ام و گفت: ردادیکه ت

 !یزد یرو دور خنده! بگو من نبودم چ یمرض باز افتاد -
 دهیرسدد گهیبود. اخم کرده بود و کم کم اومد جلو. ما د یدنیعطا د افهیق یعنی

 انداخت و گفت: ردادیبه من بعد هم ت ینگاه مینه! نجلو خو میبود
 حالتون خوبه! -

 جواب داد: ردادیاز من ت قبل
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 ! حالشم خوبه!نیستیاز لباستون معلمومه که دکتر ن -
 گفت: یبا لحن مس ره ا و
 شما؟ یراست دیبب ش -

 ام کمتر شده بود. زدم به شونه اشو گفتم: خنده
 !ردادیت الیخ یب -
 گفتم:رو به عطا  و
 من خودم جناب سروان! -
 و انداختم تو در و در وباز کردم. دمیکل و
 تو؟ نیآ ینم -

 خاموش خونه انداخت و گفت: یبه چراغ ها ینگاه عطا
 ستن؟ین نایآقا ا بیحب -

 یحلقه کردم که اونم دسددتشددو انداخت رو ردادیت یدسددتم و دور بازو دوباره
 شونه ام و گفت:

 !ستنینه ن -
 تو و گفتم: دمیو کش ردادیو اون پا کرد و من تپا  نیا عطا

 !نیجون سالم برسون نویبا اجازه به رها و م -
پشت سرم اومد باال  ردادیبود که من درو بستم. ت ستادهیهنوز همون جا وا عطا

 و گفت:
 سرمه! -
 هوم؟ -

http://www.roman4u.ir/


 277 سوتسه 

 داره؟ یبا تو مشمل اروی نیا -
 کردم گفتم: یکه در اتاق و باز م یو در حال برگشتم

 چطو؟ -
 خواد بزنه لهت کنه! یانگار م ییجورا هی -

 و چراغ و روشن کردم و گفتم: دمیخند
 مفصله! -
 :دمیشالم و از سرم کش و
 ؟یشام که خورد -
 آره! -
 !؟یگرفت یخوب برا منم م یکوفت ب ور -

 ت ت با همون لباساش ولو شد و گفت: یرو
 !ییبا بچه ها یتو گفت -

 ردم و گفتم:مانتوم و باز ک یها دکمه
 زدم تو چرا باورت شد! یزر هیمن  -

 باال انداخت و گفت: یا شونه
 بود؟ یک دددددزمیگفت سرمدددده عز یپس اون که بهت م -

 خنده و گفتم: ریزدم ز یپ 
 مفصله! -
 ه؟یچ سهیپل یا انیجر نمیمرگ و مفصله زود بگو بب -

 و باز کردم و دوباره بستم و گفتم: موهام
 !تشیبار گند زدم تو مامور هیبابا  یچیه -



wWw.Roman4u.iR  278 

 

 خنده و گفت: ریگرد شده نگام کرد و بعد زد ز یبا چشما ردادیت
 ؟یگ یم یجد -
شددده بود. منم رفتم جلو و گفتم سددالم  یبا لباس مبدل نفوذ چارهیآره بابا ب -

 جناب سروان!
 زنگ بلند شد. یمرده بود از خنده که صدا ردادیت

 !هیک نیمرض پاشو بب -
که خنده تو صددداش بود  یو برداشددت و درحال فونیلند شددد و رفت و آب ردادیت

 گفت:
 بله؟ -
- .... 
 بپرسم! نیجناب سروان! اجازه بد نیشمائ -

 گفت: یصداشو بلند کرد و با لحن مس ره ا بعد
 ...جناب سروان با تو کار داره!ددددددزمیسرمددددده عز -
 خنده زدم به شونه اشو گفتم: با
 !یه با نمک شدهم نیا یتو ک -

 رو ازش گرفتم: یگوش بعد
 بله! -
 سالم سرمه خانم! -
 مودب باشه! یلیخ دمی. شادمیبچه ام خل شده. االن همو د چارهیب

 !دیسالم بفرمائ -
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 کجان؟ نایمامانم ا نیدون یشما نم دیبب ش -
 نگاه خبر نداره خونواده اش کجان. نویبابا ا یا

 ودن!هم که من اومدم نب ینه واال عصر -
 خورده ممث کرد و گفت: هی

 به شما نگفتن! یزیقبلش هم چ -
 .دیپرس یبود که م ییچه چرت و پرتا نیخل شده بود به جان خودم ا نیا

 !رونیب میجناب سروان من از صبح دانشگاه بودم. با هم رفت -
 حرص گفت: پر
 بله! شبتون خوش! -
 باز شد. شمین

 شب شما هم خوشحال! -
 کاشتم.و گ فونیتند آ و
 چمار داشت؟ -
رن! انگار  یبه من نگفتن کجا م نایخواست بدونه مامانش ا یدونم م یچه م -

 که من فضول محلم!
 ت ت و گفت: یولو شد رو یدر آورد و با همون رکاب راهنشیپ ردادیت

 !یستیفضول ن یول یدار ادیاخالق گند ز ییآره خدا -
با ک یو نم رونیب دیو کشدد شیکردم. و اونم گوشدد یدهن کج براش  یدونم 

واسه شام سر هم  یزیچ هیشد. منم رفتم تو آشپزخونه  یمشغول اس ام اس باز
 یانداختم که رسددما تو ردادیبه ت یزنگ بلند شددد. نگاه یکنم که باز صدددا

 غرق شده بود. رفتم و خودم جواب دادم: شیگوش
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 بله؟ -
 سرمه خانم! -

 ابو عطا بود. نیباز ا پوز
 اب سروان!؟شده باز جن یچ -
 ن؟ی....شما.... نون..... دارزه؟یچ -
 تو م ش خورده بود؟ یزیچ هی نیدونم ا یواقعا نم یعنی

 نون؟ -
 !میخواستم شام ب ورم...نون نداشت یبله م -
 نگاه کنم! نیسیآها! وا -

ود. دونه سنگک از صبح مونده ب هیتو آشپزخونه و سفره رو نگاه کردم.  برگشتم
سوخت. خو شنه ب وابه! دلم براش  شب گ مقدار کم برا خودم  هیب قرار بود ام

سمت در. عطا  هیجدا کردم و بق شتم و رفتم  شالم و بردا شتم. مانتو  اش و بردا
نگاه  به لباساش تعجبپشت واساده بود. هنوز همون لباس فرمش تنش بود. با 

رتا ن سم دنی! با دی! چه رسمدهیلباسارو پوش نیکردم واسه نون گرفتن دوباره ا
 پامو نگاه کرد و اومد جلو.

 !میقدر داشت نیبفرما هم -
 لحظه به نون تو دست من و به صورتم نگاه کرد و گفت: هی

 دستتون درد نمنه! -
 !ستادهیهنوز وا دمیبودم بره که د منتظر

 ن؟یمهمون دار-
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 کردم! تعجب
 بله چطور؟ -

ت و داش رونیه بخروس باز اومد. کله اشو کرده بود از پنجر نیع ردادیت یصدا
 گفت: یم
 !؟یسرمه کجا رفت -
 عطا لباشو به هم فشرد و گفت: دنید با
 !گهیتو د ایب -

 م:. اخم کردم و گفترونیاز پنجره کرده بود ب ملشویبا همون لباسش کل ه خل
 !یکن یم خیبرو تو االن  -

 کرد گفتم: یبرگشتم رو به عطا که داشت با اخم باال رو نگاه م بعدم
 ازه!با اج -
 ییبود. با پرو سددتادهیحق به جانب دم در وا ردادیدرو بسددتم و رفتم باال! ت و

 گفتم:
 !ه؟یها چ -
 ؟یکه چ یحرز بزن اروی نیدم در با ا یر یوقت شب تنها م نیا -
 خواست! ینون م -
 !یگفت یخوب به من م -
 گم! یخوب بابا! دفعه بد به تو م یلیخ -

 از کنارش رد شدم و گفتم: بعد
 دم پنجره! یآ یم یلباست واسه چ نی. با ایخور یزود سرما م یدون یتو نم -

 ت ت و گفت: یولو شد رو دوباره
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پا  گهی! صدددات از در که اومد دیسددتین نمیب یزنم م یدارم باهات حرز م -
 !دمیرو د اروی نیکه ا یکجا رفت نمیشدم بب
 سرش و گفت: ریگکاشت ز دستشو

 نجا؟یا ادیم ادیز -
 و گفتم: نیبرداشتم و با سفره نشستم رو زم مروین تابهیماه

 ؟یک -
 !گهید سهیپل اروی نیعمه خانم! خوب ا -
 لقمه بزرگ گرفتم و گکاشتم تو دهنم و گفتم: هی

 نه بابا! -
 کرد و دوباره مشغول اس ام اس دادن شد و گفت: یپوف ردادیت

 آد! یدونم چرا ازش خوشم نم ینم -
سدداعت نشددد که  میبرا خودم گرفتم. ن گهیلقمه د هیباال انداختم و  یا شددونه

 بلند شد و با حرص گفت: ردادیزنگ بلند شد. ت یصدا
 خوابونم تو چونه اش! یم یمیرم و  یباشه م اروی نیاگه ا -

 ام گرفت. خنده
 داداش رهاست ها! نی! االیخ یب -
شت با حرص م ردادیت سمت آ یکه دا شت و با ن فونیرفت  از دست ب شتیبرگ

 تو موهاشو و گفت: دیکش
 تو! ادیب یکن یپس چرا تعارفش نم -
 شعورت! یخاک تو سر ب -
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 وجواب داد: فونیو آ دیخند
 بله! -

... 
 شما؟ دیبب ش -
-... 
 م؟یمن بگم ک یشما زنگ زد -

.... 
و به  که اخم کرد هیک دمی. با سددر پرسددسددادمیوا ردادیشدددم و رفتم و کنار ت بلند

 من جواب داد: یجا
 ؟یبا سرمه خانم دار چمار -
-... 
 من همه کاره اشم! -

باره با لب زدن پرسدد یپوف بازم محل خرم نداد و  ردادیکه ت هیک دمیکردم و دو
 دوباره جواب داد:

سه چ دیمن با - شما وا شب اومد نیا یبدونم  نه!  ایدنبال دختر مردم  یوقت 
 ؟یهست یک یاصال خودت گفت

-... 
 د؟یجناب سرگرد چمار دار دیاها حاال شد! حاال بفرمائ -

سرم. مه جناب سمت  دمیکرد؟ دو یچمار م نجایا اریسرگرد؟ خاک عالم بر 
 و گکاشت و گفت: فونیاخم کرد و آ ردادیشال و مانتو و برشون داشتم که ت

 کجا! یهو -
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 !ارهیو مرگ مه یهو -
 :دمیو از باال پله شن ردادیمتعجب ت یصدا

 !ار؟یمه -
سراغ  بیاومده بود در خونه حب اریبود که مه شده یمحل ندادم. چ بهش آقا و 
ه افتاده بود. دکمه هامو نبسددت یاتقاف نایطاهره خانم ا یگرفت. نمنه برا یمنو م

انداخنم. در همون حال هم شدددالم و  اریبه مه یدر و باز کردم و با هول نگاه
 سرم مرتب کردم. یرو
 شده جناب سرگرد؟! یسالم چ -

 من انداخت و گفت:به  ینگاه خشن اریمه
 تو! امیخوام ب یم -
 هنوز دلشوره داشتم: یکم عقب رفتم. ول هی

 افتاده؟ ینمرده اتفاق ییخدا نایبرا طاهره خانم ا -
 زد و گفت: یپوزخند

 !یباور کردم. نگران شد -
شت م یچ سر و  نیع ردادی. تنیگفت ا یدا شد با همون  سبز  سرم  شت  جن پ

 ینره دم خونه ول یا افهیبده با هر ق ادیبشر  نیا مامان من مرد تا به یعنیوضع. 
 داشت نداشت: ریموجود تاث نیا یدرصد رو هی یاگه بگ

 تو خونه مردم! یایب یخوا یشما با کدوم مجوز م -
 گفت. هولش دادم عقب: یم یداشت چ ردادیت نیا یوا
 !ردادیت یگ یم یچ -
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واست دلشون خ یغلط ! فمر کردن لباس قانون تنشونه هرنمیتو حرز نزن بب -
 تونن بمن! یم
 شعور. یب ردادیسر ت یبموبم تو یخواستم دو دست یم یعنی

 جان... ردادیت -
 باعث شد حرفم نصفه بمونه: اریپر از تحمم مه یصدا

 یچه جور یبا ک دیبا یفهم یاونوقت م یموند یکالنتر یامشددب تو یوقت -
 !یحرز بزن

شده بود. جلوش  وونهید ردادیدونستم ت یجلو آمد و وارد شد خونه شد. م اریمه
 و گفتم: ستادمیا

 دم جناب سرگرد! یم حیمن توض نیبکار -
 نیا یاخم کرده اومد تو. وا اریام تمام نشده بود که عطا هم پشت سر مه جمله

 نگاه کرد و گفت: اریبا اخم به عطا و مه ردادیخواست. ت یم یچ نجایا گهید
 جا چه خبره؟ نیا ؟یچ یعنی -
 با اخم به من نگاه کرد و گفت: و
 ان؟ یک نایسرمه ا -
شت گر گهید سما دا ض یکس نم چیگرفت. ه یام م هیر شت من تو م. بد حیذا

 زد: شمیواقعا آت اریسو تفاهم بود. پوزخند مه هی یهمه چ
س یک نایا نیگم بب یبه مادرجون م یه -  جهیتن نمینده ا یان! خونه اتو به هر ک

 اش!
 یخودم عصب رهیبگ ارویمه قهیباال بزنه و بپره و  شیریرگ کب دادریت نمهیاز ا قبل

 شدم و صدام و باال بردم و گفتم:
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 !نیجناب سرگرد مواظب حرز زدونتون باش -
 باز پوزخند زد و گفت: اریمه
 ها؟! نیگرفت یشوخ زویشما همه چ نمهیمثل ا -

 اش و گفتم: نهیتو س رفتم
برادرم اومده خونه  نمهی. ب اطر انیزن یبه من تهمت م یشددما به چه مجوز -

 به همه جواب پس بدم! دیام با
انگار هنوز باور نمرده بود. دوباره پوزخند  اریمه ی. ولدمیخوردن عطا رو د جا

 زد و گفت:
 برادر؟ -
 بود که با تمس ر گفت: ردادیبار ت نیا

شما م رمیگ - شم.  شم نبا به  یک ینیبب یزن یدر خونه مردم و م یر یکه برادر
 ه؟یک

 و گفت: امدیهم کوتاه ن اریمه
نه مردم ن  - ند ی. ولریخو که  پدربزرگ سددداده ام  مادربزرگ و  نه  و  دهیخو

 رم. یدن آره م یم ینشناخته خونه اشون و به هر کس
خورده  هیو  ردادیبا تعجب به من نگاه کرد که حاال بغضددم گرفته بود. ت ردادیت

 ش گفتم:نمنه و رو به یعقب هول دادم که کار بد
 نوه طاهره خانم صاحب خونه هستن! -
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سف و س ره  ریز شینما نیبه عطا انداختم. ا ینگاه متا سرک م سر عطا بود. پ
هنوز  یول اری. مهدیعقب کشدد یحرز کم نیا دنیبا شددن ردادی *و*ض*ی! ت

 گفتم: ردادیباور نمرده بود. رو به ت
 !اریو ب تیبرو کارت شناسائ -
و دل ورمو از عطا برنداشتم. واقعا  رهیوخت. نگاه خحرز س نیدلم از گفتن ا و

 نیسددوخت و نون شددامم و دادم به ا شددعوریب نیمن خرو بگو که دلم به حال ا
 مس ره!

 یرومآ یکه عطا با صدددا ارینگام کرد. با سددر اشدداره کردم که برو ب رهیخ ردادیت
 گفت:

 !ستیالزم ن -
 لرزون گفتم: یهمون صدا با
 .اریبرو کارتت و ب ادردیالزمه!...ت رین  -
طا و مه یاخم ردادیت باال دو اریبه ع له  گاه اری. مهدیکرد و از پ له  ین به پ

 گفت: نهیانداخت و دست به س
 مونن؟! یاون دوستتونم شب م -

ادب!  یاحمق شددماک ب نیچونه ا ریمشددت بزن ز هیخواسددت  یدلم م چقدر
د و رد شدد اریر مهبا کارت برگشددت. کارت و از دسددتش گرفتم و از کنا ردادیت

مهم نبود.  اریتعجب کرد. خوب نظر مه اریعطا گرفتمش. مه یچشددما یجلو
 یتو دافتاد. اشک نشسته بو یاتفاق نم نینمرده بود ا یبد الیاگه عطا فمر و خ

 چشم عطا و گفتم: یچشمام. کارت و گرفتم جلو
 !نیبفرما! حاال مطمئن شد -
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شددد و بعد هم  رهیظه به چشددمام خنگاهم به کارتم نمرد. چند لح هی یحت عطا
 :نیسرشو انداخت پائ

 گفتم الزم نبود! -
گاهش اصددال ن یبود اشددتباه کردن ول دهیفهم نمهیبا ا ییبا کمال پرو یول اریمه

 و گفتم: ستادمینداشت. کنارش ا یمونیذره هم پش هی
کنن خودشددون تافته جدا  یکنن و فمر م یرو از باال نگاه م هیکه بق ییآدما -
مردم  یخورن. جناب سددرگرد. آبرو یم نیبا سددر زم ییجا هیفتن باالخره با
 راحت بشه برش گردوند! یلیخ شیکه اگه برد ستین یزیچ
به  ینگاه میزود خودش و جمع کرد. ن یلحظه نگاهش شددرم زده شددد ول کی

 تمون دادم و گفتم: یعطا انداختم و سر
 داداش! میبر -
 لحظه نیاد سمت پله منم پشت سرش.آخرهمون جور اخم کرده راه افت ردادیت

 برگشتم و با تمس ر گفتم:
 برگشتن؟ نایمامان ا یشامتون سرد نشه جناب سروان؟ اوه راست -

. دمیتمون دادم و از پله باال دو یگرفته شددده سددر یلیبود حال عطا خ معلوم
 من برگشت و گفت دنیبود. با د ستادهیکالفه وسط اتاق ا ردادیت

 تم.گرف یوگر نه حال جفتشون و م افتمیدر ب سید با پلش یکه نم فیح -
و و پت هیحال خودم گرفته بود. بهش محل ندادم و رفتم  یکه به اندازه کاف من

 ردادیت یولو شدم. صدا نیزم یرو اتوریخودم برداشتم و کنار راد یبالشت برا
 اومد:
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 رو ت ت خودت ب واب! ایب -
مامانم یشدد یم چارهیکنن ب یم خیهات  هیباز کل نیزم یخواد. رو ینم -  .

 کنه چرا مواظب پسر دردونه اش نبودم. یپوست منو م
از  یزمزمه حرف یت ت ولو شد. صدا یکرد و چراغ و خاموش کرد و رو یپوف

ند یکوچه م ما داشددتن گ مد. حت کردم. نفس  یم حیکه زده بودن و توج یاو
 کردم ب وابم. یو سع دمیکش یقیعم

 ان که من ب وام از قضاوت اشتباهشون ناراحت بشم! یک دوتا نی. االیخ یب -
ن ورده بودم صددبح بلند شدددم که برم نون  یشددب شددام درسددت و درمون چون

 نشددده پس داریزودتر ب ازدهیتو عمرش از سدداعت  ردادیدونسددتم ت ی. مرمیبگ
تازه  رهیبود که انتظار داشته باشم پا شه بره واسه صبحانه نون بگ ییجا یانتظار ب

هم برسددم  تمبه کالس سدداعت هشدد نمهیا ینم نه برا خودش واسدده من. برااو
صبح زود زدم ب سمت نونوا رونیخودم  ش ازهیخم نقدری! اییو رفتم  ودم ب دهیک

نه خدا لعنت نم یکه فک که چه عرض کنم تا گردن و گوشمم درد گرفته بود. ا
سهم نیا صبحانه مو دادم کوفت کرد. ا هیعطا رو که   یآدم ب یوتف تو ر ینون 

 هیجا داشددت  یعنیاومد.  وشکه افتادم دوباره خونم ج شددبید ادیچشددم رو! 
زد سر  یمیکه  دمیکش یم ازهیفضولش! داشتم خم یجفت پا برم تو اون چشما

 باز شد: ششیشونه ام! برگشتم. اوه طاها بود. ن
 !؟یچطور -
 و گفتم: دمیکش ازهیخم -
 وندم!سر پا م یدونم چطور یباور کن خوابم نم -

 تمون داد و گفت: یسر
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انگار نه انگار رها خانم  یمدرسدده ول میبر دیسددرمون با ریفهمم. مثال خ یم -
 !رمیه*و*س نون تازه کرده بودن منو بدب تو فرستادن نون بگ

 !نمهیاهه نون تازه بهش ساخته مثل ا -
 هان؟ -

دم عشددو ب*غ*ل کرده ب یآبج روزیخاک بر سددر د ردادیت نیاگه بش بگم ا اوخ
اون رها رو بگو که نون و  یعنیکنه!  ینون تازه داده بهش بابت هنرش چمار م

 .میخورده سر به سرش بکارم ب ند هیباشه  ادمیگرفته و رفته. 
 تو! یگفت یچ -
 !یچیه -

 تمون دادم و گفتم: یسر بعدم
 !رمینون بگ امیب دیمن با دهیحاال منو نگاه! داداش لندهورم تو خونه خواب -

 با جلو رفتن صف جلو رفت و گفت: طاها
 داداشت؟ -
 اومده؟ روزید ش؟یدیآره بابا؟ تو ند -
 اگه مثل خودت باشه که حرز نداره! ه؟یبچه باحال ؟یگفت ینه بابا؟ زودتر م -
 واسه خودش! هیمورد یعنی! شینیبب دیاوه با -

 کرد و گفت: یخنده ا طاها
 !هیپس بچه باحال -

 ام و گفت: زد رو شونه میپشت سر خانمه
 !نیخانم نوبت شماست ها! مردم و عالز کرد -
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شت بهش  یمیبه من  ینگاه چپم هی و شتم و پ هم به عطا انداخت. که من برگ
خنده به طاها چشددم غره بهش رفتم و  ریزد ز یکردم که طاها پ  یدهن کج

 نونام و برداشتم و گفتم:
 سالم به مامان و رها برسون! -

 تمون داد و گفت: یسر
 حتما! -
 هیخرس خواب بود.  نیهنوزم ع ردادیرسددددم ت ی.وقترونیزدم ب یینونوا از

. شانس ندارم که هم زمان که من رونیخوردم و از خونه زدم ب ییصبحونه سرپا
لباسددش  یدرو باز کردم از اون ورم ابو عطا درو باز کرد. نگاش که نگردم از رو

ذره اگه از داداش  هیادم. افت نیا ریکه گ یخانم نیمن به ا فیشددناختمش. ح
دم راه محلش ب نمهیگرفت بد نبود. در و بسددتم و بدون ا یم ادیمرام  مشیکوچ

اومد که اونم اون طرز کوچه داشددت  یپاش م ی. صددداابونیافتادم سددمت خ
اومد. مسدد ره. فمر  یبا من م یمواز قاینگاش کردم دق یچشددم ریاومد. ز یم

شم ریدم؟ عمرا! ز یمحلش م گهیکرده من د سمح یچ بهش بود. معلوم بود  وا
 برا خودم بیدسددت به ج الیخ یمن ب یکنه. ول یگرده و منو نگاه م یبر م یه
ش یعنیزدم.  یم یچوب یسنگ ریلگد ز هیهم  ییوقتا هیرفتم و  یم ت خودم دا

به راسددت  چمیگرفت. سددر کوچه مجبور بودم بپ یخودم لجم م یاز خونسددرد
م به ته کوچه ک دهیخان بود. نرسدد عطاکه  یرفرفتم اون ط یم دیبا نیهم یبرا

 نمیخواستم بب یخورده هم کرم داشتم. م هیکم راهمو به راست کج کردم. البته 
لحظه احسدداس کردم  هیشدددم  یم کیداشددتم بهش نزد یکنه! وقت یچمار م

رفتم سددمت  م؟یمملمته ما دار سددهیپل نیبرگشددت و خوب نگام کرد. واقعا ا
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ست و موقع پ صلو کوچه ت دنیچیرا شتم ول هیفقط  یا صله دا  یمتر باهاش فا
 یداشددتم پشددت سددرش م رمیسددرم و باال بگ نمهیاون از من جلوتر بود. بدون ا

رد ک یخوب شددد ترمزام خوب کار م یعنیزد رو ترمز و برگشددت.  هویرفتم که 
 دیوگر نه رفته بودم تو شددممش! حرصددم گرفت و سددرم و گرفتم باال. من که نبا

 یها یکه مثل خاله خانباج دیکشدد یخجالت م دیاون با دمیکشدد یخجالت م
ضول رفته بود دنبال مه سر از کار من درب اریف شتا   نایه ا. تازه همارهیو آورده بود

که به ناحق از من گرفت دلم و بد سددوزوند. درسدددت جلوم  یبه کنار اون نون
 گفتم: یجد یلیبود. اخم کردم و خ ستادهیوا
 !ی*س*تمیدفعه وا هی یچ یبرا -
رفت که. منم لجم گرفت  یاز رو نم رینگفت فقط زل زل نگام کرد. ن  یچیه

 و گفتم:
 ؟یانضباط یدارم؟ اخالق یمشمل هیچ -

قدم برداشددتم به چپ و  هیزنه  ینم یحرف دمید یشددرمنده شددد. وقت نگاهش
 خواستم از کنارش رد شم که آروم گفت:

 سرمه خانم! -
لحظه گکشددت که  هیبر نگشددتم.  یول سددادمیقدم ازش دور شددده بودم که وا هی
با لحن نی. اسددتادهیکنارم وا دمید پا کرد و بعد   یکه توش حسددداب یپا و اون 

 معلوم بود گفت: یشرمندگ
 نگرانتون شدم! شبیمن د -
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که کار بد کردن و منتظر  ییبچه ها نیزدم. برگشددتم و نگاش کردم. ع پوزخند
شو انداخته بود پائ هیتنب سر شوننن  شو تو نیمامان شت کاله ست یو دا  یش مد

 چرخوند.منم نه گکاشتم و نه برداشتم بهش گفتم:
 ن؟یبر یآبروشو م نیش ینگران خواهرتون هم م یوقت -

 کرد و نگاهشو آورد باال وبا همون اخم به من نگاه کرد: اخم
 نداشتم؟ نیمن قصد توه -

 پوزخند زدم: بازم
صد ستیمهم ن - شتن. مهم ا یکه چه ق سرک نیکرد نیتوه که نهیدا شما با   .

اون دوستتون هم که از روز اول فقط ما رو متهم کرده  گرانید یتو زندگ دنیکش
 شمل! نیبه بدتر

شماش بمنم گرفت و به ته  یپوف شتم از چ صد ندا کرد و نگاهش و از من که ق
 کوچه داد:

 ب اطر شغلشه! نمیخورده اخالقش تنده. ا هی اریمه -
 ...یمیاصل کر یآقا -
ه تو ذهنم جا افتاد ینجوریا لشیقصدددم نبود مسدد ره اش کنم فام نجایا لبتها

 رهینگاهشددو از ته کوچه بگ نمهیبود. به جون خودم دسددت خودم نبود. بدون ا
 آروم حرفمو قطع کرد:

 اصل! یمیکر -
 م:داره. باحرص گفت یدست از اصالح کردن من بر نم تمیموقع نیباش تو ا نیا
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 یبده...ول تیاحسدداس امن گرانیبه د دیلباس شددما با نی.... ایحاال هر چ -
 نیمدت به من و دوستم توه نیچقدر تو ا نیبرعمس شده! شما دقت کرد قایدق

 !نیکرد
باز  نیهم یزنم برا یزر م یدارم چ دمیفهم یداغ کرده بودم و نم باز دهنم و 

 کردم و گفتم:
 حاال... یاومد...ول یخوشم م سایاز پل شهیمن هم -

رگشددت و با تعجب نگام کرد. اوپس گند زدم. خودم و جمع و جور کردم ب عطا
 کردم: یرو ماست مال هیو قض

 بشم! سیدوست داشتم پل یعنی -
 کرد و گفت: ی. تو بگو! عطا پوفستیکه خناق ن دروغ

گرو  شیر اری! مهیمنو برد یمن آبرو تیوسددط مامور یشددما خانم اومد -
 شما با اون کار بچگانه... یول تیمامور نیگکاشته بود واسه ا

شت توپو م حاال ستم و گرفتم با نیانداخت تو زم ینگاه کن پرو پرو دا ال من.د
 و گفتم:

ال فراموش کنم اص نی. من فراموش کرده بودم. گفته بودنیگ یشما درست م -
کنم  یلحظه فمر م نی. از امیشد هیهمسا یشناسم. االن هم اجبار یشما رو م

ما زنم نه ش یشما گند م تیمن به مامور گهیخوبه؟ نه د شناسمتون. ینم گهید
 !نینگران من بش

 که گفت: دمیلحظه ممث کردن راهمو گرفتم و رفتم. صداشو شن هی بدون
 سرمه خانم... -
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 رفتم گفتم: یو همون جور که عقب عقب م برگشتم
 هستم...جناب... یریکب -
شتم و بدون ا و شدم و خوبمنم.  ییبهش اعتنا نمهیدوباره برگ دم تند ازش دور 

سر خ سوندم  شوی. فمرکرده چون من مامورابونیو ر خراب کردم تا آخر عمر  ت
 کنه! عیحق داره منو ضا

ش . منم بههیچ انیشددد که جر چمیپا پ نیاعصدداب خورد رفتم دانشددگاه. نگ با
 یزیچ هیبوفه که  میگم. خالصه بعد از کالس رفت یگفتم بعد از کالس بهت م

 شد: یباز تر نم نیکردم.دهنش از ا فیو براش تعر زیجا همه چ. اونمیب ور
 بگو جون من! -
 تو دست چرخوندم و گفتم: الیخ یب مویچا یخال وانیل

 به جون تو! -
 زیم یرو یوق زده زل زده بود به نمک دون پالسددتم یبا همون چشددما نینگ

 انگار که ب واد با تمرکز منفجرش کنه و در همون حال گفت:
 حد گند؟ نیادم تا ا یعنی -
 باال انداختم و گفتم: یشونه ا الیخ یب

 ان؟ یخبر کش مگه ک یاون عطا ای اری. مهستیبرام مهم ن -
 کرد و گفت: یهم پوف نینگ
فهیاون ق فیح - مال ا ا مه. من نم نیکه   اروی نیا هیرها از چ نیدونم ا یآد

 شوم واسش فرستاده! تیخوشش اومده که نامه فدا
 نصف کردم و گکاشتم تو دهنم و گفتم: با دست ممیک
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ن خشدد یکنن مردا یفمر م نیاون موقع بچه بودن. اصددوال دخترا تو سددن پائ -
 کنن! یم یفمر نیکه همچ تشونهیاز خر یجکابن ول یلیخ
 ابروشو باال انداخت و گفت: نینگ
 !یکن یتازه رو م یبه به هر روز تجربه ها -

باره و هم پچوندم تو دهنم و بعد از قورت  ممیک هیشددونه باال انداختم و بق دو
 دادنش گفتم:

ته تا مرز سم یعنی! ینیشه ب یمهرداد سگ م یزن مهرداد ما رو وقت یایب دیبا -
 اخالق گند داداش من! نیاعصاب گرفته ب اطر ا یناراحت چارهی! بادیره و م یم

 و باز کرد و گفت: ششین نینگ
 !؟یداداشت چ یمی نیا -

 تمون دادم و گفتم:کردم و سر  یپوف
سگ شه! حاال نه که من  نمیخوب خدا نمنه ا یاز مغز کال آزاده! ول یمی نیا -

شم ول سم چون من خواهر افته از  یخوردن م زیدونم زنش به چ یم یازش بتر
 !نیدست ا

 باز سر تمون داد و گفت: شیبا همون ن نینگ
 من از مخ آزاد دوس دارم! -
 باز شد و گفت: شتریب ششیبه پاش که نزدم  زیم ریلگد از همون ز هی

 !یاریدر ب یاالن خواهر شوهر باز نیاز هم یخوا یم ه؟یچ -
 تو هم و گفتم: دمیو کش صورتم
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ده تا  نجایروزه اومده ا هیخواد!  یمثل تو رو م یمیخل  ردادیآره واقعا اون ت -
 و اون! نیشماره گرفته از ا

 :باز سر تمون داد و گفت شیبازم با ن نینگ
 ! حاال کجا هست؟یچه سرعت عمل -
 ؟یک -
 آقامون! -
 خرس خواب بود. نیهنوز ع رونیدونم من صبح که زدم ب ی. چه میریبم یا -

 متش ص گفت: یصاز نشست و مثل خانما نینگ
 میبا هم نهار بر ادیبگو ب ریداداشددت مهمون شددهر ماسددت باهاش تماس بگ -
 !رونیب
 گشت تو همون جلد خودش و گفت:خورده نگاهش کردم که دوباره بر هی

 گکره! یدور هم خوش م ادیخوب زنگ بزن ب -
 د!ا یخوشش نم زونیآو یرفته بود پسرا از دخترا ادتی نمهیمثل ا نینگ -

 اخم کرد و گفت: نینگ
م خودمه. گفت نیباحاله اخالقش ع یلیگرفته! داداشددت خ یبرو بابا چه جد -
 .میدور هم خوش باش ادیب

 نشست و گفت: نهیدست به س بعدم
 که؟! ی! گرفتیالبته بدون منظور خاص -

 لحظه نگاش کردم و گفتم: چند
 !رحاالیرو نگ افهیق نیباشه بابا. ا -

 باز شد و گفت: ششیبازم ن نینگ
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 نه! یگرفت یجد -
 بود اشاره کرد و گفت: زیم یکه رو لمیبا ابرو به موبا بعد

 زنگ بزن! -
و  ردادیتمون دادم و شماره ت ی. سرستیرو برو نبشر از  نیواقعا ا نمهیمثل ا نه

نا یگرفتم. نم قا ع باالخره آ که  بار زنگ خورد  ند  کردن و جواب  تیدونم چ
 دادن:

 هان! -
 !؟یاوه هنوز خواب -
صبح م - سر  شما! اونجا مامان  سرم نق م ادیبله! با اجازه  و ت نجایزنه ا یباال 

 !؟ید یم فتیجاش ش یدار
 نگاه به ساعت بنداز! هین و اون چشمات و باز ک -
 اومد که گفت: ردادیت یخورده ممث شد و بعدم صدا هی

 !یکرد داریگفتم منو زود ب یدیاهه ساعت هنوز دوازدهه که! د -
چونه اش و به من زل زده بود، انگار که حاال من  ریدسددتشددو زده بود ز نینگ

 هم گفتم: ردادیبراش تمون دادم و به ت یباشم. سر ردادیت
 رونیب میبر میخواست یم نیگفتم منو نگ یب واب ول یب واب یخوا یباشه م -
 !الیخ یب واب! ب ادی. حاال که خوابت ممینهارم ب ور میبزن یدور هی

 شد: اریصداش هوش یفور
 ...سرمه جون!زهیِا....چ -
 !دیشد! خوابت پر یهان؟! چ -
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 !رونیرفتم ب یم بودم داشتم داریذاشتم من ب ینه بابا داشتم سر به سرت م -
 !یگ یاره تو که راست م -
 به جون سرمه! -
 به جونت خودت! -
 داینمن سرمه! بابا تو شهر خودمون که چهار تا دختر درست و درمون پ تیاذ -

 یایبمنم. به جون تو در ییصفا هیبکار الاقل  نجایشه من دو روز اومدم ا ینم
 نعمته المصب!

 ینم ریسدد زتیه یهنوزم اون چشددما یدار تو که ده تا دوس دختر یبترک یا -
 شن!

 اون دور و براست؟! نمینگ-
 بله با اجازه تون! -
 !یآر یمنو م یتو روحت پس چرا جلوش اسم دوست دخترا یا -
گفتم  ؟یاسددمشددون و اوردم؟ من گفتم هان یدونه! بعدم من ک ینه که نم -

 گفتم الهه؟ ن؟ینوش
 بابا! ریسرمددددددددددده! خفه بم -

 باز نگاه کردم و با خودم گفتم: ششیکه هنوز ن نیو به نگ دمیخند نسبدج
 قهوه خونه! میاومد یما رو باش با ک ایخدا -
 !ام؟یحاال کجا ب -

 به ساعتم کردم و گفتم: ینگاه
 !مهی! نزدیدیرس یریبگ یکورس تاکس هیدم دانشگاه ما  یایب یتون یم -
 اونجام! گهیساعت د میباشه تا ن -
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 عال!. فیاوک -
 بعد از قطع کردن تماس دستشاشو به هم زد و گفت: نینگ
 گکره! یم یامروز چطور نمیبب میخوب بر -
 انداختم رو شونه ام و گفتم: فمویک
 خدا به من رحم کنه! -

 یم نیاصددال هفته قبل بودم خودم بدتر از نگ ایواقع اگه مثل چند روز قبل  در
. سر یبود اساس هیداد. پا یحال م یلیخ ردادیرفتن با ت رونیشدم. چون واقعا ب

شتم.  یو بعدم پرو باز شبید انیجر صله ندا صبح عطا حالم گرفته بود و حو
و  نیخواستم نگ ینمخوب  یبرگردم رو مود. ول دیکش یطول م یدو روز یمی

شما چه پنهون  ستیبفهمن که حالم خرابه. چون از خدا که پنهون ن هیبق  هیاز 
کشددته مرده اش  نمهیغوز خوشددم اومده بود. حاال نه اچل یعطا نیاز ا ییجورا

 !گهیخوشم اومده بود د الیخ یاه اصال ب ییجورا هیباشم. نه بابا! فقط 
 و گفت: دیدستم و کش نینگ
 تو؟ ییکجا یهو -
 جا چطو؟ نیهم -

 تو پهلوم و گفت: دیکرد و با آرنج کوب یدهن کج برام
 ریکجا سدد سیزنم معلوم ن یز مسدداعته دارم باهاش حر هیآره جون ننه ات  -
 کنه! یم

 دادم و گفتم: هولش
 امروز پا رو دم من نزار! نینگ الیخ یب -
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 ابو عطا! الیخ یاه بابا ب -
 کردم و باز هولش دادم و گفتم: یپوف

 !الیخ یآره بابا ب -
س هیامروز  می! بزن برنهیا - سا که  ییهمه اونا اریبه ابوعطا و مه میبمن یحال ا

 !میالخ حواله کن یب هیآدمن  یلین خکن یفمر م
واسه خودش قر دادن! خنده ام گرفته بود. زدم تو سرش  زیر زیشرو  کرد ر بعدم

 و گفتم:
 کنن! یجممون م انیبابا جمش کن االن م -

شگاه  یشد. جلو الیخ یو ب دیباالخره خند نمینگ  میشد رونیخورده ح هیدان
 نی. نگنیو بب ایهم زده بود ب یپیت هی! تا باالخره داداش جان نزول اجالل فرمودن

 کرد و گفت: یدست به کمر از سرتاپاشو وارس
 !ستینه بدم ن -
 !یدیبد دیو ند زیچراغ برق ما ه ریت نیا نیمرگ که توام ع -

سمت ت ششین نینگ سرش. تردادیو جمع کرد و رفت  شت   هیا ب ردادی. منم پ
 شددویدود نکیر بده عقرا ریخواسدددت دخترا رو ت ت تاث ی سدددت که مثال م

 همه راهو! نیره ا یم یبرداشت و سالم کرد. او ال ال ک
 گرم! تونیزیخانما! ظهر پائ -
سم بچه! نگ یعنی شنا ستش و  یلیخ نمیمن اگه تو رو ن سمتش و د مودب رفت 

 دراز کرد:
 .ردادیآقا ت ریظهر شمام ب  -
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داد.  ش دسددتباها یور هیلب ند  هیدلبرانه دسددتش و گرفت و با  یلیخ ردادیت
 و گفتم: ستادمیا نهیمنم دست به س

 !نیادامه بد رنیبگ دینه تو رو خدا منو ند -
 باز گفت: شیو زد باال و با ن نمشیع ردادیت

 ؟یینجایتوام ا هیکوچ یاهه آبج -
 روتون و برم! یعنی -

شد.  یخودش ساخته بود جا نم یکه برا یدیقالب جد نیا یکه انگار تو نینگ
 زد و گفت: دستاشو به هم

 م؟یخوب کجا بر -
 نیاز ا ردادمی. تردادیام برا خودم. زل زد به ت ینه انگار که منم اونجا آدم انگار

شو  یکل نیراحت بودن نگ شت به همون ذات خراب خود حال کرد و اونم برگ
 گفت:

 !نیشناسم هر جا شما بگ یرو نم ییجا نجایخوب من که ا -
 ر به اون نگاه کرد گفت:متفم نمی. نگنیباز زل زد به نگ و
 !نمیبب نیاوممم. بکار -
 دادم زدم: ینتونستم تحمل کنم حرص گهید
 !!!ددددددددددنینگ -
 تعجب برگشت و نگام کرد و گفت: با
 ؟یزن یسرمه چرا داد م هیچ -
 روتو و برم من! یعنی -

http://www.roman4u.ir/


 303 سوتسه 

 و گفت: سادیوا نیخونسرد اومد و شونه و به شونه نگ یلیخ ردادمیت
 خانم... نیگن نگ یمخوب راست  -

 و حرفش و قطع کرد و گفت: ردادیبرگشت سمت ت نینگ
 ....ردادی...آقا تنیصدام کن نینگ -
 زد و گفت: شویور هی یاز اون لب ندا یمیبرگشت و باز  ردادمیت

 صدام کن! ردادیپس تو هم ت یاوک -
 دهرو خور ایدوتا ح نیا یعنیرفته بود ته سددرم.  یسددر تمون داد. چشددما نینگ

 راه افتاد و گفت: لمسیر یلیخ نیآبم روش! بعدم نگ هیبودن 
 خوب نشونتون بدم! یجا هیتا  میخوب پس بر -
 کنارش راه افتاد و گفت: ردادمیت

 فست فود!؟ هی یسنت -
که  دمیبود که شن یجمله ا نیآخر نیهمون جا خشمم زده بود و جواب نگ من

 گفت:
 ؟یتو چه جورشو دوس دار -

سما منو رین  شتن و رفتن. پام و با حرص کوب ر ش نیزم دمیجا گکا ون و دنبال
تادم  بکارم ا یعنیراه اف بدون من بپ نیعمرا  تا  ر. خودم و  چوننیدو د  و برن د 

دوتا کالغ عاشق  نیبهشون رسوندم و دست انداختم و اون دوتا رو که داشتن ع
 رفتن از هم جدا کردم و گفتم: یشونه به شونه هم م

 .دیکن تیرو رعا یفاصله شرع ونیخانما و آقا -
 نگاه کردم و گفت: ردادیو به ت دمیچرخ بعدم

 !؟یآقا شما مگه خودت خواهر مادر ندار -
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 دستم و گرفتم و شوتم کرد و اون ور و گفت: ردادیت
 به خودشون ربط داره! شونیزندگ یچرا خواهر مادر دارم ول -
که  نمیتو سرم بمنم. نگ یو  خاکمن برم االن چه ن یعنیاز داداش ما.  نمیا ایب د

شددد و به حرفش ادامه داد.  یانگار با اون کار من رفته بود رو اسددتپ دوباره پل
داره که بدتر اصال ن نمیا لیدوتا از دست رفتن کال. اون که از مخ تعط نیا رین 
 به آسمون گفتم: وبه اسم مخ. سرم و بلند کردم و ر یزیچ
 ردم!امروز خودمو به تو سپ ایخدا -
 نیا میکه با هم بود یخودم حدسددم کامال درسددت از آب در اومد. تا عصددر و

سمول کردن. اول که تو سته بود یدوتا ملت و ا ش ستوران ن شت میر نهار  میو دا
که دو سدده تا دختره  یزیم هیبلند شددد و رفت سددر  نینگ دمید هوی میخورد یم

سته بودن.  ش شت.  یزیچ هی قهیچند دق هین شت گ غککا هیگفت و بعدم برگ کا
 و گفت: زیم یرو
 بس که نخ داد مرد رفتم برات شماره گرفتم. چارهیدختره ب دمید -

سنگ پا هم رفت ته سرش. لقمه شو  ردادیت نیا یچشما چیمن که ه یچشما
 و گفت: نیبا نوشابه داد پائ

 داد! ینخ م یبه ک -
 جوجه کبابشو زد به چنگال و گفت: مهیت هیخونسرد  یلیخ نینگ
 !زهیم نیاز تو سر ا ریغ گهید یبه بابابزرگ مرحوم من! خوب ک -

http://www.roman4u.ir/


 305 سوتسه 

شت و به م ییابرو ردادیت شت رخش قرار دا مین یکه تو یزیباال انداخت و برگ
سرم و نگاه کردم بعدم  شت  شتم و پ  هیکردم  نینگاه به نگ هینگاه کرد. منم برگ

 نگاه هم به اون مشنگ:
 ؟یبهش گفت یچ ن؟یمردم و اسمل کرد -

 و باز کرد و گفت: ششین نینگ
لش تو و ی. ازت متنفره ولنیکات کن نیخوا یم یگفتم تو دوسددت دخترشدد -

 !یکن ینم
 گفتم: نهیخنده و من دست به س ریزد ز یپ  ردادیت

 ؟یهست یوسط ک نیاون وقت نگفت خودت ا -
 جوجه کبابشو قورت داد و گفت: نینگ
خواسددتن  یاز تو! امروز م ادیبدم م نقدرمیچرا؟ منم گفتم دختر خاله اشددم. ا -

تو تنها  که با امیبه من التماس کرد باهاشددون ب ردادیت یول رونیب انیب ییدوتا
 !ادینباشه! از بس که از تو بدش م

 لب ند بهش زد و گفت: هی نیدر حال مرگ بود. نگ یاز خوش ردادیت
 شماره شد چندتا!؟ نیخوب با ا -
 نگاه کردم که گفتم االن از ذوق نیگبرگشددت و به ن یحالت خوشدد هیبا  ردادیت

و پنج سددالشدده؟؟!!! مغزش تو پونزده  سددتیداداش من ب نیواقعا ا یعنی. رهیبم
 زده به خدا! خی شیسالگ

 شده باشه! ییفمر کنم هفت هشت تا -
 کارشناسانه سر تمون داد و گفت: یلیخ نینگ
 !یدار شرفتیپ یجا یخوبه! ول -



wWw.Roman4u.iR  306 

 

 خنده و گفت: ریزد ز ردادیت
 !یهست یک گهیکم آوردم تو د گهیبا من دبا -
 و باز کرد و گفت: ششین نمیکنم. نگ یم یدارم زندگ ایمن با ک نینیب

 !نمیمن نگ -
 گرفت و برگشت سر خوردنش و گفت: نیبا خنده نگاهشو از نگ ردادمیت

 !یخانم -
 کردم و گفتم: یسرفه مصلحت هی

 !نجامیدر ضمن منم ا -
 و گفت:باال انداخت  یشونه ا نینگ
 !یخوا یبچه م نیاز جون ا ی! چگهیخوب پاشو برو د -

 :بشقابش و گفت یبا اخم چنگالشو ول کرد تو نیگرد شده بود. نگ چشمام
 ی! ببیخوره! بدترک یحالش به هم م  تتیبهت بگه از ر یبابا به چه زبون -

 قواره! زشت!
 شد. یبازتر نم نیدهن من از ا یعنی

 به من؟! یبند یخودتو م یروز! چرا همه صفتاتو چه مرگت شده ام نینگ -
زد سر شونه ام! برگشتم و  یمیعالمه فحش بارش کنم که  هیخواستم  یم هنوز

شماره گرفت.  نیهمون دختره اس که نگ دمید به من نگاه  یجور هی یعنیازش 
 آرم! یشوهرش بوده من اومدم دارم از چنگش درم ردادیکرد انگار ت یم
 ن!م یجاتو بد شهیم -
 دم. پرو. اخم کردم و گفتم: یمعلومه که نم تیترب یب
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 ؟یچ یاونوقت برا -
 هیردم ک نینگاه به نگ هیترکه!  یمعلوم بود داره از خنده م نیاخم کرد. نگ دختره

زد که اونم ابروهاشددو داد باال و نگاش  ردادیلب ند به ت هی. دختره ردادینگاه به ت
 دختره و گفتم:زدم رو شونه  یکرد. بلند شدم و دست

 !ش؟یفرما -
 کرد و گفت: یشیا یدختر

 گهیخوادت؟ د ینم یفهم یخورده عزت نفس به خرج بده دختر جون! نم هی -
 بگه؟ یبه چه زبون

به اون دوتا که منو انداخته  زیگفت االن؟ چشددمام و ر یچ نیا جان کردم و 
شتن به نما شون دا سط و خود س ره ا شیبودن و  ین مکه راه انداخته بود یم

صندل یمنم م یرینگاه کردم. خوب وقت حال گ دنیخند سه.  رو زدم کنار  یر
 و بهش گفتم: سادمیو رخ به رخ دختره وا

 ....نیبب -
 دستم و زدم به لبم و گفتم: بعدم

 بود؟ یاسمت چ -
 چونه اش پروند: ریبود که دستشو زده بود ز نینگ
 مهسا! -
 ...ینیب یآقا که م نیمهسا جون... ا نیآهان! بب -

 و ادامه دادم: ردادیشونه ت یو زدم رو دستم
 داداش منه! -
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گد پامو ل ردادیبندم! ت یم یدختره به پوزخند باز شدددد. فمر کرد دارم خال لب
لگد بهش  هیمنم همون جور  یکردم. ول یو خراب م شددونیکرد که داشددتم باز

 پروندم و ادامه دادم:
 اون دختره نمبتم دوست منه! -

که پ ته  یبه آش نهیهمچنان دست به س نینگاه کرد. نگ نیک به نگبا ش دختره
 کرد. دوباره زدم رو شونه دختره که نگام کنه و ادامه دادم: یبود نگاه م

شهر  نایا زمیعز - ست دختر تو  صد و پنجاه تا دو سملت کردن. داداش بنده  ا
 کرده.واسه خوشه سوا  ییده تا هی نجایکه اومده ا روزمیخودمون داره از د

سا خانم که د چارهیب شده بود جا تیماه! م ریبود غ یهمه چ هیشب گهیمه  یسا 
سا!!! نگ ست جلو گهید نیمه  شو بگ ینتون ره خنده. دخت ریزد ز یو پ  رهیخود

 نیگشت که ا یشده بود کم کم داشت دوباره رنگش بر م دیکه رنگش اول سف
 گفت: نیشد و رو به نگ کیکرد و به سرخ نزد ادیبار رنگشو ز

 !یشعور یب یلیخ -
 براش تمون داد و گفت: یدست نینگ
 یرسدما نخ م رونیکه با دوتا خانم اومده ب یتو که به پسدر یشدعور ینه به ب -
 !ید

 گفت: یبا حالت مس ره ا بعدم
 ذره عزت نفس داشته باش! هی -

 پرو پرو صداش زد: ردادیو راه افتاد که ت دیبا حرص پاشو کوب دختر
 !مهسا جون -
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دسددتشددو به حالت تلفن گرفت کنار گوشددش و بهش  ردادیبرگشددت و ت دختره
 چشمک زد و گفت:

 بهم زنگ بزن! -
باره پ  نینگ حال ریزد ز یدو نده و دختره در  داد  یلب فحش م ریکه ز یخ
به  یبا خوشدد نیو نگ ردادی. ترونیبرداشددت و رفت ب زشددونیاز سددر م فشددویک

 از رفتن دختره گفت: بعد ردادیکردن. ت یشاهمارشون نگاه م
شر شیواقعا نما - شون باز  یعنیبود.  یمح سه رفقا بگم امروز چه کردم دهن وا
 مونه! یم
شون نگاه کردم. که نگ با سف به جفت سرد نیتا سر  تونیدونه ز هی یبا خون زد 

 چنگال و گفت:
 !ادیبدشون م شیسر یدونست پسرا از دخترا یدختره نم نیا -
گاه کرد.  ردادیبه ت و جام. ت یعنین که منم اون گار  نه ان گار  گالشدد ردادیان و چن

 گفت: یزد سر چنگالشو با لحن فضول تونیز هیبرداشت و اونم 
 ؟یدون یکه م یخودت به چند تا پسر شماره داد -

 دهنشو کج کرد و گفت: نینگ
 !ستیبه تو مربوط ن -

 ینگاهشددو م نیابروهاشددو داد باال. ا ردادی! تنایشدددن با هم ا یمیصددم چه
چماره اس دوست پسر  نیمرد که بدونه نگ یم یشناختم. االن داشت از فضول

 نه! ظرز غکام و برداشتم و گفتم: ایداره 
 !نیها نمن یمس ره باز نیا یهم منو قاط گهی! دنیشعور یجفتتون ب -

 گفت: الیخ یبود که ب نینگ
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 !میب ند میخواست یبابا م ریس ت نگ -
 هر نشستم. نمبتا. حاال گهید زیم هیفتم و سر و بعدم ر میکرد یدهن کج براش
 بود: ردادی. برام اس اومد. تدیدلتون خواست بمن یغلط

 ؟یاریدر م هیادها چ نیا -
 برو بابا نثارش کردم و نوشتم: هیو نگاش کردم و  برگشتم

سر خر باشم؟ تنهاتون  ؟یواسه چ یخوا یم یخوش باش! آبج نیشما با نگ -
 !نیگکاشتم راحت باش

 مشغول خوردن شدم. جوابش زود اومد: و
 . ننر!ریبرو بم -
و  ردادیشددناختم. و ت یو م نیاز داداش ما! خوب ناراحت نشددده بودم. نگ نمیا

خاطر ا نینبود ا یالیپس خ نیبهتر از نگ مهیکارم کردم واسددده  چل  ن منو م
صه م شون کرده بودن. حاال فمر کردم االن از غ . مگه از رو رفتن. رنیم یخود

زدن از  رونیاز ب دهر و کر کردن! تازه بع ییته نهار نشددسددتن اونجا و دوتا تا
رسدتوران بهش سداخته بود به شدماره  یتو شینما یکه حسداب ردادیرسدتوران ت

شددون و بمشدده اونجا.  یمیکه گرفته بود زنگ زد تا باالخره موفق شددد  ییها
ن خواسددت یم نیقرار گکاشددت. دوباره با نگ ممتین هی یپاک رو یباهاش تو

سمل کنن. دختره اومد من و نگ سته بود گهید ممتیه نی یرو نیمردم و ا ش  مین
شون م ستفاده چ ردادی. تدید ی. دختره مارو نممیکرد یو نگا سو ا شت یهم   دا

ه و بگه بر نمیندا بده و نگ هی ردادیذاشددت تو فرقون. قرار بود ت یمخ دختره رو م
ر من غ یو ب ندن. هر چ رنیو بگدوست پسرشه و خالصه حال دختره ر ردادیت
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با ب با که  تایبر الی یزدم  نه خ ریگ شددونیم دو ند یم یکل ریدادن  نم . ممیخ
د و با دسددتش بو وهیآب م هی نی. نگمینشددسددت ممتین هی یرو نیبا نگ یمجبور

 خورده که گکشت. نق زد: هیدقت زل زده بود به اونا. 
 !ایگه ب یپس چرا نم -
 :پوزخند بهش زدم و گفتم هی

کنه!  یدختره رو ول م یراحت نیبه ا یفمر کرد یجونور و نشناخت نیتو هنوز ا -
 نداره! یکه دوم هیآشغال هی

 خورد. یاشو م وهینگاهشو از دختره برداره تندتند آب م نمهیبدون ا نینگ
 !ردادی! دختره رو رفته تو حلق تگهیاه خبر بده د -

 روم و برگردونم و گفتم: من
ر برابر د نی. اصددال انیکن یرفته قرار بود نقش باز ادشیاالن  دردایباور کن ت -

 کنه! یدخترا خودشو گم م
شت. ول نینگ شو از اون برندا شت حالم بد م یبازم نگاه شد.  یمن واقعا دا

 با حرص گفت: نمیداداشم داشت جلو چشممم....پوز! نگ
شت  - ست!  ه *و*ض*ی هیواقعا دادا نگاهش  میرفته ما دار ادشیبه تمام معنا
 !میکن یم

 تمون داد و گفت: یسر نیگفتم بهش. نگ یم یچ
 خودم متاسفم که روزمو... یبرا -
 به من کرد که منم شونه باال انداختم و گفتم: ینگاه و
 راحت باش! -

 اونم ادامه داد: که
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 حروم کردم. داداشت اصال جنبه نداره! ردادیمثل ت یاحمق هیبا  -
 د شدم و گفتم:که کالفه شده بودم بلن منم

 خوره! یشما به هم م یمس ره باز نیرم. حالم داره از ا یمن که دارم م -
 دستم و گرفت و گفت: نینگ
 !رمیمعرفت تو رو بگ یداداش ب نیحال ا دیقبلش با یول میر یبا هم م -
 یقدماشددو بلند بر م نیکش راه افتادم دنبالش. نگ نیو منم ع دیدسددتم و کشدد و

ودن. و دختره نشسته ب ردادیکه ت یممتیرفت سمت همون ن یداشت و تند تند م
ستش هم پاک آم هیبا  شته بود و با اون د ست منو نگه دا ستش د رفته شو گ وهید

جا خورد.  ردادیاونا زد رو ترمز! ت یخورد. درسدددت جلو یازش م یبود و با ن
 به نگاهم هینگاه به دختره  هیلباش نگه داشددت و  نیاشددو ب وهیآب م ین نینگ

 کرد و با پوزخند گفت: ردادیت
 بد نگکره؟! -
داشددت. اومد دهنشددو باز  یاومده بود با ما چه قرار ادشیخر انگار تازه  ردادیت

 کنه که دختره طلب کار گفت:
 شما!؟ -

به ت وهیاز آبم گهیهورت د هی نینگ ند  با پوزخ گاه کرد و  ردادیاشددو خورد و  ن
 گفت:

 دن! یم حیتوض ردادیآقا ت -
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ند بل یبودن قوط یچندش خال یصدا دیاشو هورت کش ورهیقطره آبم نیآخر و
رو از دهنش  وهیآب م یقوط نیمونده بود. نگ نیدهن نگ یرو ردادیشددد. نگاه ت
 بار به دختره گفت: نیدور کرد و ا

 !نیخوش باش -
! سر ابونیسمت خ میراه افتاد نیبا نگ ییکردم و دوتا ردادیبه ت ینگاه متاسف منم

منده شر یسطل. من که حساب یرو با حرص پرت کرد تو یخال یقوط نیراه نگ
 بعد از چند لحظه سموت نی. نگمیتند تند از اونجا دور شد نیشده بودم. با نگ

 گفت:
  *و*ض*ی و خرن؟! نقدریچرا پسرا ا -
 !دیجو یو بهش نگاه کردم. داشت لبشو تند تند م دمیکش اه
 به منم بگو! یدیاگه فهم -

عطا افتادم . واقعا پسددرا موجودات مسدد ره  ادیبود. منم که باز  پمر شددده نینگ
هدفشددون فقط اذ یا گار  ها چ تیبودن. ان که  یزیکردن دختراسدددت. تن هم 

که  میگرفت یم یتاکس میهاست! داشت چارهیبراشون مهم نبود احساسات اون ب
 اومد طرز ما! ی. داشت مدمیو از پست سرم شن ردادیت یصدا

 سرمه! -
 گفت: ردادین توجه به تبدو نینگ
 ؟یآ یم -

شدم. ق ردادیت نمهیتمون دادم و قبل از ا سر سوار  سه  صب افهیبهمون بر  شیع
 نیبا ا نیمنو برد جلو نگ یشددعور آبرو یداشددت. مسدد ره بره گم شدده ب دنید

 حیکرد. منم ترج یو نگاه م رونیداشددت ب نیهاش!. نگ یک*ث*ا*ز*ت کار
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بود. فعال حوصددله  ردادیزنگ خورد. ت میدادم سددموت کنم. همون موقع گوشدد
 باهاش حرز بزنم. رد دادم که اونم اس داد: داشتمن

 ؟یر یم یدار یکدوم گور -
 یشددعور. من که امشددب به بابا زنگ م یبه تو چه برو به الس زدنت برس. ب -

 زنم!
 !یخور یتو گ..ه م -
 افته! یبه گ..ه خوردن م یک ینیب یحاال م -
 بزن!زنگ  یتو جرات دار -
رد. ب یهنوز از بابا حسدداب م ردادیبود که ت نیا شیجوابش و ندادم. خوب گهید

با دراز، برا یچون عالز بود و دسددتش جلو با  نیهم یبا زبونش کوتاه بود. 
تو  یمن خرج عالف اریگفت برو خودت خرجتو در ب یبابا م یکار نیکوچمتر

 دم. دوباره اس اومد: یرو نم
 ام خونه! یمن که م -
 دم! ی! من رات نمیگرد یبر م یش یم مگ -
 کشتمت! نمتیسرمه بب -
 !یکه بود یگمشو برو با همون آشغال -

 نگام کرد و گفت: نینگ
 گه؟ یم یچ -

 باال انداختم و گفتم: یا شونه
 زنه! یزر م -
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 باال انداخت و گفت: یهم شونه ا نینگ
ن نداره. م یم ربطداداشددت. البته به تو ه ینداره کارا ی! به من ربطالیخ یب -

شت ا شدم که دادا شت که جلو نقدریفقط ناراحت  شم ما ا یشعور ندا  نیچ
 !ارهیادها رو در ن

 !یشناس ینم نویخوام. گفتم که تو ا یمن معکرت م -
 داد و گفت: یکش و قوس نینگ
 بسمتبال! میبر یا ی! مالیخ یب -

 نم که گفتهداد. اال یناراحت بودنش و طول نم یلیبود. خ نیهم نینگ یخوب
ه شددونه بره. زدم ب ادشی زیخواد بره بپر بپر کنه همه چ یم یعنی یباز میبود بر

 اشو گفتم:
 !انیطاها و دوستاشم ب نمیزنگ بر هینظرت چ -
 هستم! نویول ا یا -

 و در آوردم و شماره طاها رو گرفتم: میگوش تند
 جانم؟ -
 ؟یچماره ا یبال پسرم. عصر یجانت ب -
 سرمه؟ -
 گوشم!به  -

 و گفت: دیخند
 کار؟ یب یعصر -
هوم؟  ؟یبسددمتبال واقع نیزم هیگم.  یکه م یبه آدرسدد یایب یتون یخوبه م -

 ؟یهست
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 !میول پسر آره که هست یا -
 !انیبگو ب یدوستاتم خواست -
 !می. اومدادیآدرس و بفرست ب -

 و قطع کردم و گفتم: تماس
 !انیحله بچه ها دارن م -

 اد و گفت:نشون د شویگوش نمینگ
 !میدور هم خوش باش انیگفتم ب اسمنیو  یمنم به سور -

 تمون دادم و گفتم: یسر
 خوبه! -

 گفت: نینگ که
ار . دوباره مثل اون برمیبگ نشددویکجاسددت ماشدد نمیبب مایواسددا زنگ بزنم ن -

 !یبه تاکس دمیواسه رس میبر ادهیپ لومتریده ک میمجبور نش
 بد بود. یلیول. اون بار خ یا -
ش مایزنگ زد به ن دمبع شده ب میکه بر میخوا یم نویکه گفت ما  میرسالن. قرار 

 عایوا دیلباس سددف نیا یتو نیخودش اومد پائ مای. نرمیازش بگ مارسدداتنیدم ب
 یمیاون  نمهیمن انگار روحش تازه شددد. مثل ا دنیکرد. با د یاش فرق م افهیق

 هی.سددر راه میو راه افتاد. میو گرفت نینمرده. باالخره ماشدد یسددرمه هنوز اقدام
 یاز آشناهاشون بود و گاه یمیکه مال  یسالن میو رفت میهم کرد دیخورده خر

. طاها و دوسددتاش اونجا میدیرسدد ی! وقتمیکن یاونجا باز میداد بر یاجازه م
 بودن و در کمال تعجب رها هم همراهشون بود.
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 نیما اومد سمت ماش دنیبودن. طاها با د ستادهیا یپژو نقره ا هیشون کنار  همه
 و گفت:

 !م؟یساعته عالف میبابا ن نیکجا -
 و زد و با اخم به در نگاه کرد. ریدزدگ نینگ
 .دیاز داداشم طول کش رمیبگ نیماش میرفت -

 :دمیشد. من پرس یدرا قفل نم انگار
 ن؟یاومد نیبا ماش -

 زد و گفت: یش ندین طاها
 باباشو دو در کرده! نیکاوه ماش -

 ال انداختم و گفتم:با ییابرو
 !نامهیبدون گواه رنتونیبگ یگ یآخه بچه نم -
 به کاوه زد و گفت: یتنه ا دیام
 نامه داره! ی! گواههیدوم مهین القید نیا -
سرت هیبا  و س یح ست به   دیپر نهیبه کاوه نگاه کرد که خنده ام گرفته بود. رها د

 وسط بحثمون و گفت:
 منم که برگ چقندرم نه! -
 ؟یکن یچمار م نجای! تو ایآه گفت -

ود و درا کرده ب یقاط نیا ریگرفت باز دزدگ یم یکشت نیداشت با در ماش نینگ
 نگاه به ما کرد و گفت: هیشدن. رها  یقفل نم

 !امیخواستم ب یخوب منم م -
 اومد سمت ما و گفت: طاها
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 !میآورد نویا یبا چه ممافات یدون ینم -
 فتم:و دست به دست کردم و گ دیخر پاکت

 چطو؟ -
 تمون داد و گفت: یبه طاها اخم کرد و طاهام سر رها

و بردارم  نیخواسددت از ما بمنه! حاال ا یم یعطا اون بار چه پوسددت یدیند -
به  دیخانمم شدن نیا اره؟یسدرم م ییعطا چه بال یکن یفمر م نجایا ارمیهمرام ب

 یباز عطا یکل یچیه گهی. دامیخوام ب یکه منم م لهیبه پ لهیبچه ها زنگ زدم پ
 .مشیاریب میتا تونست میدرآورد

 ؟یباز یچ یچ -
 با خنده گفت: رها

 !یگیم یبفهمه چ یعطا خال یجا -
 زد و گفت: یش ندین طاها

 .ستیحاال که ن -
 :دمیپرس دوباره

 ؟یچ یعنی یعطا باز -
 بود که جواب داد: رها

 !یباز سیپل یعنی -
ه شددده که کالف نیده ام گرفته بود. نگ! خنهیافتاد که منظورشددون چ میدوزار تازه

تمون داد و  یسددر نیزد که درا ناگهان قفل شددد. نگ نیبه در ماشدد یبود لگد
 گفت: نیرو به در ماش یجد
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 زد! یبهش تو سر دیکه زبون نفهمه با یبچه ا -
 برگشت سمت ما و گفت: بعد

 ن؟یگفت یم یخوب چ -
کردن. رو به  یوار به ما نگاه م اسددمول افهیق هیبا  نایو طاها ا دمیو رها خند من

 طاها گفتم:
 ن؟یدر آورد ی...عطا بازدیپل یخوب چه جور -

 باال انداخت و گفت: یشونه ا طاها
به یچیه - و بعد سددر  رونیب میاز خونه زد یبهونه ا هی. هر کدوم جدا جدا 
 یپل نایا دیرم خونه ام ی. من به مامان گفتم ممیو اومد میبا هم شدددد ابونیخ

ست شت انگار!!!! هم دیکنم. رهام خر یباز شنیا  نیاالنم عطا بفهمه من ا نیدا
 ...نجایو همراه دوتا از دوستام ور داشتم آوردم ا

 یفرع ابونیخ هی یخورده چپ راه بود و تو هیبا دسددتش به محل سددالن که  و
 خلوت بود اشاره کرد و گفت:

 کنه! یرسما آپزم م -
 هولش داد و گفت: نینگ
 سددرخر یب گهی. امشددب دیباز میبر نی! بزی! حاال که اومدگهید الیخ یب -
 !میکن یم یباز یحساب نیزم هی یتو

 و گفت: دیها رو از دستم کش یپاکت خوراک رها
 زنم! یمنم براتون دست م -

 مزه پروند: طاها
 !ینمن یهمه اون پاکت و خال یزن یکه دست م یکن موقع یفقط سع -
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 انداخت و گفت: بوناینگاه به سرتا ته خ هی دیام
 !هیپرت یجا ییخدا یول -

 رو باز کرد و گفت: یدر اصل نینگ
ما  لیفام نیا یکه! ول سددتین یقبال انبار بوده. اصددال سددالن واقع نجایآخه ا -

شماره ا ست کرده. اگه دقت کن نجایچون خودش ورز سوله هام  هی. بقیرو در
 انبارن!

 تمون داد و گفت: یسر بعدم
مجموعه  یبرا سددانسددمی! حاال بابام به من قول داده بعد از لگهید هیدار هیما -

 رو ب ره! یآزاد
کنار هم  ابونیکه تا ته خ یتا سددوله ا شیو هم زمان به پنج شدد دمیخند همه

ه سالن همون ک لیتو. سه میرفت نینگ یی. با راهنمامیشده بودن نگاه کرد فیرد
 م گفت:کرد. بعد کیمال اون بود اومد و با همه سالم و عل

 کنن برن. بعد سالن مال شما! یسالنن دارن جمع م یبچه ها تو -
 گفت: نیرو به نگ بعدم

 ن؟یاومد نیبا ماش -
 آره! -
 نداره. تیامن ادیز نجایتو محوطه! ا نیاریب نارویماش -

 به ما کرد و گفت: ینگاه نگران رها
 !؟نجایا میاومد یپس ما رو چه حساب -
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ند لیسدده قت رها رو برا خدابا د که   یلیاسددپرت خ پیتو اون ت ییاز کرد 
 اشو صاز کرد و گفت: نهیو ناز شده بود که طاها س یعروسم

 تو. میآر یم نارویماش میر یما م دیشما بفرمائ -
شددد و کنارش با اخم  کیدو قدم آروم آروم و نا محسددوس به رها نزد یمیبا  و
 گفت: نینگحواله طاها کرد و رو به  یور هیخنده  هی لی. سهستادیا

ش شتریچند وقت پ -  دایاز بچه ها رو از جلو در بردن. البته بعدش پ یمی نیما
 تو! نیاریو ب نتونیخوب بهتره ماش یشد. ول

سه یسر نینگ سالن! نگ لیتمون داد و با  ست داد و اونم رفت تو  فتاد راه ا نید
نگاه  روایبود و در و د سددادهیچنار وا نیسددمت در و رو به کاوه که همون جور ع

 کرد گفت: یم
 !گهیتو د اریو ب نتیماش ایخوب ب -

راه افتاد و رفت. رها با اضددطراب  نیکرد و همراه نگ یحرکت هیهم باالخره  کاوه
 نگاه کرد و گفت: واریبه در و د

 نداره؟ یبرا خودمون خطر یسرمه مطمئن -
 !ستین ی. مشملنجایا امیآره بابا. من االن دو ساله دارم م -

 از رها فاصله گرفت و گفت: لیرفتن سه با طاها
شرو  نمن. چ گهید الیخ یب - سر خ ینم یزیرها!   قهیده دق ابونیشه. بابا تا 

 !ستیپرت ن ادمیراهه! ز
شدددن سددالن همون جا  یخال ینگفت. برا یزیچ گهیتمون داد و د یسددر رها
کنن. که زدم به  یگفت دارن لباس عوض م لیچون سدده میراهرو نشددسددت یتو

 رها و گفتم: شونه
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 م؟یبزن دید میبر -
 خنده و گفت: ریزد ز یرها پ  که
 !یآشغال یلیخ -

س دیو ام طاها ست به  ا زدن ب یداده بودن و با هم حرز م هیتم واریبه د نهیکه د
شتن و ما رو نگاه کردن که من به رو ست رها  اوردمیخودم ن یخنده رها برگ و د

 و گفتم: دمیرو کش
 .استیح یبچه ب نیرفت تو! بس که ا یز مبود که صا نیاگه نگ -

 و زد به شونه ام و گفت: دیباز خند رها
 حالل زاده است. -

 یسددور یبرگشددتن. ول اسددمنیتو با  ارنیب نارویو کاوه که رفته بودن ماشدد نینگ
! کاوه هم کنار اون دوتا ادیتونه ب یزنگ زد و گفت براشددون مهمون اومده نم

ردن و ک اسددمنینگاه به  هیبه اون دوتا گفت. اونام  یزیچ هیو  واریزد به د هیتم
 هیکرد و بعدم برگشت و  یرفو به رها مع اسمنیاول  نیخنده! نگ ریزدن ز یپ 

باره  ییو سددده تا نیچشددم غره به کاوه رفت که اونم سددرش و انداخت پائ دو
 . زدم به شونه اشو گفتم:دنیخند

 ه؟یچ انیجر -
 خنده اش گرفته. ماسمنی دمیتمون داد که د یسر نمینگ
 شده؟ یمرض چ -
 کرب*ا*س*ن! هیسر و ته  یپسرا جون به جونشون کن نیا -

 گفت: اسمنیو بزنم خود  نینگ نمهیاز ا قبل
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 هیره سددمت  یپسددره داره م نیا دمیاومدم تو د یبابا من داشددتم م یچیه -
ش شماها ننیما س هی. نیامدی. فمر کردم  سر هینمنه با  دمیلحظه تر ه رو ب فوج پ

 رو بشم!
 خوب؟ -
به من م نمیب ی! اومدم برگردم مگهید یچیه - با ک یبرگشددته   یارکار د یگه 

 خوشمل خانم!
 تو هم و گفت: دیصورتشو کش رها

 بلده؟ زایچ نیاز ا القمیجوجه خروس د نیا -
ست چویسوئ نیخنده و اونا نگامون کردن.نگ ریز میکه زد میما بود حاال ش تو د

 گفت: انداخت و نیباال پائ
 تو؟ میبر -
 با تعجب گفت: نیخنده. نگ ریز میزد یحرفش من و رها پ  نیا با
 چه مرگتونه؟! -

 به شونه اشو گفتم: زدم
 با رها درست صحبت کنا! یهو -

 تمون داد و با اخم گفت: یهم سر رها
 من ازت بزرگترم! یچ یعنیگه  یم راست

عوره شدد یهمه ب نیا که نی. خاک برسددر نگمیبرگشددتم و نگاش کرد نیو نگ من
جور  نیهم نیکنه! من و نگ یم یمیمن و با رها که تازه باهاش آشددنا شدددده 

 خنده و گفت: ریکه زد ز میکرد یخجالت زده نگاش م
 سر کار! نیول خوب رفت یا -
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 با حرص گفت: نینگ
 ما رو ؟ یمس ره کرد -

 تمون داد و گفت: یهم سر رها
 !!یا -

 فت:و گ نیانگشتو گرفت سمت نگ بعد
 با من درست صحبت کنا!!! یول -

 برگشت و به من گفت: نینگ
 دن؟یخند یم یحاال واسه چ -

 باز شده بود کردم و گفتم: ششیبه رها که ن ینگاه
 یبچه ها دارن لباس عوض م میگفت صبر کن لیتو که سه میبر میخواست یم -

 کنن...منم...
 وسط حرفم و گفت: دیپر نینگ
 توپه! مالیورزشمارن ه نای...بابا امیبزن دید میبر نی..بدویوا -
 و هول داد و گفت: نینگ اسمنی

 شعور داشته باش! -
 و گفت: دیدست ما رو کش نینگ
 آد. ینم رتونیصحنه ها گ نیاز ا گهیبابا د -

ا ب یبرد سمت در که در سالن باز شد و چند نفر یمارو کشون کشون م داشت
ودمون و خ میستادیزود وا دنشونید. با رونیو کفش اسپرت زدن ب یساک ورزش
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گاهمون کردن  ی! وقتیالیخ یبه ب میو زد نارمون رد شددددن. خوب ن از ک
 برگشت و گفت: مشونیتا بنا گوش باز بود. وسط راه  شاشونمی.ن
 جا گکاشتم. یزیچ هیمن  -

 جنبه و برگشت یخواست صحنه رو واسه خودش دوباره تمرار کنه ب یم انگار
 رفتن پسرا گفت: با نیسمت سالن! نگ

 لباسشون و عوض کردن! گهید میبر -
پشددت سددرمون  نامیسددمت سددالن. طاها ا میراه افتاد میتمون داد یسددر ماهم

شد سالن که  شونیما.  دنیهنوز اونجا بودن با د یده نفر هی میاومدن. وارد   م
 صداشو نازک کرد و گفت:

 نامحرم! یوا -
شد. ب یصدا که صدا نیسمت زم میرفت الیخ یخنده جمع بلند   سوت یکه 

ود و ب ستادهیا شیکه با ساک ورزش لیمتلما باال رفت. سه یاومد و سر و صدا
 گفت: هیما برگشت و رو به بق دنیزد با د یحرز م گهید یمیبا 
 بچه ها! گهید نیزود باش -

از  یمی یدادن که نرن! رها رفت و رو یپروندن و کشددش م یمزه م یه اونام
ه و دست ب ستادنیلن نشست. طاها و دوستاشم کنار رها اکنار سا یها ممتین

 یول کردن نگاه کردن. یرفتن دست دست م یبه پسرا که هنوز داشتن برا نهیس
 گفت: اسمنیدستاشو زد به هم و رو به من  الیخ یب نینگ
 بچه ها! االی -
سبد و  دیخودش دو و شرو  کرد در هیطرز  شت و  کردن. منم  بلیتوپ بردا

سف سمنیت کردم. شالم و  شویک ا شه و دو هیانداخت  ف . نیدنبال نگ میدیگو
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 یپرتاپ که صدداز افتاد تو سددبد. که صدددا هیکرد و بعدم  بلیچندتا در نینگ
سه  و رونیرفتن ب یداشتن م شونیسوت و دست از طرز پسرا اومد که چند تا

 زد یم بلیداشت در اسمنیبودن. حاال  ستادهیا لیچهار نفرشون هنوز کنار سه
 نایکرد. رو به طاها ا یدستاشو به دو طرز باز کرده بود و داشت دفا  م نیو نگ

 گفتم:
 ! شب شد!گهید نیایبابا ب -

سمنی یوقت ست نگ ا سبد دو نیاز د سبد  یو توپ و تو دیفرار کرد و به طرز 
 دست به کمر از وسط سالن داد زد: نیانداخت. نگ

 سالن فقط مال ماست! یگفت لیسه -
 !میر یم میدار آره آره -

 به در اشاره کرد و گفت: نینگ
 قربون دستت زودتر! -

ستاش دورشو گرفته بودن کرد  یدوباره نگاه لیسه سمت رها که طاها و دو به 
 و گفت:

 بابا. میرفت -
 گفت: نیرو به نگ بعد

 !ایب قهیدق هی -
 نیپسرا بالخره آخر هیهمون جور دست به کمر رفت سمت سهل که بق نینگ و

 ییهاشددون و هم درآوردن و رفتن. با رفتن اونا باالخره طاها سددو یه بازمسدد ر
سر  یتو ییدوتا اسمنیمن و  انیشرتشو در آورد و دوستاشم اماده شدن تا اونا ب
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سط انداخت یتوپ هیو  میو کله هم زد سته بود  میهم اون و ش سبد. رها که ن تو 
حرز زدنش با  باالخره نمیها رو درآورد و مشددغول شدددد. نگ یپاکت خوراک

 تمام شد و اومد. لیسه
 گفت؟ یم یچ -
داد و گفت در و قفل کنم و  دویتونه بمونه! کل یره خونه نم یداره م یچیه -

 چراغارو هم خاموش کنم!
 و گفت: نیتمون دادم که طاها اومد وسط زم یسر

 ؟یبا ک یک -
 به ما انداخت. رفتم جلو و گفتم: ینگاه و
 . چطوره؟نیاسمیوه با من و . کادیبا تو و ام نینگ -

 انداخت و گفت: نیبه نگ ینگاه راض طاها
 !هیلیخ ستیکه کاوه چلمنگ با ما ن نیهم -
طرز  دیچنگ زد و دو اسددمنیکاوه لهش کنه توپ و از دسددت  نمهیقبل از ا و

 بود که گفت: دیسبد. ام
 اندازه؟ یجامپ بال م یک -

کرد با  یم یاکت پفک و خالکه داشددت پ میهمه هم زمان به رها نگاه کرد که
 حرکت ما به سرفه افتاد و گفت:

 !شهیبه جون خودم هنوز اول -
 توپ و انداخت تو سبد و گفت: طاها

 ب ور! یخواست یتوپ و بنداز بعد هر چ ایپاشو ب -
 تموند و گفت: شویپفم یدستا رها
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تونم تو دروازه  ی. دروازش هم که باالسددت من نمسددتمیمن بسددمت بلند ن -
 !سمیوا

 با خنده گفت: نینگ
 بسه! یستادیبار تو دروازه وا هیشما همون  -

 باال انداخت و گفت: یشونه ا رها
 حد بلدم! نیمن در هم -

 توپ انداخت باال و گرفت و گفت: طاها
 ؟یتوپ و بنداز یتون یکه م ینجوریا -

 بلند شد و گفت: رها
لدم. بچه بود گهید نویآره ا - نداخت یو م . توپمیکرد یم یباز میب اال و ب میا

 ...میگفت یو م یمیاسم 
 وسط حرفش: دمیپر
 بنداز! ایخوب...ب یلیخ -
 به ساعتش کرد و گفت: ینگاه اسمنمی

 !میزنتوپ ب یباز هینشده  شیتا ش نیایدنبالم. ب انیب شیمنم گفتم ش -
بدون  میکن یباز یازیو توپو انداخت. قرار شد امت ستادیوا نیاومد وسط زم رها
س شه پا یباز یشد کوراتر یمور برد نما شد ده تا با ر اول. کوارت انیکرد. قرار 

ست ما.  رها توپ و انداخت و بازم قد دراز کاوه به کمک ما اومد و توپ افتاد د
ر و صدا و س شهیاز شمستن ش شتنندا یو با دوتا سبد و نگران یباز نیزم یتو
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به نفع ما تمام شددد و  هشددت -چسددبه! کوارتر اول ده یبه آدم م یحسدداب یباز
 گفت: دی. اممیخورده استراحت کن هی میرفت
 که بدنمون سردنشه! مینینش یلیبچه ها خ -

و از  لمیزنگ خورد. موبا لمیخوردم که موبا یموافقت کردن. داشتم آب م همه
 بود. ردادی. پووووز تدمیکش رونیشلوارم ب بیج
 !گهیگه د یم یچ نیا -

. من که هیکارا مسدد ره باز نیا دمیبعد د یول خواسددتم جوابشددو ندم یم اول
نه  یجواب دادم ول نیهم یقبال گفته بودم. برا نمیشددناختم به نگ یبرادرم و م

 نشده: یچیفمر کنه ه ردادیکه ت یجور
 هان؟ -
 ؟یرفت یهان و مرگ! کدوم گور -
 !ستین یتو هم اصال خال ی! جاهیخوب یگورش جا -

 جواب بده طاها داد ردادیت نمهیط. قبل از اها کم کم دوباره برگشددتن وسدد بچه
 زد:

 کرد. خیبدنمون  گهید ایاه سرمه ب -
 بود گفت: دهیطاها رو شن یکه صدا ردادیت

 بود؟! یک -
 خونسرد جواب دادم: یلیخ
 طاها! -
 دوست پسرته؟ -
 که آره شما؟ رمیگ -
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 لحن محتاط گفت: هیلحظه ممث کرد و بعد با  هی ردادیت
 ؟ینگ نزدبه بابا که ز -
 خوام برم کار درام! ینه نزدم. حاالم م ؟یآها االن نگران اون -
 تمس ر گفت: با
رد س یرود نی! بدنش به اشهیخرت م شتریب یمنتظرش بکار ینترس هر چ -

 شه! ینم
 کردم و گفتم: یپوف

 خوام برم! ی. همه منتظر منن ممیکن یبسمت باز میبا بچه ها اومد ردادیت -
 بار آروم تر گفت: نیو ا دیکش یقیعم نفس

رو  ییره. جا یبرگشت...من حوصله ام سر م یخوب...دوستم عصر یلیخ -
 .ستمیهم که درست و درمون بلد ن

غ دورش شددلو شددهیتنها بود کالفه بود. بس که هم نمهی. از اهیدردش چ دمیفهم
شد. چمار  ییتنها قهیبود تحمل دو دق صدام آروم  گاه  شت. ناخودآ رو هم ندا

 سرم. منم که دل رحم! ریداشم بود خکنم دا
 نجا؟یا یایب یخوا یم -

 کرد: ذوق
 هست؟ نمینگ -
 سر به تنت باشه!  وادیکه نم اریمرگ! اسم اونو ن -

 شد: دیناام صداش
 چرا؟ -
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 چرا؟ نیچرا؟ برو فمر کن به کار امروزت ب یپرس یروتو برم م یعنی -
 !امیخوب آدرس بده ب یلیخ -

 و بعدم گفتم: تند آدرس و گفتم تند
 .نجایا ارتیراحت م ریآ انس بگ هی -
 باشه! -

 یماجرا ادیآب خوردم. نگام به رها افتاد و  گهیقلپ د هیو قطع کردم و  تماس
 عمس العملش گفتم: دنید یو رها افتادم. خنده ام گرفت و برا ردادیت

 !نجایا ادیدادشم داره م -
 زد گفت: یگاز م تیسموئیب هیکه داشت به  رها

 داداشت؟ -
 تمام گفتم: یبدجنس با
 همون که تو و پرونده هاتو با هم ب*غ*ل کرد؟ -

 گفت: یو با خونسرد دیدست کش دنیلحظه از جو هی رها
 آهان اون؟ -
 ! زدم به شونه اشو گفتم:لمسیدهن من باز موند. چه ر یعنی

 ها! ستیبد ن یذره خجالتم بمش هی -
 لباسش تموند و گفت: یرو از رو تیسموئیب یخورده ها رها

 !افتم یم ریگ یشرم آور تیموقع نیهمچ یمن دفعه اولمه تو یکن یفمر م -
 گفتم: نهیبه س دست

 !؟یمقنعه و جالباس یآهان! ماجرا -
 تمون داد و گفت: یسر رها
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 ینشکردم م یکار م گهیشرکت د هی یکنم تو یکه االن کار م یینجایقبل از ا -
 بودم..... سیرئ

 که داد بچه هادر اومد. نشستم کنارش
 !گهید ایسرمه ب -

 زدم: داد
 اومدم! نیشرو  کن -

 رو به رها گفتم: بعد
 خوب؟ -

 باال انداخت و گفت: شونه
سددرم اونجا بودم که صددورت جلسدده رو  ریبود و منم خ یجلسدده رسددم هی -

 .سمیبنو
 خوب!؟ -

 نگاه خونسرد بهم کرد و گفت: هی رها
ه صورت جلسه رو بدم بهش امضا کنه پاشه ک سیرفتم سمت رئ یوقت یچیه -

 ...سیب*غ*ل رئ یکرد به موکت و صاز پرت شدم تو ریکفشم گ
رها  یجا تمام شددده ول نیگرد شددده نگاهش کردم. فمر کردم هم یچشددما با

 گفت:
 مافتین نمهیا یبود که برا نیمشددمل ا ینداشدددت ول یمشددمل نجاشیتا ا -

گاه به  همه دارن  دمیتعادلم و حفظ کردم د یچنگ زدم و وقت یزیچ هیناخودآ
 کبود شده! سیکنن و رئ یداد و قال م
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 کردم و گفتم: ینیه
 ؟یچمار کرده بود -
ا به شد. ت یو گرفته بودم و اون بنده خدام داشت خفه م سیکراوات رئ یچیه -

 مرده بود. بایتقر دیبه دادش رس یمیخودم اومدم و کراواتو ول کردم و 
بدب ت رها خنده امو ول کردم. رها هم خودش باالخره  سیرئ افهیتصددور ق با

 لب ند زد و گفت:
س هیمن  - سا شمل ا  زنم بعدش یم ییگندا نجوریا یکه وقت نهیدارم اونم ا یم
 ...هیعاد یو همه چ افتادهین یاتفاق چیگم که مثال وانمود کنم ه یم یزیچ هی

ت بهش بگم ادامه خواس یکه از خنده اشک از چشمام راه افتاده بود دلم م من
 بود و ادامه داد: نیرها نگاهش به وسط زم ینده ول

 دیکه به ذهنم رسدد یزیچ نیاول دینفس کشدد سیباالخره رئ یاون روزم وقت -
 گفتم.

 ولو شدم و گفتم: ممتین یرو
 تو رو خدا رها.... -

 برگشت و با تعجب نگام کرد و گفت: رها
 !ادیبهش گفتم چقدر رنگ کراواتون به شما م -
. رها بودم دهیمردم. بس که خند یرها م چارهیب سیمنم داشتم مثل رئ یعنی یوا

 کرد و گفت: یهم از خنده من خنده آروم
 !ینفسش باال اومد بهم گفت خانم شما اخراج یاونم وقت -

 اومد. رها نگام کرد و گفت: ینم ادمیبودم  دهیهمه خند نیکه ا یبار نیآخر
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 گهیاتاق د هی یبردم دوستم تو یخودم قهوه م یبرابار داشتم  هیبازم هست... -
و ر  تیاز هممارا و قهوه ر یمیبود برگشددتم تا باهاش حرز بزنم خوردم به 

 !ن؟یسوخت میریبم ییلباسش. منم هول شدم و گفتم اله
 ییااش ج نهیس یرو دمیکش یخواستم پاکش کنم دستم و م یم یبا دست ه و

شده بود و تند تند م ش گفتم یکه لک  هنگ  هیافیق هیطرز با  دمید هوی..دیبب 
 خواد ولش کن و در رفت. یدستم و گرفت و گفت خانم نم

ودم. ب دهیها بدنم درد گرفته بود بس که خند چهیتمام ماه گهیکنم د یم فمر
 گفتم: دمیکش ینفس م مهیهمون جور که نصفه و ن

 ؟یگفت ی...داد چریبه...ت -
 گفت: باال انداخت و یبازم شونه ا رها

 تو دستش و گفتم: ینگاهم افتاد به نونا سادمیتا وا یچیه -
از نونشددو داد به من. منم گرفتم و تشددمر  مهیت هیمن صددبحانه ن وردم. اونم  -

 خونه! یکردم و برگشتم تو
 و گفت: دیاومد سمتم و با حرص منو کش نیکه نگ دمیخند یداشتم م هنوز

 دنبالش! انیبره. االن م دیبا اسمنی گهیپاشو د -
 ی. وسددط بازنیرفتم سددمت زم دمیخند یکه دلم و گرفته بودم و م یدرحال

با د ردادمیکه ت میبود  هیانگار کل روح اسددمنیو البته  نیرها و نگ دنیاومد. 
 اخم کرد که بهش گفتم: ردادی. طاها با ورود تدیخرابش پر کش

 داداشمه! -
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شد و همگ یتند اخمش سمتش رفت یباز  سم م میبه  شد. در ومرا عارفه انجام 
 ادیز نیکنه که نگ یحرز زد و خواست شوخ یچند بار نمیبا نگ ردادیت نشیح

نداد. ت مه زودتر هم نگ ردادمیمحلش   نیخورده بود تو ذوقش معلوم بود. از ه
 و کالفه گفت: نیزم یبود که برگشت تو

 !گهید نیایبچه ها ب -
 گرفت و گفت: نینگاهشو از نگ ردادیت

 !منمینگاه م ستمیمنم که بلد ن نیادامه بد تونیازبه ب نیبر -
 یوت میها با فاصددله از رها نشددسددت. ما برگشددت ممتیاز ن یمی یرفت و رو و

صال نم یول نیزم س یکنم. چون م یدارم چمار م دمیفهم یمن ا  ردادیت دمیتر
گاه ما ن ینشددسددته بود و به باز یجد یلیدر کمال تعجب خ یبزنه ول یگند هی
بار د یمیط کرد. فق یم  یزیچ هیکردم که انگار اون  تیبا رها صددح دمیدو

شدددد ها! نه به  یم شیزیچ هیداداش ما هم  نیبهش تعارز کرده بود ب وره. ا
 بچه مودب برداشته! پیاون موقعش نه به حاال که تر

 دوم ب ش
 یلنوشدته و یچ نجایزدم تا بفهمم ا یبود که داشدتم زور م شدتریسداعت ب کی

بود و از امروز صبح   تهیبد جور اعصابمو به هم ر دیرونده جدپ نیشد. ا ینم
اومد تو نظرم و با اون  ست  یسرمه م افهیزدم مدام ق شبیکه د یهم که با گند

به هم م به جانب اعصدددابم و  منو  لیمفا ی. م صددوصدددا وقت تیر یحق 
 گفت: ی *و*ض*ی م

 !!یمیاصل کر -
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باره برگشددتم رو سددرمو  هگیجنازه د هیپرونده. بازم گزارش  یتمون دادم و دو
ماه بود که  نیجنازه تو ا نیدهم نیشددده بود. ا دایب اطر مصددرز مواد م در پ

قبل پ شش شرو  شده  یکه مدت یداد ماده م در یشده بود، که نشون م دایپ
ستگ بود، حاال داره  کردهماجرا رو برمال  نیشده بودن ا ریبود و چند مورد که د

! دوباره برگشتم سر سطر و شرو  کردم به خوندن رهیگ یم یسرعت قربان نیبه ا
 چشمم. یاون دخترک خرابمار اومد جلو ریتصو دهیباز به ته خط نرس یول
ونم د ی. نمزینشستم و زل زدم به م نهیحرص کاغکارو کنار زدم و دست به س با

سمون یبال نیکرده بودم که ا یچه گ*ن*ا*ه شده  یآ سر من بدب ت نازل  به 
شتم...ابود. کم  سر دا شتم با خودم کلنجار  نمیخودم درد شده. دا ضافه  بهش ا

 کار گفت: بشدم که طل رهیاومد تو. بهش خ اریرفتم که در باز شد و مه یم
 !یاحترام بکار یوقت پا نش هی -

 و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست
 امروز کال اعصابم داغونه! اریتو رو خدا مه -

 کرد و با حرص گفت: یخت روش. اخمپوشه اندا هیو  زمیسمت م اومد
 !گهیمورد د هی -
 وق زده سرم و گرفتم باال و گفتم: یچشما با
 دوباره؟! -

رفت. دوباره با دوتا انگشددت شددصددت و سددبابه  یکالفه جلوم قدم رو م اریمه
مرار اتفاقات کردم. ت نیا ینثار باعث و بان یلب لعنت ریچشمام و فشار دادم و ز
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و دستاش اریکنه. مه یبرام عاد زویا هم نتونسته بود همه چصحنه ه نیهر روزه ا
 و گفت: زیم یگکاشت رو

 نه! -
 و باز کردم و بهش نگاه کردم و گفتم: چشمام

 نه!؟ یچ -
 به پرونده کرد و گفت: یا اشاره

 کردم. دایپ بیعج زیچ هی یمی نیمن تو ا -
 گفتم: نهیبه س دست

روزا مثل نقل و  نیکه ا ییمای در شددنو  ماده م هی! مرگ با هیچ بشیعج زیچ -
 ! تهینبات ر

 تمون داد و گفت: یدست به چونه سر اریمه
ا که باعث مرگ شدده ب یفرق داره. عالئم یلیخ هیبا بق یمی نیا یدرسدته! ول -
 نداره! یهم خون یمورد چیتا حاال با ه یعنیموارد فرق داره.  هیبق
ه برگ هیجلوش و از توش  دیتمام نگاهش کردم. پرونده رو کشدد یکنجماو با
 و توش و جستجو کرد و گفت: دیکش رونیب

ستیا - شابه بود ول بایتقر هیبق ی. علت مرگ...تونجا  چیه یمی نیا یعالئم م
 نداره! یبه موارد قبل یشباهت

 ینونقا یتعجب برگه رو از دسددتش گرفتم و مشددغول خوندن گزارش پزشددم با
 و گفتم: زیکردم رو م گفت. برگه رو با حرص پرت یشدم. درست م

ها رو که باعث مرگ اون همه آدم شدن  یشه. هنوز اون لعنت یواقعا باورم نم -
 !گهیمورد د هی. حاال مینمرد ریدستگ
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 و گفت: دیبه سرش کش یهم دست کالفه ا اریمه
 کنه! یمغزم کار نم گهیمن که امشب د -

 و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست
 کرد. یصبح مغزم کار نم من که امروز از همون اول -

 پرونده رو برداشت و با تمس ر گفت: اریمه
 ؟یمنیبه اون دختره فمر م یتو هنوز دار -

 کردم و گفتم: یپوف
 !!اریدرن یتو رو خدا مس ره باز اریمه -

 داد و گفت: لمیاعصاب خوردکنشو تحو یور هیخنده  یول اریمه
 فهمم تو چه مرگته! یمن هنوزم نم یول -
ست ادیباز  اریحرز مه نیا با سرمه افتادم. د صبح و  صو یرفتار امروز  رتم به 

 و گفتم: دمیکش
 خوام برم خونه! یمن که م -

من نشددسددته بود و با همون لب ند مسدد ره مچ  زیم یرو یور هیکه هنوز  اریمه
 کرد گفت: یبه من نگاه م رشیگ
 عطا؟ -

 ش:فه برگشتم سمتبرداشتم و کال واریکنار د یو کتمو از سر چوب رخت کاله
 ؟یبشنو یچ یها؟ توقع دار -

 ابروهاشو باال انداخت و گفت: اریمه
 اعتراز صادقانه! هی -
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از من جلوتر  شددهیلحن مسدد ره اش خنده ام گرفت.  *و*ض*ی. هم نیا از
 از من بهتر بود. شهیگکره...هم یم یتو ذهن طرفش چ دیفهم یم شهیبود. هم
جا دادم و دوباره بهش  لیفا یو همه رو توو مرتب کردم  زیم یرو یها پرونده

ست و غر نیا یسیشم پل نینگاه کردم که هنوز منتظر بود. واقعا ا شر،دو  بهیب
فتم ر نیهم یسرعت خودمو لو بدم برا نیمن که قرار نبود به ا یشناسه! ول ینم

 سمت در و گفتم:
 !نیجناب  *و*ض*ی گرفت -

گاه اریمه ما یبا همون ن به مجر  کرد، یگرفتن اعتراز م یبرابدب ت  یکه 
 ش *و*ض*ی یتا از شددر اون چشددما دمینگاهم کرد و من به سددمت در چرخ

 راحت شم.
 ؟یرم تو هست یمن دارم م -

 بلند شد و گفت: زیم یباالخره از اون  ستش خارج شد و از رو اریمه
 آم. یمنم م ساینه وا -

 م تا کاله به دستدر منتظرش شد یزدم. جلو رونیتمون دادم و از اتاق ب یسر
گرفته بود. بدون حرز کنار هم  رگاهیاز تعم نشویماش اریاومد. خدا رو شمر مه

جب گوشدد میرفت یراه م با تع  و جواب میکه تلفنم زنگ خورد. از خونه بود. 
 دادم:

 بله؟ -
 عطا جان؟! -
 شده؟ یسالم مامان چ -
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صحبت م ریدزدگ اریمه شدم یو زد و من همون جور که  سوار  صداکردم   ی. 
 مامان نگران بود:

 که لشددونمی! با موباامدنیهنوز ن رونیرفتن ب یعطا جان طاها و رها از عصددر -
 دن! یجواب نم رمیگ یتماس م

گاه ش ناخودآ ساعتم نگاه کردم. نزد دهیاخمم ک دوازده بود.  کیشد تو هم و به 
نشدده  ازدهی شدهیرها نه! اون هم یکنه ول ریهمه د نیالبته طاها سدابقه داشدت ا
صبح ب شت. همون جور که اخم کرده  داریخواب بود. چون با  شمل دا شدن م

 بودم گفتم:
 رون؟یبا هم رفتن ب -
شددبم  رونیخواد با دوسددتاش بره ب ینه مامان جان! جدا رفتن. طاها گفت م -
 کنه! یباز شنیاست یاز دوستاش پل یمیخونه  رهیم
 ؟یرها چ -

 :دیبا حرکت لب پرس شدم که اخم کرده برگشت و اریمه متوجه
 شده؟ یچ -
 حواسم و دادم به جواب مامان: یول
ساعت نزد دیاون گفت خر - شم  کیداره رفت.  نه بود زنگ زد گفت نگران نبا

 یم رید ادیخوان برن شددام ب ورن. من ب وابم تا ب یم روننی! بنهیبا سددرمه و نگ
 شه.

ستم شت کردم و جلو د رها خودش  نیا ایدوتا. خدا نیدهنم گرفتم. باز ا یو م
 .رونیداره مواظبش باشن. پا شده با اون دوتا خل و چلم رفته ب اجیاحت گانی هی
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 :رونیب امینگران مامان باعث شد از فمر ب یصدا
رها  یکارا کرده ول نیاز ا ادیز سددتمیبمن. نگران طاها ن یکار هیعطا مامان  -

 شیزدهه. خودش که گوشدوا مهیگرده االن نزد یبر م ازدهیگفتم تا  گهینه. من د
شه...به طاها هم زنگ م سمته م یزنم جواب نم یخامو کنم. رفتم  یده. دارم 

سرمه ا ست با  نهیدم به ای. فقط امومدنین نامیدر خونه طاهره خانم  که هر جا ه
 سرمه و دوستشه.

 کردم. ذهنم یم دیکرد. چمار با یدوباره برگشددته بود و با اخم نگاهم م اریمه
مورد تا حاال اتفاق  نیا یکرد ول یدردسددر درسددت م ادید. رها زقفل کرده بو

شددته از دا یوقت دیسددرش اومده باشدده؟ شددا ییمممن بود بال یعنیبود.  افتادهین
 یوت دمینداره. شا کهبهش زده باشه. مثل من شانس  نیشه ماش یرد م ابونیخ
شا یموتور هیرو  ادهیپ شه بهش.  سته ز یتو دمیزده با ستوران ه قورت  و تونیر

 داده...
 عطا جان مامان! -
 یمامان و دلدار دیمامان افمار مس ره درباره رها رو کنار زدم. اول با یصدا با
شویخ دیدادم. با یم ا رها کج نمهیا یکردم تا خودم تمرکز کنم رو یراحت م ال
 وقت شب رفته باشه! نیتونسته ا یم
رو دارم بهش زنگ نشددده. من شددماره سددرمه  یزیمامان جان نگران نباش چ -
تا  نیطاهره خانم تنها نباشدد شیپ نیبر نیخوا یشددما م نیزنم. نگران نباشدد یم

 .رمیمن تماس بگ
 مامان پر بغض شد: یصدا

 کن! دایعطا رهام و پ -
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خونه انوقت فقط  ادینشدددده مطمئن باش خودش م یزیمامان تو رو خدا چ -
 !یخورد یحرص الم

ض باالخره  ییطاهره خانم. تنها شیره پ یکنه. گفت مکردم تا قطع  یمامان و را
 :دیبا همون اخم پرس اریقطع کردم مه یتونه تو خونه بمونه. وقت ینم
 شده؟ یچ یگ یباالخره م -

 کرد. ینم یاری. ذهنم دمیبه صورتم کش یدست
 خونه! امدهیرها ن -

 داشبورد نگاه کرد. یتر شد و به ساعت رو ظیغ اریمه اخم
 موند! ینم رونیوقت شب ب نیوقت تا ا چیخواهرت که ه یول -

 تمون دادم و گفتم: یسر
 !رونیاگه به خودش بود آره. آخه با اون دوتا شاهمار رفته ب -

 کرد و گفت: یپوز کالفه ا اریمه
 بودن افتادن تو کاسه ما! یک نایا -

 ادی بهش زنگ بزنم نمهیکردم. قبل از ا دایشماره سرمه رو پ اریتوجه به مه بدون
 صبحش افتادم:حرز 

 هیهمسا یشناسم. االن هم اجبار یفراموش کنم اصال شما رو م نیگفته بود -
سمتون. خوبه؟ نه د ینم گهیکنم د یلحظه فمر م نی. از امیشد ن به م گهیشنا

 !نیزنم نه شما نگران من بش یشما گند م تیمامور
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چه گ یکردم و سددر یپوف  یطرز دلم نم هیکرده بودم. از  یریتمون دادم. 
طرفم نگران رها بودم. داشتم هنوز  هیخواست بهش زنگ بزنم چون پرو بود. از 

 :دمیو شن اریمه یعصب یرفتم که صدا یبا خودم کلنجار م
 بده به من؟ یبه اون دختره زنگ بزن یاگه عرضه شو ندار -

 کردم و گفتم: یاخم
 نتونم؟ یبرا چ -

 دوباره پوزخند زد و گفت: اریمه
 !یکن یاست اره م یدار یواسه چ دونم؟ پس یچه م -

ش یقیعم نفس ش دمیک شو گرفتم و با اخم به رو به رو زل زدم و گو شماره   یو 
شم. زنگ م ص یجواب نم یخورد ول یرو گرفتم کنار گو قطع کردم  یداد. حر

 گفت: اریکه مه
 شد؟ یچ -
 ده! یجواب نم یخوره ول یزنگ م -

خاموش بود. دوباره شددماره  و شددماره رها رو گرفتم دمیبه صددورتم کشدد یدسددت
مه رو گرفتم. لعنت هار  یبازم جواب نم یسددر بار، چ بازم گرفتم. سددده  داد. 

 داشبورد. یرو پرت کردم رو یبار...جواب نداد. با حرص گوش
 !نجورینه ا یگفتم زنگ بزن ول -
 ده. یجواب نم یلج باز یدونم از رو یم -

 کرد و گفت: یپوف اریمه
 مگه!؟ یبهش گفت یمونن! چ یواقعا مثل بچه ها م -
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فرض  گهیلحظه د نیاز ا گهیکردم،م یعکرخواه دمشیبابا صددبح د یچیه -
 شناسم. یکنم شما رو نم یم

ش رید ینگران هم باعث  یسرمه همه رو یکردن رها حاال هم جواب ندادن گو
 گفتم: اری. ناخوداگاه رو به مهزهیبه هم بر شتریشده بود اعصابم ب

 دخترا فرق داره... هیبا بق یلیآخه رها...خ ار؟یچمار کنم مه -
 :دمیو شن اریآروم مه یصدا

 دونم... یم -
 و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست دوباره

 کجا برم دنبالش! -
 گفت: هویبود که  اریمه
 ؟یندار یآدرس ایاز اون دوستش شماره  -
ت ش.. دستم و می...لعنتنیرفتم سراغ نگ یم دیلحظه خوشحال شدم. آره با هی

 و گفتم: دمیلب هام کوب یکردم و رو
 ندارم! یچیه -

 هم رفت. یتو اریاخم مه دوباره
 ریگ نیاز خونه نگ یآدرسدد هی ایو  نینگ ای میکن دایسددرمه رو پ دیبا ایعطا ما  -
 ....میاریب

 فمر کردم و گفت: یکم اریمه
 داداش سرمه! ای -
 نگاهش کردم و گفتم: یخوشحال با
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 به خواهرش زنگ بزنه. میبهش بگ شهیشه مخودشه اگه خونه با -
ش اریمه ش نیما شماره خونه طاهره خانم و گرفت. از ممالمه  هی دیو ک شه و  گو

با اخم تماس و قطع کرد  اری. مهومدهیکه داداش سددرمه هم هنوز ن دمیاش فهم
 و گفت:

 هم باهاشون باشه؟ اروی نیمممنه ا -
ه خونم ب رونیسددرمه رفته باشدده برها با اون داداش کج و کوله  نمهیتصددور ا از

 جوش اومد.
 غلط کرده... -

 گفت: یهم فور اریمه
رادر سرمه ب نهیگز نی. ببمیدرست فمر کن دیبا ستیعطا االن وقت داد و قال ن -

شده  دی. بانیمونه همون نگ ی.پس مهیمنتف شون  هیهر جور   ایآدرس از خونه ا
 .میکن دایشماره ازش پ هی

 گفتم: کالفه
ج - ماره ا چیه یا وقتاز ک ندار یشدد و  هیک میدون یاصددال نم میاز دختره 

 کجاست...
 وسط حرفم: دیپر اریمه
 طاها شماره اشو داره! یول -

 کرد. یداشت نگام م تیطرفش با جد برگشتم
 ست؟ین ادتیخونه خودتون شماره شو داد به طاها.  یاون روز جلو -
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 هیر بش نیخودش بود.طاها او برداشتم و شماره طاها رو گرفتم.  میگوش یفور
 یم دیداشددتم ناام گهیشددرو  کرد به زنگ خوردن د شیجا به درد خورد. گوشدد

 شدم که باالخره جواب داد:
 طاها؟! -

 بود: دهیخورده ترس هی صداش
 سالم داداش! -
هور پسره لند نیکردن رها ذهنم و مشغول کرده بود که برام مهم نبود ا رید نقدریا

 گشته خونه.وقت شب برن نیتا ا
 خوام! یو م نیطاها شماره نگ -

 :دمیو تو صداش شن تعجب
 ن؟ینگ -

 نداشتم سوال جواب کنم: حوصله
 و بده... نیاالن شماره نگ نیطاها حرز اضافه نزن هم -
 شده؟ یزیآخه شماره اونو....چ -
 اعصابم خورد شد: گهید
 گم شماره شو بده...زود باش.... یم یکر -
 فرستم. یبرات مباشه باشه االن  -
 زودتر! -
ش هیتماس و قطع کردم. به ثان و شحال امیپ د،ینم و  نیشماره نگ یاومد. با خو

تا هر چ ماده کردم  دختره و اون  نیبار ا ادیاز دهنم در م یگرفتم خودم و آ
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ستش کنم. ول شترک مورد نظر خاموش م یدو ستگاه م شد" وار یبا جمله" د  با
خاموش  نمینگداد؟ رها و  یرمه جواب نمشددده بود؟ چرا سدد یچ یعنیرفتم. 

 :دیپرس یصبر یبا ب اریهمه شون نگران شدم. مه یلحظه برا کی یبودن! برا
 شد؟ یچ -
 رو از گوشم فاصله دادم و گفتم: یگوش یسست با
 خاموشه! -

 :دیفرمون کوب یرو یمشت یهم حرص اریمه
 نیکه تا ا سددتنیخونواده ندارن؟! به فمر دختراشددون ن نایگندشددو درآوردن! ا -

 !رونن؟یوقت شب ب
 !میبمن چمار کن یفمر هی اریمه -

 ی. ولکرد یشد. داشت فمر م رهیمشت فشرد و به رو به رو خ یفرمونو تو اریمه
برخورد  ینجوریداد. خودم با هزار مورد ا یفرمون نم یچیمغز من که اصددال ه

ار چم دیم بادونست یحاال که نوبت خواهر خودم شده بود اصال نم یداشتم ول
سرمه رو گرفتم. بازم ز یدیکنم. دوباره با ناام  جواب یخورد ول یم نگشماره 

فمرم و به کار انداختم. همون موقع  یچارگیو به لبم زدم و با ب لیداد. موبا ینم
 جواب دادم: یزنگ خورد. فور لمیموبا

 عطا مامان.. -
 وسط حرز مامان: دمیپر
 برگشته؟ -
 ؟ینه؟ چمار کرد -
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 هیودم ب وریفمر بود. مج ینگاه کردم که هنوز تو اریو به مه رونیو دادم ب منفسدد
 بگم که مامان نگران نشه: یزیچ
 دیاونجا.شددا میر یم میدار میکرد دایاز خونه دوسددت سددرمه پ یآدرسدد هی -

 خانواده اون بدونن کجان!
 به سرم کنم...؟ ی...چه خاکایخدا -
 کنم... یم داشیخونه...خودم پ دایشه. رها امشب م ینم یزیمامان...چ -

آروم مامان اومد و بعدم قطع تماس. م*س*تاصدل شدده بودم که  هیگر یصددا
 برگشت و گفت: اریمه
 اومد ضمانت سرمه رو کرد؟ یک یکالنتر یاون روز تو -
شتم طرز مه اریحرز مه نیا با شماره اریمثل جت برگ . خودش بود. آدرس و 

 با برادرش اومده بودن. داد زدم: نینگ نیهم دمهایاونجا بود.  نیتلفن داداش نگ
 اومد با داداشش. نینگ نی....اون روز همیکالنتر میبر دی...بااریدور بزن مه -

که سدرمه رو برده  یطرز کالنتر میرو روشدن کرد و راه افتاد نیتند ماشد اریمه
شمر باهامون هممارمیبود شماره برادر نگ ی. خدا رو  . میکرد دایو پ نیکردم و 

گاه یبچه ها تم خوام برم. گف یکنن که گفتم خودم م یریگیخواسددتن پ یم یآ
شمل سمش ن یاومد خبرتون م شیپ یاگه م فقط  .یسهراب مایبود...ن مایکنم! ا

که ا یخدا خدا م که خورد  گهید یمی نیکردم  تا زنگ  باشددده. دو  خاموش ن
 جواب داد:

 !د؟یبفرمائ -
 ؟یسهراب یآقا -
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 خودم هستم! -
 هستم! یمیمن سروان کر دیبب ش -

 نگران شد: ماین یصدا
 ن؟یدار یاز خواهرم خبر -

 هم رفت: یتو اخمم
 خواهرتون افتاده؟ یبرا یچه اتفاق -
هنوز  رونیشدددده؟ خواهرم از عصددر با دوسددتاش رفته ب یآقا تو رو خدا چ -

باز بال  ته. قرار بود برن بسددمت نگ م یکنن....هر چ یبرنگشدد  میزن یهم ز
آقا تو رو  ن؟یده...االن هم که شددما زنگ زد یرمه هم جواب نمخاموشدده...سدد

 خدا حالش خوبه؟
...خواهر منم با خواهر شددما و سددرمه خانم نی...گوش بدی...سددهرابیآقا -

 ماست. هیبودن...سرمه خانم همسا
 ممث کرد: ماین

 ...یعنی -
 خواهر منم برنگشته... یعنی -

. با بود ستادهیو اخم کرده کنارم ا دست به کمر اری. مهمیرو شند مایآه ن یصدا
 شد که آروم گفتم: یچ دیسر پرس

 گه خواهرش بر نگشته! یم -
 :دوباره اومد ماینگران ن ی. صدادیبه صورتش کش یکالفه شد و دست اریمه
 گردم. یها رو م مارستانیساعته که دارم ب کی -
 ؟یسهراب یآقا -
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 بله؟ -
 کجا رفته بودن؟ قایدق -
 از آشناهاست! یمیمال  سالن هست هی -
 ن؟یشه بد یآدرسشو م -
 نبود. چراغاخاموش بود و درش هم بسته بود. یمن خودم اونجا رفتم خبر -

که زبون نم یبزنم تو یمیخواسدددت  یم دلم با حرص  دیفهم یدهن طرز 
 گفتم:

 .میبارم ما بر هی نیاجازه بد -
 داد و گفت: آدرسو

 !واقعا مس ره بود شیرانندگ نیگردم.نگ یها رو م مارستانیرم ب یمن بازم م -
 از موهامو چنگ زدم و گفتم: یا دسته

 رفتن؟ نیبا ماش -
 بله؟ -
 !دیو لطف کن نیمش صات ماش -

شمر ا خدا ش نیرو  صات ما ش  ضافه نزد و م داد. تمرار کردم و  نویبار حرز ا
 رفت تا استعالم کنه. اریمه
 !یسهراب یممنون آقا یلیخ -
 د؟یریگ یمن تماس مشد با  یاگه خبر-
 بله حتما! -

 .دمیدو اریو قطع کردم و دنبال مه تماس
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 کنن! یسالنم داد. گفت رفتن اونجا باز هیآدرس  -
 تمون داد و گفت: یسر اریمه
 اونجا! میر یبعدش م -
ستعالم ب تا  نیا یوت یحت ،یچیه یمثل مرغ پرکنده بال بال زدم. ول ادیجواب ا

 یب بچه ها می. شددماره رو دادیت نشددده بود. لعنتخالفم براش ثب هی ریماه اخ
گاه  زد به شونه ام و گفت: اریتا دنبالش باشن. مه یآ

 سراغ اون سالن. میبر افتیراه ب -
سته بودم تو هنوز ش ش ینن صداش  لمیکه باز موبا نیما زنگ خورد. طاها بود. 
 :دیلرز یم یحساب

 داداش عطا! -
 کردم: وحشت

 ؟یا داراز ره یشده خبر یطاها چ -
 کرد و گفت: ممث

 من...راستش... -
 زدم: داد

 طاها حرز بزن! -
 کرد: یم میلرزون طاها بدتر عصب یروشن کرد و گاز داد. صدا نویماش اریمه
 ...یداداش رها با من بود....عصر -
 :دیلرز یم تی! صدام از عصباننیگفت ا یم یشدم. چ جیلحظه گ هی

 االن؟ رها کجاست؟ ییتو کجا -
 االن اومدم خونه...مامان گفت....من  -
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 برگشت و نگام کرد. اریمه
 داداش... -
 داداش و مرگ....طاها! حرز بزن رها کجاست؟ -
 ....یباز میبر میخواست یم نیبه خدا ما با سرمه و نگ -
ثل آدم حرز  - مت م هت برسددده کشددت به قرآن دسددتم ب ها من من نمن  طا

 بزن....رها کجاست!؟
 یآم.. به خدا من نم یگفت م دی...رهام شددنیباز میرسددرمه زنگ زد گفت ب -

 خواستم ببرمش...
 زد... داد زدم: یرو نم یرفت سر اصل مطلب، حرز اصل ینم
 طاها...!!!!!!!!! -
 دادم افتاد رو دور تند: با
 خودش اصرار کرد با ما اومد... -
 ...؟ایک یعنیبا شما  -

 آروم شد: صداش
 سرمه و دوستشون...و  نیو کاوه....نگ دیمن و ام -
 :دمیدندونام غر نیب از
 ن؟یکجا رفت -
 اونجا...داداِش...داداِش سرمه هم اومد... میسالن بود...رفت هی -

 ممث کرد. باز
 دونم و تو... یمو از سر رها کم بشه من م هیطاها به ارواح خاک بابا  -
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 ...اسمنی...میکرد یبه قرآن ما فقط باز -
 ه؟یکدوم خر اسمنی -
ه ...کاومیکرد ی...تا هشت بازمیرفت..ما موند شیوست سرمه بود. اون شد -

ره و سددرمه ب نی...رها قرار شددد با نگمیباباشددو آورده بود. ما زودتر رفت نیماشدد
 خونه!

 خوب؟ -
 ...نایا دیخونه ام می. رفتمینه بود که از سالن رفت کی. ما نزدنیهم -
 شد؟ رها کجا رفت؟ یرها چ -
من... - مداداش... ن من  ت ی. ق نم....و مد یدو جا  میما او ن نوز او ه نا  او

 خواستن برن... یم یبودن....ول
 و گفتم: میشونیپ یتو دمیو کوب دستم

 گوه خوردن اضافه... یپ یو خودت رفت یخواهرت و ول کرد -
 بودن.. داداش سرمه هم بود.... نمیبه خدا داداش، سرمه و نگ -

 افت کرد: صدام
 ....طاها؟یو چرا خواهرت و ول کردبه درک که بودن... ت -

 و پرت کردم: لیو قطع کردم و موبا تماس
به هم ر یزندگ گهیبود د یدختره ک نیخدا ا یا - ...خدا لعنتش  تیمار و 

 کنه..
 :دیپرس یعصب اریمه
 کجا برم!؟ -
 کجا رفته! نمیبرو به همون آدرس سالن بب -
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شهر دور تر م یچ هر  دیچیپ اریمه یشد. وقت یحالم بدتر م میشد یاز مرکز 
سم خوردم که اکیتار مهین ابونیاون خ یتو سش  نقدری...ق طاها رو بزنم که نف

 اونا رو ول کرده و رفته!؟ ییجا نیهمچ هی. ادیباال ن
 کردن و یدو سدده تا چراغ پر پر م ابونی. اول خمیشددد ادهیپ نیبهت از ماشدد با

شون  شن کرده بود ول ابونیمقدار از خ هینور گم  یمیتار یتو ابونیته خ یو رو
شد مایکه ن یسوله ا یشده بود. جلو سرعت به میآدرس داده بود متوقف  . با 

شن نبود. به رد یشده بود و چراغ ریسمت در رفتم. در زنج سوله  فیهم رو
 گم شددده بودن یمیتار یشددده بودن و تو فیرد ابونیکنار هم که تا ته خ یها

و تمون دادم قفل  ریکرد. زنج یم یبررسددداشددت دور و بر و  ارینگاه کردم. مه
بود و  کی. تارنمیمحوطه رو بب یخورده لنگه در و هول دادم تا بتونم تو هیبود. 

 هول دادم. شتریمعلوم نبود. در و ب یزیچ
 یتو لشی. موبادیدو یم نیکه داشددت به طرز ماشدد دمیو شددن اریمه یصدددا

 دستش بود:
 کردن...! دایو پ نیعطا بدو..ماش -

 .نیسمت ماش دمیول کردم و دو درو
و روشددنش کرده بود. تا نشددسددتم گرد و  نیبود به ماشدد دهیقبل از من رسدد اریمه

دور زدن عجوالنه بسددته  نیا یخاک کنون راه افتاد و دور زد که در، خودش، تو
 شد. با هول برگشتم و بهش گفتم:

 کجا بودن؟ -
 نگاه بهم انداخت و گفت: مین هیو  برگشت
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 داشته! نیسرنش هی فقط نیماش -
گاه نه!  ایکردم بپرسددم سددالم بوده  یسددرم. جرات نم یدسددتم رفت رو ناخودآ

 کنم. یفمر م یانگار از نگاهم خوند دارم به چ اریمه
 پسره اس! هیطرز سالمه!  -

سته شد ب یا د ستام.  نیاز موهام چنگ  سرمه بال یعنید شون  ییداداش  سر
شم ب  یجا قد نم چیبوده. عقلم به ه شوننیآورده؟ نه احمقانه اس خواهر خود

شت و نگام کرد. دلم م اریداد. مه صاز برم خونه و مثل  یدوباره برگ ست  خوا
 یباشدده! مثل بچگ دهیت تش خواب یکنم تو یکه در اتاق رها رو باز م شددهیهم

باشدده تو   تهیر شیعروسددم یسددرش باشدده و موها ریدسددتشددم ز کیهاش! 
 صورتش!

شه! مه رها شهیم یعنیشه؟  یم یعنی  یسرعت م تیبا نها اریحالش خوب با
 هی یجلو میدیرسدد یوقت یکرده بودن ول دایو کجا پ نیدونم ماشدد یرفت. نم

 و گفت: دیرو کش یترمز دست اریمه ،یکالنتر
 !نجایآوردنش ا -
. یرطرز کالنت دمیتمون ب وره دو اریمه نمهیشدم و قبل از ا ادهیسرعت پ به

عد از . بکیبه اتاق افسر کش دمیپرس و جو رس پست سرم اومد و بعد از اریمه
 میلباس هممارش تعجب کرد. م*س*تق یما تو دنی. با دمیدر زدن وارد شددد
 رفتم جلو و گفتم:

 هیکه با  ینقره ا دیمواد م در. پرا گانیهسددتم از  یمیسددالم سددروان کر -
 !؟نجاستیگرفتنش ا نیشیسرن
 معلوم بود گفت: یدیش اسم حممنو کنار زد و رو به سرگرد که رو لباس اریمه
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ش - سرگرد. ما شناهاس بچه ها خبر دادن طرفو آورد یمیمال  نیجناب   نیاز آ
 !نجایا

 سر تمون داد و گفت: یدیحم سرگرد
 بله! شما.. -
 مواد م در.. گانیاز  یسرگرد مرتضو -

 سر تمون داد و گفت: یدیحم سرگرد
اش معلومه معتادم  افهیپسددره تو بازداشددتگاهه مدارک همراهش نبود. از ق -

مال خودمه بعد گفت مال  نی! اول گفت ماشدضدهیهسدت.حرفاشدم ضدد و نق
سددافرت. رفته م سددتیگفت ن ادیزنگ بزن ب میدوسددتمه ازش قرض گرفتم. گفت

 خالصه فعال تو بازداشتگاهه!
 :دیمردد پرس اریمه
 همراهش نبوده؟ یا گهیکس د -
 تنها بوده. رین  -
سرپا و ینم گهید ستم  سرمه اس؟ن یعنی!؟ هیطرز ک یعنی. سمیاتون ه داداش 

شا ! آب دمشیند کیاز نزد شتریبار ب هیبود. من که  دمیبابا اون که معتاد نبود. 
 دهنم و قورت دادم و گفتم:

 مش؟ینیبب شهیم -
 ن؟یشناس یو م نیشما صاحب ماش -

 تمون دادم و سرگرد هم گفت: سر
 !نجایا ادیب نیریباهاش تماس بگ شهیخوب م -
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 تمون دادم و گفتم: سر
 م؟ینیپسره رو بب نید یبله! اجازه م -
 کنم! یبله خواهش م -

 صداشو بلند کرد: بعد
 !!یادیص -
 .دیسرباز در و باز کرد و پا کوب هی دینمش هیثان به
 !ارشیبازداشتگاه، ب یاون پسره که برد -

سرگرد حم یصندل یو من رو دیدوباره پا کوب سرباز شدم.  ر گاه پن یدیآوار 
 رو گرفتم: مایتوجه به اون شماره ن یمن ب یبه ما انداخت. ول یسوال

 شده؟ یسالم جناب سروان خبر -
 شده. دایپ نتونی...ماشیکالنتر ارنیب فیتشر یسهراب یسالم آقا -
 :دیپرس دیبا ترد ماین

 بود. نی....من...که دست نگنیماش -
 راننده بوده؟ گهید یمیاالن  یدونم...ول یم -
 معلوم بود شوک زده اس: ماین

 گه؟ید یمی -
 و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست

 پسره بوده! هیآره راننده  -
 شد: یهم به وضوح عصب ماین یصدا

 پسر؟ هی -
 بمنم. فعال مغزم و از کار انداخته بودم. یالیفمر و خ چیخواست ه ینم دلم
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 بوده!. احتماال داداش سرمه هم باهاشون نیدونست یبله! شما نم -
 داد. یراحتش م الینشون از خ مایآسوده ن آه
 رو که گرفتن داداش سرمه است؟ اروی نیا یعنی -
همه  نیا مایماجرا فمر نمنم که چرا ن نیدادم به ا خیحالم بد بود که ترج نقدریا

 گه! یم تیمیاسم سرمه رو با صم
 !دمشی! من هنوز ندستیمعلوم ن -
 !امیخوب. من االن م یلیخ -
کرد. بعد از  یهنوز با دقت ما رو نگاه م یدیس و قطع کردم. سددرگرد حمتما و

 :دیتمام شدن ممالمه ام پرس
 بوده؟ یچ انیجر نیبگ نیخوا یخوب نم -

داشددتم  یانداختم. واقعا چ نیبه من کرد که من سددرم و پائ ینگاه مین اریمه
با دوتا دختر د نمهیبگم؟ ا تا ا رونیرفتن ب گهیخواهرم  ب قت شدددو نیو هنوز 

 شرو  کرد به حرز زدن: اریتمون دادم و مه یبرنگشتن! سر
ستاش رفته بودن ب - سروان با دوتا از دو  یتا االن خبر یول رونیخواهر جناب 

سابقه هم نداره که تا ا شده.  شون ن شون و نه  رونیموقع ب نیاز شن. نه خود با
 دن. یو جواب نم لشونیدوستاشون موبا

ض ستامو تو حیتو وال س هیدادم.  هیزانوهام تم یهم قفل کردم و رو کامل بود. د
....همون یخورد. االن رها کجا بود؟ سرمه....لعنت یمثل خوره داشت ذهنم و م

ص سرباز  شد و  سره اومد تو و پا کوب یادیموقع در باز  . دیکه رفته بود دنبال پ

http://www.roman4u.ir/


 359 سوتسه 

سرش هم  شت  سره د هیپ وارد  ستیخوش ن ادیزکه معلوم بود حالش  القیپ
 :دمید. بهت زده پرساتاق ش

 بوده؟ نیپشت ماش نیا -
 سر تمون داد و گفت: سرگرد

 بله! -
 به ما دوتا انداخت و گفت: یجا خورده بود. سرگرد نگاه ارمیمه
 دش؟یشناس یم -

 . سرگرد رو به پسره گفت:میدو سر تمون داد هر
 االن صاحبش تو راهه! ؟یو از کجا آورد نیماش یبگ یخوا یخوب بازم نم -

دست بند زده اشو باال اورد و با  ی. دستادیخورده رنگش پر هیما  دنیبا د رهپس
ست شو گرفت. با حرص پنجه پامو م نیآ صدا نیزم دمیکوب یآب دماغ پر  یکه 

 :دمیرو شن یدیاز تحمم سرگرد حم
 ؟یو کجا گم و گور کرد انشیسرنش ؟یدیو از کجا دزد نیماش -

شد.  هیمن زودتر از بق حال شت از خمار یمافنگ نیا یعنیبد   مرد یم یکه دا
 یمحال بود؟ پسددره پا به پا شددد هنوز نم اره؟یسددر اون سدده تا ب ییتونسددته بال

 خواست از رو بره:
 مال دوستمه! نیگفتم ماش -

 و گفت: زیم یرو دیدستشو کوب یدیحم سرگرد
از  یگ یشددناسددن باز تو م یو م نیصدداحب ماشدد ونیآقا نیگم ا یدارم م -

 حرز بزن. ؟یدوستت گرفت
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 یدیکرد. سرگرد حم یبار با ترس به ما نگاه م نیم*س*تاصل شده بود و ا پسره
 ادامه داد:

دم زدن آ ونیآقا نیکه ا ییبا حرفا یول هیدزد نیاالن جرمت فقط ماشدد نیبب -
 قتل به جرمت اضافه شده! دمیشا ای ییربا

به پسددره زل زده بود. اری. مهزدیگلوم م یتو قلبم مام  مهیبا ا با اخم ت  نیا از ن
ظاهرم و حفظ کردم و منم با  یدر حال سددمته بودم ول یدیجمله سددرگرد حم

سرگرد حم سره زل زدم.  ص دیکه د یدیاخم به پ شده رو به  شل  سره  اد د یادیپ
 زد:

و  ادیم نمی. االن صاحب ماشمیببرش بازداشتگاه تا فردا پرونده اشو کامل کن -
 یسرشون آورد ییبال هی یآورد رینها رو گمعلومه! سه تا دختر ت یهمه چ گهید

 ظاهرت هم معلومه که چه خبره... نی. با ایدیو دزد نشویو ماش
 پسره رو گرفت که باالخره حرز زد: یدست انداخت و بازو یادیص
 ...دمیو ندزد نینمردم...من ماش یگم...به خدا من کار یجناب سرگرد م -

 خرابه... یحالش حساب آب دماغش راه افتاد....معلوم بود دوباره
 نگاهش کرد: تیبا همون جد سرگرد

 کنه؟ یدست تو چمار م یدیاگه ندزد -
 حالش گفت: یپا به پا شد و با همون لحن ب پسره

 کردم! داشیپ -
 نتونستم سموت کنم: گهید
 کجا؟ ؟یکرد داشیپ یچ یعنی -
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ست اریمه شونه ام زد و جد ید سرگرد نگاه  یبه  شتم به  ردم و کنگاهم کرد. برگ
 گفتم:

 خوام! یعکر م -
 به نشانه اشمال نداره تمون داد و دوباره رو به پسره گفت: یسر سرگرد

 خوب؟ جواب بده؟ -
 نگاه به سرگرد انداخت و گفت: هینگاه به من و  هی پسره

 حالم خراب بود رفته بودم...رفته بودم.... -
 دنبال مواد.... یخوب رفته بود یلیخ -

 و گفت: سر تمون داد پسره
مدین رمیگ - بد بود.  یعنی. و حالم  نداشدددتم  به ا هیپول   یحوال یخرا
 یرفتم اونجا م یم ی....هسددت پشددتشددم همش سددوله اسددت...گاهابونیخ

 .دمیخواب
گاه از جا پر نیا با جا خورن.  یدی. پسدره و سدرگرد حمدمیحرز پسدره ناخودآ

شت خ ست پ ش یابونیدر سالن ورز سوله توش  یبود که   اریبود. مهو اون همه 
 و رو به پسره گفت: سادیکنارم ا

 کجا بود؟ نیماش -
 ادیب نیبا ماش یهمون جا ولش کرده بودن. تعجب کردم. سابقه نداشت کس -

 دایز یبودن و همه رو جمع کرده بودن کس  تهیر شیاون ورا. چون چند وقت پ
 رفتم. ییجا ی! منم از زور بایشه تازگ ینم داشیاونجاها پ
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ستام ش د ست برم و  ی. دلم مدمیفهم یت کرده بودم و حال خودم و نمو م خوا
عد رو ! برونیو فشددارش بدم تا کلمات از حلقومش بزنه ب رمیطرز و بگ یگلو

 و گفت: یدیکرد به سرگرد حم
ندزد هیبه جون  - نه خواهرم...من  ولش کردن، گفتم خوب،  دمی. ددمشیدو

 نم.گرفت ینم که بدشناسبردم آبش ک یببرم. داشتم م یاستفاده ا هیمنم 
 و گفت: دیاش کش ینیبه ب یدست دوباره

 فیدو سه تا ک ه،یروش بود.  چمیتوش نبود! سوئ یاحد و واحد کس یبه خدا -
 یبشم ول نیماش الیخ یکنم و ب یزنونه هم توش بود! اول خواستم اونا رو خال

 !ادیم رمیگ شتریب نهیاز ماش دمیبعد د
 ستم تمون ب ورم. سرگرد با همون اخم گفت:تون یبدنم خشک شد. نم تمام

 ؟یچمار کرد فارویک -
 :دیبود که پرس اری. مهیدیسمت سرگرد حم میتعجب برگشت با
 نبودن؟ نیتو ماش فایپس ک -

 تمون داد و گفت: یسر سرگرد
 توش نبود! یزیو گشتن چ نیبچه ها ماش -

 م گفت:. اونمیانداختم و دوباره به پسره چشم دوخت اریبه مه ینگاه
 انداختم تو همون خرابه! فارویپوالشو برداشتم و ک -

 به ما کرد و گفت: یبد. سرگرد نگاه یلیبد بود. خ حالم
 فرستم اون اطراز و بگردن! یگشت م هی -
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 به بازوم زد و یدسددت اریاومد.مه یکرده بود و باال نم ریگلوم گ یتو یزیچ هی
 گفت:

 باشن... ریگیپمش صاتشون و بده به جناب سرگرد  ایب -
به سددمتم هول داد و من  یسددرتمون دادم. الل شددده بودم. سددرگرد کاغک فقط

 د؟بو ی. رها االن کجا بود؟ تو چه حالدیلرز یدستام م یخودکارو برداشتم ول
اومد کنارم و خودکار و برداشت و مشغول نوشتن  اریاز دستم افتاد. مه خودکار

 مش صات اونا شد. برگشت طرفم و گفت:
 ه؟یسرمه چ لیامف -
حق به جانب و طلبمار امروز صددبح سددرمه،  ینگاهش کردم و صدددا یجیگ با
 :دیچیسرم پ یتو
 هستم....جناب... یریکب -
 شده بود گفتم: رهیکه به من خ اریممث به مه با
 !یریکب -

 ممث گفت: هیکاغک و بعد از  یدوباره خم شد رو اریمه
 بود؟ یاسم داداشش چ -
ه ک یو به من نگاه کرد. مطمئن بودم اونم داره به افتضدداحسددرشددو آورد باال  و
سرم غر زده بود چرا اونو وارد ماجرا  یفمر م میراه انداخت شبید کنه! چقدر به 

 کردم. چقدر بعدش به خودش و من فحش داده بود.
 بود؟ مهرداد؟ یعطا!؟ اسمش چ -

 تمون دادم: یسر
 !ردادینه ت -
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صات و تمام کرد  اریمه ش  شتن م سرگرد حمنو حال خراب منو  یوقت یدیو 
 گفت: اریرو به مه دید
 !میریبگ جهینت عتریکنه سر یکمک م نیهم ازشون داشته باش یعمس -

 به من انداخت و گفت: ینگاه اریمه
 ؟یدار تیگوش یتو یاز رها خانم عمس -

سر تائ دوباره ش دیبا حرکت  شتباه یو درآوردم. چند بار میکردم و گو دکمه  یا
سها رو  سا دمیزدم تا باالخره ر ست به ج اریرها. مه یبه عم و اخم کرده  بید

رفت گ لمینگاهم و باال آوردم نگاهش و از موبا یشده بود. وقت رهیخ لمیبه موبا
 و گفت:

 ؟یکرد دایپ -
 آره! -
شددد بدم به سددرگرد انت اب کردم. ازش  یدونه رو که م هیعمسدداش  یتو از
ض نتیپر شد و به همراه تو فقود پرونده م یسرگرد عمس رفت ال حاتیگرفته 

زد به  ارینبود. مه دنینفس کش ی. انگار هوا برادمیبه گردنم کش یشده ها! دست
 شونه ام و گفت:

 م؟ینگاه بنداز هیخودمون  میبر یخوا یم -
همون موقع در زده شد و سرباز  نم؟یبب وینگاهش کردم. مردد بودم. برم چ رهیخ

ما و حال خراب ما مردد و نگران  دنیبا د ماین. نوارد شددد مایهمراه ن یادیصدد
 گفت:

 !؟یمیسروان کر -
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 به سمتش رفت و گفت: اریمه
 ؟یسهراب یآقا -
 باهاش دست داد و گفت: ماین

 ؟یمیکر یبله! آقا -
 :دیخورده نگاهم کرد و بعد با اضطراب پرس هی مایمنو نشون داد. ن اریمه
 شدن؟ دایشده؟ بچه ها پ یچ -

چندتا سددوالم سددرگرد  هیسددرتمون داد و ماجرارو براش گفت.  یدیاامبا ن اریمه
عمس از  هیازش کرد. بعدم ازش شددماره تماس خواسددت وخواسددت  یدیحم

ش ارهیخواهرش ب شت. عمس نگ شیکه اونم تو گو سرگرد رو به  نیدا و که داد 
 ما گفت:

 ن؟یندار یاز اون دو نفر عمس -
 :گفت اری. که مهمیهر دو سر تمون داد یلنگاه کردم و اونم به من. و مایبه ن من

سا یتو دیشا - شونیو س ل شنا شه کارت  شت دایپ یزیچ یب ه کرد که عمس دا
 باشه!

باره تمون داد و رو به سددرگرد  یسددر اری. مهمیبه هم نگاه کرد اریمنو و مه دو
 گفت: یدیحم

سروان و براتون میش یما فعال مرخص م - شماره تماس خودم و جناب  . من 
 .نوشتم

هم نگران پشت سرمون اومد.  مای. نمیزد رونیو ب میکرد یسرگرد خداحافظ از
 برگشت و گفت:

 م؟یچمار کن دیحاال با -
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 تمون دادم و گفتم: یسر کالفه
 دونم! ینم -

 تمون داد و گفت: یهم کالفه است. سر مایبود که ن معلوم
ازه خودم مجبور شدددم به مامان دروغ بگم. بهش گفتم رفته خونه سددرمه و ت -

 بهش اجازه دادم...اگه بفهمه....
 و گفت: دیکش ینفس پرحرص بعد

 !!!لهیسه ریهمش تقص -
 :میبا هم به سمتش برگشت اریو مه من

 !ه؟یک لیسه -
شو جمع کرد  یعمس العمل تند ما جا خورد ول نیخورده از ا هی ماین زود خود

 و گفت:
 همون صاحب سالن! -

 گفتم: اریبه مه رو
 مش؟ینیبب میسر بر هی -
 گفت: ماین

 بدونه! یزیمممنه چ یعنی -
که معلومه حادثه، همون اطراز  یزیچ یدونم! ول ینم یچیدونم...ه ینم -

 شده.... دایهمون جا پ نمیبراشون اتفاق افتاده...که ماش
 تمون داد و گفت: یهم سر اریمه
 درآورد. یزیچ هیقبال افتاده باشه که بشه ازش  یاتفاق هی دیشا -

http://www.roman4u.ir/


 367 سوتسه 

 و گفت: دیبه سرش کش یهم کالفه دست ماین
 در خونه اش!؟ نیبر نیخوا یاالن م نیهم -

 بود که گفت: اریمه
 کردن! دایو پ نیکه ماش ییجا میر ینه اول م -
 گفت: دیبا ترد ماین

 ام؟یتونم ب یمنم م -
. تازه راه افتاده اریمه نیبه طرز ماشدد میسددر تمون داد و هر سدده راه افتاد اریمه

صددداشددو   واسددتیزنگ خورد. شددماره طاها بود. دلم نم لمیکه موبا میبود
 شناسه ول کرده یکه سه روزه م بهیعده غر هیبشنوم. پسره احمق..خواهرشو با 

باشددده تمام بدنم یبرا یمممنه چه اتفاق نمهیو رفته...باز از فمر ا  رها افتاده 
 :دمیشن ارویمه ی. صدادیلرز

 ؟ید یچرا جواب نم -
 و گفتم:طرفش  برگشتم

 خوام باهاش حرز بزنم.. یطاهاست نم -
حال برگشددتم سددمت  یو جواب داد و منم ب دیرو از دسددتم کشدد یگوشدد اریمه

 پنجره...
..من منه.. ی. رها فقط خواهرم نبوده همه زندگافتهیبراش ب ینکار اتفاق ایخدا -
واسم ح دیمن با فه،یضع یلیدونستم که اون خ یبودم، من م یمواظبش م دیبا
 داشته باشه. یغفلت من تاوان بزرگ نینکار ا ایبود. خدا یبهش م شتریب

 رو داد دستم گفت: یگوش یبه طاها گفت. وقت یچ اریمه دمینفهم
 !یبهتره با مامانت صحبت کن -
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به زدن کرد. چ یقلبم تو باز به  یگفتم. دسددت یبهش م دیبا یگلوم شددرو  
 و گفتم: دمیصورتم کش

 زنم. ینه باهاش حرز مرم خو یشه م ینم یتلفن -
 سر تمون داد و گفت: اریمه
 خراب بود. یلیگفتم. با اونم حرز بزن حالش خ ییزایچ هیمن به طاها  -

 هیرد نظر به محل مو میدیرس یباشه آروم بود. وقت هیکه تونستم بگم  یزیچ تنها
که  ییفایهم مشغول گشتن بود. ک یگشت هم اونجا بود. سه چهار نفر نیماش

سره گ صله هم م دایفته بود و پپ ستم ک یکرده بودن. از همون فا رها رو  فیتون
هم خراب بود.  ماینکرد برم به اون سددمت. حال  ینم یاریبشددناسددم. پاهام 

از بچه ها صددحبت کرد. من فقط به کاپوت  یمیبود که رفت جلو و با  اریمه
گشت  یه هااز بچ یمیبا  اریتونستم برم جلو. مه یداده بودم و نم هیتم نیماش

 برگشت و گفت: ییسروان رضا
 .ستیکدوم ن چیه لیو گشتن. موبا فاشونیک -
 یتر یجد یلیکنه که مممنه اتفاق خ یکه کامال معلوم بود تازه داره باور م ماین

 آب دهنشو قورت داد و به ما نگاه کرد و گفت: یبراشون افتاده باشه به س ت
 بوده! نکاشتن...همراهشون فشونیتو ک دیخوب شا -

 گفتم: کالفه
 پس چرا خاموشن؟ -

 تمون داد و گفت: یسر ییرضا سروان
 !یخاموشون کرده عمد یمی دیشا یعنیکه هر سه تا خاموشن  نیا -
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 فمر بود و گفت: یبا دقت تو اریمه
 سرمه روشن بود! لیموبا یول -
 رو به من گفت: و
 مگه عطا؟ -

 تمون دادم و گفتم: سر
 ده! یجواب نم یکس یخوره ول یآره زنگ م -

 به ما انداخت و گفت: ینگاه ییرضا سروان
 بشه ردشون و گرفت. دیاگه هنوز روشن باشه شا نیریباز تماس بگ -

 یینگاه کردم. سروان رضا اریبود. به مه نیدلم روشن شد. هم یتو یدیام نور
در آورد و شدماره سدرمه رو  لشدویزودتر از من موبا مایکرد. ن یهم به ما نگاه م

 گفت: یگرفت. اول با اضطراب و بعد با خوشحال
 خوره! یزنگ م -

 تمون داد و گفت: یسر ییرضا سروان
 خوبه! -
 گفتم: اریرو به مه یشده بودم ول دواریام نمهیا با
 و معلوم کرد. قشونیشه محل دق یکارم نم نیبا ا -

 گفت. رو به ما گفت: یم یزیچ هی مشیسیداشت تو ب ییرضا سروان
 اش؟شماره  -
سددر شددونه ام زد و  یدسددت اریگفت و اونم تمرار کرد. مه شیگوشدد یاز تو ماین

 گفت:
گاه یسر برو خونه! من م هی -  زنم. یشد. بهت زنگ م یخبر یرم آ
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شدن رها مگه من م دایمامان مجبور بودم برم. وگرنه تا پ ب اطر  کیتونستم  ین
 گفت: مای. بعدم رو به نرمیآروم بگ قهیدق
 خونه! نیشما هم بر -
 اعتراض کرد: ماین

 ..یول -
 با تحمم گفت: اریمه که
ست و پا یتو نیتون یشما که نم یسهراب یآقا - ش سیپل یروهاین ید . نیبا

 .میریگ یخبر با شما تماس م نیبا کوچمتر دیمطمئن باش
شددب هم  کیاومد رها  ینم ادمی یکاپوت بلند شدددم. حت یاز رو یسددسددت با
خواسددت دانشددگاه قبول شدده مامان  یم یوقت ی. حتاز خونه مونده باشدده رونیب

 درنقیذاره بره. اونم ا یجا قبول بشدده نم نیاز هم ریغ ییشددرط کرده بود اگر جا
شد. حت نیخوند تا هم سه رو هم مامان ن یاردوها یجا قبول  شت  یممدر ذا

س یم شهینگران رها بود. هم شهیبره. هم از  و حاال بعد ادیسرش ب ییبال دیتر
مه  بدتراون ه ظت کردن  حاف فاق نیم تینفر ب هی یتونه برا یکه م یات  یبرا هاف

 ما افتاده بود. یرها
 هم اشاره کرد: مایو به ن نیهولم داد سمت ماش اریمه
 رسونم. یشما رو هم م -
 :دیسوار شد و هم زمان پرس ماین

 شه؟یم یچ لیپس سه -
 و راه انداخت و گفت: نیماش اریمه
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 کنن! یریگیگم بچه ها پ یم نیآدرس و شماره شو بد -
رد ام ک ادهیخونه پ یجلو اریمه یهم باالخره کوتاه اومد و سموت کرد. وقت ماین

 که گفت: دمیشن اریآروم مه یشدن صدا ادهیفقط تشمر کردم. موقع پ
 کنم! دایو سرمه رو پ نیاز نگ یخدا کنه فرصت عکرخواه -

ش در شردم و با  نیما ستم ف خونه  یورفتم ت یم. تا وقتشد ادهیحرکت پ هیو تو د
 یتو دیدو مهیبود. با بسددتن در مامان سددراسدد سددتادهیهنوز همون جا وا اریمه
و  دیدر خشک شد. طاها پشت سرش رس ی. چراغ و زد و همون جا جلواطیح

ست س ه من ب یناباور ابه طرفم اومد و ب یبا ترس نگاهم کرد. مامان چند قدم با 
 نگاه کرد:

 ...؟ی...وردایرها....رها...رو ن -
بازوشددو  ریقبل از من طاها ز یول دمیبه هم خورد. که به طرفش دو تعادلش

 ب*غ*لشو هم من گرفتم: یمیاون  ریکرد که ز یگرفت. داشت سقوط م
 عطا...بچه ام کجاست؟! -

. دیو باال گرفتم و به طاها نگاه کردم. چشماش قرمز بود و نگاهشو ازم دزد سرم
 مامان به بازوم چنگ زد:

 بگو! یزیچ هیعطا  -
ده؟ شدد دایپ فیک هیگفتم که از دخترت فقط  یم دیبا یداشددتم بگم؟ چ یچ

. آب قند برگشت وانیل هیمبل. طاها رفت سمت آشپزخونه و با  ینشوندمش رو
 بلند شد. هویکنار مامان نشستم.که مامان 

 دنبالش... میپاشو...پاشو منو ببر بر -
 م حالم خراب بود:دوباره بغض کرده بود. خودم طاها
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 . خودم همه کارارو کردم.سمی...من خودم پلیمامان کجا بر -
 دستشو گکاشت رو سرش و هق زد: مامان

 مامان؟ ییرها کجا -
 گفت: دیلرز یکه م یینشست کنار مامان و با صدا طاها

 !؟یر یب ور االن از حال م ایمامان ب -
 . بازوهاشو گرفتم و گفتم:زد یکرد و مدام اسم رها رو صدا م یم هیگر مامان

سالم  یم داشیمامان به من گوش کن...به خدا پ - کنم...به ارواح خاک بابا...
 شم. یرم گم و گور م یآرمش اگه نتونستم خودمم م یم

 شو متوقف کرد: هیگر مامان
 ؟یکن یم داشیپ -

شددب  هی یاگه قرار بود مامان حت یگم...دروغ...ول یم یمردم...چ یم داشددتم
 گفتم: یشه دروغم مآروم 

 شدده یسددرمه روشددنه م لی...موبامیکن یابیو رد  لشددونیآره مامان. قراره موبا -
 کرد... شیابیرد

و از دست طاها گرفتم و بردم طرز دهن  وانیشد. ل ریبازم اشمش سراز مامان
 مامان:

 !یش یکه خودت نابود م ینجوریب ور...ا -
 دستشو گرفتم و گفتم: خورده از آب قند به خوردش دادم. هیزور  به
 زنم. یشد بهتون زنگ م یرم. هر خبر یکم ب واب من م هی -

 از جا بلند شد: هوی دوباره

http://www.roman4u.ir/


 373 سوتسه 

 آم! یمنم م -
 افتادن زنگ زدن خونه! ریجا گ هی دی. تو خونه باش شایایآخه مادر من کجا ب -
ه اتاقش و ب یتو مشی. بردمیطاها اشدداره کردم و اونم کمک کرد بلندش کن به

شدم خواب  یساعت می. نمیقرص آرام ب ش بهش داد هی زور موندم تا مطمئن 
ته. مقاومت م به ول یکرد و نم یرف باالخره قرص اثر کرد و  یخواسدددت ب وا

 دنی. با دبودمبل نشددسددته  یاومدم طاها بق کرده رو رونی. از اتاق که بدیخواب
ادم ب بود. راه افت. حالش واقعا خراستادیا ریمن از جا بلند شد و دوباره سر به ز

 :دمیسمت در که صداشو شن
 داداش؟ -

 از دستش دل ور بودم. برنگشتم سمتش: هنوز
 بال سر من اومده بود... نیرها ا یکاش جا -

شو ندادم. جلو باز ش یجواب شم و پو . شهیم کیکه داره بهم نزد دمید دمیدر کف
 بود. نیسرش هنوز پائ

 لب باز کردم: باالخره
 ش!مواظب مامان با -

 سرش و آورد باال: اونم
 ....نشه......چمار کنم؟دایاگه...پ -

 کردم و با حرص گفتم: اخم
 کنم.... یم داشی...من پشهیم دایپ -

 تر: کیاومد نزد طاها
 داداش! -
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 نیخواهرشددو ول کنه و خودش بره. اونم همچ سددتیبا یکه نم دیفهم یم دیبا
رو بستم هنوز همون جا بود. د ی! جوابشو ندادم و تند رفتم سمت در. وقتییجا

 و گرفتم: اریزدم شماره مه رونیاز خونه که ب
 سالم -
 ل؟یموبا یابیشد رد یچ -

 کرد و گفت: یپوف اریمه
 بچه ها مشغولن! -

سه ریز یلعنت سوندم اونجا. رفته بودن در خونه  ون هم لیلب گفتم و خودمو ر
 یجور در نم منیوده. ااتفاق افتاده ب نینصفه شب. گفته بود که قبال سرقت ماش

رو ول  نایسرنش یعنیشد.  یبرعمس م دیخواستن که با یو م نیاومد. اگه ماش
ماشدد یم  یچیه نجامیا ازبرعمس شدددده.  نجایا یبردن. ول یو م نیکردن و 

 نشده بود. رشونیدستگ
سط ده ک رهیدا هیشده بود  دایپ لیموبا محدوده شد  یچطور م ی. وللومتریبه و

 فت:گ اریرفتم که مه یکرد. کالفه داشتم قدم رو م داشونیپ محدوده نیا یتو
 کنن! دایاونجاها پ یزیچ هیبچه ها  دیخودش خوبه! شا نمیعطا هم -

 داد و گفتم: یو نشون م لیکه محدوده موبا ینقشه ا یرو دمیو کوب دستم
 منقطه است. نیا یخوب نگاه کن! چقدر خونه تو -

 نه گفت:به نقشه نگاه ک نمهیبدون ا اریمه
برقرار  یهسددت. اگه از طرز سددرمه تماسدد یدیبازم ام یدونم! ول یخودم م -

 کرد. داشونیپ شهیراحت م یلیبشه خ
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 زدم و گفتم: یپوزخند
 داد. یجواب م رهیخواست تماس بگ یمحال نزن! اون اگه م یحرفا -

ست اریقدم رو رفتم. مه دوباره ش یهم کالفه د سرش ک سته دیبه  شماش خ . چ
 و گفتم: ستادمیه روش ابود رو ب

 نداره! یا دهیپاشو برو خونه ب واب! موندن ما فا -
 زد و گفت: یپوزخند ارمیمه
 تونم ب وابم!؟ یاالن م یکن یفمر م -

ست یصندل یرو کنارش ستم. د ش ش ین سرم ک صل به زم دمیبه   نیو م*س*تا
صدا رهیخ ش یشدم.  شد تمون ب ورم. طاها از وقت میزنگ گو  یبود که باعث 

ودم رو داده ب یزده بودم دو بار تماس گرفته بود. هر بار هم، گوش رونیز خونه با
 گفتم: اریبه طاها دادم و رو به مه یلب فحش ری. زاریبه مه

 زنگ نزنه! گهیبهش بگو د -
 رو گرفت و به صفحه اش یکالفه گوش اریرو به سمتش دراز کردم. مه یگوش و

 و گفت: دیاز جا پر اریمه خورد که یهمچنان زنگ م یشد. گوش رهیخ
 سرمه است...سرمه زنگ زده. نیعطا ا -

 و جواب دادم: دمیاز دستش کش لویموبا
 سرمه.... -

ست. مه یتو صدام شم طرز اتاق کنترل تا به بچه ها خبر بده  دیدو اریگلوم 
 .امدین ییصدا چیتماس برقرار شده. ه

 ...نیسرمه جواب بده...شما کجا -
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 یشد.بعد صدا یم دهیبود که شن گهید یصدا یسر هی اومد یسرمه نم یصدا
 که گفت: میسرمه رو شند فیضع

 به من دست نزن! -
 مرد اومد که گفت: هیخشن  یصدا

 ...افتیبهت دست نزنم مثل بچه آدم راه ب یخوا یاگه م -
طرز  دمیشددد. من هم دو یو باورم نم دمیشددن یکه م ییزایشددد. چ ینم باورم

 اومد. یهنوز م سرمه یاتاق کنترل صدا
 داداشم کجاست؟ -
 خورده ادبش کردن. هیدر آورد دادم بچه ها  یچموش باز یادیز -
 که داد زد: دمیو هم شن نینگ یدفعه صدا هی

 طرز و اون طرز... نیا نیکش یما رو م ی...چرا هنیچمار به ما دار -
شن فیضع یصدا شتن رو دلم. ا خی مهیت هیانگار  دمیرها رو که   ینعی نیگکا

 هنوز سالم بود:
 نگو! یچیتو رو خدا ه نینگ -

 اون مرد که گفت: یشد و صدا یسر صداها قاط دوباره
 !نیسوار ش -
شون م یوا شتن جا به جا  وراتیو بچه ها به مان اریتو اتاق. مه دمیکردن. دو یدا

 به من اشاره کرد: اریزل زده بودن. مه
 شده. ادیپ قشیادامه بده محل دق گهید هیثان یفقط س -
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ه که دار دمید یچشددمک زنو م رهیشدددم و بهش نگاه کردم. دا کینزد توریمان به
. تمام تنم گوش شدده بود. پشدت خط سدموت شدده بود که شدهیتر م کیکوچ

 که گفت: دمیسرمه رو شن یناگهان صدا
  *و*ض*ی ولش کن! -

 زد: یدهنم م یتو قلبم
 داداش! یخوب -

ش ردادیت فیضع یصدا شو بعد تماس قطع  ا نگاه کردم. ب مید. با عجز به گو
 حرص گفتم:

 کنن! یکنم. دارن جاشون و عوض م یم نشونیقطع شد! دارن سوار ماش -
گاه یاز بچه ها یمی  تمون داد و گفت: یسر یآ

شونیشه پ یم تهیموقع نیبهتر - صا االن که خ دا صو وته ها خل ابونیکرد. م 
 .ستین یادیز نیماش

 دوباره زنگ بزنم بهش! -
لو بره.  شیگوش دهیترس ینباشه که زنگ بزنه....حتما م یطینه مممنه در شرا -

 !هیدختره باهوش
 م؟یپس چمار کن -
و  دیاز بچه ها رو گرفت و بازومو کشدد یمی میسددیب ارینگاه کردم. مه اریبه مه و

 گفت:
 کرد. داشونیبشه پ دیکردن شا یم نوشنی.اگه داشتن سوار ماشمیبر -

 و گفتم: دمیدو اریکردن. که دنبال مه یالم ماع روهایبه ن داشتن
 !ابونیکدوم خ قیدق -
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 گفت: نشویماش یتو دیپر
 !ستین ابونیتا خ شیاز پنج ش شتریمحدوده اش ب یمعلوم نشد. ول قیدق -
 نشد؟ دایپ قشونیهمه مدت بازم محل دق نیبعد از ا -

 هم کالفه صداشو برد باال و گفت: اریمه
 !یزن یحرفو م نیپس چرا ا یوارد زایچ نیبه ا گهیعطا تو که د -
صبان با ستم و رو تیحرص و ع بدون راهنما  اریدهنم زدم. مه یچند بار کف د

اون منطقه آماده باش  ی! به تمام گشددت هایب*غ*ل ابونیخ یتو دیچیزدن پ
شونیشد که پ یم یعنیداده بودن.   اریمه که یمیسیشد؟ ب یم یعنی. میکن دا

شد.  یکه رد و بدل م یدستم و گوش دادم به ممالمات یتوبرداشته بود و گرفتم 
 گفت: یمیدفعه  کینبود که  یکننده ا دواریام زیچ چیه
عت با سددر یکنن ول یبا فاصددله حرکت م دیسددف یکمر هیو  یپرادو نقره ا هی -

 !نیرن. پالکاشون م دوشه! متوقفشون کن یدارن به سمت خارج شهر م
رعت رفته بود ببندم با س ادمیزد. کمربندم و که  دور اریکه گفت مه ابونویخ اسم

 ا.ه سمیب یرفت. گوشم و داده بودم به ممالمه ها یمثل جت م اریبستم و مه
 کردن. فمر کنم خودشون باشه! ادیسرعتشون و ز -

ستم شد. و مه د شت  شت شتریب اریم  کیمورد نظر نزد ابونیبه خ میگاز داد. دا
 .دمید یرو م یها نی. حاال نور گردون ماشمیشد یم
 از هم جدا شدن! -

سم ش ییابونهایخ ا شتن اونار یها نیکه رفته بودن گفت. دوتا از ما شت دا و گ
سد کنن یواحدها خبر م هیبه بق میسیکردن. با ب یم بیتعق شون و  . داد که راه
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. شددونیمیگشددت از هم جدا شدددن و هر کدوم افتادن دنبال  یها نیدوتا ماشدد
 ه.رفت دنبال پرادو اریمه
 کدوماشونن!!؟ یتو -

 فرمون و گفت: یرو دیمشتشو کوب اریمه
 دونم! ینم -
 !میکن یگاز بده تو رو خدا گمشون م اریمه -

ش یبدب ت شتم  نیما ست پا به پا یسمند بود و نم هیگ شپرادو ب یتون  نیره. ما
رش کا یلیرفت. راننده پرادو هم معلوم بود خ ینم نیاز ا شددتریب گهید ارمیمه

سته.  ست هم داده بود که ا یهمه چدر ست به د ست  اروی نیانگار د در بره. د
 اومد: میس یاز ب صدالب گفتم. دوباره  ریز یداشبورد و لعنت یرو دمیمو کوب

 گکاشت و خودش فرار کرد. نویماش یکمر نیسرنش -
صله اش با ما ز یپرادو همچنان م یول سه بار کوب ادیرفت فا  دمیشده بود. دو 

 گفتم: رو داشبورد و
 ! برو تو رو قرآن!ننیماش نیا یبچه ها تو اریمه -

اون  یشددد. رها تو یشددد. باورم نم یافتاد تو جاده گرفتنش سدد ت م یم اگه
 ی. نگاهم و از پرادو بر نمدیرسدد یبود و دسدددت من بهش نم یلعنت نیماشدد

شتم. انگار که اگه  شمم و م هیثان کیدا ش یچ شد.  یم بیغ نهیچرخوندم ما
 هیگردون قرمز  یچراغا دنیو بسددته بودن د ابونیگشددت آخر خ نیدوتا ماشدد

شو کم کنه ول سرعت شتم  س هیپرادو یخورده حالم وبهتر کرد. توقع دا به  دهینر
تم . دسددمشیدیند گهیو د یفرع یها ابونیاز خ یمی یتو دیچیپ ابونیآخر خ

 رفت رو سرم.
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 بدو در رفتن! اریمه -
سر  یرانندگ یواخم کرده بود و تمام تمرکزش ر اریمه شت  بود. بدون حرز پ

چند تا  به ابونیکه پرادو گم شددده بود. خ یاونیخ یتو میدیچیگشددت پ نیماشدد
سه تا د چیدر پ چیشد و کوچه ها پ یم یکوچه منته  گهیبودن و هر کدوم به دو 

اشون کرده. صد شونکه جلوتر از ما بود معلوم بود گم یگشت نیراه داشتن. ماش
 اومد: میسیاز ب

 !میگمش کرد -
 .دمیکش ادیطرز از ته دل فر یصدا دنیشن با
 !ا *و*ض*ی -

ش اریمه شت. از ب نیدنده عقب گرفت و از کنار ما شت گک شتم م میسیگ  یدا
 ربط داره رو تحت نجایکه به ا ییها ابونیدن تمام خ یکه دارن دستور م دمیشن

 یمیخروج از که بعد از  یابونیهم خودشو رسوند به خ ارینظر داشته باشن. مه
س یاز کوچه ها بهش م ضدمیر ش ی. بع شد از  یکه م ییها ابونیها خ نیاز ما

 بود. یدیبازم ام یعنیرو مسدود کرده بودن.  یشهر خارج ش
ش میسیکرد ب یم یهمون جور که رانندگ اریمه ستم ک  یو درباره کمر دیرو از د

 بود. یدزد نی. دور از ذهن نبود. ماشدیرها شده پرس
 شد؟ یچ راننده -

 نگاه کردم. میس یو با دقت به ب اریسمت مه برگشتم
 خورده... ریت -
 تش؟یوضع -
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 ....مارستانیب شهی. داره منتقل مستیخوب ن ادیز -
خدا!  یا! ورهیبم نیراننده بود اگه ا نیزدم. تنها سرن مون هم میشونیبه پ یدست

! اون یچیه یول کرد. یرفت و تمام کوچه ها رو نگاه م یبا همون اخم م اریمه
 !میکن داشیبار در رفته بودن محال بود بکاره دوباره پ هی *و*ض*ی ها که 

و دور . دسددتاشددسددتادیا ینگرفتن کنار جهیربع گشددت زدن و نت هیبعد از  اریمه
شددده بود به روبه روش. هر دو سددموت کرده  رهیفرمون مشددت کرده بود و خ

صدامیبود صابم بود. جم یرو میسیخش خش ب ی.  که هر  یتمرار یله هااع
 نیبود. به هم دهیچیپ نیماشدد یداد. سددموت تو یم یدیکدوم نشددون از ناام

 گفتم: ی. با ناباوردیشد. نبا یم ینجوریا دیدر رفتن. نبا یراحت
 ...یراحت نی!...به هممیگمشون کرد -
سمت ب اریحرز من مه نیا با شتابون رفت  ستانیباز راه افتاد و  ه راننده ک یمار

. طرز تو میو از سددد نگهبان رد شددد میشددده بود. کارتمون و نشددون دادمنتقل 
مل بود.  تاق ع باشددن. سددرگرد  یمیا که مراقبش  مده بودن  بازم او تا سددر دو

گاه یاز بچه ها یمحمود .که اونم دادمحال بهش  یسددالم ب هیاونجا بود.  یآ
 :دیجلو رفت و پرس اریراحت باش داد. مه

 هست؟ یدیام -
 داد و گفت:تمون  یسر سرگرد

 نگفت. یزیدکتر که چ -
 خورده؟ ریچند تا ت -

 به در اتاق عمل انداخت و گفت: ینگاه سرگرد
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م دادن. بعد سددتیرفته بچه ها ا یداشددته در م وارید هی یبود رو دهی. پریمی -
افته. سددرش ضددربه  یم واریخوره از رو د یپاشددو زده بودن که تعادلش به هم م

 بشه تا بشه باهاش حرز زد. تیتثب تشیوضع دیخورده! با
صندل یمی یسموت کرد و من رو گهید اریمه شدم. خدا یاز  چمار  ایها آوار 

 و برداشتم. میکنم. گوش
 !؟نیسرمه زنگ بزن! زنگ بزن دختر...بگو کجا -

که  راینداشت. دست مه یا دهیفا یزل زدم ول میبه صفحه گوش قهیده دق دیشا
 نشست رو شونه ام سرم و بلند کردم.

 !میپاشو بر -
 گرفتم و گفتم: ینفس

 شه؟یم یچ اروی نیپس ا -
 کرد! یشه کار ینم ینیب یفعال که م -

 بلند شدم و گفتم: یحرص
 خلع درجه بشه! دیکه به پاش زده با یاون احمق -

 هولم داد و گفت: اریمه
 حرفات خودت و خلع درجه نمردن. نیتا با ا میبر افتیبس کن راه ب -

 زدم: پوزخند
 دونم خواهرم امشب کجا.... ینم یخوره وقت یدرجه ها به چه دردم م نیا -

 با اخم برگشت طرفم و گفت: اریمه
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ون و تا صبح تو ت تت ج یرفت یم مایمثل ن دیبا یدرجه ها رو نداشت نیاگه ا -
 !یباش نجایدن ا یدرجه ها بهت اجازه م نیهم یول یداد یم

طاها تو  ای مایرار بود مثل ندرصددد اگر ق کیگفت.  یشدددم. راسددت م سدداکت
 راه افتادم. اریکردم و کنار مه یو به تلفن نگاه کنم. پوف نمیخونه بش

 !میشرو  کن ییجا هیاز  دیبا -
 سر تمون داد و گفت: اریمه
 .میکن یرو بررس گهید یراه ها دیبا ادیبه هوش ب اروی نیتا ا -

شمام ش چ سوار ما شردم و با هم  گاه میدیرس ی. وقتمیشد نیو ف سرهنگ یآ  .
 .میو سالم داد می. هر دو جلو رفتمیدیخودمون رو اونجا د گانیاز  ینظر

 سالم قربان! -
 آزادباش بده گفت: نمهیکرد و بدون ا یاخم سرهنگ

 !دیافتاد یدنبال اونا راه م دینبا نیدون یشما دوتا م -
 خیبدم. سددرهنگ بازم توب یدونسددتم چه جواب یاخم کرده بود و من نم اریمه
 گفت: زیآم
 یدون یم یدار یتو با اون دخترا نسددبت دنیفهم یاگه اونا م یمیسددروان کر -

 !افتهیمممن بود جون خواهرت به خطر ب
 هم رفت. یتو شتریب اخمم

 ن؟یرو هم فراموش کرد زهایچ نیتر ییشما ابتدا یعنی -
 بود که جواب داد: اریمه
 قربان حق با شماست! میخوا یعکر م -

 مون اخم گفت:با ه سرهنگ
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گاه یبچه ها اتیتو عمل نیحق ندار گهید - صا ا یآ صو پرونده دخالت  نیخ
 .دیکن

 کردم: اعتراض
 قربان.. یول -

 بلند سرهنگ دهنم و دوخت: یصدا
 شب بازداشت. کی...یمیسروان کر -
 برگشت و داد زد: و
 سرباز! -

 یچ گهید بتیمصدد نیا ایبا اخم فراوان هنوز به مقابلش زل زد بود. خدا اریمه
سرخ بود. ول اریبود. مه صورتش  شم   ستادهیبه همون حالت خبردار ا یاز خ

 خواست آزاد بده. رو به من گفت: یبود. سرهنگ هم انگار نم
 بده. لیتحو لتویاسلحه و وسا -

 از کنارمون رد شد گفت: یوقت
 شنونم. اطاعت قربان! یکلمه م کی گهیو دفعه د -
 برگشت و با خشم نگاهم کرد. ارید داد.مهآزا اریبا حرکت سر به مه و
 ! حاال خوب شد؟؟ی! تو اصال عقل داریکرد دمیعطا واقعا ناام -

 لیو تحو لمیوسا نمهیکردم و بعد از ا تمیهدا کیبه سمت اتاق افسر کش سرباز
تا  دیاز اثرات همون درجه ها بود. حاال با نمیدادم رفتم سددمت بازداشددتگاه! ا

 دادم. یجون مبازداشتگاه  یصبح تو
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شده  یزانوهام. شب گند ینشستم و دستامو گکاشتم رو واریکنار د یحال یب با
بود و  چهار کیبازداشت شدم ساعت نزد یبود که وقت نیا دمیبود. فقط تنها ام

 نمهیا یادآوریو با  دمی. کف دستم و به چشمم مالدمیکش یزجر نم نجایا ادیز
خواسدددت  یهامو چنگ زدم. دلم نمباشددده مو دهیمممنه رها کجا االن خواب

ناموفق  زیو گر بیتعق نیمممنه با ا نمهیشد. ا ینم یبمنم ول یناجور یفمرها
 اصال اونا.... نمهیا ای اد،یسرشون ب ییچه بال

باره موهامو چنگ زدم. ب یوا قرار بلند شددددم و شددرو  کردم طول  یخدا دو
شمام م شتگاه رو قدم رو رفتن. چ شدت فمر سوخت و مغز یعرض بازدا م از 

 یبه هر نحو اریمنتظر بودم باالخره مه یسدداعت میشددد. تا ن یداشددت منفجر م
سرهنگ نظر یکار نیخب، با ا یبهم برسونه. ول یخبر هیشده  ود کرده ب یکه 

 بازداشتگاه رد بشه. یعمرا از صد متر اریمه
هام ته بودم ذوق ذوق م کیکوچ طیمح نیا یاز بس تو پا با ب یراه رف  یکرد. 

نار د یالح باره ک ها چ واریدو بهم  ،یفقط کم ،یکه کم یزیآوار شددددم. تن
سرمه و نگ یم یدواریام سرمه. باالخره  یبا رها بود. حت نیداد؛ بودن   هیبرادر 

صد که غ ستا رتیدر شت مواظب دو شه. هم یدا نبود،  تنهاکه  نیخواهرش با
 بود. یلیبرام خ
 یم واریبه د یآروم یم ضددربه هادادم و ناخوداگاه با سددر هیتم واریو به د سددرم

سرمه و نگ شا نیزدم.  شون دفا  کنن.  دیمثل رها نبودن. اونا  بلد بودن از خود
که کم نیهم فت هم دارن. تو یکرد. م یدلگرمم م یبود   نیهم یدونم معر

ن قشددونیرف یکه هوا دمیکوتاه فهم یبرخوردا گاهو خوب دارن.  لب ند  اخوآ
 .ستی. ضرب دستشم بد ندمیشبه چونه ام ک یزدم و دست یتل 
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اومد تو نظرم.  میکرد یم یباز کیاون روز که گل کوچ طنتشیپر از شدد چهره
سا لب ندم واقع یتو شد. واقعا از  یاون وانف ست بزرگ هیتر   یجغله بچه رو د

 یلب ندم از رو ادیکه مممن بود سدرش ب ییناگهان با بال یخوردم اون روز. ول
 نی... سددرم وبارنیبه سددرش ب یی*ض*ی ها بالاون  *و دیلبم فرار کرد. شددا

چه  کنه؟ اصال یم طنتیخنده و ش یدستام فشردم...اونوقت دوباره مثل قبل م
 !نمش؟یمممنه که دوباره زنده بب یعنی اد؟یبه روزش م

باره از جا پر یزور فمرها از  نیو شددرو  کردم به قدم زدن. ا دمیآزار دهنده دو
 یراه رفتم تا باالخره نم نقدریشدده انگار. اخواسددت تمام ب یهم نم یشددب لعنت

 هوش شدم. یب بایتقر واریدونم، بعد از چه مدت، کنار د
 !یمیسروان کر -
خواب رفته بودم.  واریسرعت چشمام و باز کردم. همون جور نشسته، کنار د با

سرباز شدم و به   رونیکه از ب یبود نگاه کردم. نور ستادهیدر ا یکه جلو یبلند 
 .نمیشد که خوب چهره اشو نب یباعث م دیتاب یم
 قربان! دیبفرمائ -

شدم و لباس گاهیدوباره برگشته بودم به جا نمهیمثل ا خوب م خودم. از جا بلند 
در سددرباز احترام گکاشددت و همراه من، راه افتاد طرز  یو مرتب کردم. جلو

رفتم و گ لیو اسلحه ام تحو لیاونجا منتظرم بود. وسا اریدفتر افسر نگهبان. مه
 یبازداشددت هر چ نیده. ایزد که ن واب یداد م اریمه ی. چشددمامیاومد رونیب

 ب وابم. یساعت کینداشت باعث شد 
 چه خبر؟! -
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 برگشت و نگاهم کرد و گفت: اریمه -
 خورده به سر و وضعت برس بعد. هیخونه  میگم. اول بر یم -

 و اصرار کردم: دمیموهام دست کش یتند تند تو چدبار
 ن بگو!اال -

 نگاهم کرد: تیعصبان یبرگشت و با کم اریمه
 ؟یبس کن یخوا یعجول بودنت کار دستت داده. نم نیا شهیهم -

ساله. اخم کردم و راه  نیچند قیکه مافوقم بود و رف فیمشت کردم. ح دستامو
 افتادم و گفتم:

 پرسم از بچه ها! یرم م یخودم م -
قدم تند، خودشددو به من رسددوند و  که پشددت سددرم جا مونده بود، با چند اریمه

 و با همون حرص گفت: دیبازومو گرفت و کش
 تو بازداشتگاه! یافتیپرونده ب نینمن تا آخر ا یعطا! کار -

 به رها و شددبیکه از بس د یسدداله شددو؟ من نیچند قیکرد؟ منو؟ رف یم دیتهد
کرد؟ دل ور  یم دیبودم، تهد دهیرسدد یوانگیسددرمه فمر کرده بودم به مرز د

 نگاهش کردم. کالفه بازومو ول کرد و گفت:
خدا! به جان  یبه خداوند ؟یدار یفهمم چه حال یمن نم یکن یتو فمر م -

ناموس  نیع قمی. ناموس رفستمیاز تو نگران نباشم، کمتر هم ن شتریمادرم! اگه ب
 یکرد و من نم یم یتاب یطاها ده بار زنگ زده. مادرت ب شدددبیخودمه. از د

 ب بدم. بهشون بگم پسرشون بازداشته؟جوا یدونستم چ
لم آروم هو اری. مهشهیانداختم. بازم گند زده بودم. مثل هم نیزده سرم و پائ شرم

 داد و گفت:
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 یخورده استراحت کن. با مادرت حرز بزن. همون جا بهت م هیخونه  میبر -
 شده! یگم چ

 فقط سددموت. تا خونه اریمه نیسددمت ماشدد میکوتاه اومدم و با هم رفت باالخره
 ادهیخونه پ یجلو اریبا مه ی. وقتدیبار یم اریاز سر و صورت مه یبود. خستگ

گاه برگشتم و به پنجره اتاق سرمه نگاه کردم و آه کشمیشد  :دمی. ناخودآ
 تو دختر؟ ییکجا -

 به شونه ام زد و گفت: اریمه
 برو عطا! -

 و زنگ زدم، تاانداختم  دیبرگردوندم و به طرز در خونه خودمون رفتم. کل سددر
. مامانم پشددت اطیح یتو دیزنگ، طاها دو یهمراهمه. با صدددا اریبگم مه

انداختم و پاهامو به زور به  نی. سددرم و پائیچادر گل دار سددرمه ا هیسددرش با 
که تنهام  ماومد و چقدر ممنونش بود یکنارم م اری. مهدمیسددمت اونا کشدد

 :دمیلزرون مامان و شن ینکاشته. صدا
 نه؟!نشد  یخبر -

بود که به  اریبه من زل زده بود. مه یخواب یسددرخ از ب یهم با چشددما طاها
 سمت اونا رفت و گفت:

 !میستیخبر هم که ن یخبر ب یب -
گاهش کردم. مه برگشددتم قت الم چیه اریو ن  یبرا یزد. حت یحرز نم یو

 گفت: یشده بود. مامان با خوشحال یی! پس خبراهیدادن بق یدلدار
 جان؟ اریهم یگ یراست م -
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 شانه طاها گکاشت و گفت: یدست رو اریمه
 .دیباور کن -

 ذوق زده گفت: مامان
 تو...چرا دم در! انیب -
 تو. بعدم رفت سمت آشپزخونه و گفت: میبر میراهو باز کرد تا ما تونست و
 ن؟یصبحانه که ن ورد -

 گفتم: یحالیمبل ولو شدم و با ب یرو
 رم! یخودم م ایمامان ب -
سمت مامان رفت و اونو برگردوند. مح نیا با ست االن  یرز من طاها به  دون

ه خواد صبحان یم اریب اطر مه یکه بدونه چه خبر شده. ول ستیدل تو دلش ن
 .ارهیب

 مامان! ارمیمن م -
 از خدا خواسته برگشت و نشست کنار ما و گفت: مامان

 ؟یجان بگو چه خبر از رهام دار اریخوب مه -
 هم قالب کرد وگفت: یدستهاشو تو اریمه
 !مارستانهینقر و بچه ها گرفتن. االن ب هی شبید -

با  بگه. زیو گر بیاز تعق یزین واسددته چ ی. ولگهیهمون رانندهه رو م دمیفهم
 گفتم: جانیه
 پس حالش خوبه؟ به هوش اومده؟ -

 برگشت و اخم کرد و درهمون حال گفت: اریمه
 نه! -
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 رو به مامان ادامه داد: و
سابچه  - شنا سمش حم شییها  ست.  دیکردن. ا ل سا کیسابقه  هیخدابنده ا

 حمل مواد. یحبس داره برا
 شد. یجالب م داشت

بشه  دیشا ارنیب ریازش گ یزیچ یبچه ها رفتن دنبال آدرسش. تا بتونن پاتوق -
 در ارتباطه. یبا ک دیفهم ینجوریا

اتمام  ؛یعنی نیدونسددتم که ا یکرد. من م ینگاه م اریهنوز به دهن مه مامان
 یطوالن اریسددموت مه یمامان هنوز منتظر بود و وقت یهمون خبر خوب. ول

 :دیشد مردد پرس
 ن؟یهم -

 به مامان نگاه کرد و گفت: اریمه
. االن میکه دنبال کن میسرنخ دار هیما  یعنی نیخانم. ا نویم ستین نیهم نیا -
گم شدددن دخترا در با  ییاز کسددا یمی. ما میشددرو  کن دیاز کجا با میدون یم

 .میارتباط بوده دار
 که باز دوباره بغض کرده بود گفت: مامان

 هوشه! یب نیشما که گفت یول -
 به من انداخت و ادامه داد: یبرگشت و نگاه سرزنش بار اریمه
دوسدتاشدو،  میتون یم قیطر نی. از امیکرد شی. ما االن شدناسداسدتیمهم ن -

 .میکن دایربط داشته باشه پکه به اون  یهمماراشو و خالصه هر کس
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اون اخالق خاصددش مامانو آروم  اربایمنم که سددموت کرده بودم که مه باالخره
 کنه به حرز اومدم:

 غصه ن ور. گهیآرمش...د یو سالم م حیمامان...قول دادم صح -
 تمون داد و با همون چهره که معلوم بود مجاب نشده بلند شد: یسر مامان

  واه!مممن از من ن ریکار غ -
صدا و سفره رو پهن کرد و مامان با همون  شپزخونه رفت. طاها  سمت آ  یبه 

 ییچا هیرفت.  ینم نیاز گلوم پائ یزی. چمینیلرزون تعارز زد که کنارش بشدد
مامان  یبا تعارز ها اریتلخ خوردم و به لقمه مربا که معده امو آروم کنم. مه

 واریار دکن یرخت وب. به چاتاق من یتو میرفت ییصبحانه شو خورد و بعد دوتا
و  لباسددم یزدم و دکمه ها یرمق یرها افتادم. پوزخند ب یتئور ادینگاه کردم و 

 یپرتش کردم که در کمال ناباور یباز کردم و با حرص به سددمت چوب رخت
 منو برداشددته بود و داشددت یکه متما اری. برگشددتم سددمت مهافتادین نیزم یرو
 و گفتم: دیکش یدراز م نیزم یرو
 ؟یدید -

 با تعجب گفت: اریمه
 و؟یچ -
 اشاره کردم و گفتم: یچوب رخت به
 لباسم موند همون جا؟ -

 باال رفته گفت: یانداخت و با ابروها یبه چوب رخت ینگاه ارمیمه
 رون؟یپرواز کنه از پنجره بره ب یپس توقع داشت -
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د. پرت کر یبرداشت و از همون جا به سمت چوب رخت زیم یکالهشو از رو و
 خورد و یافتاد و تمون یرخت چوبیاز زبونه ها یمی یخورد و رو یکاله چرخ

سم نم شد. حاال اگه من بودم. لبا مونه اونجا چه برسه به کالهم.  یبعدم ثابت 
 گفت: الیخ یب اریمه
 !هیعیاتفاق ط هی نیا نیبب -

 چشماش گکاشت و گفت: یولو شد و ساعدش رو رو نیزم یرو بعد
 ساعت ن وابم. کیاز  شتریحواست باشه من ب ،یخواب یاگه نم -

 ت ت نشستم و گفتم: یرو
 ؟ینمونده که به من بگ یزیچ گهید -

 مردد جواب داد: یممث کم هیاز  اربعدیمه
 یچ که سددرهنگ ادتهیاز بچه ها تماس گرفتم که بهم گفت.  یمیبا  نمینه! ا -

 گفت؟!
 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 م؟ینمن یو کار میبش الیخ یب دیبا یعنی -
 خودمون! یسراغ پرونده ها میر یما م رین  -

 گفتم: کالفه
 م؟یاونا کار کن یکه رو یاالن تو تمرکز دار یعنی اریمه -

شت و با دقت نگاهم کرد.  اریمه شو بردا ست س کید ش نگاه یتو یجور بدجن
 کردم و گفتم: زیبود.چشمامو ر

 ؟یکه به من نگفت یهم درا یا گهیخبر د اریمه -
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 زد و گفت: شویور هی یلب ند لحظه ا اریمه
 خوام ب وابم! یم -
 برداشتم و گفتم: زیدوباره ولو شد. به سمتش خ و
 ؟یدون یم یچ اریلعنت به تو مه -

چشددمش برداره  یدسددتشددو از رو نمهیشددد. بدون ا ضیکه عر دمید لب ندشددو
 گفت:

 ؟یدیخورم! فهم یساعت ن وابم از جام جم نم کیتا  ی. ولگمیم -
 ؟یدیفهم یباشه! باشه! بگو چ -

 من دو ساعت گکشت و باالخره گفت: یممث کرد که برا هیدو ثان اریمه
روان گردانه.  یچند تا دونه قرص بود. بچه ها فمر کردن قرص ها ارویهمراه  -
 بعدا شک کردن... یول

 باز مونده بود. دهنم
 مممنه؟ یعنی -

 زد و گفت: هیآرنجش تم یچشمش برداشت و رو یدستشو از رو اریمه
 ...شگاهیفرستادنش آزما -
 و... -
 یادیکه باعث مرگ اون چند نفر شده بود شباهت ز یبا اون ماده ا باتشیترک -

 داشت.
 .دمی. از جا پرهیچ انیکه تا تونستم بفهمم جر دیلحظه طول کش چند

نده لعنت یعنی...یعنی...هیعال یلیخ نیا - هه گر یاون پرو ما ند   هکه االن چ
 شه! یخورده باز م
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 دمینگاهشددو د یشددده بود. وقت رهیبه من خ حیکردم که با تفر اریبه مه ینگاه
 سموت کردم و با شک گفتم:

 تو ذهنته؟ یچ -
 و گفت: دیدوباره دراز کش اریمه
 ....میدخالت کن میسرهنگ گفت درباره پرونده گم شدن بچه ها حق ندار -

 کنارش زانو زدم. دوباره
 ؟یزن یحرز م هینس چرا اریمه -
اون پرونده رو  ی! سددرهنگ به ما گفت حق دخالت تویاه عطا چقدر خنگ -

سددال حبس  کیچون  میکن یم قیخدا بنده تحق دیو ما هم درباره حم میندار
که باعث مرگ چند نفر شددده  یبوده ب اطر حمل مواد، و چون به پرونده مواد

 خورده هی زمبکار ب وابم تا مغ شدن بچه ها...حاال دهیربط داره، نه ب اطر دزد
 کار کنه!

که حاال  اریتونسددتم حرز بزنم. همون جا نشددسددته بودم و به مه یبهت نم از
 کردم. یخر و پفش بلند شده بود نگاه م یصدا

، و هم میرو حل کن یپرونده لعنت نیهم، ا شدده،یم یعنی شدده؟یم یعنی ایخدا -
ست بردم تا بمیکن دایرو پ نایرها ا شو هم دارشی. د . میبر االن نیکنم و بگم پا

ش یول شتگاه  یشدم. من تو مونیپ تا  اریمه یبودم، ول دهیخورده خواب هیبازدا
 .شدمشدم و با سرعت بلند  مونیبوده. پس پش داریصبح ب
 نیا یرو یبا فمر باز و بدون خستگ دیو برداشتم و رفت سمت حمام. با لباسم

نداختن اون لعنت زهیکردم. حاال دوتا انگ یکار تمرکز م به دام ا  یداشددتم. هم 
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کردن  دایخبر از همه جا شده بودن، هم پ یکه باعث مرگ چندتا جوون ب ییها
 رها.

ماده شدددده بودم و مه دوش ته آ گاه اریگرف عت  یهنوز خواب بود. ن به سدددا
از مبل ها  یمی یزدم و به مامان که رو رونینه بود. از اتاق ب کیانداختم. نزد

 بود، گفتم:فمر رفته  یتو
 .دیصداش کن میرم ستاد. نه و ن یخوابه من دارم م اریمه -

 و گفت: دیاز جا پر مامان
 از رها شده؟ یخبر -
 و گفتم: دمیسمتش رفتم و خم شدم و سرش و ب*و*س به
 مامان. نگران نباش! شهیاز اونم م یخبر -

سش ب هیتنببود.  ستادهیدر اتاقش ا یمن دوباره اومده بود و جلو یبا صدا طاها
 سدد ت نقدریا گهید یبهش رو بدم، ول یلیخواسددتم هنوز خ یبود. اگر چه نم

 کشه! یبسش بود. معلوم بود که واقعا داره زجر م یریگ
 کردم و گفتم: نگاهش

 ؟یتو چرا مدرسه نرفت -
 به پا شد و گفت: پا
 خواستم مواظب مامان باشم! یم -

 لبم و جمع کردم و گفتم: یرو لب ند
 !یمواظب رها بودکاش... -
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به صددورتم  ی. دسددتدیکه چونه اش لرز دمیو د نیسددرش و انداخت پائ طاها
 یو ب یسرخ از خستگ یو رفتم طرفش. سرش و باال گرفت و با چشما دمیکش

 زدم: یبه من نگاه کرد. لب ند کم رنگ یخواب
 کنم. یم داشیپ -

 و گفتم:  تمیشد. موهاشو به هم ر شتریب بغضش
 ان باشه!حواست به مام -

صبر کنم تا مه یزدم. نم رونیتمون داد و من از خونه ب یسر ستم   داریب اریتون
 .ارمیم ریگ یچ نمیتونستم برم بب یالاقل م اد،یشه. تا اون ب

اومد. چهره اش از اون حالت  اریخوندم که مه یبودم و گزارشددو م نشددسددته
 خورده کاغکم تو دستش بود. هیدر اومده بود.  یخستگ

 ؟یذار یمنو قال م گهیدحاال  -
 تونستم صبر کنم. یهم نم هیثان هیباور کن  -

 رو به روم و گفت: یصندل ینشست رو اریمه
 ؟یکرد دایپ یخوب چ -

 کردم و گفتم: نیرو باال و پائ کاغکا
 اون قرصارو و گرفتم... باتیترک -
 خوب؟ -
 یمپزشدددام  یتو شددتریکه ب نیبه نام ک... یهوشددیب یدارو هی شیماده اصددل -

 کاربرد داره.
 با تعجب گفت: اریمه
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 ؟یدامپزشم -
 سرتمون دادم و گفتم: -
باالش که با  ی! و دوزهاشددهیتوهم و خلسدده م جادیآدم باعث ا یتو یآره. ول -

استفاده  ها و مثانه در هیبه کل بیتونه کشنده باشه! آس یشده م بیترک گهیمواد د
 شه! یمدت باعث مرگ م یطوالن

 و گفت: دیه گزارش و از دستم کشاخم کرد اریمه
 دارو مجازه؟ نیا یعنی -

 با تاسف تمون دادم و گفتم: یسر
ممنه. م ریغ شیفروش قانون یبله. ول دمیکه من فهم ییتا اونجا شیماده اصل -
 فروخته بشه. زیبا تجو دیبا یعنی

 ول کرد و گفت: زیم نیزم یبرگه ها رو رو اریمه
 افته! یاتفاق نم نمیکه ا -

که همراهش آورده بود اشدداره کردم و  ییو به کاغکها دمیبه سددرم کشدد یتدسدد
 گفتم:

 ؟یکرد دایپ یتو چ -
 گکاشت و گفت: زیم یو رو شگاهیگزارش آزما اریمه
باره حم - کارش. تو دیدر حل  نه اشددو گرفتم و م نده. آدرس خو  هی یخداب

 کنه! یکارخونه کار م
گاه یخبر از بچه ها هیخوب بابا  -  داشته باشن! یاونا خبر دیاش ریبگ یآ

 کرد و گفت: یپوز کالفه ا اریمه
 .ستین یچاره ا نمهیمثل ا -
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گاه یاز دوستاش تو یمیبرداشت و با  شویگوش و  تماس گرفت: یآ
 ؟یچطور یسالم مرتض -
- ... 
 خواستم بپرسم... یم یزیچ هینه بابا... -
- ... 
 خورده! ریت شبیکه د اروی نیآره درباره ا -
- ... 
 ما هم هست. یاز پرونده ها یمی ینه پاش تو -

 به ما انداخت و گفت: ینگاه میو ن برگشت
 .مینه...ما دنبال کار خودمون -
-... 
 خوب؟ -
- ... 
 گه؟ید -
-... 
 عجب؟ -

تا  اریدهن مه یرو نه  ماس و قطع ک ظه ت زوم کرده بودم و منتظر بودم هر لح
کرد و بعد از  ادداشددتی یزیکاغک مقابلش چ یرو اریشددده. مه یبپرسددم چ

 تشمر تماس و تمام کرد.
 خوب؟ -
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قهوه خونه که پاتوقش بوده. از  هی. جز امدهیدر ن یادیز یزیاز خونه اش که چ -
شده بودن.  بیانگار همه شون غ شبیکه از د دن،یاونجا هم به چندتا اسم رس

 نیبه ا خورده ینم پشیکه ت دهیپر یم یمیبا  رایدو نفرم گفتن اخ یمی یول
 خان! دیحم

 خوب؟ -
باالتر از محل  یلیشدداپ خ یکاف هیبه  دنیرو هم گرفتن. رسدد ارویرد اون  -

 خدا بنده. دیخونه حم
 خوب؟ -
 هستن! اروی یپ ینمردن. فعال. ول دایپ یزیاونجا چ -

 و گفتم: دمیبه سرم کش یدست
 م؟یحاال ما چمار کن -
شا یشاپ یهمون کاف میبهتره مام بر -  یزیچ هی میخودمون تونست دیکه گفتن. 
 !میکن دایپ

 که نوشته بود انداخت و گفت: یبه آدرس ینگاه بعد
 !میخوا یخدا بنده م اروی نیعمسم از ا هی -

 . کت و کالهم و برداشتم و گفتم:دمیبه صورتم کش یدست
 !میباشه! بر -
. با دقت نگاهمون کرد. که هر دو سددالم میدیرو د یراهرو سددرهنگ نظر یتو

 سرهنگ جلو اومد و رو به من گفت: .میداد
 چه خبر از پرونده خواهرت؟ -

 تمون دادم و گفتم: یسر
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 قربان! ستین یخاص زیفعال چ -
 انداخت و گفت: اریدست مه یتو یبه کاغکا ینگاه

گاه یسراغ بچه ها نیکه بر ستیقرار ن -  ؟یآ
 تمون داد و گفت: یسر اریمه
 !میخودمون هست یاز پرونده ها یمیقربان. دنبال  ریخ -

 تمون داد و گفت: یسر سرهنگ
 خوبه! -
بهش کردم که شددق و رق داشددت به سددمت  ینگاه میاز کنارمون گکشددت. ن و

تاقش م پا جفت م یا به  یرفت و همه سددر راه براش  کردن و در همون حال 
 گفتم: اریمه
 خدا بنده خبر نداره؟ دیحم نیا یاز ماجرا -

 گفت: شیور هیبا همون لب ند به من انداخت و  ینگاه مین اریمه
 !سمیهنوز وقت نمردم گزارشمو بنو -

 .میباال انداختم و به راهمون ادامه داد ییابرو
 دردسر نشه؟ -

 تمون داد و گفت: یسر اریمه
. نه میر یچندتا جوون شددده م نیکه باعث مرگ ا یدنبال اون کسدد میما دار -

 آدم رباها!
ته کردم تا سه هف ی. فمر ممیخورد یم نجایا میبود که داشت یقهوه ا نیسوم نیا

ش دونستم هدف یو من نم ابونیزل زده بود به خ یبا خونسرد اریخوابم نبره. مه
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بار  هی اریمه نمهیبود، جز ا افتادهین یاتفاق خاص چیبود. ه ینشستن چ نجایاز ا
شوئ س شتم ق وه. که فمر کنم اثر همون قهیرفته بود د  افهیها بود. تمام مدت دا

ستگ یزیچ یکردم. ول یم زیراد و آنالاف شد. همه از نگاه رمید ست یم ین ن تون
بودن. فنجونم و برداشددتم و قهوه  یطرفم کامال عاد کیمشددموک باشددن از 

گاه کردم. د یطیغل بت نم گهیکه تهش مونده بود رو ن و اشدد هیکردم بق یرغ
به  حالم از طعم تل ش  باال آوردم، مه یم همب ورم.  با  رایخورد. سددرم و 

 لب ند مس ره اش زل زده بود به من:
ا چونه ات ت یمشددت بزنم تو هیخواد  یدلم م یزن یلب ند م ینجوریا یوقت -
 !یب ند یاونجور ینتون گهید

سر به فنجون تو اریمه شو باال برد و با  شو رها کرد و ابروها ست یفنجون من  د
 اشاره کرد و گفت:

 ؟یبگر یفالم بلد -
 ه اش کردم و گفتم:لب حوال ریز یا مس ره

 مینیبش دیبا یشه تا ک یجا ندارم قهوه ب ورم. حالم داره بد م گهیمن د اریمه -
 نجا؟یا

 تمون داد و ته قهوه شو باال آورد و گفت: یسر اریمه
 !ادیطرز ب یتا وقت -

 کردم و گفتم: یپوف
 میفهمب دیاز کجا با میشناس یاشو م افهینه ق میدون یکه نه اسمش و م یکس -
 یخدابنده رو هم نشددناخت! چه توقع یحت یکافه چ یدیخودت که د ه؟یک

 کنه رو بشناسه! یکه باهاش مالقات م یکه اون یدار
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 شاپ چرخوندم و گفتم: یدستم و دور کاف بعد
 اونا بوده! نیب دیاومده و رفته شا یهمه مشتر نیاصال ا -

 :ند و گفتچرخو شینعلبم یلج درآر فنجونشو تو یبا همون خونسرد اریمه
 !امدهینوچ ن -

 گفتم: یکنترل شده ا یو با صدا میکوبد زیم یمشتم و رو یحرص
 به منم بگو! یدیفهم یزیاگه چ ار؟یدر ن یباز اریمه -

 قفل کرد و به من نگاه کرد و گفت: زیم یدستاشو رو اریمه
 هست. یدو نفره کنار اون ن ل مصنوع زیم هی -
 رهینگاهشو از من بگ نمهیبدون ا اریدم. مهگوشه چشم به اون قسمت نگاه کر از

 به حرفش ادامه داد:
ساعت  - ساعتش نگاه کرد. بعد  رمردیاون پ ازدهیدرست راس  اومد تو. اول به 

سمت م سمت  زیبه  شه  شو تموند و گو شت رو شت با انگ شو بردا رفت.کاله
فنجون برد.  هیسددفارش بده گارسددون براش  نمهیگکاشددت. بدون ا زیچپ م

شو خ رمردهیپ شو با دقت باز کرد و قهوه ا و  وردروزنامه همراهش بود. روزنامه 
 نگاه کرد. وارید یبار به ساعت رو کیسه بار به ساعت خودش و  نشیدر ح

شمام شد. ا چ شده بود.  اریمه نیگرد   نظر گرفته ریکه طرز و ز یچ یعنیخل 
صدم در کی ی. و حتنجایبود که اومده بود ا یکس نیتر یبود. به نظرم اون عاد

 باشه! نیشمم نبرده بود، که مممنه طرفمون ا
 خم شدم و آروم گفتم: اریسمت مه به
 ...یتو مطمئن یول -
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 شد و حرفم و قطع کرد و گفت: نهیصاز نشست و دست به س اریمه
 وقت ؛یعنیکرد،  یاومد تو و تمام مدت به سدداعتش نگاه م ازدهیراس  یوقت -

ثابته  یمشتر ؛یعنیآوردن،  یزیداده براش چسفارش ن یمهمه. وقت یلیبراش خ
 زیم یو رو مردیم زیهم که با اون دقت کالهشددو تم یآد. وقت یم ادیو البته ز

 ....قهیو دق نظمم ؛یعنیگکاشت و البته لباساش و اون روزنامه تا زده، 
 خم شد و گفت: زیم یدوباره رو ارینگاهش کردم که مه جیگ
شوئ یوقت - ست شناختش که عمس خداب یرفتم د شونش دادم. نه تنها  نده رو ن

 بود. ادشیهمراهش رو هم 
 بود: نیکه تونستم بگم ا یزیهوشش. تنها چ نیبا ا اریمه نیبه ا لعنت

  *و*ض*ی! -
 کرد و گفت: یخنده خودپسندانه ا اریمه
 ؟یخور یم گهیقهوه د هی -

 کردم و گفتم: یپوف
هوه شددد بس که ق اچهیعدم در. مارهیب کیک مهیت هیفمرشددم نمن. بگو الاقل  -
 توش...!  تمیر

گاه به پ یآروم یخنده  اریمه نگاه کردم  رمردیکرد و گارسون و صدا زد. ناخودآ
 بیج یزد. بلند شددد و روزنامه رو تو یکه داشددت با دقت روزنامه اشددو تا م

کرد، کالهشددو  ینگاه وارید یب*غ*ل کتش گکاشددت. دوباره به سدداعت رو
 شاپ خارج شد. یاز کاف برداشت و راس دوازده

 فرو کردم و گفتم: کیک یتو یلیم یبا ب چنگالو
 ارو؟ی نیهست ا ی تیخوب چه ر -
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 تمام کرده بود گفت: مشویکه ک اریمه
ن کرده. اضافه وز یجلب توجه م نیکوتاه بوده و ا یادیگفت قدش ز رمردهیپ -

 اه سددالخورده پنج یبهش م بایبود و تقر  تهیجلوش کامال ر یداشددته. موها
شما شه. چ شته با شد بیعقاب ینیو ب زیر یدا شو گرفتم. قرار  شماره   یبرا ادی. 

 !یچهره نگار
 نگاه کردم و گفتم: اریبه مه ناباور

 قبال چماره بود؟ رمردهیپ نیا -
 زد و گفت: یلب ند اریمه
 معلم! -

 و گفتم: ممیدوختم به ک نگاهم
 م؟یکن داشیپ میاگه نتون -

 و گفت:تمون داد  یسر اریمه
 سر خونه اول! میدوباره برگشت -

 بلند شد و گفت: اریتمام شد. مه ممونیک یوقت
 .میبهتره بر گهید -

 گفتم: کالفه
 !یچی. آخرش هم همینشست نجایدو ساعت ا -

 راه افتاد سمت صندوق و گفت: اریمه
 کنم! یمن حساب م -
 تمام گفتم: ییپرو با

http://www.roman4u.ir/


 405 سوتسه 

به حلقمون توقع داره منم   تهیهوه رق نجاینه پس، دو سدداعته مارو نشددونده ا -
 برم حساب کنم!

صندوق رفت و منم از کاف اریمه سمت   یزدم. وقت رونیشاپ ب یخنده کنان به 
 گفتم: ستادیکنارم ا اریمه
 شه!ب داشیپ نورایا گهید دهیخورده بع ریاگه لو رفته باشه که طرز ت یول -

 تمون داد و گفت: یاخم کرده سر اریمه
 یزیچ یسابقه ا هیبشه  دیداشته. شا ی تیچه ر میدون یه االن مباالخر یول -

 ازش درآورد.
 زنگ خورد. با اخم گفت: اریمه لیسمت ستاد که موبا میافتاد راه
 است! یمرتض -

 نیزل زدم که ماش اریشده. بود. به مه یخبر تازه ا یعنیعضالتم قفل شد.  تمام
 :مریکرد و جواب داد و زد رو اسپ تیهدا یو به سمت

 ! چه خبر؟یسالم آقا مرتض -
 شد؟ رتونیدستگ یزیخوب! شما چ یخبرا -
 ادیبود. قرار شدددد ب ادشی قیکه همراه خدابنده رو دق میکرد دایو پ یمیآره  -

 !یچهره نگار یبرا
 خوبه! -
 ؟یزنگ زد یخوب واسه چ -
 بچه ها رفتن سراغ محل کار طرز! -
 خوب؟ -
 ه؟یچ شیجالب یدون ی! مهیکارخونه مواد لبن هی -
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 زل زدم: اریو مشت کردم و به دهن مه دستم
 ه؟یچ -
و  هیمال ک ابونیاون خ یسددوله ها نمهیگروه از بچه هام رفته بودن دنبال ا هی -

از سددوله ها مال صدداحب همون  یمی. میدیرسدد یجالب یزایکجاسددت. به چ
 .هیکارخونه مواد لبن

 داد زدم: هویخودم نبود.  دست
 ن؟ینگرفت رو ارویپس چرا  -
 ار؟یمه -

 به من کرد و گفت: ینگاه اریمه
 نش؟یعطاست! خوب گرفت -
 .میکرد دایسر نخ و پ ینه! با کدوم مدرک! ول -

 و گفتم: دمیداشبورد کوب یرو یدست
 سر نخ! یگیم یخواهر من االن دوازده ساعته که دست اوناست تو یمرتض -
ونه رفت در خ یراحت نیهم به شهیدم کلفته. نم یلیخ اروی نیعطا گوش کن! ا-

ت دسدد یکار هی یاز کارگراش تو یمی نمهیاش دسددتبند زد بهش به صددرز ا
 داشته.

 بود که گفت: اریمه
 دم کلفته؟ یچ یعنی -

http://www.roman4u.ir/


 407 سوتسه 

 هیره. دا یمواد لبن دی. چهارتا کارخونه تولاردرهیلیپره. م یها م ییبا اون باال -
سته ها و قوط شو تول یکارخونه که ب  ییتا تسیده ب هیر کنم کنه و فم یم دیها

 دست جک و جونورا! نیو خالصه از ا ی! مرغ داریو دامدار یگاودار
 داغ کرد: هوی اریمه
 ؟یتا گاودار ستیده ب -
 ؟یآره؟ چرا داغ کرد -

که  بود اریکردم. مه یداشتم به همون فمر م قایبه من کرد. منم دق ینگاه اریمه
 لب باز کرد و گفت:

 شده... دایخدابنده پ اروی نیکه همراه ا ییقرصا -
 خوب! -
 شه! یها استفاده م یدامپزشم یتو شیاصل باتیترک -
 :یمرتض یجد یهر سه مون سموت شد و بعد صدا نیلحظه ب کی

شهور م یلیآدم؟ خ نیا یبرا نمی. انهیجرم سنگ نیثابت کرد؟ ا شهیم یچطور -
 باشه! یمدارکتون قو دیو معقوله! با

 و گفت: دیرش کشبه س یکالفه دست اریمه
که ب اطر  م،یعده جوون هیما االن پنج ماهه که دنبال علت مرگ  یمرتضدد -

صرز  صنعت هیم ضش با علت مرگ اون  نیمردن. ا یماده م در  صا و عوار قر
شباهت ز  نیمواد ربط داره به ا نیکارخونه داره به ا اروی نیداره. ا یادیچند نفر 

 کشنده ربط داره! یقرصا
 :دمیو نال دمیبه سرم کش یدست یبدب ت با
 و به خواهر من و دوستاش! -
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کردم بدتر  یکه فمر م یزیسدموت شدد. اوضدا  از اون چ نیماشد یتو دوباره
 دهیبود که چرا اونا رو دزد نیوسددط معلوم نبود ا نیکه ا یزیبود. فقط تنها چ

 کردم و گفتم: اریبه مه یبودن. نگاه
 ه؟یه ها چبچ دنیاونا از دزد زهیوضع انگ نیبا ا -

 بود که جواب داد: ینگاهم کرد و مرتض اریمه
 ....دی. شانیپرونده ا نیدنبال ا اریتو و مه -

 بود که گفت: اریتمون دادم. اصال باورش اممان نداشت. مه یسر
 یبرا یسددر ن  چیکار باشدده. ما ه نیا یبرا یکاف زهیانگ نیکنم ا ینه فمر نم -

شتم.  نیحل ا سئله ندا صال  ییجورا هیپرونده  یعنیم ست خورده بود. ا به بن ب
از  یکار کرده. حت یحرفه ا یلی. طرز خانیقرصدددا از کجا م نیمعلوم نبود ا

دن کر یهم مصرز م نکه با کشته شده ها در ارتباط بودن و خودشو یچند نفر
 !دهشیمصرز م هیبق یقرص ها قاط نیخبر بود. ا یب دیجد یاز وجود قرص ها

قت و چیه گهیکردم د یتمام داشددتم فمر م یدیبا ناامسددموت کرده بودم و  من
 هیا شم. ب یدارم خفه م نیماش یفمر احساس کردم تو نی. با انمیب یرها رو نم

ش ارینگاه نگران مه ریحرکت در و باز کردم و ز  یزدم و با قدم ها رونیب نیاز ما
 دور شدم. نشیو ماش اریتند از مه

! آخه رها چمار کرده یستیه اس. تو مگه نزنم بست یم ی! چرا به هر درایخدا -
 !ستین نیحق مادر من ا ستین نیتاوانو بده!؟ حق من ا نیا دیکه با

کرد و  یبه خودم اومدم. پاهام درد م میدونم چقدر رفتم که با زنگ گوشدد ینم
 بود. مجبور شدم جواب بدم: اریحالم بد بود. مه
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 سالم! -
 !میکار دار یستاد. کل یبرگرد یخوا ینم -
انداختم تا بفهمم  ابونیبه خ یلبه جدول و نگاه ینشددسددتم رو یحال یب با

 کجام:
 م؟یچمار دار -
 یهر جور شددده تو دی. بامیجلو یلی! ما االن خیاریدر م یعطا چرا بچه باز -

 دیبا .می. زود خودت و برسون با سرهنگ جلسه دارمینفوذ کن نایدم و دستگاه ا
 !میزیبر قیبرنامه دق هی

گرفتم و خودمو رسددوندم سددتاد.  یتاکسدد هیگفتم و از جا بلند شدددم.  یا باشدده
مشغول صحبت کردن بود. سالم  ییرزایاتاق سرهنگ با سرگرد م یجلو اریمه

 به چهره داغونم کرد و گفت: ینگاه اری. مهستادمیدادم و کنارشون ا
 !رهیپرونده رو ازمون بگ نینمن سرهنگ ا یکار -

و  میهم بود. هر سه سالم داد انیری. سرهنگ اممیشددر زد و هر سه وارد  بعد
ست یکنفرانس تو زیدور م ش سرهنگ ن سرهنگ نگاهمیاتاق  داغون  افهیبه ق ی. 

 من کرد و گفت:
 شنوم؟ یخوب م -

ض تیبود که با جد اریمه سع یکرد. منم ذهنم و خال حیشرو  به تو  یکردم و 
 سرانجام برسونم. رو به یپرونده لعنت نیکردم ب اطر رها هم که شده ا

 گوش داد و گفت: اریمه حاتیبا دقت به توض سرهنگ
روه خوام سه تا گ یانجام بشه. م یراحت نیتونه به ا یکار نم نیخوب. ا اریبس -

 .یرو جمع کن
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 به سرهنگ نگاه کرد: تیسر تمون داد و با جد اریمه
همه خوام  یمحمود رضامند. م نیا تیرن سراغ سابقه و وضع یگروه اول م -
 نیا نمهی! ازیهمه چ ؛یعنی ز،یگم همه چ یم ی. وقتدیاریدر ب شددویزندگ زیچ

ستگاه و از کجا آورد،. چقدر ملک و امالک داره، با ک ها تجارت  یهمه دم و د
 ریاش، ز هکنه، وابسددته هاش، زن و بچ یم یگکار هیکنه، کجا سددرما یم

 یم شددمردوندنیمارک خم ؛یدسددتاش، سدداعت رفت و آمدش، پاتوقاش، حت
 خوام.

 به هر سه ما انداخت و گفت: ینگاه و
 ن؟یمتوجه شد -

 . سرهنگ ادامه داد:میسه سر تمون داد هر
سطه ها یرن دنبال تمام نفوذ یگروه دومم م - سامیکه دار ییها و وا  که یی. ک

که مردن رابطه داشتن و از رفت و آمدشون خبر داشتن و تمام  یبا اون چند نفر
ه بشن. تمامشون. اگ ییشناسا دیکنن. همه با یپ ش م که دارن قرص ییکسا

قرصددا  نیا نیتا بفهم نیگرد یها رو م یو اکس پارت ییها یشددده تک تک پارت
 .ادیاز کجا م
 گرفت و ادامه داد: ینفس سرهنگ

 و اما گروه سوم... -
 به من کرد و گفت: یقینگاه دق و
شدده  یص ها رو از کجا مقر نیا هیمواد اول نمهیره دنبال ا یگروه سددوم هم م -
خت سدددا ای هیقرص هسدددت واردات نیا باتیترک یکه تو ییدارو نیکرد. ا هیته
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اده دارو مممنه اسددتف نیکه از ا یی. تمام کسددانطوریهم باتشیترک هیداخله. بق
و  یرو چه کس نیک.. ازهجم  نیمعلوم بشه ا دی. بادیکن دایپ دیکرده باشن و با

شم. ربطش به ددهیخر یبا چه مجوز ستفاده اش در گاوادر ،یامپز ا ه یلزوم ا
 مشابه! یو جاها

به  یاشدداره ا چیهم قفل کردم. ه یحرفشددو تمام کرد. دسددتاهمو تو سددرهنگ
شم.  ست نمرد. انگار نه انگار که من برادر ست اونا خواهر بدب ت من که تو د

بدب ت تازه داشدددت  یجلو یبا  تاق فرار نمنم. انگار  تا از اون ا خودم و گرفتم 
 کرد و یم تصحب اریسرم اومده. سرهنگ داشت با مه ییشد چه بال یاورم مب

 کردم خودم و آروم کنم. سرهنگ با گفتن: یم یمن سع
 باشه! زمیم یرو شرفتتونیگزارش از پ هیخوام  یتا شب م -

صمون سرگرد م اریکرد. مه مرخ هنوز مشغول حرز زدن بودن. پشت  ییرازیو 
از همون لحظه کارو شرو  کرده بود. داشت  اری. مهمیسرشون وارد اتاقمون شد

. کارها داشددت انیداد که ب یکرد و به هر کدوم خبر م یبچه ها رو انت اب م
ه ب تیشددد و من مثل مجسددمه نشددسددته بودم و به بچه ها که با جد یم میتقسدد
 اریمه یکردم. بچه ها بعد از صددحبتا یدادن نگاه م یگوش م اریمه یحرفا

 هم بلند شد و گفت: اریارج شدن. مهاز اتاق خ یمی یمی
 ؟یایتو با من م -

 یعنیگکشت  یپرونده م نیتمون دادم و بلند شدم. پنج ماه از باز شدن ا یسر
ل از قب اریمه د؟یرسدد یم جهیپرونده به نت نیگکشددت تا ا یم دیبا گهیچقدر د

تماس گرفت و ازش  میبود دهیشدداپ د یکاف یکه تو یرفتنمون با همون معلم
 ستاد. ادیب یچهره نگار یت براخواس
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ش یتو یوقت ست نیما ش با  که اونم دمیبه طاها زنگ زدم و حال مامان و پرس مین
 گفت: یحال یلحن ب

 کرد. یم هیدوباره بهش آرام ب ش دادم. مدام گر -
 فتم:گ دیبار یاز صداش هم م یو به طاها که خستگ دمیبه صورتم کش یدست

 !یمواظب مامان باش ینتو ینم ینجوریخودتم ب واب. ا -
 :دیچیگوشم پ یآروم و غم زده اش تو یصدا

 تونم! ینم یخوام، ول یم -
شت هم قورت دادم و با خداحافظ آروم آب که گفتم تماس  یدهنم و چندبار پ

 کیبه من انداخت و بدون حرز راه افتاد. تا شددب  ینگاه اریو قطع کردم. مه
شددد. قرار  یو خبرها جابه جا م خورد ی. تلفن هامون مدام زنگ مدمیسددره دو

ه و دربار باشنجمع  اریاتاق مه یهمه بچه ها تو یکل یجمع بند کی یبود برا
ست اشو برسونم د دهیچم تیو در نها میبا هم بحث کن میکرد دایکه پ ییزایچ

و بچه هاش که رفته بودند دنبال سددوابق محمود  یرزائیسددرهنگ. سددرگرد م
 رضامند دست پر اومده بودند.

 زد. یانگ چیبهش ه شهیموجهه که نم نقدریا یعنیپاکه!  یلیخ اروی نیا -
 اخم کرده گفت: اریمه
 ن؟یکرد دایپ یخوب چ -
داره. متاهل. سه تا بچه  هیتغک سانسیمحود رضامند. شصت و چهارساله. ل -

سر بزرگش ا ستیفقط ا مشی. دختر کوچستنین رانیداره. دختر و پ . عالوه نجا
 داتیسدرتاسدر کشدور داره. تول نی. چندهزار متر زممیکه گفت ییبر کارخونه ها
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 یروشو افتهیاستقالل  یها یو کشور جیخل هیحاش یکارخونه اش به کشورها
 میکه ما در آورد ینجوریجا سدده تا خونه داره....ا نی. همشددهیسددابق صددادر م

 ..برن.. ینام م ریامداد داره. همه ازش به اسم خ تهیبا کم یارتباط تنگاتنگ
 و کالفه گفتم: دمیحوصله دستم و به سرم کش یب

 پس ظاهرا معقوله!؟ -
 گفت: یرزائیم
به اسددم خودش  یخالز رانندگ هی یآره... حت -  نیا یخانواده اش تو ایهم 

 ثبت نشده. ریچند سال اخ
 تمون داد و گفت: یسر اریمه
 خوبه.. -

 به سرگرد مهراد گفت: رو
 ن؟یکرد دایپ یشما چ -

شون و با اون موها یها از بچه دوتا ضع خفن سر و و  خیس یسرگرد با همون 
تن گف یم نمهینمرده بودن. جز ا دایپ یقابل توجه زیشدددده اومده بودن. اونا چ

رز که همه به ط افهیراه ب یپارت هیاس قراره  عهیشدددا ،یپارت هیپا یبچه ها نیب
 خوان برن! یم یبیعج
ت اریمه که رف بال خر میه بودمتفمر سددر تمون داد. خودمون هم   نیا داریدن

ها. چ مدار یاز دامپزشددم یلینبود. خ یبیعج زیدارو بزرگ  یها یها و دا
دارو بودن. چون خودشددون دامپزشددک داشددتن و خدمات  نیمصددرز کننده ا

شم شون انجام م یدامپز ضامند  یها یدادن. عالوه بر دامدار یرو خود  کیر
شم یدامدار هیبلند باال از بق ستیل شت یها و دامپز دارو  نو  نیکه از ا میها دا
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 ریغ زیچ چیمصددرز و درخواسددت داروها ه زانیم یاسددتفاده کرده بودند و تو
مونده  یرزائیمرخص شدن. فقط سرگرد م یمی یمی. بچه ها مینمرد دایپ یعاد

 .رفت ینشسته بود و داشت با تبلتش ور م زیکه گوشه م عیو سروان رف
 فت:به بچه ها انداخت و گ ینگاه اریمه
ش ص م دیهست که با زایچ یلیزوده. هنوز خ یلیگرفتن خ جهینت یهنوز برا -

 بشه!
 سرش و باال آورد و گفت: عیموقع سروان رف همون

 کردم. دایهم من پ گهید زیچ هی -
 سمتش که اونم گفت: میبرگشت

 نه... ایموضو  ربط داشته باشه  نیتونه به ا یدونم م ینم -
 گفت: تیبا همون اخم و جد اریمه
 هم مهم باشه! یلیمممنه خ یمیکوچ زیهر چ -
 و گفت: زیم یتبلتشو گکاشت رو عیرف
 کردم که اسم رضامند توش هست! دایپرونده پ کی -

 که گفت: میبا دقت بهش نگاه کرد همه
سم ک لیوک - ضا مند، به ا س انوشیمحمود ر ضامندز از  یپار  کیاز طرز ر

ساح سم فرهاد م  یدخترش. ول یبه جرم مزاحمت برا کرده. تیشما ینفر به ا
 پرونده تو همون مرحله اول بسته شده.

 ادامه داد: عیهمه جلب شده بود. سروان رف توجه
 من رفتم و دنبال طرز گشتم. -
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 کرد و گفت: نیگکاشت وسط و چندبار صفحاتشو باال و پائ تبلتشو
 !نهیا -

 :دیپرس اری. مهمیبه عمس پسر جوون نگاه کرد همه
 داره؟ سابقه -
 سر تمون داد و گفت: عیرف
 از دانشگاه تهرانه. یمیش سانسینداره و البته فوق ل یسابقه ا چینه! ه -
شد و بعد م کی سموت  س یرازائیلحظه  ست به  ست و نهیبود که د ش  عقب ن

 گفت:
 جالب شد. -

 هم سر تمون داد. من بودم که گفتم: اریمه
ساح نیته مدرک ااون قرص ها و الب ت،یشما نیا نیتونه ب یم -  یرابطه ا یم

 وجود داشته باشه؟
 د گفت:کر یم نیرو باال و پائ ییزایچ هیتبلتش  یکه داشت دوباره تو عیرف
 شدگاهیاز آزما یمی یمدت تو هی.شیلیو تحصد یمن رفتم دنبال سدوابق کار -

شغول بوده. ول فتیکنترل ک یها ضامند م شده. دختر  یکارخونه ر بعد اخراج 
 کنه. یپدرش کار م یخونده مثل پدرش و برا هیکرضا مند هم تغ

 و گفت: دیکش یقینفس عم عیرف
 به هم خورده. نمهیمثل ا یپسره نامزد بودن ول نیمدت با ا هیخالصه  -

 :دیبا اخم پرس اریشد. مه یواقعا داشت جالب م موضو 
 کرده؟ تیاگه نامزد بودن پس چرا به جرم مزاحمت ازش شما -
 من اضافه کردم: و
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 و اصال چرا اخراج شده؟ -
 تمون داد و گفت: یسر عیرف
 یقبل از به هم خوردن نامزد تیشددما نیا نمیخوام بب یهسددتم. م ریگیمن پ -

 جلو رفت. شتریب شهیبعدش! اون موقع م ایدختر رضامند بوده 
 گفت: اریمه
 پسره. نیا یرو یخوام تمرکزتو بکار یکن. م یگریماجرا رو حتما پ نیا -
 صاز کرد و گفت: یا نهیس عیرف
 .دیکه االن جوابش رس یو نمته آخر. استعالم -

 .مینگاهش کرد همه
 شش ماهه که گم شده! کیاالن نزد یفرهاد حسام -

 تمون داد و گفت: یسر عی. رفمیمون بهت زده نگاهش کرد همه
شو اطال  دادن. پرونده اش هنوز بازه و  شیماه پ شیش - شدن خانواده اش گم 
 نشده. دایازش پهم  یرد چیه

 کردم و گفتم: یپوف
 حرفاست. نیبو دار تر از ا هیقض نمهیمثل ا -

شو مرتب کرد و  رهیخ زیمتفمر به م اریمه شد و کاغکها شده بود. بعد هم بلند 
 گفت:

 گردم. یسرهنگ بدم. بر م لیمن برم گزارشمو تحو -
ت و ردن. رفاتاق رو ترک ک اریبالفاصددله بلند شدددن و همراه مه یرزائیو م عیرف

 فت و گفت:ر تسمیبرگشت به سمت س یهم نشد. وقت قهیپنج دق اریبرگشت مه
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 کرده. یرو چهره نگار ارویاومده اون  یرئوف یآقا -
 و گفتم: ستادمیرو روشن کرد و مشغول شد. کنارش ا ستمیس
 شده؟ دایازش پ یسابقه ا -
 !یچیه -
از  ی تیر یعمس بزل زدم، که  تورینشددسددتم و به مان یصددندل یحال رو یب

بود.  شددشیباشدده، که االن رها پ یداد، که مممن بود آدم یرو نشددون م یمرد
شب م شت  شده بود که خبر ستیشد و االن ب یدا ساعت  از رها  یو چهار 

که از عصددر  یافمار یمشددغول کارش بود و منم تو یحسدداب اری. مهمینداشددت
زنگ خورد.  میشددزدم،که گو یکردن، دسددت و پا م یهم تاخت و تاز م شددتریب

ر مامان و طاها د نمینگرفته بودم که بب یفمر کردم از خونه اسددت. از ظهر خبر
 رو برداشتم و جواب دادم: یهستن گوش یچه وضع

 الو؟ -
 که گفت: دیچیگوشم پ یتو یلرزون دختر یصدا

 داداش عطا! -
سرعت با صندل یصندل یاز رو یچنان  شدم که   نیزم یسر خورد و رو یبلند 

 :دمینال ی. با ناباورافتاد
 رها؟ -

 و گفتم: دمیشدت کش تیچنگ زد. موهامو با نها لشویکه موبا دمیو د اریمه
 دختر؟ ییرها؟ کجا ییکجا -

 لرزون رها دلم و فشرد: یصدا
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و من ای.... درخته...داداش بمهیتار نجای. امییدونم...کجا یدونم. نم یمن نم -
 ....ایببر. ب

 :و گفت ستادیجلوم ا اریمه
 زنن. یبگو قطع نمنه بچه ها دارن ردشو م -

 و گفتم: ستادمیا اریو پشت به مه برگشتم
 ست؟ین تیزیچ ؟یزننن. رها؟ رها خوب یم لویرها. حرز بزن دارن رد موبا -
 گفت: یلرزون م یگم. با همون صدا یم یمن چ دیفهم یرها انگار نم یول
ه من بود عطا....اگ ریبده...همش تقص یلیحالش خ نی. نگستمیمن خوبم ن -
 ....رهیبم ردادیت

 اوج گرفت: صداش
 ....منو ببر.....ایعطا ب -

 :دمیکوب وارید یو با شد تو دستم
 آم.... ی...میآم آبج یرها آروم باش...م -

 :دیچیگوشم پ یتو یکوچم یبوق یصدا
 ترسم... ی...تو رو خدا قطع نمن...من مشهیعطا االن خاموش م -
 نگاه کردم: اریوحشت به مه با
 ....چمار کنم!؟اریمه شهیداره تمام م شیشار  گوش -

 گفت و رو به من گفت: یزیچ هی شیگوش یتو اریمه
 !هیفقط پنج ثان -
 !دنبالت امی. از جات تمون ن ور...من ممیکرد داتیپ گهید هیرها پنج ثان -
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 داداش... -
 نگاه کردم که داد زد: اریتماس قطع شد. با وحشت با مه و
 کردن! داشونیپ -
 لیکه موبا یداشت محل اری. مهمیدیجمله هر دو به سمت در دو نیا دنیشن با

 :میشد نیو بعد هم با تمام سرعت سوار ماش دیپرس ینشون داده بود م
 کجا بودن؟ -
 خارج از شهره! -
 اونجا؟ میتا برس -
 اعزام شدن. کینزد یواحدا -
چنان  اریکرد. مه یدم کم نماز اضددطراب و حال ب یزیچ نیا یدونسددتم ول یم

و از جا کند که چون کمر بنده امونبسته بودم به جلو پرت شدم. دستم و  نیماش
شت کرده بودم و مدام رو شت  ی. جمله هادمیکوب یپام م یم شدت دا رها با 

 شد. یذهنم مدام تمرار م یتو
 .....سددرمه....؟ پسرهیبم ردادیحالش بده...اگه ت نی....نگسددتمیمن خوب ن -

 سرمه؟
گاه  جمله مو به زبون آوردم: ناخودآ

 از سرمه نزد! یحرف -
 نگاهشو از جلوش برداره گفت: نمهیبدون ا اریمه
 قا؟یگفت دق یچ -

شه شرده  یها چهیرفت و ماه یم نیپام با لرزش باال و پائ پا شدت ف ستم از  د
 شدن درد گرفته بود.
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د....جمالتش کر یهول بود....درست صحبت نم یلیدونم. خ یدرست نم -
 پراکنده بود....

 دهنمو قورت دادم و ادامه دادم: آب
فاش  نجوریا یول - مهیکه حر حال نگاد فت  نه ت نی...گ  ردادیبده...و ممم

 ...رهیبم
گاه فروکش کرد. دلم نم صدام صدام  یهمه اضظراب تو نیخواست ا یناخودآ

شه. مه شته با شر شتریشد و پدال گازو ب شتریاخمش ب ارینمود دا  اریهد. مف
 داد گفت: یهمون جور که گاز م

 چمار کردن: نیزنگ بزن بب یبه مرتض -
 لرزون گرفتم. یرو را دستا یمرتض شماره

 ! عطام!یسالم مرتض -
 سالم! -
 چه خبر؟ -
 .دیلرز یکنترل صدام از دستم خارج شده بود و حاال م گهید
 ریردن. منطقه غنم دایپ یزیفعال چ یبه محدوده مورد نظر ول دنیبچه ها رس -

 گردن. یو فعال بچه ها مشغولن! دارن م هیمسمون
 مشت کردم و جلو دهنم گرفتم: دستمو

 شده باشن! یمممنه زخم -
 .میدرخواست آمبوالنس داد -
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 یحال حرز زدن هم نداشددتم. فقط دلم م گهیبگم و د یدونسددتم چ ینم گهید
 بدون اریده و مهتو جا می. افتاده بودمیباشدد دهیخواسددت چشددم باز کنم و رسدد

 دنیبا د یول دیخورده طول کشدد هیکردن منطقه مورد نظر  دایرفت. پ یحرز م
گاه ینایماش رمز کنه ت وبخ اریمه نمهیشد. قبل از ا شتریب دمیام یسبز رنگ آ

 !نیپائ دمیپر
عده  کیانداخته بودن و  یمیچراغ هاشددون به سددمت تار یها نور باال نیماشدد

 که ییبچه ها یمیسددمت  دمیمشددغول بودن. دو یمیتار یهم با چراغ قوه تو
 دستش بود و گفتم: میسیب

 نشد؟ یخبر -
 نه هنوز؟ -

 اری. مهیمیتار یتو دمیبرداشددتم و دو شددویصددندل یشدددم و چراغ قوه رو خم
 پشت سرم صدام زد:

 !سایعطا وا -
 .دمیاومد.دور خودم چرخ میسیب هیبا  دنبالم

 !! گفت درختهمهیگفت؟ گفت تار یرها چ -
ا کج نمیخواستم بب ی. مدمیچرخ یکرد و من دور خودم م یبه من نگاه م اریمه

 .نمیب یدرخت م
 !افتی! راه بیسادیچرا وا -
 ....گفت درخته...مهی. رها گفت..تاراریمه -

 یانداخت. اطراز فضددا یمیتار ینگاهشددو از من گرفت و تو تیبا جد اریمه
م و با شددتاب دنبال درخت بود. نور چراغ قوه رو گردوند یو مسددطح عیوسدد
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شتم. با شو جلب کرده. از دور چ ادیدرخت ز دیگ شه که توجه  دهید یزیبوده با
 یم  الاط میسدد یداشددت با ب اریراه افتادم. مه یمیتار یتاب تو یشددد. ب ینم

نالون دور خودم چرخ یداد که رها چ  یهدز چراغ قوه رو تو یو ب دمیگفته. 
 گردوندم. یمیتار
 دختر...خودتو نشون بده! ییرها...کجا -
 صداش زدم: یمیصدام و باال بردم و رو به تار اریاخت یب

 رها!!!!! -
 یپا یخورد. صدا یتمون م یمیتار یمن تو مهیچراغ قوه با راه رفتن سراس نور
 یکه اطراز تو یمینور بار ی. و رگه هاادیکه دنبالم م میشددند یو هم م اریمه
ها یم دهید یمیتار که داشددتن از جهات م تلف  گهید یشدددد. بچه  بودن 

ستجو م شت قهیکردن. ده دق یج ش یم میبود که دا نبود.  یخبرهنوز  یول تمیگ
سگ ها یمیشده بود و  شتریب روهایحاال تعدا ن  دهیهم رس سیپل ابیرد  یاز 

 بود.
 نقدریزدم. ا یو با تمام وجود رها رو صدددا م دمیچرخ یهدز دور خودم م یب

 قهیقد ستیکردم حنجره ام درد گرفته. بعد از ب یحساس مصداش زده بودم که ا
 هم نفس زنون کنارم متوقف شد. اری. مهستادمیا دیناام

 کنم؟ پس کجان؟ ینم داشونیچرا پ اریمه -
 یشدددد. از زور ب یم دهیبود که د اریبراق مه یفقط چشددما یمیاون تار یتو

 گرفتم. و سرم و نیزم یسرپا نشستم.چارغ قوه رو انداختم رو یحال
 کنم! داشونیپ دیبشن. با دایپ دیامشب با -
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 شونه ام گکاشت. یهم سرپا نشست و دستشو رو اریمه
 !میکن یم داشونیشدن. باالخره پ جیبس رویهمه ن نیپسر. ا الیخ یب -

 ازشون نبود به دلم افتاده بود رو به زبون یبودم و خبر دهیرس یکه از وقت یترس
 آوردم:

 ؟یونا افتاده باشن چا ریاگه دوباره گ -
که از چارغ قوه به  ینور کمرنگ یشددونه ام سددفت شددد. تو یرو اریمه دسددت

شویاومد اخم غل یسمت باال م  میسی. دهن که باز کردم. خش خش بدمید ظ
 جلمه: هیبلند شد و بعد  اریمه
 !میکرد داشونیپ -
سمت محل دمیجمله از جا پر نیا دنیشن با شتن چراغ قوه به  که  یو بدون بردا

پام و  یجلو یمیتار ی. تودمی. دودمید یرو م سیپل یها نیماشدد یچراغ ها
بار تو یمیو  دمید ینم ندر نیاون زم یدو  باالخره  یناهموار سددم خودم و 

 :مبا وحشت گفت دمیکه رس ینفر نیخودمو رسوندم به اونجا. به اول
 کجان؟ -
 تعجب نگاهم کرد و گفت: با
 !شههویب شونیمی. ارنشونیدارن م -

 .دیهم دوان دوان رس اریسرم رفت. مه یرو دستم
 شده؟ یچ -
 هوشه! یب شونیمیگن  یم -

شددده. بدون ممث به سددمت اونا  دایچند تا چراغ قوه پ یمیتار یاز تو باالخره
شمام و ر هی. دمیدو شتم. وقت زیبرانمادر بود. چ  یمی کنار یکردم و دنبال رها گ
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 یمتش پرواز کردم. سددالم بود. باورم نمبا تمام وجود به سدد دمشیاز بچه ها د
 شد. سالم بود.

 رها! -
سرشو باال گرفت. با قدم ها یصدا دنیشن با شده ب گهیکه د ییمن  ست  ود س

. با دیلرز یشددونه اش بود و هنوز م یاز بچه ها رو یمی. کت دمیبهش رسدد
ب*غ*لم انداخت.  ی. کت و ول کرد و خودش و تودیمن چونه اش لرز دنید

صابم و بد به هم ر هیند گربل یصدا صال نم  تهیاش اع ستم چ یبود. ا  یدون
 گفتم: یلب م ری. فقط مدام زبگم

 رها...رها... -
 اریشددد. اگر مه یم دهیگفت. فقط هق هق بلندش بود که شددن ینم یزیچ اونم

 موندم. یهمون حال م یشونه ام نزده بود هنوز تو یرو
 عطا! -
شتم ق به هم بود. انگار به خودم اومدم. گم  یتو بیاش عج افهیسمتش که برگ

 شده ها چهار نفر بودن. نفس گرفتم و گفتم:
 رداده؟یبرانمادر بود ت یکه رو یکجان؟ اون هیپس بق -
 شد. از خودم جداش کردم و گفتم: شتریرها ب هیحرز من گر نیا با
 حالشون بده؟ یدوستات کجان؟ گفت -

 داد حرز بزنه گفت: یامونش نم هیرها که گر یبود که جا اریمه
 همراهش بود. اونم...که...حالش خوب نبود. نیفقط نگ -
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 یزده بهش نگاه کردم و سددرم به سددمت رها چرخوندم. اشددک تند تند رو بهت
 . تیر یصورتش م

 اومده؟ نیسر نگ ییرها سرمه و برادرش کجان؟! چه بال ه؟یچ انیجر -
 شونه ام: یدوباره زد رو اریمه
 . بچه ها رفتن دنبالشون!ادیا بعطا بکار حالش ج -

 رو به خودم چسبوندم و به راه افتادم. رها
 دنبالشون؟ مگه کجان؟ مگه با هم نبودن چهار نفرشون! -

 و گفت: دیبه صورتش کش یکالفه دست اریمه
 بگه... دیدونم...رها با یدونم عطا..نم ینم -
 ین که اصددال نمم ینگاه کرد. ول دیلرز یب*غ*ل من هنوز م یبه رها که تو و

 تونستم خودم و کنترل کنم گفتم:
 چش شده؟ نینگ -

 به من انداخت و گفت: ینگاه مین اریمه
 خورده! ریت -

 مممن باز شده بود. تیتانها چشمام
 خورده؟ ریت -

 گفت: دهیبر دهیبر هیهق رها دوباره بلند شد و از وسط گر هق
دستش همش خون  ...ازنیهمش ب اطر من بود...همشون...همشون....نگ -
 اگه مرده باشه.... ی...واردادیداد به من...ت لشویاومد... سرمه موبا یم
 دوباره به خودم فشردمش و گفتمک یچارگ یامونش نداد. با ب هیدوباره گر و
 خوبه... نی. نگستین زیرها آروم باش...چ -
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 کردم و دوباره ادامه دادم: اریبه مه ینگاه مردد
 .میکن یم داشونیاونارو هم پ -
. رد میشددده بود کینگاهم کرد. حاال که به نور نزد یاشددم یهمون چشددما با

 شد. با بغض گفت: یم دهیصورتش د یرو کیچندتا زخم بار
 !ستنین نجایاونا ا یول -
 شده بودم. جیگ
 ستن؟ین -

 اورد و آروم گفت: یبه بازوم فشار اریمه
 !ستیولش کن! حالش خوب ن -
رو نگاه کردم. پس سددرمه کجا بود؟ کنار  یمیتار یبرگشددتم و تو یسددردرگم با

خوابوندم و کتم و روش  اریمه نیماشدد ی. رها رو تومیبود دهیامبوالنس رسدد
 انداختم. ازش که جدا شدم. دستم و چنگ زد:

 داداش نرو! -
 خوام برم سراغ دوستت. باشه! یرم. م ینم ییجام رها...جا نیهم -

 اد. آروم هولش دادم و گفتم:تمون د یشد و سر یاشمش جار دوباره
 جام. نیب واب من هم -
 ناله گفت: با
 مامان؟ شیپ میبر یم -

 و گفتم: دمیب*و*س سرشو
 ...مارستانیبکار ببرمت ب -
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 و چنگ زد: دستم
 مامان.... شیخوام منو ببر پ یمن خوبم... به خدا خوبم...نم -
 کرد گفت: یحال خرابم و خراب تر م تشیکه مظلوم ییبار با صدا نیا و
 ؟یبر یم -

 فرو دادم و گفتم: یدهنم و به س ت آب
 برمت! یم -

رده مچاله ک یصندل یو درو بستم. به رها که خودشو رو دمیتند عقب کش بعد
 :دمیدو اریبود با درد نگاه کردم و به سمت مه

 خورده؟ ریچرا ت نینگ ه؟یچ انیحاال بگو جر -
 تمون داد و گفت: یسر اریمه
دور رو بره فرار کردن...خودش  نیکه هم ییجا هی یته اونا از تورها فقط گف -

 یباال...تو انیپنجره رد بشن و ب هیکممشون کرده از  ردادیت نمهی...مثل انیو نگ
 بودن.... نیزم ریز هی

 گرد شده گفتم: یبهت و چشم ها با
 پس خودش و سرمه....؟ -

 د و گفت:کرد سر تمون دا یداد م یصورتش ب یکه تاسف تو اریمه
 ولشددی...سددرمه موبارونیکجان! رها فقط گفته اول اون اومده ب سددتیمعلوم ن -

 دهید...دنیو هم رد کرده اونا سر رس نینگ یاومدن...وقت رونیداده بهش قبل از ب
 سرمه بهشون گفته اونا فرار کنن... یشدن...ول زیگالو ردادیکه با ت

 گفتم: یناباور با
 سرمه... یعنی؟ خورده ریت نینگ یپس چطور -
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 تمون داد و گفت: یسر اریمه
 انجیبودن. ا یدن. تا بفهمن اونا کجا زندان یبچه ها دارن به جسددتجو ادمه م -

 .ستین یادیساختمون ز
م که با ا نهیس یتو هینیسنگ یدونم چرا ول یانداخت. نم نیخاموش سرشو پائ و
 رها آروم شده بود حاال دوباره برگشته بود. دنید

و سددوار  نیسددمت ماشدد میرفت اریو برد. من و مه نیکشددون نگ ریآ  سآمبوالن
ست مه میسی. بمیشد صدا اریو از د شد  یکه رد و بدل م ییها ییگرفتم و به 

سددموت و  اری. که مهمیبه همون حالت نشددسددته بود قهیگوش دادم. پنج دق
 شمست و گفت:

 !یخبر بد مایبهتره به ن -
 تمون دادم و گفتم: یفشار دادم. سر هم ی. چشمامو رومایاسم ن دنیشن با
 .میبه خانواده سرمه هم خبر بد دیبا -

شت و نگاهم کرد. اگر م اریمه شدن چه  دنیفهم یبرگ شون گم  دوتا از بچه ها
خواسددتم برم خونه و از طرز  یطرز ب اطر رها م کیشددددن. از  یم یحال

 دایو برادرش پکه سددرمه  یرو ول کنم و برم. نه تا وقت نجایتونسددتم ا ینم گهید
 نشدن.

 خونه! یرها رو ببر یخوا ینم -
تر  کرد. لبمو یو بلند کردم و نگاهش کردم. برگشددته بود و به رها نگاه م سددرم

 کردم و گفتم:
 پس سرمه... -

http://www.roman4u.ir/


 429 سوتسه 

 نگاهشو از من گرفت و گفت: اریمه
 کنم. یافتاد خبرت م یمونم...تو برو! هر اتفاق یمن م -

 رو گرفت و درو باز کرد و گفت: رهینگاهش کردم. که دستگ مردد
 کنه عطا! ببرش! ینم یکمم چیاالن بودن تو ه -

شتم صندل برگ سر یو به رها که رو  شده بود نگاه کردم.  و  تمون دادم یمچاله 
تا زمان اریشددددم. مه ادهیرغبت پ یب به من داد و   م،یکه ما دور زد یجاشددو 

 و بلند صدام کرد: دیرها از جا پر نینگاهمون کرد. با تمون خوردن ماش
 عطا! -
 خونه! میر یم میدار نجامیرها من ا -

 به اطرافش انداخت و با بغض گفت: یبا ترس نگاه رها
 دلم برا مامان تنگ شده. -
 ی. مبپرسم یزیتونستم ازش چ یحال خرابش نم نیسر داد. با ا هیدوباره گر و

داشددتم و خونه نگه  یو جلو نیبزنم و حالش بد بشدده. ماشدد یحرف دمیترسدد
 شه. شماره طاها رو گرفتم: ادهیکممش کردم پ

 سالم داداش! -
 طاها؟! -

 مردد و نگران شد: صداش
 شده؟...داداش...رها... یچ -
 آروم باش! مامان کجاست؟ -
 خونه! ینماز م -
 شده.... دایطاها...رها پ -
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 :دیچیگوشم پ یخوشحالش تو ادیفر یصدا
 ...رهیبگو طاها بم -
 هوی نتشیترسددم بب یتو....م میایم میمامان و اماده کن... دارسدداکت بچه... -

 شوکه بشه.
جواب بده تماس قطع شد. در و باز کردم و رها رو که بازومو چنگ  نمهیا بدون

سط ح تیزده بود آروم به داخل هدا س اطیکردم. هنوز و که در باز  میبود دهینر
. رها اطیح یتو دیکفش دو دنیشد و مامان با همون چادر نمازش وبدون پوش

سددمت مامان.  رفتو دسددتم و ول کرد و  دیمامان دوباره بغضددش ترک دنیبا د
بود. مامان و رها بلند بلند وسط  ستادهیوا ونیگر یپشت سرش طاها با چشما

 هیگرفت. اجازه دادم گر یکردن و طاها با دسددت اشددمشددو م یم هیگر اطیح
 یآب دهنم بهوشدن نگاه مبود و با قورت دادن  نیکنن.گرچه نفس خودم سدنگ

 کردم.
 از مامان نوبت طاها بود که رها رو ب*غ*ل کنه. به سمتشون رفتم و گفتم: بعد

 تو مامان! نیتو. سرده. رها داره م لرزه...بر میبر -
 یدسددت رها رو ول کنه همون جور که قربون صدددقه اش م نمهیبدون ا مامان

ش شن یتو دشیرفت ک ضر نبودن از هم جدا   آب هی. به طاها گفتم. خونه. حا
 یآرام ب ش به رها! بعد به سددم تاتاقم رفتم و با بدب ت هیقند به جفتشددون بده و 

 رو گرفتم. بدون سالم تند جواب داد: مایشماره ن
 شده؟ یجناب سروان خبر -
 ام صاز کردم و گفتم: نهیس
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 بله...خبر خوب! -
 با شوق گفت: ماین

 شدن؟ دایپ -
 گرفتم و گفتم: ینفس

 بله... -
 وسط حرفم: دیپر
 خوبه؟ کجا بودن؟ چرا... نیکجان؟نگ -

 قطع کردم: حرفشو
 ....!مایآقا ن -

 کرد. صداش نگران بود: ممث
 براشون افتاده؟ سالمن؟ یاتفاق -

 بود. نیقسمت ماجرا هم نیبدتر
بد - فاق  تادهین یات میا یخوب نبود برا تشددونیخورده وضددع هی ی. ولاف  هن
 .مارستانیقل شدن براحت شه منت المونیخ
 هول گفت: با
 مارستان؟یکدوم ب -

به خانواده  یچطور دیو گفتم و تماس و قطع کردم. حاال با مارسددتانیب اسددم
شون چیدادم. البته بامند که ه یسرمه خبر م شماره ا ین شت یو  شون ندا . میاز

با یول حاال نمیکرد یخبرشددون م دیباالخره   یرن خودشددون م یم گنوی. 
 خانواده سرمه... ی...ولننیب
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سرمه وقت یرو یحال یب با شدم. نگاه ت س  ست ازم رد  یم یت ت آوار  خوا
پر از  یسددرم چرخ خورد. موهامو چنگ کردم. چشددما یشددده و گل بزنه تو

چشدمم. لعنت به من!  یبرادرشدو گرفت جلو ییکارت شدناسدا یاشدمش وقت
. دمیت ت کوب یشددانس من.دسددتم و مشددت کردم و با حرص رو نیلعنت به ا

 .دمیبه گردنم کش یو دست دمکالفه بلند ش
 ...فقط خوب باشه!!!ایخدا -

 بود. اریبرم. مه رجهیزنگ خورد و باعث شد به سمتش ش لمیموبا
 ار؟یمه -
 ساختمون م روبه بود.... هی ی...تومیکرد دایو پ ردادیت -
 :دمیهول پرس با
 زنده است؟ -
 ....یآره...ول -
 اشت:هزارتا حرز پشتش د یول نیا

 ؟یچ یول -
 ...مارستانیب میبه سرش خورده....منتقلش کرد یدیضربه شد -
 :دمیکه گرفته بودم پرس ییصدا با
 هوشه؟یب -
 کما! -
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شمام شده ام و رو چ شت  ست م ستم. د گاه ب شتم. کلمه  وارید یو ناخودآ گکا
مو خود یهول دادم صدا رونیبا فشار اونو به ب یاومد. و وقت یبه دهنم نم یبعد
 ناختم:نش
 سرمه؟ -

 نیخواسددتم بشددنوم. پس دوباره ا یم یبود. ول ایگو یبه اندازه کاف اریمه ممث
 :دمیشمسته تر پرس ییبار با صدا

 ...سرمه؟اریمه -
 هم گرفته بود. اریمه یصدا

 نبود! -
. با واریبه د دیو کنار دسددت مشددت شددده ام چسددب وارید یسددر خورد رو سددرم
 :دمیپرس یناباور

 نبود؟ -
 بود: نیهم غمگ اریمه یصدا

شتن. معلوم بود هول هولم - شون  ینه بچه ها کل اون منطقه روگ رفتن. غکاها
 بود. زیخورده رو م میهنوز ن

شدن رها  ادیکردم با پ یگفتم. انگار مغزم از کار افتاده بود. فمر م یم دیبا یچ
شده.  دمیدر اون لحظه فهم یشه. ول یدرست م زیهمه چ شرو   تازه ممافات 

 بود که منو از فمر خارج کرد: اریمه یداص
 رها چطوره؟ -

 گرفتم و گفتم: ینفس
 .دهی. فقط ترسستیبد ن -
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 عطا؟! -
 ه؟یچ-
مک تونه ک ی!؟ حرفاش حتما مهیچ انیاگه حالش خوبه ازش بپرس جر نیبب -

 کنه!
 و گفتم: دمیبه سرم کش یدست یعصب

 یکنم اصددال آمادگ یاالن فمر نم یزنم. ول یباشدده...خودم باهاش حرز م -
 که افتاده حرز بزنه! یداشته باشه که در مورد اتفاقات نویا

 .میاقدام کن میتون یم عتری...سرهیچ انیجر میزودتر بدون یعطا هر چ -
 به هم فشردم و گفتم: لبامو

گاه یزنم. نم یباشدده...خودم باهاش حرز م - . فعال حالش یخوام ببرمش آ
 ..ستیمساعد ن

 ما باهاش حرز بزن!حت یباشه...ول -
دهنم گرفتم و فمر کردم.  یگفتم و تماس و قطع کردم. دسددتم و جلو یا باشدده

ش یکردم؟ نفس کالفه ا یچمار م دیبا شدم. طاها رو دمیک  یو از اتاق خارج 
 به اطراز انداختم و گفتم: یسالن تنها نشسته بود. نگاه یمبل تو

 رها و مامان کجان؟ -
 رد و گفت:به اتاق رها اشاره ک طاها

 و مامانم کنارشه. دهیآرامب ش به جفتشون دادم. رها خواب هی -
 اضافه کرد: یبا تل  بعدم

 کنم. یم زیدکترم شدم برا خودم. مدام دارم آرام ب ش تجو -
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کردم لحنم  یشونه طاها زدم و سع یرو یبه در اتاق رها انداختم و دست ینگاه
 گرفته نباشه: یلیخ
 کن...ب واب! زیخودت تجو یدونه هم برا هیپاشو  -

 بلند شد و گفت: طاها
 کجان؟ اومدن خونه؟ نایسرمه ا -
 یجواب نم دید یجواب بدم. طاها هنوز منتظر بود. وقت یلحظه موندم چ کی

م کرد و جلو یمن و خودش رو ط نیقدم فاصددله ب کیافتاده.  یاتفاق دیدم فهم
 و گفت: ستادیا

 حالشون...خوبه؟ -
 ه اش نگاه کردم، لبام و تر کردم و گفتم:وحشت زد یچشما به
 ....مارستاننی...بردادیو ت نینگ -
 :دیبهت پرس با
 شده؟ شونیزیچ ؟یچ یبرا مارستان؟یب -

 کردم و گفتم: یپوف کالفه
 تو کماست! ردادمی....تردادمیخورده...ت ریت نینگ -

 سرش گکاشت و ناله کرد: یرو دستشو
 خدا.... ای -
 اق رها نگاه کرد و گفت:با وحشت به در ات و
 رها که خوب بود...پس چرا... -
 به چشمام کرد و گفت: یدوباره برگشت سمت منو نگاه و
 ...!یسرمه رو نگفت -
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ست شتریام ب نهیس یتو ینیسنگ ش یشد. د ردن به و بدون نگاه ک دمیبه موهام ک
 طاها گفتم:

 ....نشده!دایپ -
 یزیکرد. لب هاشددو بهم زد که چ ناباور بهم نگاه یبهت زده و با چشددما طاها

انداخت و آروم و بدون  نینداشددت که بگه! سددرش و پائ یانگار حرف یبگه ول
رفت. نگاهش کردم  اطیتند به سمت ح یحرز از کنارم گکشت و بعد با قدما

 لصدایاز سددر اسددت یافتاده به سددمت در رفت. آه ییو شددونه ها یحال یکه با ب
خواستم اگه شده باهاش حرز بزنم. در  یمو به سمت اتاق رها رفتم.  دمیکش

ش شن کردن چراغ به  دهیاتاقو آروم باز کردم. مامان کنارش دراز ک بود. بدون رو
 سمتشون رفتم. هر دو خواب بودن.

ستم ب ینم شتم از اتاق ب اجیآرامش احت نیکنم. به ا دارشیتون شت. برگ  رونیدا
سرمه چ ادیبرم که   یبه رها انداختم که تو یدوباره نگاه ؟یسرمه افتادم. پس 

بموبم.  وارید یخواسددت سددرمو تو یکرد. دلم م یخواب هم انگار هق هق م
بل از ا مهیق تاق ب داریکنم و رها رو ب یوونگید ن با رونیکنم. از ا  یم دیزدم. 

ش المیرفتم. فعال خ شمو پو . اطیح یو رفتم تو دمیاز بابت رها راحت بود. کفا
سط ح سمتبالش تو بود و ستادهیا اطیطاها و ستش بود و بهش خ یتوپ ب  رهید

 شدم. کیشده بود. آروم بهش نزد
 طاها! -

 نگاهم کنه! هنوز به توپش زل زده بود. برنگشت
 !یخسته ا یلیطاها برو ب واب خ -
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 :دیلرز یم صداش
شامیاگه ما نرفته بود - شو ییتنها ردادیشد...ت ینم ینجوریا دی... س ن بر از پ

 ...دی...شامیرتا بوداگه چها یاومد. ول ینم
 اشو گرفتم و به سمت خودم برش گردوندم. شونه

 ینداشددت. اونا خطرناکن. اسددلحه داشددتن...م دهیفا نیطاها اگه ده نفرم بود -
 !ستادیشد جلوشون وا یکه نم یبا دست خال ؟یفهم

 از توپش دل کند و سرش و باال گرفت: باالخره
 سرش آوردن. ییبالکه  سادهیحتما جلوشون وا ؟یچ ردادیپس ت -

 اشو فشردم و گفتم: شونه
فا نیا - با دهیفمرا االن  ها  گه چ دینداره. ر تا بتو یب  میبر نمیشدددده 

 .میکن داشیپ میتون یدنبال...سرمه....اونوقت م
 شه؟ یم دایپ یعنی -

 گفتم: دیکردم. مصمم و بدون ترد اخم
 بشه... دیبا -
 سمت در هولش دادم و گفتم: به
شه...رها که ببرو ب واب.. - ست به رها و مامان هم با شد خبرم کن  داری.حوا
 باهاش حرز بزنم. دیبا
 !؟یر یکجا م -

 کردم و بعد آروم گفتم: ممث
 چطوره! نینگ نمیرم بب ی...ممارستانیب -
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به زم ینگاه خورد و بعد هم قل  نیبهم کرد و توپشددو ول کرد که تپ و تپ 
 ز وارد خونه شد.حر یخورد و رفت کنار باغچه. طاها هم ب

 و گرفتم. اریزدم و شماره مه رونیخونه ب از
 سالم! -
 ؟ییسالم کجا -
 !مارستانیب -
 . حالشون چطوره؟امیخوام ب یمنم م -
 !وی یس یهم ا ردادیاتاق عمله! ت نینگ -

 و گفتم: دمیکش یکالفه ا نفس
 !امیاالن م -
تم کمک کارتم رف پارک کردم و با مارستانیب یو جلو نیتماس قطع شد. ماش و

 واریرو شددناختم. کنار د مایتو. پرسددون خودم و رسددوندم پشددت اتاق عمل. ن
بود. زن  ستادهیفاصله ازش ا یبا کم اریشده بود. مه رهیخ نیبود و به زم ستادهیا

اومد.  یه زن میگر یراهرو نشددسددته بودن و صدددا یها یصددندل یرو یو مرد
 به سمتم اومد. دنمید با اریبودن. مه نیاحتماال مادر و پدر نگ

 حالش چطوره؟ -
 اومد: یم شهیبه در اتاق عمل انداخت. به نظر کالفه تر از هم ینگاه اریمه
مشدد ص  شیدگید بیبه کتف چپش خورده....آسدد ری....تسدددتیمعلوم ن -
 .ستین
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س هیهم گلوله خورده بود. اگه به قلب و ر ییبدجا شه...م بیها آ سونده با  یر
ه رفتم. متفمر و غم زده ب مایسست به سمت ن ییقدم ها تونه خطرناک باشه. با

 شده بود. رهیخ نیزم
 سالم! -
 من برگشت و نگاهم کرد: یصدا دنیشن با
 سالم جناب سروان! -

 بگم: یدونستم چ ینم
 خدا بزرگه...نگران نباش! -
 سرش و باال گرفت و گفت: ماین

شم - ضع یخوندم...م یمن خودم پز شه...ول میوخ دیشا تشیدونم...و  یبا
 ....ستیکشنده ن

 به در اتاق عمل نگاه کرد و گفت: و
 سرمه...اون کجاست؟ یول -
سمش از دهن ن دنیشن با گاه اخم کردم. چه معن مایا سر  نیداد ا یم یناخودآ پ

سرمه رو م سم  کردم که  ینگاه م مایرخ ن میاورد. هنوز با اخم به ن یراه به راه ا
 :دیبازومو کش اریمه
 چته؟ -

گاه با همون اخم بهش نگاه کردم: شتمبرگ  و ناخودآ
 !یچیه -
 ؟یبنده خدا زل زد نیبه ا ینجوریپس چرا ا -
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سمو و خوام حرز بزنم بحث ینم دیکه فهم ارینگفتم. مه یزیو چ رونیدادم ب نف
 عوض کرد و گفت:

 ؟یبا رها صحبت کرد -
 دادم و گفتم: هیتم واریبه د نهیبه س دست

 نه! -
 :کالفه گفت اریمه
 !یکن یم تیخودت صح یتو گفت -

 :دمیبهش توپ یعصب
 یکردم. م یبود...تو خوابم هق هق م دهی...حالش خوب نبود....خواباریمه -

 کردم شمنجه اش کنم!؟ یم دارشیرفتم ب
 و گفت: دیاخم کرده عقب کش اریمه
 حرز بزنه! دیبا یول -
 گفتم: یکالفگ با
خورده هم  هی ی...ولسددتمیخنگ ن هم نقدرای...ااریدونم مه یدونم...م یم -

 ه؟!که اون تو نهیدرد رها االن کمتر از نگ یکن یاونو درک کن. تو فمر م طیشرا
رد اشاره امو گرفت و به در اتاق عمل نگاه  اریبه در اتاق عمل اشاره کردم. مه و

 آروم ادامه دادم: ییو سموت کرد. با صدا دیبه سرش کش یکرد و دست
بردمش  یزنم. از وقت یاحت کنه. خودم باهاش حرز متا صددبح بکار اسددتر -

 . تیر یفقط اشک م دیخونه تا خواب
 گرفتم و گفتم: واریامو از د هیبا سموت فقط سرتمون داد. تم اریمه
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 ه؟یچه جور تشی...وضعنمیو هم بب ردادیخوام ت یم -
 راهرو کرد و گفت: یبه انتها ینگاه اریمه
 تونن بمنن. ینم یکار ادیتا به هوش ن فعال که همون جوره. دکتر گفته -

 و با دو انگشت سبابه و شصت فشردم و گفتم: چشمام
 !میازشون ندار یشماره ا ی...ولمیبه خونواده اش خبر بد دیبا -

 برگشت و نگاهم کرد و گفت: اریمه
 اومده؟ یسرمه چ لیبه سر موبا -
 ممث برگشتم و نگاهش کردم: با
 از رها بپرسم. دیرفته بود. با ادمیبالمل  -
 .میاریب ریشماره خانواده اشو گ میتون یاون م قیآره از طر -
 م؟ینیو بب ردادیذارن ت یم -
 فمر نمنم ممنو  المالقاته! -

 افتادم و گفتم: راه
 نداره! نجایکسو ا چی. اون االن همیبمن یتالش هیبکار  -
اجازه دادن از  از سددرمه، که اونم گم شددده. فقط ریدلم اضددافه کردم به غ یتو و

ش شت  صورتش کبود بود و مشینیبب شهیپ سر و  س کی.  وله بهش و ل میعالمه 
زد  یداد نگاه کردم. قلبش م یکه ضربان قلبشو نشون م یتوریوصل بود. به مان

 یداد، ول یقلب همچنان به زدن ادامه م نیاگه ا یبود. ول ینشددونه خوب نیو ا
ش یحال یب ؟بایکرد چ یمغزش تحمل نم شدم. مه شهیاز  هم بدون  اریدور 

 حرز کنارم راه افتاد.
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خورده پرونده رو جلو برد.  هی شددهیم نیرها و نگ یسددتاد. با حرفا میبر دیبا -
 .میکن دایباشه که سرمه رو هم پ یراه دیشا

دونم  ی. نممیو متنظر موند مایخانواده ن شیپ میسددر تمون دادم. برگشددت فقط
اومد. خانواده  رونیمل باز شددد و دکتر بچقدر گکشددت که باالخره در اتاق ع

 گفت: یبود که با زار نیبه سمتش هجوم بردن. مادر نگ نینگ
 دکتر؟ یحالش چطوره؟ دخترم چطوره آقا -

 :میشده بود رهیهم پشت سرشون به دکتر خ اریو مه من
 .می. گلوله رو خارج کردستیفعال ن یخدا رو شمر خطر -

ش ینیه نینگ مادر شو جل دیک ست  یدهنش گرفت و زار زد. دکتر با لحن یوو د
 دلگرم کننده گفت:

. االن مشددملش امدهین شیپ یمشددمل یاتیح یاعضددا یخدا رو شددمر برا -
 مقاومه! یلیاست وان کتف هست. دخترتون خ یشمستگ

 نینگ تیداشت درباره وضع دمیهمراه دکتر شد و شن مایاز کنار ما گکشت. ن و
ص ص صطالحات ت  شون که چ یبا ا سر در ن یزیخود  یسوال م اوردمیازش 

شت. مادر نگ  یندلص یدوباره رو نیکرد. چند قدم با دکتر رفت و باالخره برگ
 آوار شد و ناله کنون گفت:

ص - شم نم نیاون دختره بال گرفته اس...چقدر گفتم من از ا ریهمش تق  یخو
 نگرد....خوب شد...؟ خوبت شد؟ نیاد با ا
 بلند شد: مایاعتراض ن یصدا

 به سرمه داره...؟ یامان چه ربطم -
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 و گفت: دیا جا پر نینگ مادر
 شد! ینم ینجوریرفت ا یور و اون ور نم نیدختره ا نینداره؟ اگه با ا -

بود که جواب  ماینزنم. ن یو مشددت کردم و خودم و کنترل کردم تا حرف دسددتم
 مادرشو داد:

 یگ*ن*ا*ه ....سددرمه چهلیبرداشددته همه رو برده سددالن سدده نیمامان! نگ -
 داره...؟

س یدختره  نیسنگ ا نقدریا - سبو به  سالم بگکره من نم نهینچ صد   ینزن...
 دختره خودشو به تو قالب کنه... نیذارم ا
 بلند شد: مایاعتراض ن یصدا

 مااامان! -
م بزن یمیتونسددتم  یحرفو پدرش زده بود و من م نیخواسددت ا یکه دلم م آخ
 یتونسددتم بلند کنم. انگار بد جور یزن که نم یدسددت رو یدهنش. ول یتو

ش اریگارد گرفته بودم که مه شت ک ستمو از پ ش نی. پدر نگدید ست زن و هم د
 گرفت و آروم گفت:

خانم ا - خه  چه ههیچه حرف نیآ گه  خدا م نده  هت  یتر زمی...اون دختر ب ب
 فروخته...؟!

 زد و گفت: هیتم واریهم بغ کرده به د ماین
 ان سرمه محل...محض خنک شدن دلت مامان ج -

 کرد و گفت: یباال گرفت و به ما نگاه کرد و پوف سرشو
 ده. یراحت سرمه محل منم نم التیخ -
 ادامه داد: یبا لحن غمزده تر و
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 .ستیازش ن یاالن هم که فعال...خبر -
شد. مادر نگ و هم باالخره کوتاه اومد چون در اتاق عمل دوباره باز  نیساکت 

اومد. همه دور ت تش و گرفتن. من و  رونیتاق بت ت از ا یرو نیشدددد و نگ
 یراحت باشن. سرش تو میو به خانواده اش اجازه داد میستادیعقب تر ا اریمه

 یرو یرنگپر  یکاله م صددوص اتاق عمل بود و چشددماشددم بسددته بود. کبود
شتم و به مه ستش معلوم بود. برگ  ستادهینگاه کردم. عقب تر از همه ا اریگونه را

ش ستها دوباره  نیشده بود. مادر نگ رهیخ نیکرده بود و به نگ بیج یو توبود د
 شتریرو از سر گرفته بود که پرستار ت ت رو هول داد و به اونا اجازه نداد ب هیگر
 نیه رمکه حاال ب اریرفتن. برگشددتم و به مه اشو خانواده  نینگ ی. وقتننشیبب
 شده بود گفتم: رهیخ
 م؟یحاال چمار کن -

 اشو صاز کرد و گفت: نهیرفت باال سسرشو گ اریمه
 .ادیمونم تا به هوش ب یمن م -
 ن:برده بود نویکه نگ یو راه افتاد سمت دینگاهش کردم که نگاهشو دزد رهیخ
 شد باهاش حرز بزن! داریرها ب یتو برو خونه وقت -

 راه برگشت و به من نگاه کرد و گفت: وسط
 .ریبا خانواده سرمه هم تماس بگ -
باره و نگاه کردم و به سددمت  شیخال یراه افتاد و رفت. چند لحظه به جا دو

ون براشدد یچه اتفاق دمیفهم یم دیزدم. با یبا رها حرز م دیخونه راه افتادم. با
 جاها در آوردن. نجوریافتاده که سر از ا
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س خونه ساعت نزد ستادنیسرپا ا ینا گهید دمیکه ر شتم.  هتر دو بود. ب کیندا
به اتاق رها زدم. هنوز  یدادم. سر یمغز داغون استراحت م نیخورده به ا هیبود 

 یو باز م راهنمیپ یمامان کنارش بود. درو آروم بستم و همون جور که دکمه ها
 ی. رودمیاتاق سددرک کشدد یوکردم به سددمت اتاق طاها رفتم. درو باز کردم و ت

 یمشدددم. معلوم بود خواب ناآرو کیبود و خواب بود. بهش نزد دهیت ت خواب
هم بود. بعد از سر زدن به طاها باالخره برگشتم  یتو یداره. چون اخمش حساب

لباسددم با  یپرت کردم. ول یو درآوردم و به سددمت چوب رخت راهنمیاتاقم. پ
 و دمیکشدد یولو شددد. آه نیزم یممث رو هیبا  یچوب لباسدد یافتاد رو نمهیا

ستم و بت  یکردم. رو زونشیتمون دادم و رفتم جلو و مرتب آو یسر ش ه ت ن
 خودم غر زدم:

شانس مه - سم افتاد رو اریاون بارم فمر کنم از  س یبود که لبا . من یچوب لبا
 اگه شانس داشتم...

 یمیتار یت ت ولو شدددم. تو یاحمقانه و رو یفمرا نیتمون دادم به ا یسددر
 شدم. رهیاتاق افتاده بود خ یتو اطیح یکه از تو ینور مهیاتاق به بار

روز صددبح که من  هیکه  یهمه آدم...اون نیهمه دختر...اصددال ا نیا نیچرا ب -
چونه  یوبرگرده و بزنه ت ییسددر راه من و با پرو افتهیب دیگرفته بود با یحالم کل

 ام؟
گاه لب ند  دیفهم یوقت اریحق به جانب مه افهیلبم اومد. هنوز ق یرو یناخودآ

 ادیکردم و  یده تل غلطا؟ خن نجوری. آخه من و اادمهیبه سددرمه شددماره دادم 
 جمله اش افتادم:
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 رهیگبا صد و ده تماس ب یبگ یتونس یم ؟یتابلو نبود بهش شماره داد یلیخ -
 و اطال  بده!! ادیب ای

 اعصاب خورد کنشو زد و گفت: یور هی یاز همون لب ندا بعد
 !ییکال تابلو -
هش بو گفتم فقط ب اطر پرونده  سدددادمیحرفم وا یرو ییمن با تمام پرو یول

 نیبار اعتراز نرفتم که از ا ریباور نمرد. منم عمرا ز اریشددماره دادم. گرچه مه
ال ! من که کیمیبود تو تار یریدختره سددرتق زبون نفهم خوشددم اومده. خوب ت

 یرو هم نگاه نم رشرفت و پشت س یدختره م نیبودم. اگه ا یرو مود بدشناس
بازم برا با بار تماس گرفت.. نیاول یبرا یوقت یکرد. ول ینم یمن فرق یکرد   .

 اون روز خنده ام گرفت: یادآوری
 !!!یرضا اصل کرمان ریسرهنگ ام -
عا ا یعنی با تماس اون روزش  نیواق اسددم بود برام درسدددت کرده بود. چقدر 

 نیخدا رو شددمر که ماشدد یشددد به من زنگ بزنه. ول ی. واقعا باورم نمدمیخند
زنگ بزنه. با لب ند به پهلو شدم و  که مجبور شه دن،یشوهر خاله دوستشو دزد

 دوباره صداش اومد تو ذهنم:
 نشون به اون نشون که با مشت زدم تو چونه اتون! -

س دهیجورخواب همون ست به  شد. االن کجا  نهید شدم و کم کم لب ندم محو 
 که.... ییاالن، اون، تنها، با آدما یبود؟ تا حاال همه با هم بودن ول
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با یپس زدم و تو فمرامو کردم.  یفمر م زایچ نیبه ا دیخودم جمع شددددم. ن
 کردم ب وابم. یو سالم. چشمامو به هم فشردم و سع حیکردم.صح یم داشیپ

 و ت س سرمه دست از سرم برداره. طونیش افهیق ریتصو دیب وابم تا شا
ان که مام یدونم چقدر با خودم کلنجار رفتم تا باالخره خوابم برد. با صدا ینم

 شدم. داریداد ب یتمون مشونه امو 
 عطا مامان...عطا جان... -
 شدم و سرجام نشستم: اریهوش هیثان به
 شده؟ شیزیرها چ -
 زنه! ینه مامان جان...نترس...پاشو نماز ب ون...االن آفتاب م -

ست ش ید سرم ک ش یو نفس راحت دمیبه  ستدمیک ش ی. مامان د و  دیبه موهام ک
 گفت:

 نیاگه در بدتر یاومد خودت گفت ادمیبعد  یلنمنم، و دارتیاول خواسددتم ب -
 کنم. دارتینماز ب یبرا یحالت هم باش

 و گفتم: دمیبه چشمام کش یدست
 برم ستاد. دیب وابم با یلیخواستم خ ی. نمنینه خوب کرد -
 هنوز که زوده! -

 سر مامان از اتاق خارج شدم و گفتم: پشت
 رها خوابه هنوز؟ -

 اق رها کرد و گفت:به در ات ینینگاه غمگ مامان
ست ب یساعت کینه  - صداش ب یم هیشده. تو خواب گر داریه  داریکرد که با 

 شدم و مجبور شدم صداش کنم.
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 گفتم: کالفه
 داره؟یچرا ب -
کنه باهات حرز بزنه،  داریتو رو ب ادیخواسددت ب یبره. م یگه خوابم نم یم -

 !ینداشت شیدو روزه آستا یخسته ا دمیمن نکاشتم. د
 !ششیرم پ یش بگو نماز خوندم مبه -
 باشه..برو! -

خودش خواسددته بود با من حرز بزنه  نمهیو خوندم و رفتم سددراغ رها. ا نمازم
داره حرز بزنه. در زدم و وارد اتاق شددددم.  یآمادگ یعنی نیخوب بود. ا یلیخ

ه رو ک یا وهیکرد آب م یت ت نشسته بود و داشت اصرار م یمامان کنارش رو
 ب وره!گرفته بود 

مر دلم ش یت تش نشسته، ده باره خدا رو تو یسالمه، و رو نمهیرها، ا دنید با
 من گفت: دنیکردم. مامان با د

 کرده! دایپ ییبهش بگو. نگاه چه رنگ و رو یزیچ هیتو  -
 و از دست مامان گرفتم و گفتم: وانیل

 کنم! یم شیمن خودم راض نیشما بر -
 بلند شد و گفت: مامان

 ا رو صدا کنم.برم طاه -
 هیتم ارویرفت رو به رها که به د رونیاز اتاق ب یبا نگاه دنبال کردم و وقت مامانو

 داده بود و زانوهاش و ب*غ*ل کرده بود گفتم:
 خوشه! نیب ور دلش به هم ایب -
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 گفت: یلرزون یاز دستم گرفت و با صدا وانویل رها
و  نددمیددراحددت بشدددد الیددبددا خدد نددجددایددا سددددتیحددق مددن ندد -

 ...سرمه...االن کجان؟ حالشون چطوره؟ردادی...تنینگاونا...
 کردم لحنم قانع کننده باشه: یسع

 بودم. مارستانیب شبیهمه شون خوبن..من د -
 مارستان؟یب -
و گشددتن و  نیبود یکه زندان ییاونجا سی. پلمیکرد دایآره. همه شددون و پ -
 کردن! داشونیپ

 فت:لرزون گ یبا شوق نگاهم کرد و با همون صدا رها
من  ؟یچ نیحالش خوبه؟ سددرمه... اونم....نگ مارسددتانه؟ی....اون بردادیت -
 ... تیر یکه از دستش خون م دمید

 تمون دادم و گفتم: سر
 عمل شده گلوله رو خارج کردن.. نمیزنده اس... نگ ردادینگران نباش ت -
 ؟یباهاشون حرز زد -

 داشددتم تا یرو باال نگه مرها  هیروح دیوقت رو راسددت بودن نبود. االن با االن
 .میبمن یکار میبتونه حرز بزنه تا بتون

د. مون ششیپ اریاومده بود که من اومدم. مه رونیتازه از اتاق عمل ب نینه نگ -
 ...بهش مسمن زده بودن خواب بود.ردادمیت

 دستش دوخت و گفت: یتو وانینگاهشو شرم زده از من گرفت و به ل رها
چقدر بد  یدون یسددرمه....م یچشددما ین....جلوبس که نامردا کتمش زد -

 بود....
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 :دیصورتش سر خورد و آروم پرس یقطره اشک رو کی و
 سرمه خوبه؟ -

 دهنمو فرو دادم و گفتم: آب
 !هیبود. بستر دهید بیخورده آس هیاونم  -

 انداختم: نیبه چشمام نگاه کرد که سرم و پائ رها
 که... یدون یحرز بزنن...مکه بتونن  ستنین یتیرها...اونا در وضع -

 تمون داد و گفت: یسر رها
 ..نیکرد دایپ نویکردم فقط من و نگ یدونم...تا حاال فمر م یم -
 یلیبودن...خ دهیکه شددما رو دزد ییشددده؟ اونا یچ یبهم بگ یتون یپس م -

 بوده! یکار چ نیهدفشون از ا ممیبفهم دیخطرناکن...با
 دستشو گفتم: ریزسموت کرده بود. دستمو گکاشتم  رها

 کن! فیخورده ازش ب ور و بعد برام تعر هی -
 اشو مزه مزه کرد. وهیصورتشو گرفت و آب م یاشک رو رها

 .نیکن یبستمتبال باز نیخوب از اون شب بگو..که رفته بود -
 و فشرد. وانیکه ل دمیرها رو د یدستها

 کنم... یرها خواهش م -
 اش خورد وهیاز آب م گهیجرعه د هی و دیکش یقیتمون داد و نفس عم یسر رها

 و آروم شرو  کرد:
صم نایطاها ا یوقت - شت میرفتن. ما هم ت س ممتین ی. من رومیبر میدا ش ته ن

 یداشددت دور سددالن م ردادیآوردم. ت یها رو باال م یبودم و داشددتم ته خوراک

http://www.roman4u.ir/


 451 سوتسه 

سرمه ول نی. نگدیچرخ سر انداختن توپ تو یو  شتن   سبد با هم کل یهنوز دا
 صبرش تمام شد و صداشون زد: گهید ردادیکردن که ت یکل م

 !یاز گشنگ می!! بابا مردگهید میسرمه بر -
 ردادیتعارفم به که ت هیها رو خورده بودم و  یشرمنده شدم. آخه همه خوراک من
 شد باهاش یروم نم یدون یخورده اون ور تر نشسته بود نزده بودم. آخه م هیکه 

...خالصدده باالخره میقبلش شددده بود... که بگکرروز  یانیجر هیحرز بزنم...
. من به مامان زنگ زدم که با میکه بر میو سددرمه کوتاه اومدن و راه افتاد نینگ

شه. نگ صل نیبچه هام تا نگران ن وش که چراغا رو خام یرفته بود دنبال کنتور ا
 .مشیبترسون دیایگرفت و گفت ب شیکنه که سرمه باز

 زد و گفت: ی. لب ند تل دیحرفش که رس ینجایبه ا رها
 و گفت: یجد یلیبشه. خ کیحاضر نشد باهامون شر ردادیت

 سمته کنه! نیو مممنه نگ هیکار بچه باز نیا -
 یبرامون تمون داد و رفت تو یسددر ردادی. تمینشددد الیخ یمن و سددرمه ب یول

چراغا رو خاموش  نیکه نگ میراهرو و منتظر شدددد یتو میمحوطه. ما هم رفت
سمته کنم. کینزد شتریکه ب یمیشد. من  کیهمه جا تار یتکنه. وق  یول بود 

سرش نم نیا صال ترس  شه خودمون و قا هی میشد. رفت یسرمه انگار ا  میگو
 روشن بود. صدامون زد: لشی. چراغ قوه موبارونیاز سالن اومد ب نی. نگمیکرد

 رفتن؟ نیمنو ول کرد یبچه ها؟ کدوم گور -
 درنقیا یول میسدده، چهار مترم با هم فاصددله نداشددت دیام گرفته بود. شددا خنده

صددددا  یژی. سددرمه آروم درو هول داد که اونم قدید یبود که ما رو نم کیتار
 جا خورد. نیکرد.نگ
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 ن؟یافت یمن که م ری *و*ض*ی ها گ -
پشددت  میو رفت میرد شددد واریاومد به سددمت در. ما هم آروم آروم از کنار د بعد

 چرخوند و کنار در و خوب نگاه کرد و گفت: چراغ قوه اشو نیسرش. نگ
 یکه من نم اریادها رو در ن نی. امیبر میخوا یبس کن م یخر یلیسددرمه خ -

 ترسم.
 آد گفت: یاز ما در نم ییبازم صدا دید یوقت

 نداره ها! تیهم امن یلیخ نجایها ا وونهید -
! منم مشیبهم اشاره کرد که با هم از پشت بترسون یمیتار یبرگشت و تو سرمه

سب نیما به نگ نمهیقبل از ا ی. ولمیشد کیقبول کردم. آروم آروم بهش نزد  میر
شد و  سه تا یم یکه طولش دو متر یزیچ هیدر باز   ییشد اومد تو. هم زمان 

ش غیج شت که فرار کنه که خورد به ما  نی. نگمیدیک ن پ ش مو ییسه تا وبرگ
 .میشد نیزم

شت و خ رها شو نگه دا شو باال گرفت و دیخند نیو غمگ آروم یلیصحبت سر  .
 نگام کرد و گفت:

 هیبعدم خودش رفته بود  میکارو نمن نینامرد بود. اول بهمون گفت ا ردادیت -
بسدته بود سدرش گرفته بود دسدتش و اومده  یزیچ هیکرده بود  دایچوب گنده پ
 تشی. واقعمیخورد یچه رو دست میدیخنده اش که بلند شد، فهم یبود تو! صدا

 کردم. غرسرش غر یکارش کل نیبودم و ب اطر ا دهیترس یلین که خم
 :اشو داد دستم و گفت وهیمونده آب م یباال رفته نگاهش کردم. باق یابروها با
 !هیواقعا پسر خوب ردادینگاه نمن...ت یاونجور -
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 کردم و گفتم: یکم رنگ خنده
 اونا شما رو گرفتن؟! یاش. ک هینگفتم. خوب بق یزیمن که چ -

 تمون داد و گفت: یهم رفت. سر یسوالم تو نیرها با ا اخم
 افتاد. یاتفاق نم نیا دیشا میبود اوردهیرو در ن یاگه ما اون بچه باز -
 تعجب گفتم: با
 چرا؟ -

 ب*غ*ل فشرد و گفت: یتو زانوهاشو
سرخ باز آخه ست رفته بود هیو  میبود اوردهیرو درن یاگه اون م  چیخونه. ه میرا

زودتر از اون سددالن اومده  قهیافتاد. اگه ما فقط پنج دق یاتفاقا نم نیکدوم از ا
ش امیتا ب ردادیشد. ت ینم یچیه رونیب میبود سر من نیکنار ما سر به   یم مدام 

گفت تا لج منو درآورد.  نقدری. ادمیکوچولوها ترسدد نیگفت ع یذاشدددت و م
بل از ق یول م،یواستاده بود نیو کنار ماش میکرد یجور کل کل م نیهم میداشت

ما  اومد. نیدوتا ماش ی. صدامیو از محوطه خارج بش میبش نیسوار ماش نمهیا
ش می. همه مون رفتمیتعجب کرد  دهستایا یسوله کنار یجلو نایسمت در. ما

 بود که گفت: ردادیبودن. ت
 نجا؟یچه خبره ا -

 یوخاموش رفتن ت یبا چراغا نای. ماشددمیدر نگاه کرد یسدده تا با هم از ال هر
 تند گفت: نیسوله. نگ

 بو داره! هیقض -
 ساز م الف زد گفت: ردادیت یکرد ول دیتائ سرمه

 صاحب سوله باشه! دیبابا شا -
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 گفت: یبا سرتق نینگ
 .میزنگ بزن سیبه پل دینباشه...با دمیشا -
 با حرص گفت: ردادیت

ن تونن ازمو یم نیدون یصاحب سوله بودن. م موی. اومدنیبابا شلوغش نمن -
 کنن؟ تیشما

 کرد و گفت: یپوف سرمه
گ زن یمی. بعدا به میر یو م میریگ ی. راهمون و ممیبه اونا ندار یاصال کار -
 !گهید نهیهم سیپل فهیچک کنه. باالخره وظ ادیب میزن یم

 دونم چرا زد به سرم و گفتم: ینم یقبول کردن ول همه
 !میآب بد یسروگوش هی میخودمون هم بر میتون یم -

 خوش اومد که ذوق کرد و گفت: نیحرفم به مکاق نگ نیا انگار
 !شهیم زیانگ جانیچقدر ه یوا -
 مس ره امون کرد و گفت: ردادیت یول
 نیاخو ی...منیکرد یسمته م هیسا هیاز ترس  نیشماها؟ شماها که داشت یک -
 ن؟یاونجا سرو گوش آب بد نیبر

 و گفتم: خل شدم ییهویاز حرفاش لجم گرفته بود  یکه حساب منم
 ترسه! یم یک یفهم یم میرفت یوقت -

صرفم کنه ول یم سرمه ست من شده بودم. خودت که م یخوا  یمن دوباره خل 
سرم م یوقت یدون سمت اون  یلیکنه. خ یزنه عقلم کار نم یبه  صمم رفتم  م

 گفت: دیبعدش با ترد ینگفت ول یزیهمراهم اومد. اولش چ نمیسوله. نگ
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 م؟یبرگرد ستیبهتر ن -
 با اخم گفتم: ممن
 شجاعه....با اون...با اون... یلیداداش سرمه فمر کرده خودش خ نیا رین  -

سوله  جمله صفه همون جا موند چون در  شد و  هویام ن ش هیباز  از توش  نیما
شده بودرونیاومد ب شک  سرمه دومی. ما دو تا همون جا خ شو به ما  دی.  و خود

 رسوند و گفت:
ش ردادی. تمیبر نیایب - به  میزن ی. منیاریخودتون ن ی. به رورونیو آورده ب نیما

 .میدید یزیچاک! انگار نه انگار چ
ست یبود و م کیتار هوا ش دیام میتون شته با س دهیهنوز مارو ند میدا شن.  ه با

ش میدیدو ییتا ش ردادی. تنیسمت ما سالن و قفل کرد و با اخم به ما که  ینیدر 
 ت:طرز نگاه کرد و گف نیاومد ا یداشت م

 .نیتند سوار ش -
ش دیخودش هم پر و شت ما شدنیپ سوار  سه تا هم   نمهیقبل از ا ی. ولمی. ما 
دنده  رو زد و یقفل مرکز ردادیجلومون! ت دیچیپ نهیاون ماشدد افتهیراه ب ردادیت

ش یعقب گرفت ول سته  نیما ش سرمه جلو ن سد کرد.  شت راهمون و  دومم از پ
با ترس نگ نیبود و نگ  نینفر از ماشدد هیو ب*غ*ل کردم.  نیعقب کنار من. 

اومد و خواسددت  ارویفقط با اخم نگاهش کرد.  ردادیشددد و اومد جلو. ت ادهیپ
 و گفت: شهیدرو باز کنه که نشد. با مشت زد به ش

 بازش کن! -
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 نیکه من و نگ شددهیبه شدد دیفقط نگاهش کرد. مرده دوباره مشددتشددو کوب ردادیت
ش هویو باز نمرد. مرده در ردادیت ی. وقتمیدیواقعا از جا پر شو ک سلحه  و رو  دیا

 نشسته بود گرفت و گفت: ردادیبه سمت سرمه که کنار ت
کنم...پس  یدرو باز م نیدر و باز نمن...من که آخرش ا رهیبم یخوا یاگه م -

 !یبه نفعته خودت بازش کن
 گفت: ردادیسرتق زل زده بود تو صورت مرده و رو به ت سرمه

 !مهینزد یاصل ابونیبه خ نجایکنه ا ینم کیزنه...شل یبلوز م -
 ردادیبودم به التماس به ت دهیمن که ترسدد یبرگشددت و نگاهش کرد. ول ردادیت

 گفتم:
 کنه! اسلحه داره! یم کینه باز کن! شل -

با گفتن ا رها تاده بود سددموت کرد. خز نیکه  به لرزه اف بدنش  ها   مدیحرز 
 کنارشو گفتم:

 !یخواد ادامه بد ینم خوب آروم باش...فعال یلیخ -
 گفت: یلرزون یشونه ام گکاشت و با صدا یسرشو رو رها

س - ست مدمیمن تر سرمه را ستن  یگفت. اونا نم ی...من حماقت کردم.  تون
سته منطقه پرت بود ول کیشل ش یکنن. در جا از اون شدیم نارویرفت و آمد ما

 .دید
 نگو! یچی...آروم باش...فعال هسیه -

 لرزون ادامه داد: یو با همون صدابا اصرار  یول رها
 گفت: نیبه نگ ردادیت
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 چراغ و سپر بندازم هیمممنه خرج  یرد شم ول واریو د نهیماش نیتونم از ب یم -
 رو دستتون!

 تمون داد و گفت: یسر نمینگ
 هم با من! مای. جواب نستیفدا سرت...از جونمون که با ارزش تر ن -

سمته م من شتم از ترس  سته بودن. باورم نمکردم اون یدا ش سرد ن شد  یا خون
ن . تو اوادیدنبالم ب نمیاون حماقت و من کردم و راه افتادم سددمت سددوله که نگ

به  دیکه زد تو دنده مرده مشددتشددو کوب ردادیبودم. ت مونیلحظه مثل سددگ پشدد
 و داد زد: شهیش
 .اریدر ن یدنده باز هیزنم.... یم -
 محلش نداد و سرمه هم گفت: ردادیت یول
 زنه! یبرو نم ردادیت -

به ما که عقب  ینگاه هی. نگران سددرمه بود. مرده دهیترسدد ردادمیبود ت معلوم
سته بود ش سر تفنگ و گرفت طرز من. من  هیانداخت و با  مین خنده اخمقانه 

وش بشم. ه یبود ب کیحرکت مرده نز نینشسته بودم و با ا ردادیدرست پشت ت
 و گفت: . اومد جلو تردیمرده که ترس منو د

 ندارم... تونیکار یباز کن! اگه باز کن -
شو تو رها صورت شردمش. اونم  سفت ف زوم با یبه هق هق افتاده بود. به خودم 

 پنهون کرد و گفت:
 کیشددل دمیترسدد یمن ترسددو...من احمق...دروباز کردم...به خدا داداش م -

 فتاده بود.رو باز کردم. اون لحظه مغزم از کار ا یکنه! دسددت بردم و قفل مرکز
م. به کرد یچه غلط دمیتازه فهم رونیب دیو کشدد ردادیت ارویدر باز شددد و  یوقت
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 نیخواسددتم ا یکنه...من نم کیبه بچه ها شددل دمیترسدد یخدا داداش من م
 بشه.... یجور

کردم همون حالت  یم یکه سددع ییهم فشددار دادم و با صدددا یرو دندونامو
 از سرزنش توش نباشه بهش گفتم: یرد چیدهنده رو داشته باشه و ه یدلدار

 باشه... حاال که گکشته....االن ناراحت نباش.... -
 کنون گفت: هیگر رها

مه مون قفل کرده بود - خدا ه که گمیبه  عدا  تاد ری. ب مه گفت ممیاف  ی. سددر
چند  اون یو تو میداشددت ی. همه مون گوشددمیزنگ بزن اریمه ایبه تو  میتونسددت

ش یکه تو یا قهیدق شت یبه اندازه کاف میبود نیما شما  میوقت دا  سیپل ایکه به 
نگ بزن به فرار از اون م ی...ولمیز مه مون فقط  گار ه  یفمر م تیوقعان

 میدار چمار میدیفهم یکه اصال نم میشده بود ریغافل گ عیسر نقدری...امیکرد
 کنم. یم

ش گهیاز اون مرده دو نفر د بعد سه تا رو ک سراغمون. ما   و رونیب دنیام اومدن 
جا سدد یکه ازمون گرفتن گوشدد یزیچ نیاول کارتارو  میهامون بود. همون 

 دراوردن و شمستن!
 برگشتم و به رها نگاه کردم: متعجب

 بود؟ یسرمه چ یپس اون گوش -
 اشماشو پاک کرد و گفت: رها

شت.  یدوتا گوش - ده بود. کر میهم قا شویمیکردن. اون  دایکه اونا پ شویمیدا
مانتوش بود. اونام معلوم بود  یم ف بیکوچولو بود. تو ج ینایمدل پائ نیاز ا
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ستپاچه ان.  سر اون مرده که  دمیشون که بعدا فهم یمید سپهره مدام  سمش  ا
 .ردهک یکارو م نیا دیزد که نبا یبود داد م دهیاسحله کش

 ؟یبهت نگفتن که درو باز کرد یزیشد؟ بچه ها چ یبعد چ -
 و گفت: دیباز نگاهشو دز رها

تازه کلنه - تا چک  هیکه همون اول  چارهیب ردادی. تمیهم دلدار ی.  دو سددده 
کرد. بعدم دسددتامون و بسددتن و  یم یخورد چون داشدددت قلدر یاسددداسدد

و چپوندن عقب پرادو. من خودم از شدددت عکاب وجدان داشددتم  مونیچهارتا
 گفت: ردادیت یمردم ول یم
 میکرد یه درو باز ماگ دیجا. تازه شددا نیبه هم میدیرسدد یآخرش م الیخ یب -

 خوردم. یهمه چک نم نیا گهیمن د
س نیتا آخر ردادیت ششیخدا شت بتر  تیوقعم نیبدتر یتو ی. حتمیلحظه نکا

س ره باز یزیچ هی شت بگه که م شد ی. وقتارهیدرب یدا شونی میسوار  ه ک م
 دونم کجا. یو بردش نم ماین نیکردن، نشست پشت ماش یصداش م دیحم

 داره؟ لیمه دوتا موباسر نیدونست یشما م -
 بهمون نگفت. یزینه اون موقع چ -
 بعد کجا بردنتون؟ -
ضبیهم مثل م یمیچرخوندنمون.  یکل - سرمون و ه رغ سته بود باال  ش  ین
 گهینفر د هیخونهه! اونجا  هیبردنمون تو  نمهی. تا انیپائ نیگفت سددرتونو بد یم

و مار دیو گفت نبا کرد ی. طرز دعواشون ممیدیشن یاومد. سر و صداشون و م
سر م یم سم شهیگرفتن. درد اگه فرهاد  گفت یبردن. مدام م یرو هم م یمی. ا

 خان بفهمه...
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 وسط حرفشو گفتم: دمیپر
 ؟یک -

 با تعجب نگام کرد و گفت: رها
 فرهاد خان فمر کنم... -

فرهاد همون فرهاد گم شدده،  نیمممن بود ا یعنینگاهمو از رها گرفتم.  متفمر
اون که االن اخراج شده چه  یاومد؟ ول یق رضامند باشه؟ جور در مداماد ساب

 داشته باشه. یتونه به سوله و کارخونه دسترس یم یطور
 شده عطا؟ یچ -
 گفتن؟ یم یچ گهی! دیچیه -
شون به هم ر ینم - ستن بمنن  یدونم چمار م یبودن. نم  تهیدونم همه  خوا

 .میکه ما برنامه اشون و به هم زده بود
 مه چطور به من زنگ زد؟سر -
 هی من دوباره مردیفمر م دیداره. شددا لیدونم. هنوز به ما نگفته بود موبا ینم -

که فمر م زویبزنم و همه چ یگند بدم. حاال   نینبود ا دیبع نمیب یکنم م یلو 
سوام عطا. ول یلیکارو بمنم. من خ صال ا نیو نگ ردادیت یتر سرمه ا  یورنجیو

باشن  و حاضر هیگر ریز بزنن یمن نبودن که فور نیع ینبودن. نه که نترسن ول
باعث  ییجورا هیمن  نمهیبود با ا نیا شیبدب ت یدون یبمنن. تازه م یهر کار

 خواستن مواظب من باشن. یافتادن اونا شده بودم. همه شون م ریگ
 زنگ زد؟ یچطور ینگفت -

http://www.roman4u.ir/


 461 سوتسه 

ون ا یببرن. توخواسددتن ما رو از اون خونه  یبود که م ینیفمر کنم بعد از ا -
ما  یتقال کرد تا دستاشو باز کرد و بعدم اومد دستا نقدریا ردادی. تمیاتاق که بود

 یلیکنه. معلوم بود که اونام خ دایپ رونیبه ب یراه هیخواسددت  یرو باز کرد. م
سط برنامه ها میما افتاده بود ستن،یآدم کش ن یعنی. ستنین یحرفه ا  گهید یو

 و دیاز راه رسدد یمیرفت که بازش کنه که  یور م داشددت با در ردادیاشددون! ت
ش اروی. همون جا بود که دیفهم صدارونیب دشیاومد و ک شونیداد و فر ی.   اد

 اومد. یم
 ممث کرد و دوباره با چونه لرزون گفت: رها

دونم  یاومد در و باز کرد. نم یمیتا  دیبه در مشت کوب نقدریسرمه. ا چارهیب -
رش سد ییبال هیکه گفتم االن  دین به سدمت طرز پردختر عقل نداره. چنا نیا
 . داد زد:ارهیم
 ؟یداداشمو کجا برد -

 یصدداحب خونه هر ک نمهی! مثل انیافتیو گفت راه ب رونیاونم هولش داد ب که
 !نیرو ببر نایا دیو با ستیامن ن نجایزد ا یبود. مدام غر م

 خونهه کجا بود؟ ادتهی -
بود. فمر کنم  نیو آوردنمون. سددرمون پائ. چون موقع بردن سدددتین ادمینه  -

 همون موقع بود که سرمه بهت زنگ زد. چون دستاش باز بود.
 تمون دادم: سر

 کردن. یم نتونیکه داشتن سوار ماش ادمهیآره  -
رو...همش مجور آب دهنشو  چارهیآوردن. آش و الشش کرده بودن ب ردادمیت -

 تف کنه. تو دهنش پر خون بود.
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 رمه کجاست؟س یاالن گوش -
 مانتوم بود. بیج یبا خودم آوردمش تو -

 و به ساعت نگاه کردم. دمیبه سرم و کش یدست
 به خونواده اش خبر بدم! دیبا -

 خودش جمع شد و گفت: یدوباره تو رها
 ...خواهرش حامله است. دکتر استراحت داده بهش....اگه بفهمن؟یوا -
ش - شون خ نایزودتر از ا دیرو بده! با یگو  یشماره ا چیه یول میداد یبر مبه

 بود که اونم در دسترس نبود. نی. تنها دوستش هم نگمیازشون نداشت
با رها و آورد و داد به من.  لیبلند شدددد. لرزش بدنش کامال مشددهود بود. مو

 بود. یمیتاشو کوچ یگوش
 !میندار نویشار ر ا -
 نه فمر کنم. -
 ت ت بلند شدم و راه افتادم سمت در. یرو از
 هیقب امیب رم. به خونواده سددرمه خبر بدم. بعد م نیا یشددار ر برا هیمن برم  -

 تو استراحت کن! امیشنوم. تا ب یحرفاتو م
شه ا رها ش یگفت و آروم رو یبا سمت اتاقم دیت ت دراز ک ستم و به  . در و ب

دادم. حاال مطمئنا اون سددوله به  یخبر م اریفرهاد و به مه یماجرا دیرفتم. با
 و کارخونه اش ربط داشت.رضامند 
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شماره  تیزد مو با نها رونیاتاق ب از سمت اتاقم رفتم. بدون ممث  سرعت به 
 گوشددم یتو اریخسددته مه یو گرفتم و بعد به سدداعت نگاه کردم. صدددا اریمه

 :دیچیپ
 سالم عطا! -
 سالم! -
 ؟یوقت صبح زنگ زد نیشده ا یچ -
 راست رفتم سر اصل مطلب: کی

 حرز زدم. االن نیبا رها هم -
 :حهیمنتظر توض یعنی اریمه سموت

همون سددوله که مال  قایبه اون سددوله ربط داره. دق میهمونطور که حدس زد -
 کارخونه رضامنده!

 ؟یمطمئن -
 !گهیجالب د یلینمته خ هی! و شهیرها همون م یآره با توجه به حرفا -
 ؟یچ -
د از فرها ین اسددمبودنشددو دهیکه دزد ییاونا یحرفا یگفت تو یرها م نمهیا -

 !دهیشن
 متعجب گفت: اریمه
 فرهاد؟ -

 کردم به قدم زدن و در همون حال هم گفتم: شرو 
 آره...اسم اون داماد گم شده هم فرهاد بود درسته! -

 گفت: یبعد از ممث اریمه
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 فرهاد همون فرهاد باشه... نیاگه ا -
 ...ادیجور در م زیباشه همه چ یتونه شتباه اسم ینم اریمه -
 !رهیرضامند هم گ یپا یعنیباشه که  نطوریاگه ا -
سته.. - سرمه با دایپ یما برا یعنیدر شو ز دیکردن  ستگاه ضامند و دم و د  ریر

 ...میرینظر بگ
داد  شه ربطش ینم شهیم یخالف یکارا هیدم دستگاه رضامند داره  یتو نمهیا -

 به خودش...
 :هم بلند شده بود گفتم یکه صدام کم یدر حال کالفه

سر نخ ما برااریاه مه - س ی...االن تنها  سرمه هم دنیر سوله مال نهیبه  ...اون 
با بده....با دیاون م*ر*ت*ی*ک*ه اس....پس  بگه چرا چهار نفرو  دیجواب 

 باالها رو سرشون اوردن...چرا سرمه رو بردن.... نی...چرا ادنیدزد
 وسط حرفم.: دیپرس اریمه
 .خوب....منم موافقم.. یلیعطا...خ -
 ت ت نشستم. یحوصله رو یب

 ه؟یطیاون االن تو چه شرا یفهم یتو نم اریمه -
...االن مسددئله ما تنها سددرمه یفراموش کرد زویچ هیتو  یدونم عطا...ول یم -
 انه؟یمواد م در در جر رهیرفته پرونده االن تو دا ادتی نمهی...مثل استین

قدر ا یتو یچنگ هام زدم. چ هان  *و*ض*ی بود.  اریمه نیمو حرصددم و پن
 کردم و گفتم:

 !تهیمن سرمه در اول یبرا یول -
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 و بعد که گفت: میدیو شن اریمه قینفس عم یصدا
جدا ن نیا - له از هم  تا مسددئ مهیکردن ا دای. پسددتنیدو  نیپشدددت ا یک ن

 کنه! یکردن سرمه هم کمک م دایماجراهاست به پ
 دونم.... یدونم...م یم -
شو ب یلیخ - ضامند. بچه ها کل اون خونه ا نیدنبال ا رمیستاد ب ایخوب پا  یر

 کردن. دایپ یچ مینیب دیکردن. با یبودن انگشت نگار یکه بچه ها توش زندان
 به خونواده سرمه خبر بدم. دیآم...اول با یم -
 باشه... -
 ن؟یچه خبر از نگ یراست -

 و جوابش پشت هم اومد: اریمه ممث
د داشددت که دوباره بهش مسددمن در نقدریموندم به هوش که اومد ا شددبید -

 ردادیو ت نیدوباره...منم رفتم خونه. دو نفر و فرستادن مواظب نگ دیزدن...خواب
نه که  ایباهاش حرز زد  شهیچطوره م تشیوضع نمیباشه.صبح تماس گرفتم بب

 خوابه! یگفت درد داره با مسمن م ماین
 یبه او آدما بال سددرشددون اومده بود. لعنت نی...چرا ادمیکشدد یکالفه ا نفس

  *و*ض*ی!
 رفتم. یاز جا بلند شدم و به سمت چوب رخت -
 !نمتیب یخوب...م یلیخ -
 عطا...حواست که به رها هست؟ نیخداحافظ! بب -

 موند: یچوب لباس یرو دستم
 آره هست! -
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 ی...بهش بگو فعال چند روزرونهیرها ب یمحافظ دارن...ول مارستانیاونا تو ب -
 نره! رونیاز خونه ب

 باشه...خودم حواسم هست! -
دم. ز رونیقطع کرد. لباس عوض کردم و از اتاق ب گهید یخداحافظ هیبا  اریمه

سر طاها غر م شت  سه و اونم نم یمامان دا ست بره! رفتم  یزد که بره مدر خوا
 جلو و به مامان گفتم:

 بهتره عطا خونه باشه! -
 گفت: یخوشحال برگشت و به مامان نگاه کرد که اونم عصب عطا

 نرفت مدرسه! روزمید -
 و گفتم: دمیبه سرم کش یدست

 رونی. چند روز بهتره از خونه بنیخونه بمون دینه تنها عطا که شما و رها هم با -
 !نینر

 گرد شده گفت: یبا چشما مامان
 چرا؟ -

 م*س*تاصل به مامان انداختم و گفتم: ینگاه
 نشدن مممنه... ریو دسگ ییبودن هنوز شناسا دهیکه رها رو دزد ییچون اونا -

 مبل آوار شد و گفت: یچشماش گرد شد و رو مامان
 ارن؟یسر بچه ام ب ییمممنه بال -

 کنارش نشست و گفت: طاها
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 یشملم می. تو خونه باشمیتو خونه بمون دیگه که با یم نیهم یمامان عطا برا -
 آد. ینم شیپ
س یبه من نگاه کرد. گرچه اگه اونا م دیتائ یبرا و سخوا اده من به خوانو یبیتن آ

ست جلوشونو بگ یخونه نم نیا یوارهایبرسونن د  یلیخ ابونیاز خ یول رهیتون
 تمون دادم و گفتم: یبود. سر شتریب تشیامن یلیخ
 درسته مامان. -

 و گفتم: دمیخم شدم و سرش و ب*و*س بعد
 هست! یخودم حواسم به همه چ -

 نگاهم کرد و گفت: یبا نگران مامان
 دت؟پس خو -
 اخم کردم و گفتم: -
 ریگ ییتایموقع نیهمچ یده بار تو دیبرام نداره شددا ی...فرقسددمیمامان من پل -

 بشم. نیتونم که خونه نش یافتاده باشم. نم
 بهش زدم و گفتم: یو نگران نگاهم کرد. لب ند یناراض مامان

 نگران نباش مامان. -
سمت اتاق رها راه افتادم. در و که باز کردم  و ست. با د یفوربه  ش اس لب دنین

 گفت: یتنم با اضطراب خاص یها
 ؟یر یم یدار -

 نشستم و گفتم: کنارش
 .میکار دار یخوام برم ستاد کل یرم. م یتو م یحرفا دنیبعد از شن -

 تمون داد و گفت: یسر رها
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 باشه... -
 شد؟ یچ سیپل بیخوب بهم بگو...بعد از تعق -

 داد و گفت: هیتم واریبه د رها
شت میکن یم داینجات پ میو اون لحظه واقعا فمر کردم دارت - . اون دو نفر وح

ند  یکرده بودن ول تا چ پارک کرده بودن و  هیباالخره تونسددتن فرار کنن.  جا 
دونه چقدر  ی. خدا ممیدادن نفس بمشدد یاجازه نم یخاموش بود. حت نیماشدد

 ادیرو پ وناا یچطور سیپل دنیفهم یشدددده بودن نم جیگ ی. ولمیشدددد دیناام
چک خورد چون اون بود که  هیشددده  ادهیوقت پ چازهیب نینگ نیهم یکرده برا

سپهر م کیدرست نزد جه کرده که تو یگفت حتما اون کار یپنجره عقب بود. 
کرد که سددرمه به تو  یو جلب کرده. به ذهنشددون هم خطور نم سیپل نیماشدد

زنگ  یمیافتادن و به  راهباالخره  میکه اونجا موند یزنگ زده باشه.دو سه ساعت
ش هیزدن  ش گهید نیما انداختنمون  یو همون جا ول کردن. وقت نیآورد و اون ما

با نیزم ریز نیا یتو که سددرمه بهمون گفت مو داره. همه مون  لیاونجا بود 
با همون  ییسدده چهار تا میخالص شددد گهید میو فمر کرد میخوشددحال شددد

زنگ  میخواسدت یوقت ی. ولرونیآورد ب شدویگوشد میبسدته کممش کرد یدسدتا
 آنتن نداره. یچیه یبدب ت دمید میبزن
 میبر نجایاز ا دیگفت هر طور شدددده با یم ردادیت یول میشدددده بود دیناام باز

 ریقف زس کینزد کیتلفن آنتن بده. چند تا پنجره کوچ ینجوریا دیشا رونیب
ضا نیزم ساختمون بود و ب رونیب یبود که به ف شت  ست پ نظر به  ابونیکه در
س یم شمل ا دیر شت. م شون تا زم نیراه دا صله ا  چیبودن. ه ادیز نیبود که فا
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س یجوره نم شون ر شت یپامون م ریز یزیچ نمهیمگه ا دیشد به م که اون میذا
شد و بلن ردادیت هویشد که  یم کی. کم کم تارمیشده بود دینبود. ناام یزیچ د 

 گفت:
 کردم. دایپ یراه هیمن  -

شد و ز ردادی. تمیمون نگاهش کرد همه ش یمی ریبلند  ش ا شهیاز پنجرها که 
 و گفت: ستادیشمسته بود ا

 باال! نیبر نیتون یرو شونه من م نیاگه بر -
 قبول کرد و گفت: یجد یلیخ نی. نگمیمون تعجب کرده بود همه

 ؟یبسته چطور یدستا نیبا ا یارزه ول یالاقل به امتحانش م -
شرو ردادیبود که ت اونجا ستاش ی  کرد به تقال کردن برادوباره   نی. اباز کردن د

بار دسددتامون و از  نینامردا ا ی. ولمیکارو بمن نیهم میکرد یبار ما هم سددع
به  میردک یسع نیهم یس ت بود. برا یلیپشت بسته بودن و باز کردنشون خ

شو طناب دست نیتا باالخره نگ دیدو سه ساعت طول کش دی. شامیهم کمک کن
بار  نیپائ میاومده بود یبا از وقت دمونیام امباز کرد. . تم بهمون  یمیفقط دو 

تش که دس ردادیآزار دهنده بود. ت یلیخ انیدوباره ب نمهیترس ا یسر زده بود. ول
 و گفت: ستادیپنجره ا ریباز شد ز

 !رونیب دیباال و بر دیراحته خودتون و بمش یلیخ -
 گرفت طرز منو گفت: شویاول از همه بره که سرمه گوش یمونده بودم ک من

بشدده جناب سددروان پوسددت مارو هم همراه اون دزدا  تیاول تو برو! اگه طور -
 کنه! یم
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ر لبش بود. از فم یرو یسددرش و گرفت باال و به من نگاه کرد. لب ند تل  رها
 یفته اگر یگرفت. با صدا شتریهمه حواسش به رها بوده دلم ب نیسرمه ا نمهیا

 گفتم:
 شد؟ یبعدش چ -
 نینگ نیمه یتونستم خودمو بمشم باال. برا ینم یرفتم باال ول ردادیبا منم ت -
تا بتونه کممم کنه برم باال. ت شددنهادیپ رد. هم موافقت ک ردادیداد اول اون بره 

ش ردادیت یشونه ها یرفت رو نینگ شو ک س ت بود اگه نگ دیو خود  نیباال. 
 یکم هم شهیرد شدن از ش یتونست بره. برا ینم یراحت نیورزشمار نبود به ا

شد. با رفتن نگ شد دیدوباره ام نیتقال کرد تا باالخره رد  که  . همون جورمیوار 
ته بودن رفتم رو ها یگف نه   دیکممم کرد و منو کشدد نمیو نگ ردادیت یشددو

 باال...نوبت سرمه که شد....
 به سر اونا اومده.. یممث کرد...تمام تنم گوش شده بود تا بفهمم چ رها

 اش؟ هیرها بق -
باز شدن در اومد و سرمه رو با  یباال که صدا ادیخواست ب یسرمه م یچیه -

 ما گفت:
 آن. یدارن م نییبدو -

 سرمه داد زد: یباال ول ادیخواست کممش کنه اونم ب یم نینگ
 ...امی..منم دارم منی...زود باشنیب -
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ه سددرمه بتون هنمیقبل از ا یول دنیبه دو میشددرو  کرد نیشددد که من و نگ نیا
صدا شه باال  شو بم ش غیج یخود سرمه رو ک ن . منیپائ دنیو داد اومد و بعدم 

 .:دیکش یدستم و گرفته بود و م نینگ یام گرفته بود ول هیگر
 بدو رها..بدو... -
شم و نم کیکامال تار گهیتنم نبود. د یمن حس تو یول شم چ  یشده بود و چ
شتم و پ ی. وقتدمیدو ی. ما فقط مدید سرم و نگاه کردم برگ ض هیشت   فیعنوز 

 .دمیسرمه رو هم شن غیج یاومد. و صدا یم نیزم ریاز تو ز
 و گفت: دیدستم و کش یعصب نیکه نگ ستادمیترس وا با
 ...میدور ش نجایاز ا دیبه داداشت با یزنگ بزن دیرها...با نسایوا -

سرم م ومنو شت  صدا یجلو هول داد و خودش پ د اومد. ر کیشل یاومد که 
انداختم و  نیزم یشدن گلوله رو از کنارمون حس کردم. با وحشت خودمو رو

 نگاه کردم دستشو انداخت دور شونه امو بلندم کرد گفت: نیبرگشتم به نگ
 .ننیب یکنن.ما رو نم یم کیشل یخم شو! دارن الم -
شدم که دارن ما رو م ریت یوقت یول شد. مطمئن  . ننیب یدوم هم از کنارمون رد 

ستم د ی. از ترس نمنیزم یافتاد رو نیخورد و نگ نیسوم بود که به نگ ریو ت ون
تونست نفس بمشه.  یشده بود و از درد نم ریچمار کنم. خون از دستش سراز

تو  یزیکنن. من چ دامونیپ دمیترس یشده بود. صداش زدم. م شتریمنم ب هیگز
 دایپ یمی طرز یمیکردم االن از  یاحسدداس م نیهم یبرا دمید ینم یمیتار

د بشه. کرد بلن یچشماشو باز کرد و سع یحال یبا ب نیبره. نگ یو ما رو م شهیم
 آروم به من گفت: رهیم یمعلوم بود داره از درد م

 .میش میقا دیبا -
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شون رفت یبدب ت با شون ک س میکممش کردم و ک منطقه که  هیبه  دمیجلو که ر
شت. نگ ست راه ب ینم گهید نیدرخت دا  میهمون جا موند نیهم ی. براادیتون

 بهم گفت: نیو نگ
 ...لیموبا -
 و درآوردم و به تو زنگ زدم. لیاز حال رفت. اون موقع بود که موبا و

که  ردادویشدددم.ت رهیخ نیکه حرفش را تمام کرد. من هم در سددموت به زم رها
تن تونس یکرده بودن. پس چرا سرمه رو با خودشون برده بودن/ م دایهمون جا پ

 نمهیدادم سددرمه زنده باشدده تا ا حیدر اون لحظه ترج ی...ولهیم مثل بقاونو ه
ونه ام بدتر! رها زد به ش یحت ایبه سرش اومده باشه  ردادیو ت نیمشابه نگ ییبال

 به اون بدوزم: رمویبگ نیکه باعث نگاهمو از زم
 شده؟ یچ -

 تمون دادم و گفتم: یسر
 ؟یرو جا ننداخت یچیه ؟یگفت زویهمه چ -

 سر تمون داد که باز من گفتم: رها
 ادته؟یاونا که  یها افهیق -

 باز هم سر تمون داد و گفت: رها
 فقط همون سه تا! -
 هم بود؟ گهیمگه کس د -

 کرد و گفت: دیتائ باسر
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رد. ک یداد م یچون داشت داد و ب میدیبار شن کیاومد که فقط صداشو  یمی -
 !دمشیند یول
 حرز یتونه به ما کمک کنه! درباره چ یم یجزئ زیرها خوب فمر کن..هر چ -
 !گهید زیهر چ ایاسماشون  ایزدن  یم
زدن. فقط همون  یما اصددال حرز نم یدونم. جلو ینم یا گهید زیمن چ -

. اسددم اون دیهم حم یمیسددپهر بود.. یمیگم اسددماشددونم  یدوبار...دارم م
 دونم. یرو هم نم یسوم

 !یکه اول بردنتون بد یخونه ااز اون  یتون ینم ینشونه ا چیه یمطمئن -
 هم چفت کرد و گفت: یتو دیلرز یکه دستاشو هنوز م رها

 دونستم گفتم! یم یبه خدا داداش هر چ -
اصددرار نمردم. از جا بلند شدددم و  نیاز ا شددتریب گهید دمیحال خرابشددو د یوقت

 بهش گفتم:
به من به ذهنت اومد  یتازه ا زیهر وقت چ ینمن...ول تیباشدده...خودتو اذ -

 زنگ بزن!
 من به سمت در رفتم دوباره صدام زد: یگفت و وقت یآروم باشه

 عطا! -
 و منتظر نگاهش کردم: برگشتم

 بله! -
 نم؟یتونم بچه ها رو بب یم -

 نگاهش کردم و گفتم: یلحظه ا چند
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ر ...مممنه برات خطیبر رونیاز خونه ب دی...تو هم نبامارسددتاننیفعال که ب -
 داشته باشه!!

 را...؟چ -
 افهی...و شما قمینمرد ریبال رو سر شما آوردن دستگ نیکه ا ییچون هنوز اونا -

 خطر! یعنی نیو ا نیکن ییشناسا نیتون یشونو م
زدم. مامان داشددت  رونیاز اتاق ب یخودش جمع شددد. عصددب یدوباره تو رها

سته بود نزد یکرد. به طاها که رو یصبحانه اماده م ش دم و ش کیمبل متفمر ن
 تم:گف
 !همارستانیبه رها و مامان نگو به رها گفتم تو ب یچینشدن سرمه ه دایاز پ -

 با غم نگاهم کرد و گفت: طاها
 !دنشونیتونم برم د ینم -
هونه ! فعال به بیبگ یزیچ دیبرمت. به رها هم نبا یبار خودم م هینه!  ییتنها -

 همه!نف یزیسرمه چ انیتو خونه بمونه که از جر دیخطرناک بودن با
 باشه! -

 گرفتم و رفتم سمت آشپزخونه: ینفس
 رم! یمامان من دارم م -
 پس صبحونه؟ -
 برم! دیخورم. عجله دارم با یتو راه م نیلقمه بد هی -

ستم و بعد هم برام  ریلقمه بزرگ نون و پن هیتند تند  مامان و گردو گرفت و داد د
 یوشددگ یتن به سددتاد برازدم. قبل از رف رونیخوند و من از خونه ب یالمرسدد هیآ
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 یاتاق بود و رو یتو اریو خودمو رسددوندم سددتاد. مه دمیشددار ر خر هیسددرمه 
ه زدم ب لوی. اول موبابودندوتا از بچه هام اونجا  یمیخم شددده بود و  سددتمیسدد

 کردن. دایپ یچ نمیبرق و رفتم سمت بچه ها بب
 چه خبر؟ -

 سرشو گرفت باال و گفت: اریمه
 ...مینمرد دایپ یتازه ا زیفعال چ -
 ونشستم و گفتم: دمیها رو جلو کش یاز صندل یمی

 شده؟ دایپ یاز اون خونه چ -
 ده! یرو نشون نم یسابقه ا چیفقط چندتا اثر انگشت که اونم ه -
 کنه.... شونیتونه چهره نگار یرها که م یول -
 ...یچهره نگار یبرا ادیب دیخوبه با -
 برم خونه... یاز بچه ها رو م یمینه  نجاینه ا -

 اخم کرد: اریمه
 ؟یچ یبرا -
نگفتم...و به خودش هم  یزینشدن سرمه چ دایپ انیبه رها از جر نمهیا یبرا -

 تو خونه بمونه! دیگفتم فعال با
 با همون اخم گفت: اریمه
 فهمه! یباالخره که م -
لرزه...همش با بغض  یاون موقع حالش بهتر شده. االن مدام دستاش داره م -

 دونه! یاتفاقا م نیزنه...خودشو هم مقصر ا یم حرز
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که مشددغول کارشددون بودن انداخت و  هیبه بق ینگاه میتعجب کرد و ن اریمه
 گفت:

 چرا؟ -
 دنبال کارمون. میکنم! االن بهتره بر یم فیبعدا کل ماجرا رو برات تعر -

 تمون داد و گفت: یسر اریمه
به  میتا زودتر بتون میبر یچهره نگار یبده زودتر برا بشددویپس ترت -  هیکارو 

 .میبرسون ییجا
 ه؟یاالن برنامه چ -

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست اریمه
تونه اونا رو  یم یاشددتباه نیحواسددمون جمع باشددده. کوچمتر یلیخ دیبا -

 کنه و دم و دستگاهشون و جمع و جور کنن. اریهوش
 حوصله گفتم: یب

عا کسدد - با ا یواق ند  ثل رضدددام مه پول  نیم چه احته  نیبه ا یاجیو ثروت 
 ها داره! یک*ث*ا*ز*ت کار

شه. تو ستیهنوز معلوم ن - ست اونم تو کار با  ریچه تعداد آدم ز یدون یم ید
 کنن؟! یمرد کار م نیدست ا

 از صبح ذهن منو مشغول کرده! یزیچ هی یول -
 ؟یچ -

 نشستم و گفتم: نهیبه س دست
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شده و  اروی نیاگه ا نمهیا -  یشده چطور دیماهه که ناپد شیشفرهاده اخراج 
 داشته باشه؟! یتونه به سوله محل کار سابقش دست رس یم

 کردن که من گفتم: یبقبه هم جلب شد. همه برگشته بودن ما رو نگاه م توجه
 از داخل باهاش دست داشته باشه! یمی نمهیمگه ا -

 مهراد بود که گفت: سرگرد
 نباشه! نیهم رده پائ یلیباشه که خ یکس دیو با -

 خم شد و گفت: زیم یرو اریمه
 دونه! ینم انیجر نیاز ا یزی...خود رضامند چمیاحتمال بد نیایب -

 ادامه داد: اریکه مه میسر تمون داد همه
 یم یلیاخراجش خ لیاخراج شدده؟ دل یچرا فرهاد حسدام میبفهم دیاول با -

 تونه به ما کمک کنه!
 جواب دادم: خودم

به کارخونه و عنوان  میبد یدرخواسددت دروغ هی هیفسدداده اس کا یلیخ نیا -
ده ش یچ میبدون میخوا یما کار کنه م یخواد است دام شه برا یآقا م نیا میکن

 !گهیمورد د ایداشته  یکه اخراج شده..مسئله اخالق
. میکارو بمن نیکردن و قرار شددد هم دیهم نگاه کردم که اونا تائ هیو بق اریمه به

 ادامه داد: اریمه
 با دختر رضامند! شیبعد از اون علت به هم خوردن نامزد -

 کرد و گفت: یحسام یکه رفته بود دنبال کارا عیبه سروان رف رو
 ؟یکرد دایپ یخوب چ -

 و گفت: دیکش رونیبهش وصل بود ب شهیبازم اون تبلتشو که هم عیرف سروان
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 م...و پرس و جو کردم. با مادرش صحبت کرد یرفتم سراغ خانواده حسام -
 دادن: یگوش م عیفقط به رف همه

هم درخون و سددر به راه  یلینبوده. اتفاقا خ یبچه شددر دمیکه من فهم نجوریا -
محل هم درباره اش پرس و جو  یبود. تو یازش راضدد یبوده. مادرش که کل

س میکرد ست...م ی...علت اخراجشم نمدهیازش ند یبد زیچ یک  گفت یدون
 بودش.  تهیبه هم ر یحساب نمرده در موردش فقط یصحبت چیه
 ؟یدینداشته نپرس یزیچ یمشمل یبا کس نمهیدرباره ا -
تاش دوس نیو ب یمحل زندگ یتو نمهینشد. الاقل ا رمیدستگ یچیه یچرا! ول -

 نبوده! یمشمل
 ممث کرد بالفاصله گفتم: یوقت

 !شهیهست به همون کارخونه و محل کارش مربوط م یپس ماجرا هر چ -
 بوده؟ یچ شیورده نامزدعلت به هم خ -
 و  تهیبه هم ر یلیمدت بوده آروم و قرار نداشددته. خ هیگفت  یمادرش که م -

از  یمیبا  سددتین یزیگفته چ یم دنیپرسدد یهم ازش م یآشددفته بوده. هر چ
عد از ...گفت بزایچ نیدوستاش به مشمل برخورده البته قبل از اخراجش بوده ا

زنگ زدن و همه  هم خورده...خانواده دختربه ه شیبوده که نامزد انایهمون جر
به هم زدن بعدم هد زیچ با پ ییها هیو  فرسددتادن در خونه  کیکه برده بودنو 

 اشون!
 ؟یچ تیشما انیجر -
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ه رفته بوده سر راه دختر یبه هم خورده پسره چند بار شونینامزد نمهیبعد از ا -
ضر نم  ارهیدرم یباز سمج نمهیشه..مثل ا یکه باهاش حرز بزنه که اونم حا

.اونام شدددهیم الیخ یباالخره ب یکنن و حسدددام یم تیشددما نیر یاونام م
 !رنیگ یو پس م تشونیشما

 شه؟یاتفاقات گم م نیچقدر بعد از ا -
 دو هفته! -

 :دیبود که پرس یرزائی. سرگرد ممیفمر بود یو تو میسموت کرده بود همه
 ؟یدرآورد یچ یاز پرونده گم شدن حسام -
ص زیچ - سراغ همون رضامند و خانواده اش ول سی. پلستین یخا  یاول رفته 
 یکارخونه. اونجام با کسدد یهم از همماراش تو ییچندتا هینمرده!  دایپ یزیچ

 مشمل نداشته.
 با اخم گفت: اریمه
شون راحت بود از طر ستیهم ن یمنطق - شونو  یقانون قیبرا اقدام کنن تا خود
 دردسر بندازن... یتو
 و گفتم: دمیش پرمن وسط حرف که
 !هیقانون ریخودشون غ یکال کارا نمهیاز ا ریبه غ -

 سموت شد که من گفتم: باز
 هی نایمن مطمئنم ا شدده؟یم یچ دهیکه خواهرم شددن یپس اسددم اون فرهاد -

 ماجراها داره؟ نیبه ا یارتباط
 گفت: اریمه
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ضام می...اول بنا رو بکارمیریچند تا احتمال و در نظر بگ دیایب -  یزیچ ندکه ر
سام ینم ستفاده ها تشیاونجا از موقع یدونه. مممنه ح  ییکرده و کارا ییسو ا

 داره براش پاپوش یتالف یو اخراجش کرده...اونم برا دهیکرده که رضددامند فهم
 کنه. یدرست م

 به ماها نگاه کرد. و
بعد از  یماجراست و حسام یکه رضامند خودش هم قاط نهیا یاحتمال بعد -

شدن ب سته مو ییا دخترش بوانامزد  سر راه برش  یبرده و خوا شه که از  دماغ ب
 داشتن!

 مراجعه نمرده؟ سیچرا به پل -
 نیبه ا کنن یشسته رفته کار م یلیجور آدما خ نینداشته! ا یمدرک کاف دیشا -

 ذارن! یاز خودشون جا نم یرد یراحت
شتن فمر م دوباره شد. همه دا س تیکردن و موقع یسموت   ردنک یم یو برر

 که من گفتم:
 احتمال سوم هم هست! هی -

 منتظر نگاهم کردن که گفتم: همه
 کاسه باشه! هیدستشون تو  نمهیا -

راه داشت تا برسه به آخرش. کالفه سرمو  یلیپرونده خ نیسموت شد. ا دوباره
دادم.  یسددرمه نگاه کردم. بهتر بود به خانواده اش خبر م لیبرگدوندم و به موبا

صا با اطال  ندادن  صو شو متوجه خودمون بمنه م  سئولت شون مممن بود م به
 .ردادیتوجه به حال خراب ت
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و برداشتم و از اتاق خارج شدم تا شماره  لیحرز از جا بلند شدم. و موبا بدون
 کنم و زنگ بزنم بهش! دایسرمه پ یگوش یاز تو یا

هرداد تماس م یخبر دادن به خانواده سددرمه بود. از وقت ایکار دن نیتر سدد ت
سرمه رو قطع کرده بودم تا هم شته بود واقعا از یا قهیاالن که ده دق نیبرادر   گک

 چیشددده بودم. خودش ازم خواسددت به ه یلحن گرفته و داغون مهرداد عصددب
. مریتماس بگ دشو هر کار که داشددتم با خو رمیوجه با خونه اشددون تماس نگ

اون هم  یبرا یلخواد باعث مشم یحساسه و نم یلیخواهرش خ طیچون شرا
 نیداشدددت و ا ردادیبه ت یبیبشددده. و بعدم که مادرش بود. مادرش عالقه عج

خورده ناراحتم کرد. انگار نه انگار که سددرمه بود که گم شددده  هیحرفش البته 
حالش بد شدددد و خوب  شددتریاز سددرمه گفتم ب یبود. دروغ نگم مهرداد وقت

 از سرمه نداشت. یمادرش هم که فعال خبر
شتم ال گرفت سرش و با ارینگاه کردم. مه اریبهمه زونیاو افهیاتاقو با ق یتو برگ
 و گفت:

 ؟یشد گفت یچ -
 نشستم و گفتم: یصندل یرو قینفس عم هیتمون دادم با  یسر

 آره. به داداشش خبر دادم. قرار شد خودشون و برسونن. -
 بلند شد و گفت: زشیگرفت و از پشت م یهم نفس اریمه
تانیب رم یمن دارم م - باهاش  نینگ نمیخوام بب یم مارسدد به  اگه حالش خو

 رها اضافه کنم. یداشته باشه که به حرفا یزیاونم چ دی. شامیحرز بزن
 اونجارو نداشتم. از جا بلند شدم و گفتم: یفضا تحمل

 !امیمنم م -
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 رو به بچه ها که مشغول بودن گفت: اریمه
 !نیاریدرم یچ نینیرضامند بب نیدم و دستگاه ا یتو نیافتیب -

سر تمون دادن و م بچه ش هاریها  سمت  دنیبا پو کتش و برداتنش کالهش به 
 .میزد رونیاز اتاق ب ییمن اومد که دوتا

 انداخت و گفت: یبرگشت و بهم نگاه اریمه
 ؟یواسه چهره نگار یبر یخوا یم یک -

 و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست
هش ب نشیرم د یهرداد گفتم امروز مبزنم به م ردادیسددر به ت هیرم. بکار  یم -

 دم! یخبر م
 تمون داد و گفت: یسر ارمیمه
 دایپ تهافیب ریتاخ ی. هر چمیبر یکه فور میپس بهتره با بچه ها هماهنگ کن -

 ...شهیکردن سرمه س ت تر م
 ممث کرد و گفت: هی

 اگه تا حاال نشده باشه! -
 اخم برگشتم و بهش نگاه کردم و گفتم: با
 و سالم! حیشه...صح یم دایسرمه پ -

عمس العملم جا خوردم  نینگفت. خودمم از ا یزیفقط نگاهم کرد و چ اریمه
 شه! یم دایباالخره سرمه پ یروز هیبود که  نیبه ا دمیتمام ام یول
خونه و راه  ادیهمراه من ب مشددونیتا  میهماهنگ کرد یبچه ها چهره نگار با

 ونه تماس گرفتم و با طاها صددحبتبا خ می. تا برسددمارسددتانیسددمت ب میافتاد
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مامان و رها پرسدد بل از ادمیکردم و از حال   نمهی. هر دو فعال خوب بودن. ق
 :دیکنم طاها ازم پرس یخداحافظ

 از سرمه نشد! یخبر -
سته بود و  ینگاه مین اریحرز مه ادی با ش شت فرمون ن بهش کردم که متفمر پ

 کلمه جواب دادم: کیفقط 
 !شهیم-
 گفتم: اریکردم و رو به مه تماس و قطع و
 بمنه؟ یتونه کمم یم نینگ یکن یفمر م -

 تمون داد و گفت: یجور اخم کرده و متفمر سر ارهمونیمه
کلمه اضددافه تر که به  کی ی. حتمیهمه شددون حرز بزن دیبا یدونم. ول ینم -

 تونه به ما کمک کنه! یمطالب رها اضافه بشه م
 ادم و گفتم:تمون د یو سر دمیبه صورتم کش یدست

 خدا کنه حالش خوب باشه! -
 پارک کرد و گفت: نویماش اریمه
صبر  نیاز ا شتریتونم ب ینم ستین یبا ما حرز بزنه. چاره ا دیخوبم نبود با -
 !میکن

 حرفش تمون دادم و گفتم: دیبه تائ یسر
 آره...جون سرمه در خطره! -

صددحبت کردن با  کالفه مشددغول مای. نمیوارد ب ش شددد اریبه شددونه مه شددونه
 تلفن بود:



wWw.Roman4u.iR  484 

 

مونم کنارش...فقط زنگ بزن مامان بره خونه. اعصددداب  یبابا من خودم م -
 دختره... نیا ینکاشته برا

.... 
تو بوق و کرنا  نیخوا یم نجایبمشددم ا ی...خاله رو واسدده چسددتینه الزم ن -
 شب گم بوده؟ هیدخترتون  نیکن

.... 
 نینک شیراضدد نینگ با مامان بزنز هیتو رو خدا  ی...ولدیخب بب شدد یلیخ -

 هست... نیبره خونه...خودم حواسم به نگ
 از اتاق اومد: نیداد نگ یموقع صدا همون

 روش دار ببر. نویا ای....! بماین -
ردم. نگاه ک اریمتوجه ما بشدده به طرز اتاق رفت با تعجب مه نمهیبدون ا ماین

 :دمیاونم تعجب کرده بود. آروم پرس
 !چه خبره نجایا -

زد.  یچرت م یصندل یباشه داشت رو نیکه قرار بود مواظب اتاق نگ یسرباز
 اومد: یم نیمادر نگ هیگر ی. صدامیبه طرز در اتاق رفت

 داره. یبر نم یحالشم دست از زبون دراز نی. با ادهیچه چشم سف شینیب یم -
 اومد که گفت: ماین یدنبالش صدا وبه

حرفا باشه واسه بعد که خوب  نیا شهیم...ینیب ی! مامان حالشو نمدیبس کن -
 بهش سرکوفت بزن! یخواست یشد؟ بعد هر چ

 بازم اومد: نیمادر نگ یصدا
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 خدا نه از دختر شانس آوردم نه پسر! یا -
 حوصله بود گفت: یبار ب نیکه ا گنین یصدا

 گم ها! یبهش م یزیچ هیبرش  ایب ماین -
 تشر زد: نیبه نگ ماین

 توام! گهیخب د یلیخ -
ست ینم اریو مه نم ونم کردم که ا اریبه مه ینه! نگاه مردد ایتو اتاق  میبر میدون

 گفت:
 تمام شه! نایا یخاله زنم یتا دعوا میصبر کن میتون ینم -

شد و  کینزد سرباز که اونم از جا پر یمیدر  شونه  و  اریمه دنیو با د دیزد رو 
 اخم کرده گفت: اری. مهدیپا کوب یشد و خور خیمن س

 ؟یزن یر پست چرت مس -
 با هول گفت: چارهیب سربازه

 لحظه هم چشم رو هم نکاشتم... کی شبیقربان د -
 گفت: یبلندتر یبا صدا اریمه
 خونه خاله است... نجایمگه ا یکه نکاشت ینکاشت -
 قربان.... -
 ...یخور یماه اضافه خدمت م کی یحرز بزن -

مت رد و چند ضربه به در زد. با همون اخم رفت س اریفورا خفه شد. مه سربازه
اومد.  یبا سربازه همچنان م اریمه تیصح نیب نیمادر نگ ینق زدن ها یصدا

 ما گفت: دنیدر و با د یبود که اومد جلو ماین
 جناب سرگرد؟ نیشما -
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 تمون داد و گفت: یسر اریمه
 صحبت کنم! حالشون چطوره؟ یخوام با خانم سهراب یم -
 داخل اتاق کرد و گفت:به  یبا دست اشاره ا ماین

 بهتره...بفرما! -
 یبود و رنگش حساب دهیبه پهلو خواب نی. نگمیو پشت سرش من وارد شد اریمه
شد و اخم کرد. نم دنیبا د نیبود. مادر نگ دهیپر دونم با ما چه  یما از جا بلند 

هم  یریانگار با همه مشددمل داشددت. فمر کنم خوددرگ یداشددت. ول یمشددمل
شت. تا حاال  سر نگدا شت  ما اخم  دنیبا د مزد حاال ه یغر م مایو ن نیکه دا

 کرده بود.
سالم کرد هر شه اتاق با موبا مای. ن میدو بهش  د به کرد. بع یپچ پچ م لشیگو

 شد و گفت: کیمادرش نزد
 بابا کارت داره مامان... -

 بهش چشم غره رفت و گفت: مادرش
 ؟یکار خودتو کرد -
و داد دسددت مادرش. اونم گرفت و از  لیت و موبابه ما انداخ ینگاه مین ماین

 داشت مامانه رو بپرونه یسع ماین نمهی. مثل ارونیاتاق رفت ب
مت ت ت نگ میم*س*تق اریمه فت سدد حال روزش خوب نیر . معلوم بود 

 :دی. نگاهش و دوخت به مالفه ها و پرسستین
 حالتون چطوره؟ -

 حال نگاهش کرد و گفت: یب یبا همون چشما نینگ
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 ست؟یمعلوم ن -
 و دیکشدد یقینفس عم نیممث کرد و سددرش رو باال آورد. نگ یلحظه ا اریمه

 گفت:
 شد؟ یسرمه چ -
 یزیچ مایدونم ن یبه من نگاه کرد. دندونامو به هم فشددردم. نم میم*س*تق و

ده بود. ش رهینگاه کردم که اونم نگران به من خ ماینه. مردد به ن ایبهش گفته بود 
بل از اپس معلوم بود خب نداره. ق مهیر  گاه ک مایبه ن نیبگم. نگ یزیچ ن رد و ن

 گفت:
 ؟یگ یگفتم دروغ م یدید -
 جوابش داد: دهیبر ماین

 ...ردادینه بابا...مگه پرستار نگفت...ت -
 وسط حرفش و با حرص گفت: دیپرس نینگ
 م....باور نمرد یکه درباره سرمه گفت ییها ی...در ورردادیگفتم ....ت یمن ک -
 گفت: یلرزون یبا صدا دبع
 .نیدروغ نگ گهیجناب سروان شما د -
 جواب داد. یجد یلیبود که خ اریمن مه یدوباره به من نگاه کرد. جا و
 ...هنوز دست اوناست...یریبله حدستون درسته...خانم کب -

 مایرفت سمت دهنش و روش و به سمت سقف برگردوند. ن نیسالم نگ دست
 به سمتش رفت:

 ...نینگ -
 :مایوسط حرز ن دیبا حرص پر نینگ



wWw.Roman4u.iR  488 

 

 ...یکن هیتوج یخوا یم وی...چمایول کن ن -
 جان... نینگ -
 زد. یبا خودش حرز م ماین الیخ یب نینگ یول
ها م - گه ر باال...ا خدا....چرا قبول کردم اول برم  تونسدددت خودش  یچرا 

قت قبول نم چیبره...ه ما خ یو ونجا ...خواهر و برادر و امینامرد یلیکردم....
 ....میول کرد

ضه م نمیخودم بد بود نگ حال شت رو شدم و به ن یدا  مایخوند انگار...پا به پا 
 مایکرد. ن یاخم کرده بود و دوباره به مالفه ها نگاه م ارینگاه کردم. مه اریو مه

 ینگاه نیبرسونتش. نگ ادیمونده بود چمار کنه که مادرش صداش زد و گفت ب
 کرد و آروم گفت: مایبه ن

 آد. خسته شده. یبدش م مارستانیکه چقدر از ب یدون یببرش. م -
اه اومد هم باالخره کوت مایدوباره بهش گفت بره. ن نیمردد پا به پا کرد و نگ ماین

 و گفت:
 گردم. یرسونم و بر م یمامان و م -

 راحت کنم. الشویخ نمهیا یبرا
 !یتا برگرد میمون یم -
ت و باالخره رفت. مادرش اومد تو و با ما و به ما انداخ ینگاه قدرشددناسدد ماین

و دست سالمش نیو رفت.نگ دیب*و*س نویکرد. صورت نگ یخداحافظ نینگ
صال مغزم کار  یرو شد. من که ا سموت  شته بود. چند لحظه  شماش گکا چ
ش میبگم. تمام انر  یچ دیکرد با ینم سرمه ته ک  دهیسر حرز زدن با داداش 
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باره شددرو  کرده بود حرز زدن.  دهیبا صددورت رنگ پر نی. نگبود و گرفته دو
 ...شتریانگار با خودش بود ب

ستم...م یکرد....م یم یشوخ ردادیت - سرمه رو بفر  یارتپ گنیگفت اگه اول 
 کرده... یباز

 زد و دوباره ادامه داد: یکرد. لب ند لرزون ممث
ما...جواب داداشددتونو نم - فت اول شدد  ی..همش ممیبد میتون یبه رها گ

 ...نمنه سرمه...رهیکرد....نمنه بم یم شی....سرمه هم همراهدیخند
شو از جلو کی ست شد.  یدفعه د ست که اخش بلند  ش شت و ن شماش بردا چ

ست شما یچیشونه باند پ یرو ید شت و با چ شک به  ییشده اش گکا پر از ا
 شد و گفت: رهیخ اریمه
 نیدار ییآن چنا ینایهمه ماشدد نیا یعنیشددماسددت...آخه  ریهمش تصدد -

 ...نیریو بگ نیماش هی نینتونست
 اخم کرده سر بلند کرد: اریمه
 ست؟یکه ن یخانم بچه باز -

سمت مه نینگ شد  ست م نمهی...مثل ااریبراق  گفت حال خرابش  یمادرش را
 کم نمرده بود. شیاز زبون دراز چیه
 ینم ...چرا قبولرنیو بگ نیماش هینتونستن  نی...ده تا ماشیگ یآره راست م -
همراهش  لشددوی..سددرمه بود که موباامدیاز دسددتتون در ن یکار چیه هک نیکن

 آورد. سرمه بود که به اوشون زنگ زد...
 با دست به من اشاره کرد. بعد ادامه داد: و
 ...نیدادش به ما....شما چمار کرد یدر برد و دو دست لشویسرمه بود که موبا -
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 نداره... بیکه علم غ سیکرد...پل یم یانصاف یداشت ب ییجورا هی
 داد. یهنوز داشت ادامه م نیشده بود. نگ یعصب اریمه
سرمه موبا - شت...ه لیاگه  ستتون در نم یکار چیندا شا یاز د االن  دیاومد. 

شده بود ای ردادیهمه مون مثل اون ت شامیبدتر  شامیمرده بود دی.  ن .....االدی...
 سرمه...

 کرد صداش باال نره گفت: یم یسع یاز کوره در رفته بود ول گهیکه د اریمه
...چندتا ختر تا اون نیذره هم خودتون و مقصددر بدون هی سددتیخانم...بهتر ن -

 ناکجا آباد.... یموقع شب تو
 داد زد: اریرو به مه نینگ
 .... یپشت چ نیخوا یخودتون و م یعرضگ ی....بمیاالن مقصرم شد -

 نتونست خودشو کنترل کنه و بلند گفت: گهید اریمه
 عده آدم و دنبال هی نیذره عقل داشت هی...اگر شما دیدرست صحبت کن خانم -

و کجاسددت....تنها  هیمال ک سددتیکه معلوم ن ییجا نیانداخت یخودتون راه نم
ه تفمرات بچه گان نیخانم...شما و فقط شما با ا نیماجرا شما هست نیمقصر ا

 تون..
تمام  اریشدددد که مه یکرد. انگار باورش نم ینگاه م اریبهت زده به مه نینگ

ص شه. مه رویتق ش نیبدون نگاه کردن به نگ اریگردن اون انداخته با ت هنوز دا
 داد: یادامه م

سه تا برخورد یتو - شتم فهم یهمون دو  شما دا ساز دمیکه با  سر   یآدم درد
 ...نیزن یدون منطق حرز م ی...بنیکن ی. اصال فمر نمنیهست
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ت زده . وحشدیپر یم شتریو رنگش بشد  یهر لحظه بهت زده تر م نینگ افهیق
 زدم به شونه اش. ارویرفتم سمت مه

 ...بسه...اریمه -
 سرخ شده به من نگاه کرد. اخم کردم و آروم گفتم: یا افهیبا ق اریمه
 کنه! یمعلوم هست چته؟ نگاش داره داره سمته م -

همون جور  یچند لحظه ا نینگاه کرد. نگ نیمتعجب برگشدددت و به نگ اریمه
 یبار تو نیکم کم باز شددد و ا اریشددده بود. اخم مه رهیزده به رو به رو خ بهت

 ا زد:صد نویشد و آروم نگ کیقدم به ت ت نزد هیزد.  یموج م یصورتش نگران
 خانم... نینگ -

شو از رو به رو گرفت و به مه نینگ  ینگاه کرد. بهت نگاهش کم کم م ارینگاه
 یاشددک شددده بود و لباش مگرفت. چشددماش پر از  یرفت و جاشددو بغض م

ش دیلرز ستش مالفه رو چنگ کرد و دراز ک ش یو رو اونو رو دید  و دیسرش ک
گاه م رونیح اری. مهدیبغض ترک به من ن  شبه یکرد. من اخم یمونده بود و 

 تمون دادم و آروم بهش گفتم: یکردم و سر
شمل نی...تو با ایکن یکارو م نیهر بار هم - شرایدار یدختر چه م  وشطی....

 حرفا بود. نی....االن وقت اینیب ینم
کرد  ینم ی. معموال کاردمید یم مونیو پشدد اریبود که مه یمعدود دفعات جز

 مالفه اومد: ریاز ز نیلرزون نگ یبشه. صدا مونیکه بعدا پش
مدام دارم ا یاز وقت - به خودم  بازم کردم.   گمیزنم. م یحرفارو م نیچشددم 

ص شون ریهمش تق ست  من بود...من بردم شما را صرم.... اونجا...فقط من مق
 بشه...اگه سرمه.... شیزیچ ردادی....اگه تنیگ یم
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ه نگاه کردم ک اریامونش نداد حرفشو ادامه بده. دوباره سرزنش بار به مه هیگر و
 . زدم به شونه اشو با حرص گفتم:دیبه صورتش کش یکالفه دست

سمه وا یخوا یم -  یزی...چه چمیریبگ اطالعات می...اومده بودیسیمثل مج
 ؟یبد یدار یبرگرده چه جواب مایبگو...االن ن

سمت نگ اریمه شده بود و  ریکه ز نیکالفه نگاهم کرد و دوباره به  مالفه مچاله 
 یرس اریبزنه. مه یکردم که حرف قشیکرد نگاه کرد. با نگاهم تشو یهق هق م

و  نیگرد و نک بشیج یدستشو تو هیشد.  کیخورده به ت ت نزد هیتمون داد و 
 صدا زد:

 خانم... نینگ -
باره راه افتاد و ا یلحظه قطع کرد ول هی نینگ هیگر  یم نیف نیبار آرومتر ف نیدو

 واد س ته که ب اریمه یدونستم برا یکرد. زدم به شونه اشو و رفتم سمت در. م
 باشه. تیخواستم تو معکور یکنه. نم یعکر خواه نیمن از نگ یجلو
ظه مه نیآخر مدل  اریلح که من از اون  گاهم کرد.  جب ن با تع برگشدددت و 

دادم و درو پشددت سددرم بسددتم. سددرباز که  لشیخودش تحو یور هی یلب ندا
با سددر بهش گفتم که  سددتادیمن راسددت ا دنیزد با د یداشددت شددل و ول قدم م

 در اتاق شد. یراحت باشه و اونم دوباره مشغول قدم زدن جلو
ود. با نمرده ب یفرق تشیزدم. وضددع ردادیبه تسددر  هیحرز بزنه رفتم و  اریمه تا

شناخت ز سف بهش نگاه کردم.  شتم ول یادیتا ا و که ره ییبا حرفا یازش ندا
 ! براش دعا کردم و به خدا گفتم:هیبودم بچه با معرفت دهیزده بودن فهم نینگ
 خوانواده...دل خوانواده شو شاد کن... کیدوتا از  ستیخدا انصاز ن -
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سددر آخر زنده  ی...مردد بودم...ولردادیرمه و زنده موندن تشدددن سدد دایپ نیب
 گفت سرمه خوبه! یته دلم م یزیو انت اب کردم چون چ ردادیموندن ت

 سوم ب ش
شت راحت ب وابم. ا یخورد نم یکه به در م ییضربه ها یصدا د بو یک نیذا

سرم هنوز  سر وشبیکرد از د یخورده درد م هیکه ول کن نبود.   . با اون همه 
 دهیانگار زجر کش شبیو داد که راه افتاده بود. حقم داشتم. تمام د غیصدا و ج

و بدون باز کردن  دمبه متما و صددددام و بلند کر دمیبودم. سددرمو چند بار کوب
 چشمام داد زدم:

 ه؟یچ -
 :دمیرو شن یخفه کت یصدا

 خانم حالتون خوبه؟ -
ومده در زده منو کنم. ا سیدختره رو سددرو نیخواسددتم پاشددم دهن ا یم یعنی
ت ت بلند شددم و رفتم سدمت در.  یکرده بپرسده خوبم. با حرص از رو داریب

 یتو دویخورده شده بود. چشمام هم که معلوم بود. کل چیپ یکاموا نیموهام ع
رز ح بدونعقب.  دیپر یمتر هی یقفل چرخوندم و درو با حرص باز کردم. کت

 یآروم یام کرد و بعدم با صداخورده نگ هی چارهیچشماش. ب یفقط زل زدم تو
 گفت:

 آقا گفتن.... -
ستمو شد. اخم کردم و با اون ق د شب افهیکه آوردم باال خفه  صد  صد در   هیکه 
 عصر حجر شده بودم گفتم: یها نیغار نش

 پشت در اتاقم داد بزن... ایمن خوابم ن یصد بار بهت گفتم...وقت -
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 آخه آقا گفتن.... -
 :خورده باال رفت هی صدام

 بگو چشم.... ایگم ن یآقا گفتن که گفتن....من م -
بگه...نگاهش مظلوم که شددد دوباره عکاب وجدان  یدونسددت چ ینم چارهیب

شپزمون روح ای میرح ای یسر کت نمهیدونم چرا بعد از ا یگرفتم. نم  یاد مد یآ
 اومد. یسر درد سراغم م هیشب یحس هیگرفتم و  یزدم بعد عکاب وجدان م

. هنوز از دمیبه سرم کش یلب گفتم و در اتاق و با شدت بستم و دست ریز یلعنت
سوت م دهیشن شبیکه د ییحرفا سرم  ش یبودم  صدادیک ابا ب یعربده ها ی. 

 یالح یکردن. با ب یگفت چرا کوتاه یم هیو بق اوشیگوشددمه که به سدد یتو
شت در پ ربودم. هر چقد دهیبابا رو ند شبیت ت نشستم. از د یبرگشتم و رو

 هیم دونست یم شهیشد رفت. هم دیناام یتاقم التماس کرد درو باز نمردم. وقتا
ستم  یم شهیلنگه. هم یکار م یجا ست که ا یزیچ هیدون سش  نیه همه حوا

که ن واد  هیخواد بمنم. کدوم پدر یذاره هر جا برم وهر کار دلم م یبه منه و نم
دونه  هی یرم دانشگاه. حتنداده ب زهبوده که اجا نیهم یدخترش بره دانشگاه. برا
 یکه جناب بابا برام م ییبرنامه ها یخالصه شده تو میدوستم ندارم. تمام زندگ

سته زهیر ست. در س ره ا  یحاال که خوب فمر م یزدم ول یم جیمدت گ هی. م
قت م ییزایچ هی نمیب یکنم م گه د ته بودم  یا کردم معلوم بود. خودم ن واسدد

 دمیرسبارم ازش نپ هی یفمر خودم بودم که حتکه تو  نقدریسرک بمشم. ا یادیز
نا ا نیا ؟یچ یعنی بشیغر بیعج یکارا یبعضدد تا.  نیجا عوض کرد مواظب
 از خودمم بود. یکوتاه
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ت ت ولو شدم و به  یامو با دست مرتب کردم و دوباره رو  تهیبه هم ر یموها
ز ا افمر کردم که چر نیو به ا دمیمدام از خواب پر شبیشدم. از د رهیسقف خ

 متما فرو کردم و یباشدده. صددورتمو تو نیا دیهمه آدم شددغل پدر من با نیا نیب
 ایقدر زر زرو بودم  نیمدونم قبال هم ه ی. نمهیگر ریکردم دوباره نزنم ز یسددع
 شده بودم. ینجوریا یتازگ
کرده بودم بس بود. همون جور  هیداد کرده بودم و گر یداد و ب شددبید یچ هر

صدا حال افتاده بودم یب شد. فور یکه دوباره  ستم. لعنت یدر اتاق  ش  ادمی ین
شد و بابا با اخم صله باز   یرو ادیز یکه تازگ یرفته بود درو قفل کنم. در بالفا

وارد شددد. رومو برگردونم و از ت ت بلند شدددم. مشددغول  دمید یصددورتش م
 بابا اومد: یجد یمرتب کردن ت تم شدم که صدا

 م*س*ت دمه! کارا کار نیچند بار گفتم ا -
شا به شتم لج م دیحرفش توجه نمردم  صبح  یهم دا ست خودم نبود.  کردم. د

کردم. بابا هم  یرختحوابم و مرتب م کیشددددم اتومات یم داریکه از خواب ب
 یکارا خدمه رو پرو م نیبا ا یکارا بمن نیاز ا دیداد که تو نبا یم ریگ شدددهیهم
 !یکن

نه و موهامو شددو نهیبابا. رفتم سددمت آ رهینگاه خ ریاز مرتب کردن ت تم ز بعد
بود  سادهی. منتظر وادمید یم نهیآ یتو رشویتصو یکردم ول یزدم. به بابا نگاه نم

شه. فمر کرده ا یدونم چ یکه نم سئله الم نیب کرم. راحت بگ یلیکه من خ هیم
 .گهیبابا اومد طرفم. نگاهم و چرخوندم سمت د

 ساغر.. -
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ت تهشددو ثاب سیکش چهل گ هیآروم بافتم و با بهش توجه نمردم. موهامو  بازم
 .و رفتم سمت حمام رونیب دمیبلوز و شلوار کش هیکردم. رفتم سمت کمدم و 

 با توام دختر! -
ند شدددده بود.  یتو دمیبهش توجه نمردم و چپ بازم حمام. صدددداش حاال بل

 زد: یمن بهتر صداشو بشنوم بلند حرز م نمهیا ینبود. برا یعصبان
 دخترم. میم حرز بزنبا ه دیبا -

 لب نق زدم: ریو شلوار خوابم و با حرص در آوردم و ز بلوز
 هم مونده؟ ی!؟ اصال حرفیچه حرف -

شتم سمو تنم م دا صدا یلبا ضربه به در خورد و   بابا که حاال یکردم که چند 
 آروم تر شده بود:

 ...در واقع تو قبال یعنیخواستم ناراحتت کنم.  یساغر جان دخترم...من نم -
ش گهید سم و ک شد. لبا سرم و در و باز کردم و تو دمیصبرم تمام  ورتش ص یبه 

 داد زدم:
مه رو م نیقبال...قبال...همش ا - چه خبر  سدددتی...مهم ندیگ یکل که قبال 

 فروشه.... یپدرم مواد م دمیکه االن من فهم نمهیبوده...مهم ا
اومد  ینم ادمیکرد. حق داشدت. خودمم  یگرد شدده نگاهم م یبا چشدما بابا

همه  نیتمام شده بود. ا تمیظرف گهید یحرز زده بودم. ول ینجوریباهاش ا یک
نا م زونیتلو یتو حاال  یاز مرگ جوو گفتن از اثرات م رب مواد م در...

. راستاک نیا یتونه باشه خودش دستش تو یدختر م هی یکه تمام زندگ یکس
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بابا غمگ خواسدددت  یدلم نم. دیشدددد. نگاهشددو ازم گرفت و چرخ نیچهره 
 ناراحتش کنم.

 بابا... -
شون م بابا صداش ن سمت در.   نیهم شهیشده. هم یداد دوباره جد یرفت 

 داد بفهمم ناراحته. با تحمم گفت: یطور بود اجازه نم
 ...من پدرتم و شغلم فروش مواد م دره...تمام!یایبهتره باهاش کنار ب -
به هم کوب و تاق و  با حال خراب دیدر ا ت ت ولو شددددم. آخه  یرو و رفت. 

و با بافته شده ام ینبود. موها یساده ا زی. چامیتونستم باهاش کنار ب یچطور م
د و بو نیمن هم یکوفت یتونسددتم بمنم. زندگ یم ی. چه غلطدمیحرص کشدد

 یگاهبود؟ ن یآخه چرا من؟ اصددال کار درسددت چ یهم نداشددتم. ول یچاره ا
بابا رو لو بدم؟ اصدال مممنه؟ درسدته تونسدتم برم  یبه خودم کردم. م نهیآ یتو

. دختر با پدرش داشته باشه ندارم هیکه توقع داشتم  یتیمیباهاش احساس صم
 بازم پدرمه! یول

ش دوباره سمت در و از اتاق ب دمیموهامو ک شون رفتم  شون ک ه زدم. ب رونیو ک
شده بود یخونه ا من  یزندگ یعنینگاه کردم.  میکه دو ماه بود توش م*س*تقر 

شه. تا ک نیهم شهیبوده و قراره هم نیهم شهیمه  یزندگ ییتنها دیبا یجور با
 .میجامونو عوض کن یو هر از چند گاه میکن
اشت براش د ینشسته بود و کت زیشدم. بابا پشت م ریو از پله سراز دمیکش یآه
 یاهنشستم. بابا نگ زیبه بابا نگاه کردم و پشت م یچشم ری. ز تیر یم یچا

 ریفمر کرد اتمام حجتش روم تاث دیکم رنگ زد. شددا یلیلب ند خ هیبهم کرد و 
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شته و دختر خوب صبحونه امو ب ورم.  یگکا  یخوب منم نم یولشدم و اومدم 
 کنم باهاش. یآشت یزود نیخواستم به ا

سرعت بلند  هی با سر گرم کرده بودم که تلفنش زنگ خورد. با  لقمه نون خودمو 
 تمام وجودم گوش یول الیخ یام ب افهیبود و ق نیدور شد. سرم پائ زیشد و از م

کلمه  نیقبال...اه چقدر از ا یدسددت خودم نبود. هر چ گهیشددده بود. انگار د
بودم انگار االن  الیخ یقبال ب یخوب هر چ یخورد. ول یحالم به هم م یلعنت

ا تند تند کنه. باب یچمار م قایبابا دق ارمیبرعمس عطش گرفته بودم که سددر درب
 ت.رف یکرد. صداش کم کم باال م یزد و اخم کرده با تلفن صحبت م یم قدم

 یم یگند...معلوم هست شما چه غلط ی...گند رواوشیخدا لعنتت نمنه س -
 د؟یکن
-... 
 مورده تو ده روز گکشته... نیدوم نیا اوشیدهنتو ببند س -
- ... 
ه ب دیهم با نظر خودت بوده و خودت ریبرنامه ز نینداره ا یربط چیبه من ه -
 ...یخبر بد سیرئ

ن م ینمشددم. انگار بابا هم از وقت غیدهنم چپوندم که ج یرو تو یگنده ا لقمه
د. نبو یقرار به پنهون کار گهیراحت شدددده بود و د الشیخ گهیبودم د دهیفهم

شت گر سع میهورت گنده از چا هیگرفت.  یام م هیدوباره دا کردم  یخوردم و 
 یابود و به حرف هزد. سموت کرد یقدم م ینوز عصببغضم و قورت بدم. بابا ه
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 زیم یمجسددمه که رو هیبه  دیدسددتش و کوب هویداد.  یطرز مقابلش گوش م
 کنار پنجره بود و داد زد:

 شک داشتم... اروی نیمن سر هم نمن....من از اولم به ا یشر و ور برا -
 .دمیاز جا پر یمتر هیشد و  مهیافتاد کف سالن و هزار ت مجسمه

که امتحانشددو پس داده...من هنوزم بهش  یچ یعنی اوشیمسدد ره نباش سدد -
 مشموکم...

- ... 
 .یزیتو سرت بر یچه خاک دیبا نمیخوب بکار فمر کنم بب یلیخ -
تا حاال ا یلعنت کیبا  و با ب دهیبابا رو ند یرو نیبلند تماسددو قطع کرد.  ود. 

ستا ش مویچا هیبق دیلرز یکه م یید سع دمیسر ک صال نگاهکرد یو   م بهش ا
 زیت پشت مباشه نشس افتادهین یاتفاق چینمنم. بابا دوباره برگشت و انگار که ه

سع شه. ول یو  سرد با ست ها یشونیپ یکرد خون شده اش و د  یکه نم ییقرمز 
مدت  هیکالفه اسددت. بعد از  یداد که حسدداب یو برداره نشددون م یدونسددت چ

 فت:و گ زینون رو پرت کرد رو م کردن خسته شده باشد یانگار که از نقش باز
دسددت و پا  یمشددت احمق ب هیشدددم.  یخودم دسددت به کار م دیاز اولم با -

 دورمو گرفتن!
ت حال دنینگاهش کردم. باالخره اونم به من نگاه کرد. با د یبغض و نگران با

 هم کرد و گفت: یتو شتریگرفت و اخماشو ب یمن نفس
مام نیسددداغر بهتره ا نیبب - ها رو ت حاال  یدختر خوب یو بشدد یکن اد تا  که 

 تو ندارم. یادا اطوارا ی...من وقت برایبود
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 رهیخ زیفمر به م یبلند شدددم. بابا تو زیو بدون حرز از پشددت م دمیو گز لبم
ه ترک کردم. سالنه سالن زویشده بود و انگار نه انگار که من بودم که با بغض م

شت م یاز پله باال رفتم. ب شنش کر ترمویکامپ زیحوصله پ شستم و رو دم. تنها ن
. گرچه رون ارتباط داشته باشمیب یایتونستم بدون دردسر با دن یبود که م ییجا

به لپ تاپ خودش وصددل کرده بود تا  وترمویبابا به بهونه محافظت از من کامپ
 یبرام مهم نبود. حاضددر نبودم حت یدر ارتباطم. ول ایرم و با ک یبدونه کجا م

 بمشم. میمجاز یست از دوستانگاه بابا د ریز
شغول صدا یوب گرد م شت پنجره و به ح دمیدر اومد. تند پر یبودم که   اطیپ

س ساب اوشینگاه کردم.  سره د هیبود. تنها نبود   تهیبه هم ر یبود. ح هم  گهیپ
کردم روش.  بود. زوم  هش  مرا هم  هیه بال  ق کردم  ظه احسددداس  ح ل

 هی اش افهیره نگاهش کردم. قام فشددردم و دوبا قهی.انگشددتمو کنار شددقدمشید
 یرفتم. ول ینم یخاصدد یبودمش؟ من که جا دهیزد. کجا د یآشددنا م ییجورا

ها  یاز مهمون یمی یتو دی. شدددامیرفت یو گردش م یکه مهمون یخوب گاه
شا دهید س دمیبودمش.  م بود جیگ نقدریمن ا ی. ولنجایاومده بود ا اوشیهمراه 

با هم و با ردک یو نگاه م واریمام در و دت یکه بهش دقت نمردم. داشت با فضول
ند یمدل خونه ها تو نیزوم کرده بود روش. انگار طرز از ا بود.  دهیعمرش 

گاه لب ورچاوشیزدم و نگاهمو چرخوندم سددمت سدد یپوزخند . دمی. ناخودآ
اومد  یداشت و هر وقت م یباحال افهیاومد. ق یتازه تازه داشت ازش خوشم م

د جلو بابا از ح یزد ول یم کیت ییوقتا هی. میزد یگپ مخورده با هم  هی نجایا
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 یرفت. خوب منم ازش خوشددم اومده بود و باهاش راه م یخودش جلوتر نم
 اومدم.
که  همون تاد. ب ادمیلحظه  کار مواده از چشددمم اف له  یاومد اونم تو  حوصدد

 .یو لو شدم رو صندل زمیبرگشتم سمت م
شتم آن Ares)آِرس س ره  یآد نینبود. هنوز با تلفظ ا( حاال که من حال ندا م

و ر یونانی یبود برداشددته بود اسددم خدا ایهمه اسددم تو دن نیمشددمل داشددتم. ا
هم زور زده بودم  یجنگ. هر چ یخدا یخودش. اونم چ یگکاشددته بود رو

ته بو شددویاسددم واقع حاال مهمم نبود چون منم نگف ته بود.  گه. نگف  یول دمب
زنم. سدده چهار  یدارم اون ور حرز م یک خواسددت بدونم با یباالخره دلم م

آرس از همه  یبچه ها هم بودن ول هیبود که باهاش آشددنا شددده بودم . بق یماه
همه باهاش  نیا هویشد  یدونم چ ی. اصال نممیزد یزد و گپ م یسر م شتریب

دو سه بار حتما  یابهش عادت کرده بودم هفته  گهیخوب د یشدم. ول یمیصم
که باهاش آشدنا شدده بودم بابا طبق معمول  لیهمون اوا .میزد یبا هم حرز م

 یشگیهم یکردم به چت کردن بهم همون هشدار ها ینفر تازه شور  م هیکه با 
 رو داده بود.

 !یبگ تویاسم واقع یحق ندار -
 !یوب بد ایعمس  یحق ندار -
 . نه سوال کن نه جواب بده!یبش تیزندگ یوارد مسائل خصوص یحق ندار -
 !یدن آدرس و شماره تلفن ندارحق دا -
 .یها رو هم ندار یمس ره باز نیحق قرار گکاشتن و ا -
 .ننیزن یفقط درباره موضوعات مورد عالقه ات حرز م -
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 هم اضافه کرده بود: نشیطومار قوان نیآخر ا و
 !یهم راه ننداز زارویچ نیو ا یعشق یلطفا ماجرا -

 ییکردن رو به بنده داده بودن که تنها الفاظ کامال پدرانه اجازه چت نیبا هم بله
پک نزدنم. وقت مریدر و پ یخونه ب نیا یتو مات یک مال با م با مو به آرس گفتم 

 عمس العمل نشون نداد فقط گفت: یلی. خمنهیکنترل م
 . کنترل کنه!میزن ینم یما که حرز خاص -
 عاتبه دادن اطال یلیکه اونم تما دمیحد. و تازه من بعدش فهم نیدر هم یعنی

 یکه دوسددت داشددته ول ینداره فقط گه گاه از خانواده اش و دختر شیشدد صدد
م کرد که به یگل م میزد. هر بارم فضدول ینتونسدته باهاش ازدواج کنه حرز م

 .چوندیپ یبگه چرا نتونسته باهاش ازدواج کنه ماجرا رو م
 یم رو ییهام از تنها هیچهار ماه منبع تمام غر زدن ها و گال نیا یتو خالصدده

بود که اغلب آن بود و  نیا شیداد. خوب یآرس و اونم فقط گوش م شیبردم پ
 خوب بود. یلیکسو نداشتم خ چیکه ه یمن یبرا نیا

اگه بگم عمس  ه؟یبگم. بگم شددغل پدرم چ یدونسددتم حاال بهش چ ینم یول
حرز اضددافه  هیتونم؟  یکنه؟ نه که م یدرباره من م یچه فمر ه؟یالعملش چ
 وتروی. با حرص کامپرهیگ یو حالمو م شدهیجن باال سدرم ظاهر م نیبزنم بابا ع

شدم. نگاه  رونینبود. از اتاق ب یانداختم خبر اطیتو ح یخاموش کردم و بلند 
 اومد. یم یرائیحرز از پک ی. صدادمیپله سرک کش یزدم و از رو

صدا شتریرفتم و ب نیدو پله رو پائ یمی شویس یگوش دادم.  ش او  صی که ت
ساس بد یمم تودادم اخ س یهم رفت. اح ساس ک شتم اح شت  یدا که از پ
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دونم خالصددده  یچه م ایهمه مدت به عنوان کارمند بابا،  نیخنجر خورده. ا
 یرقف ادیکنه بهش نگاه کردم. درسددته که االن هم ز یبابا کار م یکه برا یکسدد

ابا ب یکه برا سددتین یمعن نیبه ا یدسددت باباسددت ول رینمرده و هنوز انگار ز
س یارمک شون م هیو بق اوشیکنه چون بابا و  ست  هیشن  یهمه  مجموعه که د

 مردم و بدب ت کنن. یبه دست هم دادن تا جوونا
 خواسددت ی. دلم مدیفمر تمام تنم لرز نیبار چندم بود که از ا یدونم برا ینم
گفتم چطور روت  یو بهش م اوشیخوابوندم تو گوش سدد یم یمیرفتم و  یم
 ؟یدآشغال بو نقدریکه ا یدر حال یبزن کیو با من ت ینیشد تمام مدت بش یم

د. ز یقدم م یرفتم. بابا هنوز داشددت عصددب نیمونده رو هم پائ یپله باق چند
شده  یدرباره گند نمهیزد و مثل ا یمدام ور م اوشیس شت تلفن زده  که قبال پ

شناس که پا رو یم حیبود توج س یآورد و اون نا ست به  و  هنیپا انداخته بود و د
سه تا فن ینیس هیبا  یشده بود. کت رهیجلوش خ زیاخم کرده به م جون که توش 

روم کرد و آ ینیه سددادمیگوش وا ییرایمن که کنار پک دنیبا د دیبود رسدد ییچا
 گفت:

 شن ها؟ یم یباز عصب ننیخانم! اگه آقا شما رو بب -
لومو ج و ب واد ادیو تا به خودش ب دمیرو از دستش کش ینیزدم و س یپوزخند

 وارد شدم. بلند سالم کردم: رهیبگ
 که جمعتون جمعه! نمیب یسالم...به به م -

شن بابا سمت در و اول ستادیمن ا یصدا دنیبا  شت به  مش عمس الع نیو برگ
 :گهیدستم بود. مطمئن بودم که االن داره با خودش م یتو ینیاخم کردن به س

 ه!کن یخدمتمارا رو م یدختره باز داره کارا نیا -
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ردم ک یمن داشتم به تازه وارد نگاه م یمن زوم کرده بودن ول یرو اوشیو س بابا
شددعوره. الاقل از بابام خجالت  یمن خشددمش زده بود. چه ب دنیکه انگار با د

 باال یی. ابروارهیزل زده به من و داره چشددمامو در م ینجوریبمش. جلو بابام ا
 انداختم و بهش گفتم:

 انا؟یاح دنیند ییمنو جا -
از  اوشیو از جا بلند شد. باالخره توجه بابا و س دیحرز من نگاهشو دز نیا با

ش سمت تازه وارد ک سمت تازه وارد  دهیمن به  شد. بدون توجه به اون دوتا به 
 رو جلوش گرفتم و گفتم: ینیرفتم و با پوزخند س

 ؟ییچا -
شو ستا ش رونیچپونده بود ب بیج یکه تو د شو تو دیک بعد  د وهم کر یو اخما

شو  ییممث چا کیاز  صدا سمت من اومد و  شت. بابا با چند قدم به  رو بردا
 بلند کرد و داد زد:

 ؟یکت -
ابا ب اوشیرو صدا زد. س یبه سمت در رفت و همزمان کت ندینش یجواب یوقت و

زد و  یعجول یاز رفتن اون مطمئن شددد برگشددت و لب ند یرو دنبال کرد و وقت
 رو به من گفت:

 اغر....س یخوب -
 گفتم: یهم و عصب یتو دمیباال آوردم و اخممو کش دستمو

 !اوشیدهتنو ببند س -
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سمت من اومد و  کیبه در انداخت و  یواقعا جا خورد. نگاه اوشیس قدم به 
 گفت:

 ..ه؟یچه حرف نیا -
 سمتش براق شدم و گفتم: هی یحرص

به من نگفتیمثال دوسدددت من بود یتوه لعنت - ه چ یتو ی...چرا؟ چرا زودتر 
 کنم! یم یدارم زندگ یگند
به  یگرفتم و دسددت یتازه وارد نگاه کرد. نفسدد بهیبه غر یچشددم ریز اوشیسدد

 نگران به طرفم اومد: اوشی. سدیکش یم ریهام ت قهی. شقدمیکش میشونیپ
 حالت خوبه؟ -

ت که داش یبسته و درد یو با چشما دمیکه باال اومد خودمو عقب کش دستش
 شد گفتم: یمتمام سرم پ ش  یتو
 به من دست نزن! -

باعث شددد نگاهمو به سددمتش بچرخونم. هنوز  بهیغر ینفس پر صدددا یصدددا
شده بودم. ا نمیاز ا ومدهین شون تو  نایمتنفر  ست شون د سه بود. همه هیهمه   کا

من زوم بود. تو  یکردم. نگاه تازه وارد رو یم یشددون داشددتن با جون مردم باز
گاهش چ که منو م یزین ند. نمت یبود  که ه یزیدونم چ یرسددو  یم مبود 

ستم بهش نزد ستم ازش فرار کنم. برا یشم و هم م کیخوا پنهون کردن  یخوا
بهش زدم و  یترسددم به سددمتش رفتم. نگاهمو از چشددماش گرفتم و پوزخند

 گفتم:
 بودم. دهیشمارو تا حاال دور و بر بابا ند -
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شد. دوباره پ همون شده بود. تازه وارد نقر شیشونیموقع بابا با اخم وارد   میمز 
د که کامال معلوم بو یخورده رو با خونسرد میبه بابا انداخت و فنجون ن ینگاه

شت و م*س*تق زیم یرو شهینما شما یتو میگکا شق یچ م ها هیمن نگاه کرد. 
ش ریدوباره ت سرم رفت یچ ینگاه لعنت نیا ای. خدادیک سمت  ستم   توش بود. د

 گفتم: دیلرز یم یکه از درد کم یو با صدا
 من ساغرم و شما؟ -

 یدج یلیخ رهینگاهشددو از چشددمام بگ نمهیبدون ا بهیبه سددمتم اومد. غر بابا
 گفت:

 خوشب تم! تونیی...از آشناریام -
د و هم بو یکه هم توش نگران ییتمون دادم. بابا بازومو گرفت و با صددا یسدر

 خشم گفت:
 برو تو اتاقت! ایب ؟یکن یکارا رو م نیچرا ا -
 جن ظاهر شد. نیبار ع نیرو صدا زد که ا یدوباره کت و
 !یش یم هیتو تنب نیببرش تو اتاقش و مجبورش کن ب وابه. اگه اومد پائ -

ن از . موقع خارج شدمیدست بابا رو گرفت و به سمت پله رفت یجا یکت دست
 ین. ولشده بود رهیبرگشتم و به اون سه نفر نگاه کردم. هر سه به من خ یرائیپک

سرم تن شت. دوباره  شون با هم فرق دا ش ریگاه گران ن یگفتم. کت یو آخ دیک
 حال رفتم! ازپله  یرو ادیبابا به سمتم ب نمهینگاهم کرد و قبل از ا

رت داشت چ یصندل یبود. رو یکت دمیکه د یزیچ نیچشم باز کردم اول یوقت
اس کرد و احسدد یدرد م ینبود. سددرم هنوز کم یا گهیاز کس د یزد و اثر یم
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ست یضعف م سب رو نمیکردم. آ ستمو  یباال بود و چ ستم معلوم بود. کف د د
سع یرو شردم و  شمام ف ش یچ که  ودببود و معلوم  کیتار مهی. اتاق ننمیکردم ب

 زونیهوش بودم. پاهامو از ت ت آو یتمام مدت ب یعنیشدده.  یداره شددب م
 زد نگاه کردم. یکه داشت چرت م یکردم و به کت

چمار کرده بودن؟  هیشددده بود؟ بابا و بق یهوش شدددن من چ یبعد از ب یعنی
 :دیزدم که از جا پر یبه شونه کت یدست

 ن؟یخانم چرا نشست یوا -
 حوصله نگاهش کردم و گفتم: یب

 بابا کجاست؟ -
 . کار داشتن!رونیرفتن ب -

 کردم و گفتم: یپوف
 شد؟ یچ یظهر -
 قا، دکتر آوردن براتون.اتاق و بعدم آ متونیحالتون که بد شد آورد یچیه -
 ن؟یهم -
 مثل خطا کارا نگام کرد و گفت: یکت
 گه؟یبله د -

با ترد دمیبودم لبمو جو دهیخواسددتم و نشددن یکه م یزیکه هنوز چ من  دیو 
 :دمیپرس

 چمار کردن؟ هیبق -
 و گفت: چوندیهم پ یدستاشو تو یکت
 !؟اوشیآقا س یعنی -



wWw.Roman4u.iR  508 

 

 باال یشددونه ا ینه! کت ایه بود آر شیمعن دمیتمون دادم که خودم نفهم یسددر
 انداخت و گفت:

که همراهش بود گفت بهتره برن چون کار  ییاون آقا ینگرانتون شددددن. ول -
 داشتن!

شد.  یکردم و از رو یاخم سرم گ هیت ت بلند  جا  از یکت یرفت ول جیلحظه 
تا حالم بهتر شدده. لجم گرفته بود از  سددادمیلحظه وا هیو دسددتمو گرفت.  دیپر

س سادهینه خودش وا هنمیا شته بود  بمونه. معلوم بود از اون  اوشیبود و نه گکا
  *و*ض*ی هاشونه. از نگاه ترسناکش معلوم بود.

ست چمارکنه. بره  یبود نم ستادهیمردد وا یکت شتم و نگ ایدون اهش بمونه. برگ
 کردم و گفتم:

 ب ورم! اریب یزیچ هی. فقط یبر یتون یخوبم م -
 طرز در اتاق و گفت: دیخوشحال شد چون دوحرفم  نیاز ا انگار

 چشم االن! -
سمت کامپ زونیآو افهیهمون ق با شدم.وترمیراه افتادم  شنش کردم و منتظر   . رو

 نیشد از ا یحرز بزنم. مغزم داشت منفجر م یمیداشتم با  اجیبه شدت احت
 روز افتاده بود. چراغ آرس روشن بود. با آن شدن کی نیهم یهمه اتفاق که تو

 سالم کرد: یمن فور
 !یشد دای...کم پلیبه به خانم ستاره سه -

 و نوشتم: دمیکش یآه
 حوصله ندارم! الیخ یب -
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 !یحوصله باش یب نمینب -
که اومد باعث شددد از جا  یبازز بلند ینگاه کردم. صدددا توریلحظه به مان چند

 بپرم. بالفاصله آرس نوشت:
 ؟یمرحوم شد ؟یزنده ا ؟یهست ؟یکجا رفت -
 و براش نوشتم: بوردیرفت سمت ک ستمد
 یکرد یکه فمر م ستین یاون تیزندگ ینیو بب یش داریاگه صبح از خواب ب -

 ؟یکن یچمار م
 ممث شد. بعد جواب آرس اومد: یا هیچند ثان هی

 ؟یشد لسوزیف -
 برداره. براش نوشتم: یامروز قرار نبود دست از لوده گ نمهیمثل ا نه
 من برم! یاریدرب یدلقک باز یخوا یرم. اگه مندا یحوصله مس ره باز -
باز م یلیخ - با چه ننر شدددده! خوب بگو چت شدددده؟  با غر  یخوا یخوب 

 شرو  کن! یجناب عال نمیش یم نهی...بفرما...بنده دست به سیبزن
عا برات مسدد ره اسدددت. تو از زندگ - که همش  یدون یم یمن چ یآره واق

 ....ینو خر ک یمی نجایا یکه اومد هیمثل بق یهست یمی! تو ام یکن یمس ره م
بدون ا بغضددم فت و  مهیگر به ا یا گهیحرز د ن  نیبزنم آز شددددم. دلم 

منو مس ره دست خودش کرد. خوب  ینجوریا نمی *و*ض*ی خوش بود که ا
االن وقتش نبود. حاال که  یول یزنه به مسدد ره باز یمدام م نهیاخالقش هم

کرد. رفتم سددمت پنجره و  یکارو م نیا دینبا سددتیگم حالم خوب ن یدارم م
شنل بافتمبازش کرد سرتاپا بلرزم.  شد  شده بود و باعث  سرد  از  موی. هوا تازه 

دم ش رهیشونه ام انداختم و نشستم لب پنجره و خ یو رو دمیکش یصندل یرو
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دونم چه مرگم  یشده بود. نم یساختمون. مغزم انگار خال یبه باغ بزرگ جلو
شده بودم از ا نجایست از اخوا یشده بود که دلم م سته  همه  نیفرار کنم. خ

شم. پس من ک واریو در و د یقرار بود با کت ی. تا کییتنها صحبت ب قرار  یهم 
 کنم؟ یزندگ هیبود مثل بق

شار نبودم. چرا برام مهم نبود چه جور نقدریتا حاال ا چرا  یدارم زندگ یتحت ف
 طیمح نیخونه و ا نیا یکنم دارم تو یشددده که احسدداس م یکنم. االن چ یم
شما یپوسم. چونه امو رو یم شتم و با چ شم یزانوهام گکا ه ک ییبه درختا یا
 ل*خ*ت شده بودن نگاه کردم. گهید

با د ینیسدد کیبا  یموقع کت همون تاق شدددد.  من کنار پنجره طبق  دنیوارد ا
 و گفت: دیکش ینیمعمول ه

 ...آقا...نیخور یخانم...باز سرما م -
گ صدام  اه باال رفت و داد زدم:ناخودآ

 !یدست از سرم بر دار کت -
 دمیهمون جا خشک شد. با حرص بلند شدم و پنجره رو به هم کوب چارهیب یکت

 گفتم: یرو از دستش گرفتم و با بدخلق ینیو س
 !یمرخص -
رفت. از بس بابا سرش داد زده بود  رونیهم برگشت و بدن حرز از اتاق ب یکت

شتم و نگاه ب وتریکامپ زیرو کنار م ینیسعادت کرده بود بدب ت!   یرغبت یگکا
شنه ام گ ارهیدرب یآرس دلقک باز نمهیکردم. تا قبل از ا ینیس یتو یبه غکاها

ست باهاش حرز بزنم ول یبود. دلم م صال چطورمگفت یم یچ یخوا ! ؟ی. ا
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با تمام ممالماتم و چک م گاه دسددتم رفت سددمت  یبا ناخودآ باره  کرد. دو
ب وتریکامپ خاموش. آرس هنوز آن بود و کل یاره آن شددددم ولدو  امیپ یچراغ 

 داشتم. سه چهارتا باز و بعدم نوشته بود:
 !یاه تو که سوسول نبود -
 دختر تنها! -

 بود. میدیا اسم
 امروز اخالقت گند زده اس! دمیحرز بزن فهم ایخب ب یلیننر. خ یه -
سه م - شت گهیرم د یم یومدیشمارم به جون آرس ن یتا   یسرمم نگاه نم پ

 کند.
ته هم فهم یدون یم یعنی -  یکه زود قهر م یننر یدخترا نیکه از ا دمینگف

 کنن.
خم که تا ا ییدختر پولدارا نیادها معلومه از ا نیاز اون کنترل کردن بابات و ا -

 برات فراهم بوده! یهمه چ یکرد
 ننر..ننر...بچه ننه! -

بگه دهن منو باز کنه. فقط کاش  یام گرفته بود.  *و*ض*ی بلد بود چ خنده
 از کنترل کردن بابا باهاش حرز بزنم. یبار بدون نگران هیشد  یم
 بچه ننه رفتم ها! یهو -

 کردم: پیکوتاه اومدم و تا باالخره
 بچه ننه عمته! -
 اخم و قهر گکاشت و نوشت: مونیممث شد و دو سه تا آ هیثان هی

 با من حرز نزن! من االن قهرم! -
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 ننر نشو. حاال -
 زنم باهات. یحرز م یکن یباشه حاال که اصرار م -
 باز مونده بود. شمین

 شده؟ یچ یگ یحاال م -
 گرفتم و نوشتم: ینفس

 ...االن خوبم!یچیه -
 ؟یشده بود لسوزیف یپس واسه چ -

ا خوام بدون کنترل بابا ب ی. تا حاال اصال احساس نمرده بودم که مدمیو گز لبم
شدت ن یآرس حرز بزنم. ول شتم راحت باهاش حرز بزنم. تند  ازیاالن به  دا

 براش نوشتم:
 ؟یهست یتا ک -
 بتونم باشم! گهیدو ساعت د یمیفمر کنم  -
 !میزن یآم حرز م یم گهیساعت د هیخب! من االن کار دارم.  یلیخ -
 شد؟ یباز چ -
 کنم االن! ین وردم دوباره غش م یچیسرم ه هیاز صبح جز  -

 :نوشت
 ه؟دوبار -
 سوال گکاشت. مونیآ و
 گم. یم زویبعدا همه چ -
 ا خورده!سرت به کج نمیبب ای. برو بمیاوردیباشه. ما که امروز از کار تو سر درن -
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کردم  یسمت اتاق. اگه از لپ تاپ بابا باهاش چت م دمیآز شدم و دو یفور
که امتحان کنم. سرمو از  دیارز یم سمشیتونست بفهمه؟ به ر یبازم م ؟یچ

س یو تو رونیتاق کردم با سمت اتاق باب یراهرو نگاه کردم. ک ا. نبود. راه افتادم 
 یکت زاپاس دست دیکل هی ی. ولمردیقفل م شهیدونستم در اتاقش قفله. هم یم

ودم و دور خ دمی. لبمو جودمیقاپ یم یو از کت دیکل یکلم هیبه  دیداشددت. با
 یوبود که بابا بهش ت یکسددبود. انگار تنها  یهمراه کت شددهیهم دی. کلدمیچرخ

شت. حت نیا ش بیتو ج شهیهم دیاز من. کل شتریب یخونه اعتماد دا ش روپو
شتش. گاه ینم ییوقت جا چیبود و ه زد  یبودم که بابا بهش زنگ م دهید یذا

ش و دوباره قفل رونیاومد ب یکرد و م یم یکار هیاتاق بابا  یرفت تو یو اونم م
 کرد. یم

شتم شته بود و هنوز ه قهیساعت نگاه کردم. ده دقو به  دمیو جو انگ فمر  چیگک
 پس سرم و گفتم: دمیمحمم کوب یمینمرده بودم. 

 بجنب دختر! -
. راه سددالن نبود یتو ی. کسددنییهدز راه افتادم سددمت پله و تند رفتم پا بدون

 یاهرور یاتاقش تو یتو ایاونجا بود  ایمعموال  یافتادم سددمت آشددپزخونه. کت
 یفمر چینبود. رفتم سمت اتاقش. ه دمیآشپزخونه سرک کش یوبود. ت یورود

 !شهیم یچ نمیرفتم بب یداشتم م یجور نیهم یهم نداشتم ول
 داد زدم: یاتاقش هم نبود. لجم گرفت و حرص یتو
 ؟ییکجا یکت -
 ظاهر شد. با تعجب به من نگاه کرد: ییهویدونم از کجا  ینم یکت
 شده خانم!؟ یزیچ -
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 ب*غ*لش! دمیدم و راه افتادم سمتش و پرلحظه نگاهش کر هی
 !دیبب ش یکت -
 بیتو ج دی. کلبشیج یرو دمیهنگ کرده بود. آروم دسددت کشدد چارهیب یکت

 راستش بود.
 شده؟ یخانم چ -
 دست راست به خودم فشردمش و گفتم: با
 خواستم سرت داد بزنم. یخوام. نم یمعکرت م -
به ذهنم  یراه چیه گهیکردم. د یاسددتفاده م تیموقع نیهر جور شددده از ا دیبا

 .دیرس ینم
 خانم حالتون خوبه؟ -

طرز خودم و  دمیو هم زمان مانتوشو کش بشیو آروم سرم دادم سمت ج دستم
 گفتم:

 .ستیواقعا دست خودم ن یکنم. ول یم تیمن همش تورو اذ -
ستم ش دیخورد به کل د شو ک ش  دمیشک دویحرکت کل هیو با  دمیو دوباره روپو

 م گفتم:متعجبش مظلو افهیتو دستم فشردم و رو به ق دویولش کردم. کلو  رونیب
 یفشددار بوده. واال من م یلیمن خ یدو روزه رو یمی نیا یبهم حق بد دیبا -

 .یبه من محبت کرد یلیدونم تو خ
 کرد و بعدم گفت: یخورده مشموک نگاهم م هی یکت
 کنم. یخواهش م -
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سمت پله. کتوقتو تلف نمردم و تند راه افتاد گهید ود و مردد ب سادهیهنوز وا یم 
شت ت یتو دمیو پر دمیکرد. از پله باال دو یو متفمر نگاهم م  یواتاقم. قلبم دا

 یهمه اضددطراب داشددتم. فوقش بابا هم م نیدونسددتم چرا ا یزد. نم یحلقم م
 دستش نبودم که.. ریسرم. ز ریکشت دخترش بودم خ یمنو که نم دیفهم

راهرو  یباز کردم و تو اطیو درو با احت دمیکش قینفس عم در اتاقم چندتا پشت
ن مطمئ یاز سددر تا ته راهرو انداختم و وقت ینبود. نگاه ی. کسدددمیسددرک کشدد

سمت اتاق بابا. نم رونیب دمیدر خز نیشدم از ب شده  یو رفتم  دونم چه مرگم 
ره  یداشتم که داره م یآوردم. احساس آدم یبود داشتم در م یادها چ نیبود. ا

و به  مدیکوب نیپامو زم هی ی. حرصدیلرز یکرده بود و دستام م خی. بدنم یدزد
 خودم تشر زدم:

 آدم باش! -
رو  راه یانداختم تو گهینگاه د هیدرو  یانداختم تو دویتند کردم و کل قدمامو

. چند دمیشن ینفس نفس خودمو م یصدا یمیتار یاتاق بابا. تو یتو دمیوپر
ظه ا جا مون یلح باالخره جرات کردم دسدددت دراز کنم و چراغو همون  تا  دم 

دون د چمار کنم. بیدونستم حاال با یروشن کنم. سرتاسر اتاق و نگاه کردم. نم
با. وقت نمهیا با تاپ  بال لپ  تاق و اسددمن کردم دن  یاز کنار در تمون ب ورم ا

ش دمیکارش د زیلپ تاپشو کنار م فیک ستا رجهیسمتش  سرعت و د  یزدم. با 
شلرزون ل شنش کردم. تا باال اومدن و رونیب دمیپ تاپو ک نم جون م ندوزیو رو

 سرم یتو یچه خاک دیرمز داشت با ه. اگدمیجو یباال اومد. مدام انگشتامو م
 یا. از بابرمیبود از ذوق بم کیبدون رمز باال اومد نزد ندوزیو یکردم. وقت یم
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شموک من بع شهیمحتاط و هم ود ستمتاب لد ی. وقتیکوتاه نیبود همچ دیم
 دستمتاپ بود. یدختر جوون رو هیلحظه هنگ کردم. عمس  هیشد 

بود و به  دهیرنگ پر یدختره کم گه؟یبود د یک نیبهت به دختر نگاه کردم. ا با
و عمسدد نینگاه کرده بود. انگار حواسددش هم نبود که ا نیاز دورب رونیب ییجا

 ازش گرفتن.
شم خودم ن یشدم رو خم ستمتاپ تا مطمئن ب . نه احمق که نبودم. هر ستمید

ن دسددتمتاپ بدو یدختره که رو نی. امیدید یم نهیآ یامو تو افهیروز داشددتم ق
 بود؟ یپس ک یرمز بابا جا خوش کرده بود من نبودم. ول

ت ت ولو کردم. چقدر پرت بودم. چقدر دور بودم از  یلپ تاپو رو یحال یب با
 یهره دختره نگاه کردم. بهش مبود. به چ بهیبرام غر زی. چقدر همه چزیهمه چ

شت.  یدختره چه رابطه ا نیبابا با ا یخورد هم سدن وسدال خودم باشده. ول دا
 کرده بود؟ هونشهمه جوون؟ چرا از من پن نیزن گرفته بود. اونم ا یعنی

 زدم و به خودم گفتم: یپوزخند
 مونده. یپنهون م دیحتما مثل شغلش با نمیا -

به دختره نگاه کرد جند به خودم اومدم و لحظه  باالخره  تا   یاومدم برا ادمیم 
به نت وصل شدم و ان شدم. آرس هنوز بود. با روشن  ی! فورنجایاومدم ا یچ

 گفت: یشدن چراغ من فور
 سر کار؟ ی...منم گکاشتیش یم بیغ هوی ییمعلوم هست کجا چیه -
 آرس تو رو خدا گوش بده! -
 شده؟ یچ -
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 خوام راحت باهات حرز بزنم. یماتاق بابا  یمن اومدم تو نیبب -
 نشد دوباره نوشتم: یلحظه خبر چند

 ؟یشد هست یآرس چ -
 جواب اومد: باالخره

 ؟یکرد یکار احمقانه ا نیدختر برات دردسر نشه! چرا همچ -
 ؟یخبر ندار یچیتو از ه یزندگ نیآرس به خدا خسته شدم از ا -
 .میرفا نداشتح نیمدت از ا نیتو؟ تو ا یشد ینجوریچرا امروز ا -
بهت بگم...فقط تو رو خدا....نظرت در مورد من  یزیچ هیخوام  یآرس م -

 عوض نشه!
 ترسم. یکم کم دارم م -
 گوش کن... اسم من ساغره... -
که همون اول گفتم  ؟منیدر آورد یهمه گنگسددتر باز نیا نیهم یخوب برا -

 !هیاسمت چ ستیبرام مهم ن
 نه آرس هنوز ادامه داره! -
 ؟یچ -
 کردم: پیتا
 من... یبابا -
 ونهوینه! در اون لحظه انگار د ایحرز درسددته  نیگفتن ا ایمردد موندم که آ یول

خونه برام تنگ  نیا یکه به هوش اومده بودم انگار فضددا یشددده بودم. از وقت
 آرس اومد: امیشده بود. پ

 رم.تتاس با همون دختر تنها راح بهیاسم برام غر نیشد؟ ساغر...چقدر ا یچ -
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 کردم و فرستادم: پیجمله رو هم تا ادامه
 من تو کار مواد م دره. یبابا -

 آرس اومد: امیممث شد و بعد پ دوباره
 ساغر سر کارم؟ -
 گفتم و تند نوشتم: یبلند اه
باز یبه قرآن ب وا - که  هیبار نیبارم آخر نیرم. ا یم یاریدر ب یمسدد ره 

 کردم. یغلط نیهمچ
 زنم. یحرز م دارم یجد دیفهم انگار

 اونجا چه خبره؟ نمیخب دوباره داغ نمن. درست بگو بب یلیخ -
 ینم یچیکردم براش. اون ه پیتا زویتند تند همه چ یول دیلرز یم دسددتام

فرسددتادم. اسددترس اومدن بابا رو هم داشددتم.  یم امیگفت و فقط من تند تند پ
ساس م یسردرگم نیگفتم. از ا یم دیبا یول شدم. باکردم دچار یکه اح  دیش 
 و هیچ رمخواسددت باور کنم که شددغل پد یزدم. انگار دلم نم یحرز م یمیبا 

. فوقش شهیکاب*و*سه که تمام م هی نایگشتم که بهم بگه همه ا یم یدنبال کس
صد هم  دیشا یکرد ول یباهام چت نم گهید ای دیخند یآرس بهم م  هیچند در

چند  نیاتفاقات ا یوقت داد. یحالت نجات م نیگفت که منو از ا یم یزیچ
ه زده بودم ب زلوقته رو بهش گفتم. انگار سددبک شدددم. با وحشددت و اسددترس 

 کرد: پیچند لحظه ممث شد و بعد آرس تا هی. گهیم یآرس چ نمیتا بب توریمان
 ه؟یحاال برنامه ات چ -
 بود. یشدم. منظورش چ جیگ
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 ؟یچ یعنی -
 !ین ود چ یعنی -
 ه؟یمس ره نشو. منظورت چ -
 .یبه خنگ یخودتو بزن یتو ب وا نمهینظورم واضحه مگه ام -

 .گهیم یچ دمیفهم یکردم. واقعا نم اخم
 !یگ یم یفهمم چ یبه خدا نم -
ست بوده  میدختر خانم...اگه فرض کن نیبب - ض یعنیتمام حرفات در اعت او
 خرابه! یلیخ

 کردم. وحشت
 ؟یچ یعنی -
 !یدو راه دار یعنی -
 خوب؟ -
 !یراهتو از پدرت جدا کن ای. یایو باهاش کنار ب یریدرتو بپکشغل پ دیبا ای -
ه ! من کیراهتو از پدرت جدا کن یچ یعنی. توریدهن باز زل زده بودم به مان با

 کردم. یم دینداشتم برم. چمار با ییجا
شک بود. که نم یچ -  یزندگ طیشرا نیتو ا یخوا یشد؟ تمام اون حرفات ک
 ؟یکن
 نه. -
 ن؟ینه؟ هم -

 بودم. دهیانگشتامو جو تمام
 رو ندارم. یاز پدرم کس ریرو ندارم برم. غ ییمن که جا -
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 !یراه اولو انت اب کن دیپس با -
تونسددتم. انگار تازه  ی. نمدید یزده سددر تمون دادم. انگار که اون م وحشددت

 یرقمه نم چیکنم. ه یم یزندگ یچه هچل یشدددد دارم تو یداشدددت باورم م
 ود.محض ب تیکاب*و*س نبود که واقع نی. اامیار بماجرا کن نیتونستم با ا

 تونم بمنم! یکارم نم نینه ا -
 !ستمیسرکار ن ییساغر خدا ؟یندار یراه سوم -
 د؟ید یآرس...کاش االن حال منو م یاحمق یلیخ -
 رسه بگو! یبه ذهنت م یا گهیخوب! اگه راه د یلیخ -

نه ه مغزم فل کرده بود.   یجور نیهم یول .دیرسدد یبه ذهنم نم یراه چیق
 نوشتم:

 ...ستمین یباهاش صحبت کنم. بگم من زاض دیشا -
 خنده فرستاد! مونیوسط جمله ام و ده تا آ دیپر
 مس ره! هیچ -
سو ه بود. تو بهش م ییآخه خدا - واد م گهید شهیباباجون م یگ یحرفت آخر 

 چشم دخترم. چرا که نه! گهی...اونم مینفروش
 !یس ره کنمنو م یتو حق ندار یلعنت -
 از اون دی. بایندار یا گهی. راه داریاز خودت در ن یسدداغر بچه ننه باز نیبب -

 ...سیسراغ پل یو بر رونیب یایخونه ب
 شده بود. تند نوشتم: وونهید نیدهنم. ا یو گکاشتم جلو دستم

 بابامو لو بدم؟ یعنی -
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 !هیفمر هی نمیا -
 بمنم! یکار نیتونم هچ یمن نم یاحمق یلیخ -
 پس بمون تو همون خونه و دهنت و ببند. -

 یزد. دسددتام م یبا من حرز م ینجوریگرفته بود.  *و*ض*ی چرا ا بغضددم
 کنم. پیتونستم تا ینم گهیو د دیلرز

 به خانم بر خورد؟ هیها چ -
تونسددتم  ینم یدادم. ول یجوابشددو م دیبا یصددورتم. چ یراه افتاد رو اشددمام

بود و  آرس افتاده یحرفا نیال مقابلم بود با اکه تا حا یکنم. انگار پرده ا پیتا
شتم واقع شدت  ی. جمله بعددمید یم مویزندگ تیدا شمام  شد. ا آرس باعث 

 .رنیبگ
فت م نی! ایفقط حرز زد یدید - مه حرز م که ه زنن. سددداغر  یروزا هم 

 من!بابات ن یکارا ریخودتو درگ ی. بمون ولیندار یقبول کن. چاره ا تویزندگ
 امی. پسمیکه بنو دیبه ذهنم نرس یزیچ یول بوردیو بردم سمت کلرزونم یدستا
 آرس اومد: یبعد

 خودم... شیپ ایب رونیشه کرد. از خونه بزن ب یهم م گهیکار د هیگم  یم -
 گکاشت. یطانیو خنده ش یور هیخنده  هی و
 گکره! یبهت بد نم -

س ره شتم که ا م شک ندا سرا تا  هیمثل بق نمی *و*ض*ی.   دهیها دندختر ت هیپ
مام ت یکرده. من خرو بگو که بهش اعتماد کردم. اصال رو چه حساب زیدندون ت

 براش گفتم. مویزندگ
 نوشتم: یاشم یجور با چشما همون
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 نده! امیوقت به من پ چیه گهینامرد. د -
 کردم دختر.... یساغر...گوش کن...شوخ -

 بود انگار. لشیشماره اومد رو صفحه. شماره موبا هیآز بشم  نمهیاز ا قبل
 چراغت روشنه... ؟یشماره منو داشته باش...ساغر هست -

شدم. از ا ینگاه دوباره شماره کردم و آز   یزیآرس  *و*ض*ی هم چ نیبه 
ود. زده ب هیو کنا شیفقط ن چیکه نمرده بود ه یکمم چی. هدیرسدد یبه من نم

شدن. همه جا م نقدریچرا مردم ا شغال  شون هم ی *و*ض*ی و آ  خوان خود
ست مبهش اعت ینم گهیهم کرده بود. د یشوخ یببرن. اگه حت ینفع هی ماد تون

 شیبه جد ستین دیزنه بع یحرفارو م یسر کی یبه شوخ یکه حت ی. آدممکن
 هم فمر کنه.

مسنجرمو پاک کردم و تند لپ تاپ بابا  یستوریبا دست پاک کردم و ه اشمامو
سر جاش. با کمتر شتم  شدم و  صدا نیرو خاموش کردم و گکا از اتاق خارج 

همون جا چمباتمه زدم. نگاهم  رمویتحر زیم ریز دمیسددمت اتاقم. خز دمیدو
تاد. چ زمیم ریبه ز جایا یادیز یزایاف  یکه م ییزایکرده بودم. چ ادداشدددتی ن

 یرنگ تیالیها کینفهمه. شددماره آرس تو ذهنم انگار به ما  یخواسددتم کسدد
خوودکار برداشددتم و بدون فمر  هی زیم یشددده بود. دسددت دراز کردم و از رو

شتی زمیم ریشماره آرس رو قبل از فراموش کردنش ز ستم  یکردم. م اددا دون
شماره گرفتم غوغا به پا م شماره  گفت یته دلم م یزیچ هی ی! ولشهیبابا بفمه 

 رو نگه دارم.
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 یآرس مغزمو م یها هیموندم. حالم خراب بود. حرز ها و کنا ریجا ز همون
 و به خودم گفتم: دمیبه چشمام کش یخورد. دست

 فمر کنم. نمیبرگردونم بعد بش دویکل دیاول با -
ستم و دوباره رفتم پا صورتم ش ست ن ورده برگردوندم  ینیس نییو  غکا رو د

الن سدد ینشددده باشدده. تو دیمتوجه نبودن کل یکردم که کت ی. خدا خدا منییپا
 یکت یاومد. صدا یماز آشپزخونه  یزمزمه ا ینبود. صدا ی. کسدمیسرک کش
ش  شپز حرز م صیرو ت شت با آ رو  یکتکنار و  دمیخز یزد. کم یدادم که دا

 صدا زدم:
 !یکت -

 من دوباره صداش زدم: یمتوجه شد. ول انگار
 تو؟ ییکجا یکت -

شن یصدا شو  شدم و با  دمیپا سمت در. منتظر   دمیحرکت پر هیکه تند اومد 
 یلوعقب. ج دیو پر دیکش یغیج یرو ول کردم رو لباسش. کت ینیجلوش و س

دهنم گرفتم و  یجلو یروپوشددش پر شددده بود از آب خورش و ماسددت. دسددت
 باشه: یکردم صدام عصب یسع

 معلوم هست چته؟ -
 نگاهشو از لباسش گرفت و گفت: یکت
 من! یجلو نیاومد هویخانم شما  -

 کار جواب دادم: طلب
ش یصدا - صدات م یدیمنو ن شتم  سر و  یولکردم  یمگه؟ من دا تو بدون 

 من! یجلو یدیصدا پر
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 خانم. دیبب ش -
باسددتو عوض کن. کت نارویخب. ا یلیخ - تا  دیچرخ یجمع کن و برو ل

ضع شو  نهیاومده بود رو بب شیکه پ یناجور تیو شت دکمه ها وهمون جور دا
ستفاده کردمو کل یباز م صت ا شه د دویکرد. منم از فر شت پ واریانداختم گو

. رهیفاصددله بگ سددتادمیکه من ا ییلش دادم عقب تر که از جاسددرش و با پام هو
 بود. زیآم تیموفق اتی. انگار عملرهیکه خنده ام نگ دمیلبمو گز

 و رفتم سمت پله و گفتم: دمیتند چرخ بعدم
 . نهار نتونستم ب ورم.اریب وهیبرام آب م -

شم گفتن کت یصدا شند یچ تم و سدر اتاقمو ب ی. وقتدمیو از پله باال دو میرو 
 نهیکه محمم به قفسه س دمیضربان قلبمو شن یکردم. تازه صدا تیاحساس امن

و زل زدم به شماره آرس. از دستش دل ور  زیم ریز دمیخورد. دوباره خز یام م
. ازش توقع کنمباهاش چت  گهینداشددتم د میبودم و اون موقع واقعا تصددم

 منه!مس ره ب یها یشوخ نیبا من از ا تیاون وضع ینداشتم تو
سمت عمس رو یو ذهنم از آرس و مزخرفات دمیو گز لبم  توریمان یکه گفته به 

از مامان  یعمسدد چیتونسددت باشدده. ه یم یاون عمس ک یعنیبابا چرخوندم. 
ساط بابا نبود. بابا م یتو ا رو من بچه بودم مامان م یگفت مدت ها قبل وقت یب

ا گفت که منم ب یبد ماز اون  یمتنفر بود و جور یلیگکاشددته و رفته. ازش خ
با م با مده بود.  بدم او مام وجود ازش  مام  یت مان من ت ما عد از رفتن  فت ب گ

به ام شیزندگ من  یهمه رو نیا نیهم یکرد.. برا یم یمن زندگ دیشددددم و 
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 شیحاال به همه حرفاش شک کرده بودم. شغلش. پنهان کار یحساس بود. ول
 نبود. وشحالهم خ یادیهاش و حاال هم عمس اون دختر که انگار ز

اشددو از مامان فراموش کرده و  نهیهمه مدت ک نیمممن بود بابا بعد از ا یعنی
از  جیگ داشته باشه؟ یزن رابطه ا نیمممنه بابا با ا یعنی! گهیزن د هیرفته سراغ 

ابا عمس العملم نسبت به ب دیدونستم با یهمه فمر سرم و فشردم. واقعا نم نیا
 اون ریدونم چقدر ز یکنم. نم تارر کنم و چه جور رفچما دیباشدده! االن با یچ
کرد. چراغ اتاقم  یکه صددددام م دمیبابا رو شددن یموندم تا باالخره صددددا زیم

م از جام تمون ب ور نمهینشددسددته بودم. بدون ا یمیتار یخاموش بود و من تو
 اتاق: یدر کرد تو یمنتظر شدم. بابا درو باز کردم و سرشو از ال

 دخترم! ییجاساغر بابا..ک -
 ریز زمن که ا دنی. بابا با ددمیخز رونیب زیم ریو از ز دمیکشدد یپر بغضدد نفس

 اومدم جا خورد و گفت: یم رونیب رمیتحر زیم
 ؟یکن یاونجا چمار م -

 نگفتم. بابا چراغ و روشن کرد و گفت: یزیبابا انداختم و چ یا شونه
 حالت خوبه؟ -
 دم و گفتم:تمون دا یبا دقت به من نگاه کرد. سر و
 ...یخوب؟ اگه منظورتون سر دردمه بله خوبم...ول -

 :ستادهیکردم که پشت سرم ا احساسش
 ؟یول -

 فاصله گرفتم و گفتم: ازش
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شما کنار ب ینم یول - شغل   یراره روق میکه زندگ رمیتونم بپک ی. نمامیتونم با 
 بنا بشه! یچ

 زدم. یحرز م لشیدوباره اخم کرد. طبق معمول که خالز م بابا
 مملمت ی! ساغر هزار تا آدم نمونه تو دارن تویش یم یدختر بد یدوباره دار -

ندگ بدب ت کنم؟  هیکه دوسدددت دارم بق یکن یکنن...تو فمر م یم یز رو 
که  یرو زور نم ینه...من کسدد ما آزادن  مه آد نه...ه که مواد مصددرز ک کنم 

نا خودشددون م بدب یخودشددون راه خودشددونو انت اب کنن. او  ت خوان 
ش شون راه بدب تنبا شم چه نه اونا بدب تن...چون خود  ی...چه من مواد بفرو

زنه؟ ب بیراه پول به ج نیاز ا گهیگروه د هیرو انت اب کردن. پس چرا اجازه بدم 
با  دونسدتم یکنه! مطمئن باش اگه م یم گهید یمیکارو نمنم  نیچون اگه من ا

دخترم...من برم  یتم. ولرف یکنار م شددهیکنار رفتن من تمام مشددمالت حل م
 نیا یهم بود و نبود من تو ادیز نی...پس ببرنیگ یمنو م یجا گهیصدددد نفر د

 تونه مهم باشه... ینم ریمس
دادم.  یبابا گوش م لسوفانهیف حاتیتوج نیوق زده و دهن باز به ا یچشم ها با

زد و  یکرد. بابا به بهت من لب ند حیچقدر قشنگ خودشو تبرعه و کارشو توج
 گفت:

شام  زیم ای..حاال هم بمیکن یباره با هم صحبت م نیکه در ا هیبار نیآخر نیا -
 آماده است.

 لحظه دوباره برگشت و گفت: نیو رفت سمت در.در آخر دیچرخ و
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صا...انییپا ایتو ن نجایآن ا یبچه ها م یبه بعد وقت نیاز ا - صو سره  نی...م  پ
 ...ریام

 :مینگار شندلب زمزمه کرد. که ا ریز یزیچ بعد
 کردم. یم ستیپسره رو هم سر به ن نیبهتر بود همون اول ا -
 در بسته شد. و
 دنیبابا نگاه کردم. انگار زبونم بند اومده بود. هنوز از شن یخال یبهت به جا با

سم مواد م در بدنم م ش دیو حاال با دیلرز یا ستمو  یحرز از آدم ک شنوم. د ب
صندل یبا حالت زار وش آوار ر یگرفتم و با بدب ت رمویتحر زیم یدراز کردم و 

سب سرم اکو م دهیشدم. نگاهم چ  هی شد. و بعد یبود و به فرش و جمله بابا تو 
 کنه: خیسوال به ذهنم اومد که باعث شد تمام بدنم 

 کرده؟ ستیچند نفرو تا حاال سر به ن -
 گکاشتم. زیم یشدت لرزش بدنم خودمو ب*غ*ل کردم و سرمو رو از
شه؟ نم هیشه  یمنه!؟ نم ریتقد نیمنه؟ ا یزندگ نیا یعنی! ایخدا -  یخواب با

شب که خواب صبح که ب دمیشه ام ده و کاب*و*س بو هیوقت  نمیشدم بب داریو 
 تمام شده؟

 از راهرو اومد: یکت یصدا
 شام منتظر شمان! زیساغر خانم...آقا سر م -

 مد:لبم او یرو یبلند کردم و به در نگاه کردم. پوزخند سرمو
 نداره؟ یعکاب وجدان چیه یعنیتونه شام ب وره؟  یواقعا م -
 به در زد و دوباره گفت: یکت
 خانم... -
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غضددب ناک من زود  افهیق دنیبا د یحرص بلند شدددم و درو باز کردم. کت با
 کلمه گفت: هیخودشو جمع و جور کرد و فقط 

 شام. -
 ستادمیبه پله وا دهیه. نرسازش گرفتم و جلوتر از اون راه افتادم سمت پل نگاهمو

شتم. کت سرم بود. وقت یو برگ شت  گاه کرد. با تعجب بهم ن ستادمیمن ا دید یپ
 چشماشو گفتم: یشدم تو رهیخ
 نه؟ یخبر داشت زیتو از همه چ -

 دفعه س ت شد. کی یتوش داشت که نگاه کت یزیسوالم چه چ نیدونم ا ینم
ساس کردم  کینگاهم کرد که  یجد یجور  شهیکه هم یاون کت نیالحظه اح

آدم  هی. سدددتیکنه ن یدووه و کارمو م یبره و دنبال من م یاز من حسددداب م
 ارهب! نگاهمو ازش گرفتم تا متوجه تعجبم نشه! بدون نگاه کردن بهش دودهیجد
 :دمیپرس

 ؟یدونست یم زوی...تو همه چینگفت -
 فت:بره گ نییاز پله پا نمهیبا اخم از کنارم رد شد و قبل از ا یکت
 کرد! خیشام  -
مجسددمه  کیرفت و منو مثل  نییمحمم از پله پا یو قدم ها تیبا همن جد و

شت.  سرش جا گکا شت   زیچ هیتا کجا قراره هر روز و هر روز  یعنیبهت زده پ
 یبود که با داد من از جا م یهمون کت نی. اافتهیتعجب کردن اتفاق ب یتازه برا

 ه!رو به اون رو بش نیاز ا دیسوال کردم با ازش درباره کار بابا یوقت یول دیپر
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شسته بود ن زیلب ند پشت م هیبابا با  نییاز پله اومدم پا زونیسالنه و آو سالنه
 یاورد و دلم م یخونمو به جوش م شددتریب شیخونسددرد نیو منتظر من بود. ا

ست داد بنزم. انگار نه انگار که هم  از دهنش یچه حرف شیپ قهیچند دق نیخوا
م بدون گفت اون یبابا م هب یزیچ هیبود و  سددتادهیا زیکنار م یبود. کت دهیپر

شو از من بگ نمهیا سر تمون داد. وقت رهینگاه شو جمع کنه   زینار مک یو لب ند
س صمانه ا یکت دمیر شپزخونه. نگاه خ سمت آ ه انداختم و رو ب یبه کت یرفت 
 بابا نشستم. یرو
 خوره؟ یم یخوب دختر بابا چ -

 یفمر و ب یب نقدریتونسددتم ا یکردم. دسدددت خودم نبود. نم نگاهش دل ور
رو ب ورم که از  ییو غکا نمیتمام اون حرفا بشدد دنیوجدان باشددم که با شددن

 یحالم بده ول دیفهم یعده آدم به دسدددت اومده بود. بابا م هیبدب ت کردن 
با ل نیمن بق کرده ع ی. ولدیکرد. برام غکا کشدد ینم یتوجه ها   ور یبابچه 

شغول و م دیخودش غکا کش یبهش زل زده بودم. بابا بازم اعتنا نمرد و برا دهیچ
 یطرز. وقت هیپرت کنم  زویرو بمشم و همه چ یزیخواست رو م یشد. دلم م

خوره با حرص  یخونسددرد داره غکاشددو م یلیبابا بدون توجه به من خ دمید
 بشقابمو کنار زدم و گفتم:

 ن؟یارو ب ورغک نیراحت ا نقدریا نیتون یچطور م -
 به من نگاه کرد و گفت: میبشقابشو م*س*تق یقاشقشو ول کرد تو بابا

 بس کن! یفهم یبس کن...ساغر...م -
 باال انداختم و گفتم: یسر

 ...ایخ یتونم مثل شما ب یتونم...نم ینم -
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ه ب زیم یخفه خون گرفتم. بابا بلند شدددد و رو زیم یبابا که خورد رو مشدددت
 .رونیزد ب یسرخ شده بود و چشماش داشت م شیشونیسمت من خم شد. پ

 نیکه قلبم تمون خورد. ا یجور هیترس مبهم  هی. دمیبا تمام وجود ازش ترسدد
 یزیچ یاز مهربون ریمدت غ نیا یبودم. تو دهیبابا رو قبال هم د یچهره عصددب

هم  گهیوقت د هیخاطره دور بود.  هیانگار برام  افهیق نیبودم حاال ا دهیازش ند
ن فرو دادم. بابا با همو یکرده بودم. آب دهنم و به س ت یبابا رو عصب جورنیهم

 اخم صداشو بلند کرد و گفت:
 تو اتاقتون! نیببر فیتشر ی...ن ور هریب ور یتون ینم -
 صداشو بلند کرد: و
 !یکت -
و اخم کرده بود.  یاش همون جور جد افهیاومد. ق رونیفورا از آشپزخونه ب یکت

 گفت: یخطاب به کت رهیاز من بگ شوینگاه عصبان مهنیبابا بدون ا
 خوره! یبشقاب ساغرو جمع کن نم -
 یم یصددندل یداشددتم رو دیگفت و بدون توجه به من که مثل ب یچشددم یکت

شپزخونه. منم قبل  دمیلرز سمت آ شقابم و جمع کرد و راه افتاد  سمتم و ب اومد 
شمم راه ب نمهیاز ا صدا دمیدو افتهیا سربلن یسمت پله.  شت  م د بابا رو از پ
 .دمیشن
و  گهید یبفرسددمت جا نمنیدم. کار  یبار دارم بهت اخطار م نیسددداغر ا -

 ؟یدی....فهمیتمون ب ور یصبح تا شب برات محافظ بکارم که نتون
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بم . قلدمیشددن یدر اتاقم به راحت یبلند داد زد که از جلو نقدریشددو ا یدیفهم
که  یبیترس عج نیبپره. ا رونیام ب نهیخواسددت از سدد یزد که انگار م یچنان م

م که چرا کرد یداشددت. درک نم یبابا به جونم افتاده بود برام تازگ تیاز عصددبان
کمک  یمیاز  تمخواسدد یکه عصددر داشددتم و م یشدددم. مثل حالت ینجوریا

 ب وام.
خواسددت االن با آرس حرز بزنم. اگه اون نامرد سددر به سددرم  یدلم م چقدر

ت ت نشددسددتم و  یکردم. رو یباهاش درد و دل م نگکاشددته بود االن راحت
 اشمامو پاک کردم و به خودم پوزخند زدم:

 خونه! یاون که تمام ممالماتتو م ؟یچه جور یول -
خواسددتم. وسدط  یرو نم یزندگ نیت ت و زار زدم. من ا یانداختم رو خودمو

اومدم  یکنار م دیبا ایکه بهم گفته بود.  یآرس افتادم. دو راه یحرفا ادی هیگر
جایاز ا ای د و ب نیاگه قرار بود ب یمممن بود. ول ریرفتم. هر دوش برام غ یم ن

 دم؟کر یکدومو انت اب م دیانت اب کنم با ویمیبدتر 
شما دمیچرخ شم یو با چ سقف زل زدم. گ یا  یکه راه دومو انت اب م رمیبه 

طمئنا م که بابا داشت یرفتم. با دم و دستگاه یم یکجا دیبعدش با یکردم. ول
سوت پ سقف تو یم دامیسه  شد و  شک  شمام پر ا شما تاب یکرد. دوباره چ  ا

ضح د یخورد. وقت سقفو وا سر خورد دوباره  شمام به طرز گوشام   ینعی. دمیا
 کردم؟ یراه اولو انت اب م دیبا
 زیو گوش ت دمیخز رونیت ت بلند شدددم و بدون سددر و صدددا از اتاق ب یرو از

 اومد: یم یبا کت حرز زدن بابا یکردم. صدا
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. حواست به ساغر باشه که نجایآن ا یدوتا از بچه ها م یمیو  اوشیامشب س -
 !رونیب ادین

با انگشددتمو  نیکه خودمو از ا یکار هیکردم.  یم یکار هی دیبه دهن بردم. 
 م مصه نجات بدم.

دا از اون ج یزندگ هی گهید یجا هیبهتر باشدده به بابا بگم منو بفرسددته  دیشددا -
س ی  کنم. ولشرو ستم که برام مونده. ه ینه بابا بارها گفته که من تنها ک  چیه

 منو از دست بده! ستیوقت حاضر ن
 اومد: یم یکت یکف دست اشمامو پا کردم. صدا با
 شده! بیرفتارش عج یلیدو روز خ یمی نیا -
 ؟یچ یعنی -
سرم داد م هیدونم  ینم -  یدش مکنه...خو یم یعکر خواه ادیزنه بعد م یبار 

س ستم ب ورم...از ا یگردونه م یرو بر م ینیگه نهار ببرم براش بعد   نیگه نتون
 ضد و نقض.. یرفتارا

داد.  یخانم راپورت منو به بابا م یدقت گوش دادم منتظر جواب بابا بودم. کت با
 بود؟ دختره فضول! شیشگیکار هم نیا یعنی

راش حضددمشددون ب دهیشددن دیجد یزایفعال سددر به سددرش نکار...االن چ -
 مواظبش باش! یس ته...تو فقط چهار چشم

با کم نیدونم چرا ا ینم با له آخر  بود  یبود. لحنش جور بیبرام عج یجم
 .دمیداشته باشم. دوباره انگشتمو جو یانگار که من قراره براش خطر
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ترسددده منم  یکاراش ترکش کرده...و حاال بابا م نی...مامان ب اطر انهیهم -
 ترکش کنم...

 دیحربه اسددتفاده کنم. با نیاز هم دینمشددم. با غیگاز گرفتم که ج شددتموانگ
کشددف  کیراه بار هیلحظه احسددداس کردم که  کیرم.  یکنم که م دشیتهد

 :دمی. دور خودم چرخمردمیم یکار دیکردم. با
 یتکه ح ی...آدمیکه....آه لعنت یآد....آدم یکوتاه نم یراحت نیبابا به ا یول -

شتن د س یراحت نینداره به ا ییااب گرانیاز ک چنته  دیاده...پس ب یباج نم یبه ک
 ام پر باشه...

باره چسددب سددرم ز لب گفتم. امرو ریز یبه در اتاق بابا. لعنت دیباال اومد و دو
ردم. نم یبابا کنجماو لیلپ تاپ و وسددا یتو چیاسددترس داشددتم که ه نقدریا

ستگ زایچ یلیکارو کرده بودم خ نیاگه ا دیشا ست تش یم رمید  یود. با کف د
 .چه خبره نییاون پا نمیسمت سالن تا بب دمیزدم و دوباره چرخ میشونیپ

ازش  دیابدونم. ب زایچ یلیاز بابا خ دیبوشنم با یخوام حرفمو به کرس یاگه م -
 .ارمیاز کاراش سر در ب دی....پس...پس بارمیآتو بگ
فتم طرز اتاقم ر . به سرعت بهامیپله باعث شد که به خودم ب یرو ییپا یصدا
جا منتظر شددددم.  دمیو خز خاموش کردم و همون تو و درو قفل کردم. چراغو 
 پا پشت در اتاقم متوقف شد. یصدا

 خانم! -
صله گرفتم و رو یبازم کت پووز ستم. کت یبود. از در فا ش ه در زد و ب یت ت ن

 دوباره صدام زد:
 !ارمیبراتون ب نیخور یخانم؟ اگه شام م -
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 دم و گفتم:ت ت ولو ش یرو
 !شوینگران نیا ایاون اخم و ت مشو باور کنم  -

 و بلند گفتم: واریسمت د دمیچرخ
 خورم! ینم -
 آقا گفتن... -

 زدم: داد
 خورم! ی...گفتم نمیمگه کت یکر -
 !نیشما بگ یهر چ -

شدم رفته. دوباره از رو یوقت ست زدم پا یمطمئن   اطی. درو با احتنییت ت ج
 ینبود. راه افتادم سمت پله که صدا یو رو نگاه کردم. کسراهر یباز کردم و تو

 :دمیرو از پشت سرم شن یکت
 خانم! -
 و دستمو گکاشتم رو قلبم: دمیجا پر از
 !یش یجن ظاهر م نیچته ع -
. ت یلحظه قلبم ر کیاومد.  یبا دقت نگاهم کرد. از طرز اتاق بابا م یکت

شه.  دهیفهم یزینمنه چ سر مکرد دایپ دویکل یعنیبا شت ب زیه؟ اونجا  ه بابا دا
فت؟ اون موقع نفهم یم یچ بدون حرز بهم  یکت ده؟یاالن فهم یول دهیگ

حکز  مویکردم همون حالت عصددبان یو سددع دمیشددد. نگاهمو از دزد کینزد
 کنم:

 ظاهر نشو! ینجوریپشت سر من ا گهید -
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 :دیبه حرز من توجه کنه پرس نمهیبدون ا یکت
 ن؟یرفت یم ییجا -
 تسددیفقط خدمتمار ن یاومد که کت ادمی یهمه پرو؟ ول نیدمتمارم اخ یعنی

ر ب هیجور هم که از ظاهر قض نیخونه و ا نیا یانگار چشم و گوش باباست تو
شم یم ست. نبا یاومد چهار چ سش به همه جا ه مظلوم و  افهیبه اون ق دیحوا

ه ک دمیفهم یم دیتازه اش با یرو نیاعتماد کنم. با نشددون داد ا رشیسددر به ز
فتم . رومو برگردوندم و ریده دسددت کت یاتاقشددو فقط م دیداره که بابا کل یلیدل

 و گفتم: یسمت روشوئ
 !یرم دسشوئ یدارم م نیاگه اجاره بد -

شت شتم و  یبهش راه افتادم و وقت پ سرجاش برگ شته  شدم حالم برگ مطمئن 
 زدم و گفتم: یبهش پوزخند

 اجازه دارم؟ -
سرد و جدهم انگار از اون جل یکت سر شید  شده بود چون  تمون داد  یخارج 

 و گفت:
 نگفتم. یزیمن که چ -
سمت پله. وقت افهیدوباره ق و شو به خودش گرفت و رفت  شت م یمظلوم  یدا

 دستش بود شدم. لپ تاپ بابا! یکه تو یزیتازه متوجه چ نییرفت پا
فهمه و  یبابا م ای شهیمعلوم م زیوحشت آب دهنمو فرو دادم. امشب همه چ با
کار نیخوره. اگه بفهمه هم یآب از آب تمون نم ای وا دادم. همون جا  یاول 

گشت. رفته رو دوباره بر نییچند پله پا یخشمم زده بود که کت یدسشوئ یجلو
 رو به من گفت:
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 دستور آقاست... نی. انییپا دیایامشب آقا مهمون دارن شما ن -
 کرد و بعد ادامه داد: یممث

 ه!به نفع خودتون -
سراز و شوئ یشده بودم. بهتر بود م جیشد. گ ریدوباره از پله  س چون  یرفتم د

با یمممن بود کت باره برگرده.  با نیحواسددمو جمع کنم. از ا دیدو عد ن  دیبه ب
ربه همه گ نیکه ع یکت یبابا رو بشه. م صوصا جلو یکنم که دستم برا یکار

 پاد. یجا رو م
شوئ یتو یا قهیدق چند س م بود. منتظر یکت رونیاومدم ب یوقت معطل کردم. ید

 کردم و گفتم: یپوف
 .ارمیاز گندکارهاش سر درب ستمیمشتاق ن ادمیبه آقاتون بگو ز -
 باال دادم و گفتم: ییاخم کرد. ابرو یکت
دوسددت دارم بهش بگم! حاال هم برو  یخواد هر چ یبابامه دلم م ه؟یهان چ -

 !یاهر شجن جلوم ظ نیآد هر بار ع یرد کارت خوشم نم
 یا تو. لطفنیکن یم یآقا رو عصددبان نییپا نیایخانم حواسددتون باشدده اگه ب -

 !نیاتاقتون بمون
 براش تمون دادم و گفتم: یدست

 برو بابا...اگه به خودم بود... -
 نیا یهم تو قهیدق کیخواسددتم بگم اگه به خودم بود  یحرفمو خوردم. م یول

رو لو بدم. راه افتادم سمت  یزینبود چنگفتم. هنوز قرار  یموندم. ول یخونه نم
ستم و با بلندتر شدت ب شم و یصدا نیاتاقم و درو به   مممن قفلش کردم. گو
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صدا سبوندم به درو گوش دادم.  ه که از پل دمیشنرو  یکت یها یفرش یرو یچ
شدم همون جا کنار د یاز رفتن کت یرفت. وقت نییپا ست واریمطمئن  ش  دیم. بان

اش موند کار یم. اتاق بابا که فعال اممانش نبود. پس مکرد یشرو  م ییاز جا
فرصددت بود. بابا گفته بود چندتا از بچه ها  نیاز خونه که امشددب بهتر رونیب

ب امش نیاز هم دیبه حرفاشون گوش بدم. با یجور هی دی. بانجایا انیامشب م
 شرو  کنم.

ار ب کیرو  یکت یپا یاتاق منتظر نشددسددتم. صدددا یخاموش کردم و تو چراغو
. تا حاال دقت نمرده بودم دمی. انگار اومده بود مطمئن شه خوابدمیهم شن گهید
 !ههمه  *و*ض*ی نیدختر ا نیا

شم. رو یکردم حت یسع ش ینفس هم نم بودم و نگاهم به در  دهیت ت دراز ک
ه . بدمید یرو که پشددت در متوقف شددده بود م یکت هیدر سددا ریاتاق بود. از ز

ضربه آروم شت  ستگ به یانگ ش نییرو پا رهیدر زد و د فحش  هیدلم  ی. تودیک
 بهش دادم و گفتم:

 ده واسه آقاش... *و*ض*ی! یتمون م یعجب دم -
باره آروم به در ضددربه زد. بازم جواب محلش  دیندادم. سددداعت با یندادم. دو
موندن شددب  داریموندم. ب ینم داریب ادیوقت ز چیبود و من ه یم ازدهیحدود 

نگرفت رفت. باالخره  یدوباره به در زد و جواب یشددد. وقت یباعث سددر دردم م
ش ینفس راحت شادمیک ص یهم از رفتن کت قهیپنج دق دی.  شته بود که   یدانگک

شند شدن در خونه رو  سوندم از  ی. فورمیباز  شدم و خودم و به پنجره ر بلند 
 روشددن ینیکوب تزئ واریبا دوتا د اطیانداختم. ح اطیبه ح یپرده ها نگاه نیب

 صیش رو ت گهینفر د کیو  ریو ام اوشینور بود که بتونم س ینقدریشده بود. ا
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 کیپنجره اتاق من نگاه کرد.  به میبه محض وارد شدددنش. م*س*تق ریبدم. ام
ساس م شد. اح شت پرده م یلحظه قلبم کنده  شبح منو از پ چون  .نهیب یکردم 

که انگار انگاهش م* یتیبا چنان جد لبم ق یتو میس*تقبه پنجره زل زده بود 
 یکردم حت یجور ترس مرموز داشت برام. احساس م هیرفت. نگاهش  یفرو م

که به  اوشیمونه. س یدور نم ریاز نگاه ام ورهاگه نفس بمشم و نفسم به پرده ب 
زد. باالخره اونم نگاهشددو از پنجره گرفت و راه افتاد. تازه تونسددتم  ریام یبازو

 نمهیتصددور ا یپنجره فاصددله گرفتم. حت . ازرونینفس حبس شددده امو بدم ب
 شد قلبم تند بزنه. ینگاه باشم باعث م نیا ریب وام ز

شتمو شرو  کردم به قدم زدن. ول دمیجو انگ شب م دیمن با یو  ه رفتم و ب یام
ها یحرفاشددون گوش م با م نیا شیدادم. ن با که  . اوضدددا  فرق دیفهم یبود 

 نیخارج شدددن از ا یبرا یول شدددم. یم یزندان شددتریکرد. فقط ب ینم یچندان
 نیا تمخواس یمن م یبود ول سکیجور ر هینداشتم.  نیجز ا یم مصه چاره ا

 بمنم! سمویر
باز کردم و خز درو قت  تار یتو دمیبا د کامال  بار  نیبود. ا کیراهرو. راهرو 

و با دقت سددر تا ته راهرو رو برانداز کردم و خوب  واریخودمو چسددبوندم به د
صداگوش دادم. به  سر و   ینم دهیشن ییصدا چیاومد ه یم نییکه از پا ییجز 

 شد.
تونسددتم  یاومد م یحرز زدن م یچند قدم خودمو به پله رسددوندم. صدددا با

س یصدا شویبابا و  ش  او ص نییدو پله رو پا یمیبدم.  صیت داها رفتم. حاال 
 :دمیشن اوشویس یواضح تر شده بود. صدا
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 ماست! نیجاسوس ب هیمن مطمئنم  -
 بلند بود که منم جا خوردم: نقدریا ریام وخندپ

 !نیشما گوش نمرد یدختره وارد ماجرا شده بهتون گفتم. ول نیا یمن از وقت -
 پر از تحمم بابا منو هم ترسوند: یصدا

با آورد نیهم یبرا - با ندو  که مطمئن بود ؟یاون گ نه یم ییزایچ هی یتو   دو
 پس چرا...

 :وسط حرز بابا و گفت دیپر اوشیس
 !میینجایا یا گهید زیچ یکنم...االن ما برا یخان خواهش م میعظ -

 رو صدا زد: یکه بعدش کت دمیبابا رو شن ینفس پر صدا یصدا
 !یکت -

خواد بفرسددتش که منو چک کنه. از جا  یشدددم فمر کردم البد بابا م دسددپاچه
 :میبابا رو شند یدو پله باال رفتم که صدا یمیو تند  دمیپر
 !رایب ییچا -

پا دمیکشدد یراحت نفس له رو برگشددتم  ند پ باره چ کردم.  زیو گوش ت نییو دو
 که البد همون نفر سوم بود شرو  کرد به حرز زدن: بهیغر یصدا

 هست خوب کارشو بلده... یهر ک -
 وسط حرفش: دیبا حرص پر بابا

 نفر سومه...نه دختره! کیهست  یو هر ک -
 کرد: دیحرز بابا رو تائ اوشیس
 ما اصددال دیشددد یمممنه که کار اون باشدده با مراقبت ها ریغ بایتقر نیآره ا -

 خبر بده نداشته! یب واد به کس نمهیاممان ا
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 شد: دهیحق به جانب و حرص درآر شن ریام یصدا
 که حرز من ثابت بشه! ادیاون روز ن دوارمیام -
 گفت: ریانگار رو به ام اوشیس
 سراغ کار خودمون. میرب دی. فعال بامیبحثو تمام کن نیا گهید -

 هم موافق بودن چون بابا گفت: هیبق انگار
مواد خبر دارن محدود  لیکه از روز و سدداعت تحو ییتعدا کسددا دیبار با نیا -

رفو ط میبتون ریمحدود که در صددورت تمرار شدددن اتفاقات اخ یبشددن. به قدر
 .میبنداز ریگ
 اضافه کرد: ریام
 یلو نرفتن خودش کار یاره و برامممنه طرز دسدددت نگه د ینجوریا یول -

 نمنه!
 دوباره گفت: بابا

ر هم خب گهیعده د هیکه انگار  میوانمود کن یجور دیبا یول میدون یما م نویا -
 ان! یک ستیدارن که معلوم ن

 بابا: یو صدا میگکاشتن فنجون ها رو شند یصدا
 سر به ساغر بزن! هی -
سددمت اتاق و دوباره  دمیدوسددرعت و حداقل صدددا  تینموندم و با نها گهید

د که اوم یکت یپا یکنن. صددددا یهمه مراقبت م نیچرا ا یقفلش کردم. لعنت
بودم  دهیکه شددن ییشدددم. حرفا رهیت ت ولو شدددم و به سددقف خ یدوباره رو

گروهشددون خائن از آب  یتو یمیکه معلوم بود  یزیچ یگنگ بود ول یحسدداب
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 یفمر باعث شد لب ند بزرگ نیازد به کارشون.  یاومده بود و داشت گند م رد
بود.  یکه به در خورد باعث شد از جا بپرم. بازم کت ی. ضربه آرومادیلبم ب یرو

 از رفتنش مطمئن شدم دوباره یبهش دادم و منتظر شدم بره. وقت یا گهیفحش د
 یرز مازش ح نایبابا ا هک یبودم. اون دختر دهیکه شددن ییفمر حرفا یرفتم تو
شون مهمه؟ چه جور نیچرا ا ه؟یزدن ک شده؟  یهمه برا شون   یعنیوارد گروه

شون م یمممنه با اون شه؟  دهیکه داره لو ست با ش سیمممنه پل یعنیهم د ه؟ با
 ترسن. یم یلیازش خ نایهست ا یدختر هر ک نیا

مهم  یلیخ دیهسدددت با یدختر هر ک نیشددددم. ا رهیخ واریزدم و به د یچرخ
 کنم! داشیجور شده پ هر دیبدونه. با زایچ یلیخ دیباشه. با

 هیزدم. امشددب  رونیو از اتاق ب دمیرفت بازم از جا پر یمطمئن شدددم کت یوقت
 یم ریام یدادم. دوباره همون جا سددنگر گرفتم. صدددا یدسددت خودم م یکار

 اومد:
 کنن! یمعرف دیواسطه جد هیقراره  -

 : قابل اعتماد هست؟بابا
 !میکن اعتماد یمی نیبه ا دیبا سروی. بعد از لو رفتن سمیندار ی: چاره ااوشیس
سمش. ول ی: منم نمریام سئول یمی یشنا شویاز بچه ها گفته خودش م بول ق ت
 کنه! یم

 : پولش نقده؟بابا
 : نقده نقد!اوشیس

 !نیبه هم میمنطقه غرب و بد دی: پس بابهیغر
 لحظه سموت شد و بعد بابا گفت: چند
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 ن؟یبا فرهاد چمار کرد -
 بود که جواب داد: ریبعد ام و اوشیپوز بلند س یصدا

 دست خودشو ما داده بود. یکار هیهمه ترسو نبود تا حاال  نیاگه ا -
 است! لهیوس نی! دختر رضامند بهترنشیجور بترسون نیهم دیبا -
سمش م یم یلیآره معلومه هنوز خاطر دختره رو خ -  یهر کار ادیخواد که تا ا
 کنه! یم

 گفت: دیبا ترد بهیغر
آره.  یروز کم م هی. باالخره میمن وقتشدده که از شددرش راحت شدد به نظر یول -

از بچه ها که ور دسددتش بوده  یمیشددده!  یهر روز حالش از روز قبل بدتر م
 تونه برامون درست کنه! یخودش االن م

 اعتراض کرد: اوشیس
سه. گند کار یلیکار خ نیا یگ یچرا چرت م - سا سال  یح  تسین ادتونیپار

 انداخت به جونمون! ساروین و پلکه چند نفر کشته شد
 کرد: دیتائ اوشویهم انگار حرز س بابا

. دیافتادن حم ریکوک شدن. م صوصا گ یحساب سایآره بعد از اون ماجرا پل -
 کشتمش. یفقط خدارو شمر که رفت به درک وگرنه خودم م

 نمشم. بابا با حرص ادامه داد: غیدهنم گرفتم که ج یجلو دستمو
 کار. نیا یتو نیاریرو ب یهر آشغال نمهیا جهینت نمیا -
 بود که اعتراض کرد: ریام
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تا قبل از اون ماجرا کارشددو خوب انجام داده بود. اگه اون چندتا  دیحم یول -
 نیدختره هم ع نیزنده بود و ا دیسددر خر جلو انبار سددبز نشددده بودن االن حم

 موش وارد گروهمون نشده بود.
 کنان جواب داد: دیتائ اوشیس
 !میشرو  شد که اون چهار نفر و گرفت یها از همون شب یاصال بدب ت -

 اعتراض کرد: بهیغر
رن تو انبار با چراغ  یدارن م نیکردن؟ اون موقع شددب دوتا ماشدد یچمار م -

 زنگ بزنه! دخل همه مون اومده بود. سیبه پل شونیمیبود  یخاموش فقط کاف
 وسط صحبت اونا: دینگران بابا پر یصدا

 اگه رضامند بو برده بود فاتحه همه امون خونده بود.تازه  -
 و گفت: دیکش یقینفس عم اوشیس
و به کشددتن  روهامونیسدده تا از ن یخود یکار از همون اول غلط بود. ب نیا -

 !میداد
 و بلندتر از حد معمول گفت: یحرص ییبا صدا بابا

شت - شون بکارم؟ اگه  یتوقع دا سه نفر زنده مو یمیزنده ا شه هر از اون  نده با
 بود. نیکار هم نیکنن. بهتر ییتونستن مارو شناسا یلحظه م

 صداش رنگ تمس ر گرفت و گفت: بعد
ناب ام - مارو خلق نم ریاگه ج بال  یخان اون شددداه کرد...االن دختره هم و

 گردنمون نشده بود!
 بود که اعتراض کرد: بهیغر
 خان... میعظ -
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 بابا که داد زد: و
 !الدیخفه شو م -
شت از ورود اب و شد. مغزم دا سموت   یم بیغر بیهمه اطالعات عج نیاز 

شده بود. اون چهار نفر؟ انبار؟ دو نفر یک دی. حمدیترک شته  سر  یبود که ک که 
خواستن از شرش خالص  یبود؟ چرا م یفرهاد ک ایشده بودن؟ خدا ستیبه ن

؟ ودب یرضامند ک نیبا فرهاد داشت؟ اصال ا یشن؟دختر رضامند چه رابطه ا
 همه نگران بودن؟ نیا نایبود؟ کجا بود؟ چرا بابا ا یو دوباره اون دختر ک

 میشند یم گهیکلمه د کیاگه  گهیامشب بس بود. د یبرا گهی. ددیلرز یم بدنم
شق یحتما م ش یم ریهام ت قهیمردم.  صدادیک . دیچرخ یسرم م یبابا تو ی. 

صداش تو یبلند گو حرز م یانگار تو د تر از حد معمول سرم بلن یزد. چون 
شت  شار دا یم یزد...چ یرو داد م یزیچ هیبود. دا سرمو ف ...انگار دمگفت؟ 

 زد: یداد م
 بگو...بگو.... -

شت یدادم. پله ها رو باال رفتم. ول یکردم و به زور به خودم تمون یآخ  سرم دا
سوندم. تمام تنم عرق کرده بود. چهره بابا  یمنفجر م شد. خودمو به در اتاقم ر

ر که انگا ریترسناک ام یشد. چشما یذهنم پر رنگ م یتو یخم کرده و عصبا
گاه آخ فتهمه درد گر نیچرا سددرم ا یسددوزوند. لعنت یصددورتمو م . ناخودآ

ند با یبل باره  یقرص م دیگفتم.  ها یمیخوردم. دو  یلعنت یاز اون سددر درد
سمت پله یسراغم اومده بود. نم شتم  ستم برم تو اتاقم. دوباره برگ  یسع .تون

 ریاوتصدد نی. همنمیو بب ریخواسددت بابا و ام یرو صدددا بزنم. دلم نم یکردم کت
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له خم پ یمتنفر بودم. رو اوشیذهنم داشددتم بس بود. از سدد یکه تو یترسددناک
 رو صدا بزنم: یکردم کت یشدم و سع

 !یکت -
ست و بجاش آخ بلند یتو صدام شم ص دیپر رونیاز دهنم ب یگلوم  دام و بعد 

 داد زدم:باال رفت و 
 !یکت -
چند تا پا رو  یهوشیب مهیهمون حالت ن یسر خوردم. تو نیزم یکنار پله رو و
 که از پله باال اومدن. بابا بود که جلوم زانو زد. نگران بود: دمید
 ساغر! -

 گفتم. ناله کردم: یا گهیشد. و آخ د یجار اشک
 سرم! -

 بود که داد زد: بابا
 !یکت -

و  دمیو د اوشیو س ریش بلند بود. از پشت اشک امگرفتم. چقدر صدا گوشامو
رد ک یبه من نگاه م بیدسددت به ج ریصددداش زد. ام الدیکه بابا م بهیهمون غر

 :دمیکش غیمن خم شد. ج یشد و رو کیکم کم نزد
 بمن دست نزن  *و*ض*ی. بگو به من دست نزنه! -
 گفت: اوشویسمت س دینگاه کردم. بابا چرخ ریبا وحشت به ام و
 !نجایا ادین نیچقدر گفتم ا -
 گفت: ریرو به ام و
 گم شو! -



wWw.Roman4u.iR  546 

 

پا یاخم ریام به من کرد و  یهم نگاه متعجب اوشی. سدددیدو نییکرد و از پله 
 . بابا بهش تشر زد:دیآب رس وانیل کیبا قرص و  یپشت سرش رفت. کت

 کممش کن! مگه قرصاشو ن ورده بود؟ -
 شدن! ینجوریا بحث کردن اچند روز هر بار با شم نیا یچرا آقا...ول -

 گفت: یدهنم انداخت و رو به کت یهم کمک کرد و قرص و تو بابا
 ببرش تو اتاقش. کنارش بمون! -
شم یکت سمت اتاق برد. بابا با یچ موند  یاومد و کنارم م یم دیگفت و منو به 
 یم اطیجر و بحث از ح یصدددا دمیت ت که دراز کشدد ی. رونییرفت پا یول

 به من انداخت و گفت: یبه پنجره و نگاه ینگاه یاومد. کت
 ب واب! -

 کردم: ناله
 ان؟ یک نایا -
ه ک ری. خواب امدمید یهم افتاد. خواب م یلب ند زد و چشمام کم کم رو یکت

به من  یم غیکردم و ج یم هیآورد. من گر یدر م راهنشددویزد و پ یداد م زدم 
خوابو  نیواب رفتم همو هر بار خ دمیدسددت نزن! تا صددبح ده بار از خواب پر

س گهید دمیبار که از خواب پر نی. آخردمید ستم ق ینمب وابم.  دمیتر  افهیخوا
 ی. هوا هنوز کامل روشددن نشددده بود. کتنمیبب رویترسددناک و لباس درآوردن ام

فه روش بود. نم هیبود و  دهیخواب نیزم یرو پا نایدونسددتم ا یمال  یچ یرو 
 ا.واسه آق یچاپلوس ای یبکارم دلسوز
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از گلوم  یچیصددبح که صددبحانه خورده بودم ه روزیرفت. از د یضددعف م دلم
سر  یکت ینرفته بود. از رو نییپا شدن در  شدم و در اتاق و باز کردم. با باز  رد 

 جاش نشست.
 کجا خانم؟ -
مونه! حال نداشددتم باهاش جر و بحث کنم. سددر درد  یسددگ نگهبان م نیع
بودم به اضددافه ن وردن غکا  دهید که یو بعد هم اون همه کاب*و*سدد شددبید

 رفتم و گفتم: رونیحال از اتاق ب یبرام نکاشته بود. ب یجون
 گشنمه! -
 و گفت: دیمثل موشک از جا پر یکت
 آرم! یبراتون غکا م نیبمون -

برم  همه پله رو نیکه ا نیاتاق فمر کردم به ا یتمون دادم و برگشددتم تو یسددر
 دمکیرسکه از کنارم رد شد پ یاتاقم. کت یم توباال باعث شد برگرد امیو ب نییپا
 بابا خوابه؟ -
 با مهموناشون رفتن. هنوز برنگشتن! شبینه خانم! د -

 یجورنیمدت ا نیشدم. معلومه بس که تو ا رهیت ت نشستم و به پنجره خ یرو
 بکاره کنار و به من برسه! گشویتونه که کارو زند یشم خسته شده. نم

 زدم. یپوزخند
 !یار به اون مهمبله ک -

دونم سددر درد  یدادم و زانوهامو ب*غ*ل کردم. م هیتم واریعقب و به د دمیخز
شار حرفا شبید شن ییاز ف  یتو ذهنم مرتب م زویهمه چ دیبودم. با دهیبود که 

از  یمیبودم تو کار پ ش موادن.  نجایا شدددبیکه د ییکسدددا هیکردم. بابا و بق
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شون لو رفته و اونا دنبال  سطه ها ه مدت ها قبل افتاد یفاقات هی! دنیآدم جد هیوا
اده افت ریگ دیبه اسم حم مشونیرو از دست دادن.  روهاشونیکه اونا سه تا از ن

 و االن مرده.
ونجا ا دیکه نبا یانبار...انبار هیبودن... یچهار نفرو گرفتن که شدداهد کار اونا

 ایوده! خدازنن جز اون چهار نفر ب یکه ازش حرز م یبودن. و اون دختر یم
ده شددون زنده مون یمیکشددته شددده باشددن؟ بابا گفت اگه  گهیمممنه سدده نفر د

 باشه؟
 کنم. یم یمن دارم کجا زندگ ایخدا -

ه ک هیاطالعات و مرتب کردم. فرهاد کسدد هیمحمم به هم فشددردم و بق زانوهامو
آرن؟ پس  یکنه! مگه مواد م در و از افغانسددتان نم یبراشددون مواد درسددت م

 یتونه مواد درسدددت کنه؟ نمنه قرص اکس درسدددت م یفرهاد م نیا یچطور
 کنن؟
ه هست ب یفرهاد هر ک نی. ادیشدم. نبا یدوباره سر درد م دیفشردم. نبا سرمو

شا یم یهممار نایزور با بابا ا اون دختره و فرهاد بتونم بفهمم  قیاز طر دیکنه. 
با نیهمه ا یبرا یچه خبره. ول نجایا نم. ک دایاز خونه پ رونیبه ب یراه دیکارا 

 نباشه! یبابا خبر یکه از محافظا ییجا
گاه آرس  یتونم رو یم یعنی. ریتحر زیشددد سددمت م دهینگاهم کشدد ناخودآ

 حساب کنم؟
سمت م یرو از ست و پا رفتم  سر خوردم و چهار د  دمیو خز ریتحر زیت ت 
. دمیکه آرس داده بود دست کش یو روشن اتاق به شماره ا کیتار یو تو رشیز
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 یچمار م دیداد با یرفت و بابا رو لو م یکردم. اگه م یبهش اعتماد م دیچرا با
از اومدن  بلدونسددتم. ق ینم یچیشددد که من ه یباورش م یکردم. اونوقت ک

 ت ت نشستم. یاومدم و رو رونیب زیم ریاز ز یکت
ا برام باب رم؟یبا آرس تماس بگ دیبود که چطور با نیمهم ا یلیمسددئله خ یول

 . شماره تلفن وشهیخودش باعث مشمل م یگفت گوش یم دیخر ینم یشگو
 یم رونیبا محافظ که ب شددهی. همشددهیو اون باعث دردسددر م نیحرز زدن با ا

نجره پ هب یت ت نشددسددتم و نگاه یرفتم اونا با بابا در تماس بودن. دوباره رو
 .ترشبابا هستم نه دخ یبار احساس کردم واقعا زندان نیاول یانداختم. برا

س یکت همه به  نیا یاتاق. با دقت بهش نگاه کردم. چرا کت یغکا اومد تو ینیبا 
. کرد یچرا بهش کمک م یبابا وفادار بود. مطمئنم از کاراش خبر داشددت. ول

ت ت  یرو گکاشددت رو ینیباشدده. سدد یخورد آدم بد یاش نم افهیاصددال به ق
 صبحونه مفصل کامل بود. هیکنارم. 

 نمیبد شدددن حالتون مال ا نی. ادنین ور یت و حسددابدرسدد یدو روزه غکا -
 هست!

 جلوم: دمیرو کش ینینگفتم و س یزیچ
 ؟یبر یتون یدستت درد نمنه م -
 نه آقا گفتن کنارتون بمونم! -
 و گفتم: دمیهورت کش موییخورده از چا هی

و رد به من. حالم خوبه پاشو بر ینه که کل روز بچسب یباش شمیگفته شب پ -
 کارت!
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م. رو برد ینیپا به پا شددد و باالخره رفت. صددبحانه رو کامل خوردم و سدد یکت
شغوله رفتم تو نمهیا ی. برانییپا شون ندم چقدر فمر م سه و اونج اطیح ین ا وا

ش دمید یرو م یکت ی. گاهدمیخودم چرخ شت  کرد.  یمنو نگاه م شهیکه از پ
واقعا برام مهم  ای. دمید یرو نم زایچ نیمدت خواب بودم و ا نیا یعنی ایخدا

ونسددت ت یهمه م نیکنه ا یکار م یکارخونه مواد لبن کی یبابام تو نمهینبود. ا
 بشم! تیاذ ینجوریتو کار مواده ا دمیفهم یبه من آرامش بده که حاال از وقت

صال صال چه احت نمیا ایکنه  یکار م یتو کارخونه مواد لبن ا  یاجیدروغ گفته. ا
ست؟  گهیبه کار د ساع یمیا سته شدم دمیچرخ اطیح یتو یتدو   و باالخره خ

با خبر با با ینبود. برا یو رفتم تو. هنوز از  با آرس  ماس گرفتن  تلفن  هی دیت
 .رونیرفتم ب یم دیکار با نیا یآوردم. و برا یم ریاز خونه گ رونیب
 :دمیپرس یحوصله از کت یب

 اد؟یم یبابا ک -
 دونم خانم! ینم قیمن دق -

 نزنم. شین نتونستم
 !یگ ی! چرا دروغ میدون یم ویتو که همه چ -

 کرد: اخم
 گم خانم خبر ندارم. یدروغ نم -
 !رونیخوام برم ب یم -
 شه! یو اجازه نده نم ادیشه تا آقا ن ینم -
 ؟یچ یعنی -
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 رفت و آمد شما باشن! انیدر جر دیجور بوده. آقا با نیهم شهیخانم هم -
 گفتم: یحرص

 !امدیتا شبم ن دیخوب شا -
 خانم! دیصبر کن دیبا -

 ت ت یکردم و برگشددتم تو اتاقم. از سددگم بدتره دختره  *و*ض*ی. رو یپوف
ساس بدب ت شدت اح ستم و به  ش سمت کامپ یکردم. جرات نم ین  وتریکردم 

ا. بگه که لو بره رفتم تو اتاق باب یزیبا روشددن کردنش آرس چ دمیترسدد یبرم. م
 کنم. یدادم فعال از آرس دور یم حیترج نیهم یبرا
 شیپ ادینشددد. البته بابا ز داشیهفته هم پ کیکه تا  امدیتنها اون روز بابا ن نه
ره.  یم یکردم واقعا سددفر کار ی. اون موقع فمر میاومد که بره سددفر کار یم

 ده! یم یا گهید یمعن یکار یسفرا نیدونستم که ا یاالن م یول
تا هم هزار جور . هر هزار دمیو هزار جور نقشدده کشدد دمیهفته زجر کشدد کی

و به  زمیم ریرفتم ز نقدریخوردن. ا ینم وارمیاشددمال داشددتن و به درد جرز د
شتم خل م شماره آرسو  گهیشدم. د یشماره آرس زل زدم که رسما دا همه جا 

تم گرف یممالفه شماره شو  ینوشتمش. با انگشت رو یم وارید ی. رودمید یم
نو  خل شدن به مدد  نیعالوه بر ادادم.  یآزاد گوش م یذهنم به بوق ها یو تو

 شددبانه هم به برنامه یهفته کاب*و*سددا کی نیا یبودم تو دهیکه شددن ییحرفا
 خواست یاز جون من م یچ یلعنت ریام نیدونم ا یاضافه شده بود. نم میزندگ

سرم بر نم ست از  شبا د شت. مدام هم همون  یکه  صودا  که ییبود. حرفا ریت
صال ینم ادمیزد و  یم گه. فقط اون لحظه  یم یچ دمیفهم ینم ی گاهموند. ا

 .دمیپر یاومد سمتم از خواب م یآورد و م یکه لباسشو در م
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شددد. خسددته بود و حال حرز زدن  دایهفته سددر و کله بابا پ کیبعد از  باالخره
ستم بهش غر بزنم که  شت. به محض اومدنش خوا  هفته کجا رفته بوده کیندا

 : کیبا  یول
 ..االن نه ساغر. -

عد از  نیمرده ا یعنیدک کرد.  منو حال منو ول کرده و ب با اون  توجهش بودم. 
گه االن نه ساغر. با حرص برگشتم تو اتاقم و منتظر شدم  یهفته اومده و م کی

جازه دادن برم دسدددت  باالخره شدددب ا حت کنن و  قا اسددترا تا حضددرت آ
شددده  هفته حرص خورده بودم و منتظر اومدنش کی نیب*و*سددشددون! تمام ا

و  سددتادمیلپ تاپش جلوش بود و مشددغول بود. جلوش ا نییرفتم پا ی. وقتبودم
 یجد یلیمطالعه اشددو زده بود و مشددغول کارش بود. خ نکیبهش زل زدم. ع

 گفتم:
 ن؟یبود یبه فمر من م دینبا -

 نگاهم کنه جواب داد: نمهیا بدون
 گفته نبودم؟ یک -

 زدم. یصدا دار پوزخند
 .دمیپرس یحالتو م یکتخانم مودب من از  -
 ن؟یزد یبدتر. چرا با خودم حرز نم گهید -
ستراحت کن یم - ستم ا شار رو نی. ایخوا دو  یبود. تو ادیذهنت ز یمدت ف

 روز دوباره از اون حمله ها بهت دست داده.
 کردم. وقتش بود. گفتم: یپوف
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 !رونیخوام برم ب یخسته شدم م -
 خم کرده گفت:لپ تاپش برداشت و ا یسرشو از رو بابا

 کجا؟ -
 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 خونه! یتو دمی. پوسییجا هیدونم  یچه م -
 لپ تاپش و گفت: یدوباره نگاهشو انداخت رو بابا

 ببرنت! انیگم ب یبه بچه ها م -
نزنم. با حرص  ییجا یتا حرز ب دمیبمشددم. لبمو جو غیخواسددت ج یم دلم

 گفتم:
 .افتنیخواد دو تا نره غول پشت سرم راه ب یم نمخوام تنها برم. دل یمن م -

 و گفت: دیکش یقینفس عم بابا
 چرا؟ یدون یم گهیشه! االن د ینم -

 گفتم: نهیبه س دست
 تحت کنترلن؟ نقدریهمماراتون هم هم هیبق یبچه ها یعنی -

 چشمامو گفت: یچشمش برداشت و زل زدم تو یاز رو نمشویع یعصب بابا
جور  نی! تمام عمرت همیشدددت اعصدداب خردکن شدددروزا به  نیسدداغر ا -

 ان؟یخواد دوتا نره غول همراهت ب یحاال دو روزه دلت نم یکرد یزندگ
 بودن بهم دست نداده بود. یهمه احساس زندان نیوقتم ا چیه یول -

 زد و گفت: نمشویدوباره ع بابا
ه ک تسی! وگر نه هنوزم برات مهم نهیشغل من چ یدیکه فهم نهیاون ب اطر ا -
 دو نفر همراهت باشن! یمی
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شت تنها برم. ا یشد. بابا عمرا نم ینم ینجوریا رین  شه هم نیذا ن اال نینق
به  میقم*س*ت ریغ یجور هی دی. بایرفتم سددراغ نقشدده بعد یم دیبود. با یمنتف

 زدم. یم دیرو با یتماس تلفن دی. قادیکردم که کجا ب یم یآرس حال
س شماره که آر یهفته از روز کیشدم.  رهیخ ترمویاتاقم و به کامپ یتو برگشتم

خبر  یهمه ازش ب نیبود ا امدهین شیوقت پ چیگکشدددت. ه یشددو داده بود م
چاره ا با یباشددم.  حال دینبود  چت بهش  با یم یاز راه   یبهش م دیکردم. 

 خوام کجا برم. یفهموندم که م
ستم و با ترد یصندل یرو ش شن کردم. م وترویکامپ دین س یرو آن  یتح دمیتر

شم. اگه آرس پ صفحه ظاهر  یامیب شدن رو  شه و االن به محض آن  شته با گکا
شدن  دیشن کارم تمونه. با هزار جور فمر و ترد شدم. با باز  چراغ خاموش آن 

 .م. با ترس دونه دونه رو خوندستادیلحظه ا کیآز قلبم  یها امیپ
 دختر تنها! -
 چرا؟ یشد بیغ -
 خدا؟ دیبه ام یمرد -
 ها! یاز ما نگرفت یمعرفت؟ چند وقته خبر یهمه ب نیدوستم ا واقعا -
 !ایباشه ن -
شدن پ با ش ی. نفس راحتامایتمام  شعر م اماشی. خنده ام گرفته بود. پدمیک ثل 

 شده بود.
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حواسددش بود و گند نزده بود. آرس آن بود. دسددتام شددرو  کرد به  نمهیمثل ا نه
ه کن یبگه که خراب کار یزیو چآرس بفهمه من اومدم  نمهی. قبل از ادنیلرز

 مشغول نوشتن شدم.
 یاتاقم م یهفته اس مثل روح سددرگردان دارم تو هی. ادیحالم خوش نبود ز -

 نشستم و در خدمت شما هستم! زمیچرخم. االنم پشت م
 و فرستادم! امیپ و

 چراغمو روشن کردم. آرس بالفاصله جواب داد: امیاز فرستادن پ بعد
 !یخر یلیخ -

 گرد شده نوشتم: یزل زدم و بعد با چشما امشیبه پ هینثا چند
 دست شما درد نمنه! -
 بگم!؟ یآخه من به تو چ -

 یعنیبگم!  یدونسددتم چ ی! نمهیکردم واقعا عصددب یدونم چرا احسدداس م ینم
 توقع داشت چمار کنم.

 شده؟ یچ -
سر و تهتو مستیازت ن یده روزه خبر ؟یدون یشده؟ نم یچ - زدن  ی. قبال 
دوست خاک بر  هیدر حد  یعنی. یآ یده روز نم یر یم هوی. حاال یبود جانیا

 !؟یخبر از خودت بد هیسرم ارزش نداشتم 
شم. ا نمهیا ی. جارهیبگ نویا ادیب یمی اوهو ست پ شونیمن طلب کار با  شید

 گرفته!
 !ییپرو یلیآرس خ -
 که ده روزه دلم هزار راه رفته؟ یمن پروام؟ من -
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تونسددتم  یرو م شیکلمات هم دل ور نید. از پشددت همشدد یجور هیدلم  ته
دادم ناراحت شم ازش با  یبه خودمم حق م یحس کنم. دلم براش سوخت ول

 اون حرفا!
 آرس! گوش کن! -
 بفرما! -
 یهفته شبا خواب نداشتم. همش کاب*و*س م هی نیمن حالم خوب نبود! ا -
 !دمید
 !یکاب*و*س؟ چه کاب*و*س -

ن که مطمئ یه ب وام جوابشددو به آرس بدم. نه تا زماننبود ک یسددوال نیا خوب
 نشده بودم.

 .می! بگکرگهیکاب*و*س د -
 !میآها. بگکر -
 خواد؟ یم یدلم چ یدون یم -
 ؟یها چ -
ته بودم که رف شی. چند وقت پدمشیسددبز دارم. تا حاال نپوشدد یکاله بافتن هی -
 و بپوشمش! رونیروز برم ب هیخواد  ی. دلم مدمشیخر رونیب

 گم! یم یچ رهیبودم خنگ نباشه و بگ دواریام
 ؟یخواد کاله سبز بپوش یدلت م یبگ یبعد از ده روز اومد -
زنگ بزنم. دوسددت هم  یندارم به کسدد لیمسدد ره نمن آرس! من که موبا -

 منه! یرفتن تنها دل وش رونیندارم...خوب ب
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 لب غر زدم: ریز
 تونم بهت زنگ بزنم! ی! نمگهیبفهم د -

 ممث شد و بعد نوشت:لحظه  چند
 نبود؟ یا گهیحاال چرا سبز؟ رنگ د -

 هست. یخبر هیبود  دهیمغرش راه افتاده بود و فهم انگار
 !دمشیمس ره نمن. خوب اون روز به نظرم قشنگ اومد خر -
ه پارک ب نیتر کیاالن پاشددو بکارش سددرت برو نزد نینداره. هم یخوب کار -

 خونه اتون!
 برم!خواد  ینه پارک دلم نم -
 د؟یخوب کجا. مرکز خر -
 د؟یاوم شا -
شد حرز. وقت دیشا -  یرب یخوا ینم دمیپارک نه اگه مرکز خر یگ یم یکه ن
 نه! یبگ تیبا قاطع دیبا

ته بود جر نمهیمثل ا خوب  یهم خنگ نبود و م یلیخ یعنی نی! اهیچ انیگرف
 بست. یدیام هیشد بهش 

 یقهوه درست و درمونم م هی دلم ی. ولدیوقته نرفتم خر یلیخوب راستش خ -
 خواد.

از  یمی یر یسددرت و م یذار یشدداپ. کاله سددبزتو م یهمه کاف نیخوب ا -
 که تو شهر هست. یشاپ یخداتا کاف نیا

 دو نشون بزنم. ریت هیخوام با  یمن م یخوب آره. ول -
 شاپ؟ یهم کاف دیخر یهم بر یعنی -
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 گفت! شهیم نمیا -
 خوب!؟ -

سم م دیتو ذهنم. نبا ارمیشناختم ب یکه م یدیکردم مراکز خر یسع فتم. گ یا
صه م هی دیبا ش  شو بگم.  نمهیدادم که بفهمه بدون ا یم سم سم خ ایا  بونوایا

 بگم. فمر کردم. آرس نوشت:
 ؟یکجا رفت -
 داره! یخوب یکنم کجا قهوه ها یخوب دارم فمر م -
شه مت یدم. هر چ ینم صیباور کن من که فرق قهوه رو با قهوه تش  -  یلخ با

 گم به به! یخورم م
 قهوه اش خاص باشه! دی. باستمین ینجوری...من ارین  -
نده.  دیخوردن قهوه تو مراکز خر یوقتتو برا یخود یخوب پس ب - هدر 

 .ستیاونجاها قهوه هاشون خوب ن
کردم. و  یم نییو تو ذهنم باال پا دینوشددتم تمام مراکز خر یجور که م نیهم

 تو ذهنم جرقه زد. یزیچ هیبود که  دینگاهم به صفحه کل
 من ه جا رو پدا کردم. -
 ؟ینوشت هیچ نیا -
 صبر کن! -
 !یکن یچمار م -
 داره. ریگ بوردمیک یحرز د -
 چشه! -
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 داره! ریگ یدکمه د -
 گم چشه! ی. مدمیبابا فهم -
 !ید -
 منو! یمس ره کرد -
 هی یچی. هیوشتن یرفتم درست ن وندم چ یور م نیداشتم با ا دیهان بب ش -

 ریاز گب نمیبب سددمیبنو یخورده د هیکنه. االن خوب شددد. بکار  یم ریگ ییوقتا
 کنه! ینم
- D D D 

 نه درست شد. -
 ؟یکرد دایخوب کجا رو پ -
 کنم. دیتونم خر یکه قهوه داره و م دیمرکز خر هی -
 !یخسته نباش -
- D: 

 !؟ینگفت -
 چو؟ -
 !دیمرکز خر -
 اه باز ان گر کرد! -
 بابا! یگ یم یچ -

 کردم. پیلحظه صبر کردم و دوباره تا چند
 نیهم یرم. تو یکرده بود. انگار خراب شده. من فعال م ریگ یدوباره دکمه د -

 خورم با کاله سبز تازه! یقهوه توپم م هیو  دیرم همون مرکز خر یهفته م
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 !میش یخوب بگو کجاست! قهوه هاش خوب باشه ما هم مشتر -
 .ماریکرده در ب ریگ یزیچ رشیز نمیرو بمنم بب یدکمه د نیبکار برم ا -
 صبر کن! -
 فعال! -
شدم. د یفور و سم  یم ید ید نیاز ا شتریب گهیآز  کردم مممن بود لو بره. ا

 یقهوه ها ییهم داشددت که خدا یشدداپ فمسددن یکاف هیبود.  یدِ  دیمرکز خر
شمر محافظا یمزخرف شت. خدا رو  صال گروه کر یکه بابا همراهم م ییدا د ا

شون به قوه نم ص همقند پهلو. خود بابا  دهیجوش ییخورد. فوقش چا یخون ال ا
 دیجاها نبود و وقتشدم نداشدت. اونم کجا وسدط مرکز خر نجوریاهل رفتن به ا

 !ید
 یدونم. اصددال هم نو نبود. ول یبود نم یسددبزمو گکاشددتم سددرم. مال ک کاله
 رو سرم. دسته کاهو گکاشتم هیگار که نبود. و البته به شدت تابلو بود. ان عمیضا

 همه کاله چرا گفتم سبز آخه! نیا -
 پارک بود. جمال و منصددور رونیبابا ب نیو نگاه کردم. ماشدد رونیگفتم و ب یاه

ه بود رانند شونیمی. رونیاومدن ب یبابا بودن که اغلب با من م یروهایدوتا از ن
شانس محافظم نداشتم.  ییخدا یاومد. ول یکش دنبالم م نیهم ع یمیو اون 

ست و رفدرو بابا دنبال من راه انداخته بو یدو تا گره گور شمر دو  یقی. خدا رو 
 خجالت بمشم! دنید یم نایمنو با ا ابونیبار تو خ هینداشتم که اگه 

شت طبق معمول  بابا شون م ییزایچ هیدا در  حوصله رفتم و یگفت. من ب یبه
صندلعقبو باز کردم و خودمو پرت کردم ر صور چی. هیو  شتم که امروز یت  ندا
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اله با ک گهیده نفر د ایکرد  ینم دایو آرس منو پ میبمنم. اومد یقراره چه غلط
 نهیم. آبش الیخ یکردم ب یکردم و سع یشاپ! پوف یاومدن تو اون کاف یسبز م

مال و  نهیآ یامو در آوردم و خودمو تو تب کردم. ج گاه کردم و کالهمو مر ن
مت وا پت نیمنصددور ع با و ه سدددادهیو  با له تمون م یبودن جلو  دادن.  یک

 نگاهمو ازشون گرفتم.
 بابا! اه! گهیبسه د -

سر رفته چون اون دوتا رو ول کرد و اونام اومدن و  دیبابا فهم انگار صله ام  حو
 سوار شدن.

 سالم خانم. -
 سالم خانم! -

شون بگم مرگ و خانم. انگار که بچه مدرسه ا یم دلم ست به ستن به  یخوا ه
سالم م شون  سر تمون دادم.  یمعلم سم ب ورم  یعنیکنن. فقط  ضر بودم ق حا

 یبابا م یهر چ نیماشدد نیگنده کردن. ع ملیاندازه ن ود مغز ندارن. فقط ه
فت ا جام م نایگ قدریآدم ا یعنیدادن.  یان مرکز  حلبه م یاراده؟ هر چ یب ن

سم ب میشد یم مترینزد دیخر ستر ش یهم که تو یشد. آهنگ یم شتریا  نیما
 شد رو م م بود: یداشت پ ش م

 رهیمیم یمیاز دل و تار رهیدوباره غم م یبودم اگه برگرد گفته
 رهیگیسردمو دست تو م یدستا یروز هیتو نشستن ها  یاز اون ب بعد

 گردهیبرنم گهیاون روزها د یدسته تو سرده گفت دمیاما د یاومد
 نیبزنم تو سر جمال و بگم ا یمیم خواست یدن! م یبشرا گوش م نیا هیچ نایا
رفت رو  یآهنگ مزخرفم داشددت م نیرو خفه کن! کم اسددترس داشددتم ا اروی
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صابم! کاله ساس کنم مغزم داره تب  یاع شده بود اح سرم بود باعث   ریهم که 
نو آرس م بودکه قرار ن نجای. ادمیبا حرص کالهو از سرم کش نیهم یشه برا یم
 و میدیکنم. باالخره رسدد یشدداپ کالهو سددرم م یرم همون جلو کاف ی. منهیبب

. رونیشدده و درو باز کنه خودمو پرت کردم ب ادهیمنصددور ب واد پ نمهیقبل از ا
 خواننده رو نداشتم. یحوصله داد زدن ها نیاز ا شتریچون ب

 شد و گفت: ادهیپشت سرم پ منصور
 !نیخانم صبر کن -

 تمون دادم و گفتم: یدست
 برو بابا! -

جن بو  نیع یند کردم و از پله باال رفتم. فمر کردم جاش گکاشددتم ولقدم ت بعد
شد. اه سبز  سرم  شت  سمت  یداده پ ه از مغاز یمیگفتم و راهمو کج کردم به 
 یخانم بهم تنه زد و آروم عکرخواه هیکردم که  یها. داشددتم کفاشددو رو نگاه م

شتم و  سر وزد  یچرخ مینگاه بهش انداختم که ن هیکرد. برگ شگاه اغ فرورفت. 
 یبعد

 زده بود. یآفتاب نکیوسط پاسا  ع -
 هیزودتر  دی. بادیچرخ یم واریپشددت سددرم بود و نگاهش رو در و د منصددور

 شاپ طبقه باال بود. یکردم. کاف یم یفمر
 نیجلو چشددم ا یخوا ی! بعد میدیکه آرسددم د رمیخوب حانم عقل کل. گ -
 !یباهاش گپ بزن اروی
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کردم.  یم یکار هی دی. باسمیوا نجایتونستم ا یکه نم باالخره یزدم. ول یم جیگ
ست بدم. نها یباعث م یخود یمعطل کردن ب  یم نیا تشیشد فقط وقتو از د

 خودم تمون دادم و راه افتادم دیتائ یبرا ی! سددرنمشیتونسددتم بب یشددد که نم
 یثیاومد. خنده خب ی. منصورم نگاهش به اطراز بود و دنبالم میسمت پله برق

صور از پله برقرو لب س یم یم اومد. من خورده اون ور  هیهم  ی. پله معمولدیتر
شا س نیبهتر نیا دیتر بود.  صت بود که گمش کنم. نر همون  یقبه پله بر دهیفر

شت طرز. پوف شمل دا شد. کال م شنگ از کنار رد  کردم و به  یخانمه مثل ف
بود. منصور با  اش خودشو تابلو کرده ندهگ نکیراهم ادامه دادم. طرز با اون ع

 گفت: یپله برق دنید
 خانم...از اونجا نه! -

 باال انداختم و گفتم: یا شونه
 !این نجای. تو از اامیمن حال ندارم از پله ب -
پله  نییخورده پا هیرفتم.  یپله بودم و باال م یبه من برسدده. رو نمهیقبل از ا و
ون طرز راهرو بود. که ا یسدمت پله سدنگ دیپا و اون پا شدد و باالخره دو نیا

له برق با پ له ا یذوق کردم و خودم همزمان  جور که  نیباال رفتم. هم یچند پ
 یوقت .دمید یرنگ بود رو م یشاپ که دود یکاف یا شهیش واریرفتم. د یباال م

 یکردم خودمو آروم کنم. هنوز خبر یگرفتم و سع یوارد طبقه دومم شدم نفس
 یدم تند کردم. نگاهمو چرخوندم روشدداپ ق یاز منصددور نبود. به سددمت کاف

صور چیکه اونجا بودم. ه یافردا شتم. قد بلند بود؟ کوتا؟ چاق  یت از آرس ندا
 الغر؟

 کنه! دایمنو پ دیکه من دنبال اون بگردم. اون با ستیقرار ن -
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و  دمیکش رونیبود. کالهمو ب امدهیبه سمت پله انداختم. منصور هنوز ن ینگاه
ش یمیسرم.  یروبکارمش  نمهیقبل از ا ستمو گرفت و منو ک از  یمی یتو دید

ستش رو یمغازه ها. ال شدم. د سه تا رگال مانتو گم  دهنم بود و مجبورم  یدو 
. دمیشن یرو م یمشترچونه زدن دو سه تا  ی. مغازه شلوغ بود و صدانمیکرد بش
 یبودم. پس آرس چطور دهیزد. من که هنوز کالمو نپوشدد یدهنم م یقلبم تو
 یکردم و برگشتم پشت سرمو نگاه کردم. برا دایاخت. باالخره خودمو پمنو شن

خورد چهل و پنج سددالو  یکه همون زنه بود. بهش م نیشدددم. ا جیلحظه گ هی
شم سرتاپا م شه.  شته با ش یدا شم یبود. حت دهیپو ستمش هاش م ود. با ب ید

آرس و  نیتونسددت ب یهمون حالت گشددج و بهت زده نگاهش کردم. ذهنم نم
تمام مدت آرس منو سر کار گکاشته  یعنیبرقرار کنه.  یارتباط دمید یکه م یزن

 ه بازوش:ب دمیکردم و مشتمو باال بردم و کوب یدروغ گفته بود؟ اخم یعنیبود؟ 
 ؟یکرد یچرا با من باز ؟یچرا به من دروغ گفت یچرا لعنت -

ضم شت منو باز یلعنت نیگرفته بود. ا بغ . زن دیلرز یبده. چونه ام م یحق ندا
 رونیبه ب ینگاه نیتریو یتو یمانتو ها نیدهنم گکاشددت و از ب یدسددتشددو رو

 منو گفت: یچشما یانداخت و بعد زل زد تو
 ؟یهست یتو ک -

شت م یشدم. چ جیگ باز شونده اگهید نیگفت ا یدا  نجای! اومده منو گرفته ک
 و گفتم: دمیکش رونیام؟ بازومو با حرص از دستش ب یگه من ک یم
 یچرا م ؟یپسددر جوون جا زد هیچرا خودتو  ؟یهسددت یک تیلعنت خودت -

 !رونیب یمنو از خونه بمش یخواست
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 انداخت و گفت: رونیب ینگاه پر از ترس زن
دو  . به نفع هرمیینجایبفهمه ما ا یکه کسد یخوا یسداکت باش! نم قهیدق هی -

 !هیعصب هم یلیگرده. خ یقلچماغه داره دنبالت م اروی! او یمونه که آروم باش
 یلباسا دوختم به راهرو پر رفت و آمد. منصورو م نیو نگاهمو از ب دمیگز لبمو

ه زن و ب نیتریگرده. پشددتمو کردم به و یره و بر م یکه داره با اضددطراب م دمید
 نگاه کردم و گفتم:

 ؟یپس چرا ساکت یکه حرز بزن نجایا یحرز بزن. مگه منو نمشوند -
رگال برداشددت و  یاز مانتو ها رو از رو یمیو  دیکامال به سددمت من چرخ زن

ش ست منو گرفتم و ک  پرو. بعد در اتاق پرو باز کرد و یاز اتاقا یمیسمت  دید
 خورده با تعجب نگاهمون کرد. زن آروم گفت: هیمنو هول داد تو. فروشنده 

 چنده؟ زتیسا -
 چهل فمر کنم! -

سا یا گهید زیچ نمهیا بدون ستش ن زیبگه به  شمانتو تو د ت و رو گاه کرد و برگ
 به فروشنده گفت:

 ن؟یآر یم نویچهل ا زیسا -
شنده سمت  یسر فرو ش هیاز رگاال رفت و با  یمیتمون داد و به  ت. مانتو برگ

 میزن مانتو رو داد دسددتم و منو هول داد تو. خودشددم تا نصددفه اومد تو و در و ن
ود حالم به هم زن ب نیمن ا یآرس ذهن نمهیبسددته گکاشددت. حالم بد بود. از ا

 خورد. اخم کردم و آروم گفتم: یم
 ؟یهست ی. به من بگو کهیچ یها یمس ره باز نیا -

 شد و گفت: نیزن غمگ نگاه
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 بودم. میمن زن عظ -
بود نگاه کردم. لب هام به هم  یمادر من م دیکه با یزده و الل شددده به زن بهت

 زور زدن گفتم: ایدن کیخورد و بعد از 
 ...تو مامان یعنی -

 زن غم زده تر شد و آروم زمزمه کرد: نگاه
 ساغر... -

شو صو چیکه ه یزن نینگاه کردم. ا سرتاپا شتم مادر من بود و  یریت ازش ندا
 نه؟یاومده بود منو بب یقالب ید یآ هیهمه سال با  نیحاال بعد از ا

 شتریمدت بابا ازش بد گفته بود ب نیا یبهش نداشتم. از بس که تو یحس چیه
شددغل بابا رو  یاز وقت ی! ولنمشیاومد تا آرزو داشددته باشددم بب یدم مازش ب

 دادم که مارو ترک کنه! یبودم بهش حق م دهیفهم
 دستم چلوندم و گفتم: یرو تو مانتو

 نیو ا یقالب ید یآ هیبشددده؟ با  یکه چ نجایا یهمه مدت اومد نیبعد از ا -
 ؟یتمنو بابا هس ادیبه  ! که هنوزیثابت کن ویکه چ نجایا یها اومد یباز سیپل

 متعجب گفت: یا افهیاشمشو گرفت و با ق زن
 ....در ضمن تو....هیدونم چ ینم ید ی! من آیگ یم یفهمم چ یمن نم -
 جلو و گفتم: دمشیاشو گرفتم و کش قهیوسط حرفش و  دمیپر
 ؟یستیمگه تو آرس ن ه؟یچ ید یآ یدون ینم یچ یعنی -

 رفت و گفت:اش بود گ قهی یمچ دستمو که رو زن
 ه؟یک گهید نیآرس؟ نه ا -
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 اشو ول کردم و گفتم: قهیبهت  با
!؟ چرا منو نجایام ا یم یدونسددت یاز کجا م یشددناسدد یپس از کجا منو م -

 !؟نجایا یکشوند
 شونه هام گکاشت و گفت: یدست رو دمیمن ترس دیکه د زن

 گم! یبهت م زویآروم باش دختر آروم...االن همه چ -
ه برد و رو ب رونیو سددرشددو از اتاق پرو ب دیکشدد رونیاز دسددتم بمانتو رو  بعد

 فروشنده گفت:
 لطفا! نیاریمدل دو رنگ روشنشو ب نیاز هم -
 بسته کرد و ادامه داد: میمانتوها رو گرفت دوباره درو ن یوقت و
 یافتاده تو چه کار دمیفهم یول کردم و رفتم. از وقت مویسددداله که عظ کی -

زدم تا  یسددال به هر در کی. دمی. دو سدداله که فهمرمیکردم جلوشددو بگ یسددع
ست از کاراش برداره ول  وونهیشده بود. انگار د یا گهیآدم د هیبه  لیاون تبد ید

و  شناختمش ی. نمودقابل تحمل شده ب ری. واقعا غدمیترس یشده بود. ازش م
 نیکرد اگر کوچمتر دمیتهد یازش متنفر شدددده بودم. قبول کرد طالقم بده. ول

فاق تهیب یات تا هم یم اف ماه پ نیاد سددراغم.  گاه م شیدو   یمی دمیفهم یگه 
باالخره  نمهیسراغم. تا ا انیمواظبمه انگار منتظر بودن دست از پا خطا کنم تا ب

 دست از سرم برداشتن.
 یکه بابا گفته بود نم یزیدادم. حرفا با اون چ یزن گوش م یزده به حرفا بهت

 گه... یزن م نیا یبچه بودم مارو ول کرده ول یتخوند. بابا گفت مامان وق
 ...یبچه بودم ولمون کرد یبابا گفت...گفت وقت یول -

 به من کرد و گفت: ینگاه متعجب زن
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 بابا؟ یگ یم میچرا به عظ -
 کردم: اخم

 .ستیتونم بگم بابام ن یچون خالز کاره نم ؟یچ یعنی -
 بهم تشر زد: زن

 ؟یهست یدختر تو ک -
 بهش جواب دادم: با حرص منم

 یمن م لیو تحو یباف یهمه دروغ به هم م نیچرا ا ؟یهسددت یتو خودت ک -
 !ید

 کرد آروم باشه: یسع زن
هت دروغ نگفتم. اون عظ کی. میدختر جون من زن عظ نیبب - مه هم ب  میکل

دست از  میکه عظ یتو کله ات کرده دروغ محضه. از وقت ی *و*ض*ی هر چ
شته مواظب خونه  صمسرم بردا شو به هم بزنم.  میبودم. ت ستگاه شتم دم و د دا

. اول یچمار دار میتو خونه عظ دمیفهم ی. نممتیب یهسددت که م یچند وقت
فقط  یستین ینه تو کاره ا دمیجلوتر رفت د یهر چ یول یکردم از گروهش مرف

 نیاومد آخر ادمیکنه. بعد  یازت محافظت م نقدریا میچرا عظ دمیفهم ینم
 دختر بود... هیاومدم حرز  یم رونیتم از اون خونه بکه داش ییروزها

 تو حرفش و گفتم: دمیپر جیگ
ام؟ من سدداغرم دخترت... دخترت؟  یمن ک ؟یگ یم هیچرت و پرتا چ نیا -

 ....؟یشناس یمنو نم
 بغض کردم. زن با بهت به من نگاه کرد و بعد با لمنت گفت: دوباره
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 ؟یهست یک یتو....تو گفت -
 دمیبودم ولم کرده با کیکوچ یاومد. خوب معلومه وقت یمداشددت در  اشددمم

 االن نشناسدم.
 ...میمن ساغرم....دخترت...دختر عظ -

 وق زده گفت: یبا چشما زن
 سددرت ییچه بال میعظ ؟یشددد وونهیمممنه دختر تو د ریمممنه...غ ریغ نیا -

 رو تو مغزت کرده. زایچ نیآورده!؟ چطور ا
خواسددت انمار کنه که من  یبود. م ووانهیدزن  نینمشددم...ا غیکردم ج یسددع

 کنه! هولش دادم: تیخواست منو اذ یدخترشم. م
چرت و پرتا  نیا یخوا یاز جونم م ی. چیشددی! تو خود لعنتیدونم آرسدد یم -
 .رونیبکار برم ب یگ یبه من م هیچ

 شد. رهیدهنمو گرفتم و با وحشت به چشمام خ یدوباره جلو زن
 ش!ششش! گوش بده! آروم با -

 یزن لعنت نی. ادیشددد. هزار جور فمر به ذهنم رسدد یباز تر نم نیاز ا چشددمام
باشه. نمنه برام دام گکاشتن. نمنه فمر کردن منم تو باند  سیخود آرسه. نمنه پل

اب شد. زن که حال خر یم نییام به شدت باال و پا نهیدارم. قفسه س یبابا نقش
 آروم گفت: دیمنو د

 ه؟یچ یگ یکه م ید یآ نیا یگوش کن...ماجرا -
بازوم گکاشت و با نگاهش بهم فهمود که حرز  یدستشو آروم برداشت و رو و

 بزنم.
 :دیلرز یم صدام
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 قرار داشتم! یمیبا  -
 ؟یک -
 حرص گفتم: با
 آرس! -
 دونه؟ یم یچ -
 سر تمون دادم: جیگ
با چماره اسدددت....گفتم نم - با با زندگ یبهش گفتم  با با  فت کنم. گ یخوام 

 کنه! یم کممم
 ساکت شد و فمر کرد: زن

کنه!  ینم یمسددئله خطرناک نیهمچ ریخودشددو درگ یآدم عاد چی! هنهیهم -
 باشه! سیکه طرز پل ادهیاحتمالش ز

 زن شونه امو گرفت و گفت: س؟یشدم. آرس؟ پل یبهت زده تر نم نیاز ا یعنی
گه االن گ - نه ه یافتیب سیپل ریا قت نتون چیممم و ودتخ یگ*ن*ا*ه یب یو

 !یثابت کن
 :دمیپرس یخشک شده بود. به س ت دهنم

 سه؟یآرس پل یعنی -
 !ادهیاحتمالش ز -
 حاال چمار کنم؟ -
 ده؟یتو رو د -
 نه! -
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 ؟یتو چ -
 نه! -
 !نیکن دایقرار بود همو پ یپس چطور -
 شاپ! یقرار بود کاله سبز بپوشم و برم کاف -
 نیسوار ماش یرس یو م نییپا یر یراست م هی رونیب یکه زد نجایخوبه. از ا -
 !یش یم
 به صورتم انداخت و گفت: یبودم. زن نگاه جیگ جیگ
نه مطمئنم گ یچمار م - نه به ن یافتیب سیپل ریتونم برات بمنم؟ االن  فعته و 

 !میخونه عظ یبمون
کنه.  بتونه بهم کمک دیباشه شا سیکردم ذهنمو متمرکز کنم. اگه آرس پل یسع
شه. اگه نبا دیشا شده باهاش تماس  دیبا یبهتره. ول یلیشه خهم نبا هر جور 
ش ی. نگاه مرددسهیدونم پل یبهتره نفهمه من م ی. ولرمیبگ ست و به زن کردم و د

 گرفتم:
 بهم بده! لیموبا هیکن.  یو برام مادر ایحاال ب ی. ولینمرد یبرام مادر -

و و گکاشت کف دستم. بعد من دیکش رونیب بشیاز ج شویبدون ممث گوش زن
از دستم  لویبه چشمش زد و موبا شویبزرگ آفتاب نکی. عدیکش رونیاز اتاق پرو ب

 .بمیگرفت و گکاشت تو ج
پدر یکردم. ول یدخترم مادر یمن برا -  یراضدد ینمرد و برا یپدرش براش 

 !رهیگ یانتقام م گرانیکردن خودش داره از د
نار سددمت در و ک دی. بازومو گرفت و کشددشدد ونیپ یگکاشددت رو مانتوهارو

 گوشم گفت:
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اغر ....سیستیدختر...تو ساغر ن یسرت آورده. ول ییچه بال میدونم عظ ینم -
 من مرده!

 یگم شددد. ذهنم نم تیو خودش هم وسددط جمع رونیهولم داد سددمت ب و
 که زن گفته بود. هضم کنه. ییتونست کلمه ها

 ساغر مرده؟ ستم؟یمن ساغر ن -
 یگشددتم و مدام به خودم م یزن مو اطرافمو نگاه کردم. دنبال  دمیچرخ جیگ

 گفتم:
 ام؟ یپس ک ستم؟یساغر ن -

. زن رفته بود و من احسدداس کردم گم شددده ام. با تیجمع نیب دیچرخ نگاهم
مغازه کم  هیشاپ  یکاف کی. درست نزددیجمعست چرخ یوحشت نگاهم تو

 کیکاپشددن کهنه و  هیبود. با  سددتادهینفر ا کیبود کهجلوش  کیعرض کوچ
شم شقیکاله م ش ریام ت هی. با بهت به من زل زده بود.  سرم  یصدا تو هی. دیک

 :دیچرخ
 م*س*تاجر مادر جون..... دیشهره عدل با نیا یهمه آدم تو نیآخه خدا ا -

 کیلحظه روشن شد و دوباره تار هیروشن.  یقهوه ا یمرد با اون موها ریتصو
 . دستم رفت سمت سرم.ایمرد...خدا نیقاب عمس...ا هیشد.

 ...یاو -
باره نگاهش کنم. با دهن باز به من زل زده بود. ترسدد یسددع  نی. ادمیکردم دو

! سهیسرم. چشمامو به هم فشردم. آرس پل یهمهمه تو نیآشنا ا یلعنت یتصور
سه؟ با نیا ش دمیتونم بابا رو لو بدم. دو یبرم...نم دیمرد آر تم سمت پله. برنگ
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ا به فمر دور زدن باب قتو چیه گهیرفتم خونه و د یم دیرفتم. با یم دیعقب.با
بازومو گرفت. منصددور بود  یمیاومدم.  نییکرد. از پله که پا یذهنم خطور نم

 شده بود. رهیهم به من خ یتو یکه با اخم ها
 !نیرفت یتنها م دینبا -

 :دمیکش بازمو
 کنه! یخوام برم خونه! سرم درد م یم -

اومد.  یم نییداشت با عجله پا کردم. مرد اونجا بود و یپله برق یبه باال ینگاه
ش سمت ما صدا ی. تونیقدم تند کردم  صدا با هم  یاومد. کل یباد م یسرم 

. درو که باز کردم با وحشددت به سددمت ریعالمه تصددو کیشددده بود.  یقاط
 دم گفتم:یاومد. در و که به هم کوب ی. مرد هنوز دنبالم مدمیچرخ تیجمع

 خونه! میبر -
 رونیب تیجمع نیلب غر زد. مرد از ب ریز ییزایچ هیسوار شد و با اخم  منصور

 نیچرا ا هیدونسددت اوضددا  من چه جور یاومد. مگه نم یاومد. چرا دنبالم م
فاصددله داشددت.  نی. مرد چند قدم با ماشدددیکشدد ریهام ت قهیکرد. شدد یکارو م

شدم  رهیآشنا خ دروشن کرد و با ترس به مر نویبه جمال انداختم که ماش ینگاه
و جلوتر  دیکه بفهمه. انگار فهم دواریبه نشددونه نه سددر تمون دادم. امو آروم 

 یم کیتونسددتم درک کنم. و حاال که از نزد یصددورتش رو نم ی. بهت توامدین
گفت. دور بود و صداشو  یزیچ هیخاطره کهنه بود. لب زد.  کیانگار  دمشید

 سرم داد زد: یتو یمیانگار  یول دمینشن
 سرمه! -
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سرم پر از صدا  یاز سر درد. تو رمیم یاون دوتا نفهمن دارم مکشتم تا  خودمو
صو ست  یزد. دلم م یسرم فلش م یمدام تو یمیشده بود و انگار  ریو ت خوا

شدت درد ج شم. همه دن غیاز  ساس آدم یقاط امیبم شتم  یشده بود. اح رو دا
و سددقوط  کنه یهوا ولش کردن و داره سددقوط م یدور تو یلیخ ییجا هیکه از 

 خوره که راحت شه. ینم نیکنه و به زم یم
زانوهام و زانوهامو ب*غ*ل کردم و دندونامو  یشدددمو سددرمو گکاشددتم رو خم
 یاومد و م یذهنم م یهم فشار دادم تا از درد داد نمشم. سوال بود که تو یرو

و نه دنبال  دمیفهم یکرد که نه سددواالرو م یسددرم درد م نقدریاالن ا یرفت. ول
تم دونسدد ی. ممت تم ب واب یخواسددتم برسددم خونه و تو یم جواب بودم. فقط

خواسددتم مقاومت کنم.  ینه. م گهیبار د نیا یمممنه دوباره حالم بد بشدده. ول
 چه خبره. نجایا دمیفهم یم دیبا

شدم و راه افتادم سمت خونه. پله  ادهیپ یرو نگه داشت فور نیجمال ماش یوقت
 یحالم بد م دیشد. نبا یزم دور تر مانگار ا یخورد. در ورود یها جلوم تاب م

 ادی تیاون وضددع یتونسددت همه رو متوجه کنه. تو یشددد. بد شدددن حالم م
س یکه زن بهم داده بود افتادم. اگه حالم بد م یلیموبا ست یم یشد و ک  خوا

بادنیفهم یلباسددمو عوض کنه حتما م  ام. قهی یدر آوردمو و کردم تو لوی. مو
 کار داشتم. یمن هنوز کل

سوندم نفس عم دموخو ش یقیکه به در ر شت هم. انگار بهتر دمیک . چند بار پ
 یلعنت خونه نیا یتو یبفهم دی. بایوا بد دیدختر...آروم باش...نبا نهیبودم. هم

س یبفهم دیچه خبره. با ست یتو ک که  . درو باز کردمیکن یچمار م نجایو ا یه
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پله پا تند کردم.  تسددماز درد به سددرم هجوم آورد. فقط اخم کردم وبه  یموج
 :دمیرو شن یکت یصدا

 !نیچه زود برگشت -
 حوصله ام سر رفت! -
خوردم.  یمردم هم قرص نم یبار از درد م نی. اگه ادمیاز پله خودمو باال کش و

ستم. موبا یخودمو تو سرم ب شت  ش رونیب لویاتاق پرت کردم و درو پ و  دمیک
شار یعرق یه هاجاش دادم. دون زیو م وارید نیب ریتحر زیم ریز  یکه از درد و ف

 کردم. مانتومو از تنم یم حسراه افتاده بود  میشددونیپ یرو اوردمیکه به خودم م
 . به خودم غر زدم:دمیت ت دراز کش یو رو دمیکش

 حالم خوبه! خوبم! خوبم! -
 نیبا ا صورتمو شتریچشمام و ب یاومد تو. دستمو گکاشتم رو یباز شد و کت در

 کار پوشوندم:
 ه؟یچ -
 حالتون خوبه؟ -
 آره! -
 ن؟ینمرد دیخر -

 و گفتم: واریسمت د دمیچرخ
 بچه ها نیتنها ع دهیچه فا یول رونیخواسددتم برم ب ینداشددتم. م دینه. خر -
 گکره! یبا تو تا نره غول مگه به آدم خوش م مایتی
 صدام بگم. دنیجمله رو بدون لرز نیساکت شدم. مردم تا ا و
 ن؟یب ور ارمیب یزیچ -
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 کنم! ینه! هر وقت خواستم صدات م -
 یو چشمامو به هم فشردم. صدا دمیخودم کش یکه بسته شد. مالفه رو رو در

 سرم اوج گرفت: یزن تو
 ...ساغر من مرده!یستیتو ساغر ن -

 متما فشردم و ناله کردم: یتو سرمو
ه خون نیا یمن تو سددت؟یمن ن یبابا میام؟ عظ یک سددتمیپس اگه سدداغر ن -

 گه من دخترشم؟ یبهم م میکنم؟ چرا عظ یچمار م
 صدام زد: یمیو دوباره انگار  دیچیسرم پ یتو درد

 سرمه! -
سم چ نیا شد  نیا دنشیسرم. اون مرد که با د یتو ادیکه م هیا سم برام زنده  ا

بود؟ مممنه که اسددمم سددرمه باشدده. مممنه؟ آخ لعنت به من! معلومه که  یک
 میمممنه! چرا عظ یعنیمرده  –دخترش  -گه سدداغر یم میزن عظ یمممنه! وقت

ساغر. هم دیبا شم اونم   لیبهم تحو وغسال در کی نی! تمام انهیبگه من دختر
 دادن.
چشم باز  جیاتاق گ نیهم یکه تو ی. روزشیسال پ کیعقب. برگشتم به  رفتم

...هر دو نگران بودن. با بهت اوشی....و سددادمهیرو  میکردم. بابا...بابا نه...عظ
نگاه  میشددده! به عظ یدونسددتم چ یفهمدم کجام؟ نم ین کردم. نمنگاهشددو

 کردم و گفتم:
 ن؟یهست یمن کجام؟ شما ک -
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اومد. قصددده ها  یشدددد؟ کت ینگاه بهت زده اون دوتا. و بعدش...بعدش چ و
گفت بابامه! گفت تصددادز کردم و  میشددرو  شددد. بهم گفتن من سدداغرم عظ

 یتش با من گفت. آلبوم عمس هاحافظه امو از دست دادم. از خودش و خاطرا
 کیاربرام ت زیمنم. همه چ نیگفت ا یرو آورد که سه چهار ساله بود. م یبچه ا

 مامان دمیپرسدد نمهیترک کردن مادر من. بعد از ا یبرا یمسدد ره ا لیبود. دال
و  ستیخودم ن یاز نوجوان یاز اون ندارم. و چرا عمس یکجاست و چرا عمس

س ره تر عظ لیدل شه که اون موقع قبولش کردم.  یحاال واقعا باورم نمکه  م،یم
س ینم ستم عم شم چون ب یخوا شته با ستم عمل ی. مدام بزرگ بو ینیدا  خوا

 کما بودم. یماه بعد از عمل تصادز کردم و چند ماه تو کیکنم. درست 
 فشردم. سرمو

 چقدر احمق بودم. چرا تمام حرفاشونو باور کردم. چرا؟ ایخدا -
. گن یدونسددتم که دارن بهم دروغ م یم دیکردم. از کجا با یر مچما دیبا یول

با...عظ بت م میبا  یدورم م یزد. کت یبهم سددر م اوشیکرد. سدد یبهم مح
 یگفت. تو یم یبچگ یها طنتیگفت. برام از شدد یو خانم خانم م دیچرخ

لت منگ حا نداشددتم. و  یبرا یلیدل یجیو گ یاون  فاشددون  باور نمردن حر
 یآد، و جواب اونا م ینم ادمی یزیهمه مدت چ نیعد از اکه چرا ب اضددماعتر

سال  کیاالن  یدکتر گفته مممنه هر آن حافظه ام برگرده. ول ستیگفتن مهم ن
 بود. امدهین ادمی یزیگکشت و هنوز چ یم

 تحت نشستم. زانوهامو ب*غ*ل کردم. یرو
 یتو به سرم اومده که حافظه امو از دست دادم؟ نمنه منم یچ شیسال پ کی -

 فروختم! یبودم؟ نمنه منم مواد م نایباند ا
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ه گرو نیجز ا یول رمیبرام سدد ت بود. حاضددر بودم بم یمی نیتحمل ا ایخدا
فا باشددم. حر ....اون ریبودم. ام دهیشددن هیو بق میکه اون شدددب از عظ یین

فمر چونه ام  نیسددرم اورده باشدده؟ از ا ییبال ریمممنه ام ایکاب*و*سددا...خدا
شتن درباره . اونا ادیلرز شب دا زدن. اون دختر....لعنت  یدختر حرز م هیون 

با ه ینم ییبه من اون دختر خود منم. تحت کنترلم...جا کس ارتباط  چیرم. 
با ا ندارم.  یآزاد چیدر اصدددل ه یبهم دادن ول موینقش دختر عظ نمهیندارم. 

 !شهیندارم و تمام ممالمتم کنترل م لیموبا
 که باعث شد درد برگرده: دمیکوب واریچند بار به د سرمو

 ؟یدیفهم ینم یچی؟هیاحمق...احمق...دختره احمق کور بود -
که  یهمه ترسناک بود مطمئنم به گکشته ربط داره به قبالن نیکه برام ا ریام نگاه

دم. کردن خو دایپ ی. برارونیبه ب یکردم. راه یم دایپ یراه دی. باسدددتین ادمی
شناخت. شک ندارم. کاله  یبود؟ اون منو م یپاسا  ک یاون مرد...اون مرد تو

شا یسبز شا دیسر من نبود.  شه!  شههم ن دیآرس با  یم دیاز کجا با ی! ولبا
هست  یهستم که با آرس قرار دارم. اون مرد هر ک یکه من همون ساغر دیفهم

سدداله که من  کی ایاز گکشددته من خبر داره. خدا یعنی نیام. ا یدونه من ک یم
ساغنجامیا شم...خانواده ام کجان؟ دنبالم نگشتن؟ . اگه  سرمه با شم. اگه  ر نبا

 نگرانم نشدن؟
 نیاز ا رونیب یبه کسدد دینداشددتم. با شددتریراه ب کی قتیحق دنیفهم یبرا حاال

ماد م نه اعت با یخو مک م یمیاز  دیکردم.  تا اون مردو پ یک نه دایگرفتم  ! ک
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کردم.  یاعتماد مبه آرس  دی. چاره نداشددتم. باریتحر زینگاهم رفت سددمت م
 باشه. سیاگه پل یحت

شده بود.  یفمرمو متمرکز م دیشدم. با یآروم م دیبا اول سر دردم بهتر  کردم. 
له کنم. بعد از ا یپس م باهاش مقاب  یزایسددر درد ها معموال چ نیتونسددتم 

سر دردها یاومد تو یم یبیعج شته خ کی یکه تو ییذهنم.  م ک یلیسال گک
 ادتریز ناالن...هر روز دار یدسددت ول کی یشددت هابه تعداد انگ دیبودن شددا

 ربط دارن. یان و به چ یچ دمیفه یاومد که نم یبه ذهنم م ییزایشم. چ یم
گاه هی که  له بود پس نم یکردم خودمم ول یاحسددداس م یدختر  حام  یاون 

ط ازش نداشتم فق یریپسر که تصو کیحرز زدن  یتونست من باشم....صدا
سمتبال که توپ قرمزش توحلقه  هیصداش بود.....  ختر که د هیافته... یم یب

 جفت چشم سبز کیفقط  ستیذهنم ن یازش تو یری...تصودمشید یم ادیز
 کلمه روش...اصل... کیپالک...با  هیخنده هاش...  یو صدا

شه. ا یهمه م نایا شته با شته من ربط دا صاو نیتونه به گک  ریام دنیبعد از د ریت
شته من ربط داره. خدا یلعنت ریشن. اون ام یم شتریروز به روز دارن ب  ایبه گک

ه ک یپدرم نباشدده....با توجه به شددغل میاگه اون زن راسددت گفته باشدده و عظ
شه! با یعنیداره....  با دقت دیجمع کنم. با سموحوا دیمممنه جونم در خطر با

با با دایخودمو پ دیجلو برم.  بدم.خودمو... دختر دیکنم.  جات   یخودمو ن
 قبال اسمش سرمه بوده!که.... 

بودم از بس کاب*و*س  دهیانگار ن واب یبودم ول دهیچند سددداعت خواب مثال
ت ت بلند  یحال از رو ینبود. ب ادمیازشون  یچیکه االن ه یی. خواب هادمید

 چیحال و روز ه نین ورده بودم. با ا یزیشدددم. ضددعف کرده بودم. از ظهر چ
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 یود وا مز ینجوریدادم. ا یبه خودم م یتمون هی دیتونستم بمنم. با ینم یغلط
اناپه ک یرو میدونم عظ ینم ای. بابا....نییدم. رفتم سددمت پله و آروم رفتم پا

ه باهاش چ دیدونسددتم با یبود. واقعا نم ونیزینشددسددته بود و نگاهش به تلو
دروغ باشن رو ذهن من  رمیاگه فرض بگ یرفتار کنم. تمام اون حرفا حت یجور

درم به سال قبل واقعا به چشم پ کیو  روزیتونستم مثل د یود. نمگکاشته ب ریتاث
که فمر م میعظ حاال  گاه کنم.  مام ا نمیب یکنم م ین  به یحسدد هیمدت  نیت
شتم.  میعظ ساس غر شهیجور انگار باهاش راحت نبودم. هم هیدا  یم یبیاح

 .ستیپدرم ن میداشته باشه که عظ نیبه ا یتونه ربط یحس م نیکردم. ا
خواست باهاش حرز بزنم.  یتفاوت بگکرم. دلم نم یردم از کنارش بک یسع

تونستم فعال با احساساتم کنار  یکردم و اصال نم یم یجیبه شدت احساس گ
 :دمی. راه افتادم سمت آشپزخونه که صداشو شنامیب

 دخترم؟ یخوب -
شن تمام سمش لرز دنیتنم از  ست گرفت. ن هی. بازومو با دیا دم و ز یچرخ مید
 باال انداختم و گفتم: ین نگاه کردن بهش شونه ابدو

 !شهیمثل هم -
با  یآشددپزخونه انداختم. روح یخودمو تو یدوباره به راهم ادامه دادم و فور و
 :دیمن از جا پر دنید
 .دمیخانم ترس یوا -
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 یعنیخبر داشددت؟  زیاونم از همه چ یعنیانداختم.  یبه روح یدیپر ترد نگاه
ست بابا چ یاونم م ست و مثل کتدون ستم  یماره ا ش ست بود. ن باهاش هم د

 نشستم و گفتم: زیپشت م
 ب ورم. اریب یزیچ هی -
شدددم. تازه داشددت عمق فاجعه برام  رهیخ زیچونه ام و به م ریدسددتمو زدم ز و

ر و فم دمیشده بودم. لرز یگروه خالز کار زندان هی نیشد. انگار ب یمعلوم م
 کردم:

 کنم؟ یم دایپ رونیبه ب یراه یعنیرم؟ ب نجایتونم از ا یم یعنی -
 باعث شد از جا بپرم: یکت یصدا

 خانم؟ -
 حرص برگشتم و گفتم: با
 مرگ و خانم. -

 یکرده بودم که نم دایزن پ نینسددبت به ا یدینفرت شدددد یدونم چرا ول ینم
چه دل به  قدریا لیدونسددتم  با دم تمون م یبرا ن جا  یبا ده. از جوابم خودمم 

 مو نباختم و گفتم:خود یخوردم. ول
 !یش یجن پشت سرم من ظاهر م نیچرا ع -
 گرد شده نگاهم کرد و بعد گفت: یبا چشما یکت
 آوردم اتاقتون! یم نیگفت یم نیخواست یم یزیخواستم بگم چ یم -

 شده بودم. داد زدم: وونهیاز جا بلند شدم. دست خودم نبود. انگار د یعصب
خوردم  ی. تا تمون منیام کرد وونهی. بابا دونریب امیحق ندارم از اتاقم ب یعنی -
 به ده نفر جواب پس بدم. اهه! دیبا
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شپزخونه ب و سمت اتاقم رفتم. کارم احمقانه بود  دمیدو رونیبا حرص از آ و به 
ستم. ول یم ست خودم نبود. بابا  یچیدر اون لحظه ه یدون ا ب میهمون عظ اید

سالن ا یتو یاخم ها سط  بگه  یزیبتونه چ نمهیقبل از ا یبود. ول ستادهیهم و
بودم. پشت سرم درو قفل  دهیبودم و درو محمم به هم کوب دهیمن از پله باال دو

 .رمیتحر زیم ریز دمیکردم و خز
خواد داشددته باشدده. من  یم یبابام باشدده...هر شددغل میغلط کردم. عظ ایخدا -

 بمنم. یغلظ چیتونم ه یتونم...نم ینم
شتم رو سرمو شمام ناخوداگاه جارزانوهامو  یگکا سط گر یو ا  ینم هیشد. و

مردو قبال  نیچشددمم. من ا یپاسددا  اومد جلو یاون مرد تو ریدونم چرا تصددو
دو مر نیمطمئنم ا یتعجب کرد ول دنمیبود و چرا از د یدونم ک یبودم. نم دهید
انگار. اشددمم و گرفتم و دسددتمو چپوندم  گهیجور د هی گهید یجا هیبودم.  دهید
 .دمیکش رونیبهم داده بود ب میکه زن عظ یو گوش وارید و زیم نیب

واد خ یباشه و م میعظ یاز دشمنا دیاون زن اصال دروغ گفته باشه. شا دیشا -
 از من سو استفاده کنه.

 هلیوسدد هی نیهم دیشدددم. شددا مونیرو ازش گرفته بودم پشدد یگوشدد نمهیا از
 .دمیباشه. لبمو گز یجاسوس

شه ا احمق نباش دختر! اگه اون - شو هم نگفته با ست س نجایزن را ه تو ب یهم ک
 .گهیراستشو نم

ستمو ش د صفحه و گو سمت  شن کردم. بهت زده به عمس رو یبردم   یرو رو
در کار نبود. خود  یپس دروغ ایدختر! خدا نیشدددم. ا رهیخ یصددفحه گوشدد
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بودم. پس سدداغر واقعا مرده؟  دهید میلپ تاپ عظ یخودش بود. همون که رو
 آمده بود. امیسه تا پ چرا؟ دو یول
شددماره با من در  نیبا ا یتون ی. ممیحالت خوبه؟ من مهرانه هسددتم زن عظ -

 !یتماس باش
 دنبالت بود. یمیپاسا   یکه تو دمیخبر از خودت بهم بده. د هی -
 بود؟ نیهم یکه گفت یآرس ش؟یشناخت یم -
 جواب کوتاه فرستادم: هی

 خوبم. -
رسدددت و د امیبود و پ یغاتیتبل شددترشیوندم. برو خ یقبل یها امیتا از پ چند

 یو. تیگوش یتوش نبود. همه رو پاک کردم. بعد رفتم سراغ عمس ها یدرمون
 یسدداغر و مادرش مهرانه. کنجماو یعمس ها هم پر بود از عمس ها یگالر

شد. چ هیهم به بق ضافه  ساتم ا سا ساغر اومده بود؟  یاح سر   ضیمر یعنیبه 
صادف ایبوده؟  شون م یمرده؟ عمس ها یرده؟ کک یزیچ یت داد که  یمهرانه ن
 !شیدو سه سال پ دیشا ستنین شیوقت پ یلیمال خ

و نفر د یمی. داشت با نیبود موقع سوار شدن ماش میجلوتر. عمس از عظ رفتم
 یکه نم گهیو چند نفر د می. عظمیخونه عظ یجلو ریو ام اوشیزد. س یحرز م

 دیسددداختمون بزرگ شدددا هی یجلوخونه بزرگ.  هی یبودن جلو یشددناختم ک
 مهرانهمعلوم بود. پس  میبازم عظ یبود. ول یادیکارخونه. عمس از فاصددله ز

 گفت که دنبالش بوده. ی. پس راست ممیافتاده دنبال عظ
 یصدددا چیخواسددتم ه یکردم. نم لتیبود کامال سددا برهیو یرو که رو یگوشدد

ضافه ا سه. م یا ستم یاز دور و بر اتاقم به گوش بر صبح یکه کت دون چند  تا 
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 امویسرم. سرمو باال بردم و به شماره آرس نگاه کردم. صفحه پ یباال ادیم یبار
 یشدددم. نم مرددباز کردم و شددماره شددو وارد کردم. بعد زل زدم به صددفحه و 

ستم چ صفحه موبا نیبگم! هم یچ ای سمیبنو یدون ده ش رهیخ لیجور که به 
از دسددتم افتاد و موقع  ی. گوشدددمیدر زد که به شددددت از جا پر یمیبودم. 

رو  یگفتم و گوشدد یفرسددتاده شددد. لعنت یخال امیبرداشددتنش هول شدددم و پ
 بود: میظع یچپوندمش. صدا واریو د زیم نیخاموش کردم و دوباره ب

 ساغر دخترم! -
ست و پا ب زیم ریز از شده بودم  یاومدم و رو رونیچهار د ستم. هول  ش ت ت ن

 زدم. یو نفس نفس م
 چت شده؟ نمیترم باز کن ببدخ -
 مشمئز شدم. شیمحبت الم نیا از
 ساغر جان! -

 بود داد بزنم. کیگوشام گکاشتم و نزد یرو دستامو
 به من نگو ساغر! -

داد زدنمو گرفتم. بلند شددددم و  یلحظه لبم و گاز گرفتم و جلو نیدر آخر که
ره دهنمو و باعث شددد دوبا دیچونه ام لرز یرفتم پشددت در. دهن باز کردم ول

 ببندم. آب دهنم و قورت دادم و گفتم:
 خوام تنها باشم! یم -

 اومد: میعظ یشد و بعد صدا ممث
 ناراحتت کرده؟ یشده دخترم؟ کس یچ -
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 دادم و گفتم: هیدر تم به
 نه!...فقط.... -

 زد به درو گفت: میبگم. عظ یدونستم چ ینم
 .نمیباز کن بب -

و  دمیچرخ یخوندم و در و باز کردم و فورو چر دیبودم درو باز کنم. کل مجبور
س یخواسدتم باهاش چشدم تو چشدم بشدم. م یرفتم سدمت پنجره. نم  مدیتر

بسددته شدددن در اتاق که اومد خودمو  یاومد تو. صدددا میخودمو لو بدم. عظ
با نه. پس هنوز  ینم یزیهنوز چ می. عظدمیترسدد یم دیب*غ*ل کردم. ن دو

 مثل سابق باشم. دیکنم. با ینقش باز دیکنه. با ینم دمیتهد یرخط
 شده؟ یچ یبگ یخوا یخوب دخترم نم -

 که به دهنم اومد و گفتم: یزیچ نینگاه کردم. اول اطیبرنگردوندم و به ح رومو
 چرا مامان ما رو ول کرد!؟ -

 فشردم. شتری. بازوهامو بدمیشن مویعظ قینفس عم یصدا
شم. امروز که رفته ب دیهمه من با نیچرا ا - ساس کردم برونیودم بتنها با ا . اح
 ام! بهیغر یزندگ نیمردم و ا نیا

شو ضور شه آروم ح ساس کردم. تنم رع شو که  یکنار خودم اح ست گرفته بود. د
 . تیر یشونه ام گکاشت. دلم هور یرو
 نداره. تیآروم باش....دختر....آروم....کار -
 چند روز چت شده؟ نیا ؟یزن یم هیحرفا چ نیا -
شم رفتم و رو نمهیا یداختم و برابهش ان ینگاه مین  زیم یصندل یازش دور ب

 نشستم و گفتم: وترمیکامپ
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خاطرات من بر م ن؟یاز من دار یچه توقع - مام  به  یت سدددال  کیگرده 
 کس رفت و آمد ندارم و مامان هم که.... چیندارم. با ه یدوست چیگکشته...ه

 شد: یعصب میعظ
 !اریاسم اونو ن -
 :امدمیمن کوتاه ن یول
 !یازش به من نشون نداد یوقت عمس چیبود؟ ه یچه شمل -

 خورده بلند شد: هی شیعصب یصدا
 !اریگفتم اسم اونو ن -
 م.خواستم مطمئن ش یانگار بازم م یول ستمیشک نداشتم که من ساغر ن گهید
 یعمس چیبوده؟ اصال چرا ه یخوام بدونم چه شمل ی. مامانمه. مارمیچرا ن -

باالخره  یدونم اسددمش چ ینم یمن حت ؟ید یازش بهم نشددنون نم بوده؟ 
 مامانم که بوده؟

 ؟یفهم یرو فراموش کن! م یساغر بس کن! اون زن روفراموش کن. اون لعنت -
 .اریهم اسمشو ن گهید

 من با لجاجت گفتم: یول
 !هیخوام بدونم چه شمل ی. منمشیخوام بب یم -

 زدم. یچ یحرز چرتو برا نیدونم ا یونم
 !مشیگه دخترم برگرد پ یکنه و م یم هیتو خوابم گر ادی یب مزن هر ش هی -

 بهت زده نگاهم کرد و با لمنت گفت: میعظ
 ؟یگفت ی...چیچ -
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 . داد زد:دهیترس یشده بود. معلوم بود کم یعصب
 ؟یگفت یگفتم چ -

 داد زدم: منم
روغ ! راستشو بگو بهم دشمیگه برگرد پ یچرا م هیاون زن ک ؟یدیکه شن نیهم -

 ؟یدیاون مارو ترک نمرده نه؟ تو منو از اون دزد ؟یگفت
پروند چون با دو قدم بلند به سمت من اومد و  مویحرز انگار سوپاپ عظ نیا

ش هی امیبه خودم ب نمهیقبل از ا سرم پر دهیک شم! برق از  . پرت دیخوابوند تو گو
 .کیتار مهیاتاق بود. ن هی! گهید یجا هیانگار پرت شدددم به  یشدددم عقب. ول

بود...خم شددده بود روم.  ریم....ارینبود! ام میبود. عظ سددتادهیرو به روم ا یمی
 سوخت. داد زد: یصورتم م

 رو بگو... یاسمشو بگو...اسم اون لعنت -
جلوتر اومد. صداشو  ری. امدیلرز یکرد. لبام م یکرد. سرم درد م یدرد م دستم

 بلند تر کرد:
 نه؟ یگ یاسمشو نم -

 در آورد. راهنشویحرکت پ هی. عقب رفت و با دیتمون دادم. خند سر
 ؟یگ یکه نم -

 کردم. اومد جلو دستشو دراز کرد: وحشت
 اسمش؟ -
 :دمیکش غیج
 به من دست نزن! -
 داد: یتمونم م یمی
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 ساغر...ساغر...دخترم... -
شدم به اتاق. عظ دوباره ستم رو میپرت   یرو به روم زانو زده بود. نگران بود. د

 ی. فمرم پریاون تصددو ریکردم. اون تصددو یهت زده نگاهش مصددورتم بود و ب
 زد. یهمچنان صدام م میبودم و عظ دهیبود که د یریتصو

 ... دست خودم نبود...ساغر حالت خوبه؟دیبب ش -
 آورد جلو که آروم زمزمه کردم: دستشو

 به من دست نزن! -
 صورتش نشست. یرو یکم رنگ اخم

 ساغر... -
سته عقب خز همون ش مرد پدر من نبود و من  نیو بهش نگاه کردم. ا دمیجور ن

 یبلند شد و دوباره همون حالت جد میحرکت من، عظ نیهم ساغر نبودم. با ا
 و سردش و گرفت و گفت:

 خودت بود. ریتقص -
 و به سمت در رفت. برگشت

 . اون منو ترک کرد...ستمیمن مقصر ن -
 تا با من: زمزمه. انگار که با خودش بود هیآروم شد شب صداش

 هر دوشون... -
شد. د و سته  سرش ب شت  شتم که همه چ کی گهیدر پ شک ندا صد هم   زیدر

چشمم اومده  یکه جلو یریسوخت. دوباره و ده باره تصو یدرسته. صورتم م
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سم از من م هی ریبود رو مرورکردم. ام ست. ول یا سم ک یخوا  نیسرمو ب ؟یا
 !ادیب ادمی. ادیب ادمی دیدستام گرفتم. با

. ارهیرو صدا زدم و گفتم برام شام ب یپله کت یزدم. رو رونیشدم و از اتاق ب لندب
 .دیلرز یبدنم م ریاون تصو یادآوریاتاقم. هنوز از  یبرگشتم تو

 مممنه اون  *و*ض*ی... -
 تمون دادم. سرمو

 یراه هی دینقشدده بمشددم. با دیکنم. االن فقط با یفمر نم زایچ نینه االن به ا -
ن  *و*ض*ی بفهم ریو اون ام میعظ نمهیخونه برم. قبل از ا نیه از اکنم ک دایپ

 من از کارشون سر در آوردم.
 نگاهش کنم گفتم: نمهیغکا اومد. بدون ا ینیبا س یکت
نها خوام ت ینشه. م داتیرو بکار و برو. تا صبح هم دور و بر اتاق من پ ینیس -

 باشم!
 یدر اتاقو قفل کردم. با بفقط نگاهم کرد و بعد هم رفت. پشددت سددرش  یکت
بل از ا یم شیپ ینجوریغکا خوردم. ا یلیم مهیرفتم ق از  دایسددرم ب ییبال ن

غکامو خوردم انگار کم کم مغزم هم به کار  یشددددم. وقت یتلف م یگرسددنگ
کمک  مسددتتون یسددنگر گرفتم. از دو نفر م زیم ریبرداشددتم و ز لویافتاد. موبا

نه و هم آرس. ولرمیبگ مک ما ی. هم مهرا نه ک گرفتم مممن بود  یگه از مهرا
تره راحت شددده به میتازه از شددر عظ نمهی. با توجه به اافتهیجون اونم به خطر ب

روشددن کردم و منتظر شدددم. به  لویبه کار اون نداشددته باشددم. موبا یفعال کار
 اومد: امیپ هیمحض روشن شدن 

 دختر تنها؟ -
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فرسددتاده  یاس خال هین که فقط که منم؟ م دی. از کجا فهمدیباال پر ابروهام
با که  سددمیپل یبود؟ ول سیآرس پل یعنیبه لب بردم و فمر کردم.  لویبودم. مو
شه که ا دهیتونه فهم یم یبود چطور شا نیبا  یمهرانه برا دیاس از طرز منه؟ 

 وده؟بهم دروغ گفته و خودش آرس ب دمیکنه؟ شا یکار م سیپل
بهش  دیکه بود با یبه هر حال هر چ.  تیمغزم به هم ر یتو زیهمه چ دوباره

نه بود چاره ا یاعتماد م به  دمینداشددتم. تنها ام یکردم. اگه آرس همون مهرا
 شماره بود. نوشتم: نیفقط هم رونیب

 نیا یتونم تو ینم گهی. ددمیفهم یادیز یزای! من چیبه من کمک کن دیبا -
 خونه بمونم!

صدا زدم و پ و ستم و خدا رو  شمامو ب س امویچ ش هیتادم. به ثانفر واب ج دهینم
 اومد.

 تنش بود؟ یکه دنبالت اومد چ یپاسا  اون مرد یامروز تو -
 خواست مطمئن شه من خودمم! یخوب انگار اونم م -
 !یکاله مشم هیرنگ با  یکاپشن کهنه مشم هی -

 زنگ خورد. با وحشت رد دادم و نوشتم: یگوش بالفاصله
 زنگ بزن. میاالن نه! دوازده و ن -

 اومد: جواب
 ؟یتو سرمه ا -

 چشمام جمع شد. نوشتم: یو اشک تو دمیگز لب
 آد. ینم ادمی یچیدونم...ه ینم -
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ش امویپ ستادم گو ست یو دلم م دیلرز یرو خاموش کردم. لبام م یکه فر  خوا
رو از  یپاسددا ؟ منو، من قبل یبود؟ همون مرد تو یکنم. آرس ک هیبلند بلند گر

منو از کجا آورده  ید یسراغ من؟ آ ادیسته بود بتون یشناخت؟ چطور یکجا م
صددورتم.  ی ت رویر یکردم و اشددمم آروم آروم م یفمر م زایچ نیبود؟ به ا

جور اضددطراب  هیحال  نیو در ع یجور سددرگردون هیداشددتم  یبیجیحال ع
! شناسه یکه خود خود منو م نجایاز ا رونیهست ب ی. که کسجانیم لوط به ه

ست گرفتم شمامو با د ش ی. نگاها خاموش کردم. بهتر بود تا دوازده و  یبه گو
با یخاموش م مین با نیتونسددتم ا یتا م دیموند.  گه م یبرا لویمو  یخودم ن

شتم. موبا صودمیخز رونیب زیم ریچپوندم و از ز گاهشیم ف یتو لویدا رتمو . 
تاق ب ینیکردم و سدد زیتم تا م رونیغکامو برداشددتم و از ا که   یزدم. بهتر بود 
 دادم. یسر زدن نم یبرا یستم بهونه دست کتتون
االن اسددترس داشددتم.  نیکردم از هم یتماس و برقرار م یکاف نانیبا اطم دیبا
ته دلم ام یول گار  که بتونم خالص شددم. سدد دیان  یرو بردم تو ینیداشددتم 

. دیلمپ یآشددپزخونه م یتو ی. کت تمیر ریشدد وانیل هیخودم  یآشددپزخونه و برا
 یم منوبود که  یجور هیکردم نگاهش مشددموکه!  یاس مدونم چرا احسدد ینم

سوند. تا حاال دقت نمرده بودم که ا ضولش ریمنو ز نقدریتر  نظر داره. به نگاه ف
 اخم کردم و گفتم:

 ه؟یچ -
 پوزخند بود و گفت: هیشب شتریزد که ب یلب ند

 شناسمت! یاز بابات م شتریمن ب -
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 رمویشدد وانی. لرهیسددت مچ بگخوا یگفت. انگار که م یبا لحن خاصدد باباتو
 برداشتم و با حرص نگاهش کردم و گفتم:

 ؟یکه چ -
 جمع نشد. بجاش گفت: پوزخندش

 ؟یدونست ی! میزن یحرز م یلیشبا تو خواب خ -
 خودمو نباختم و بهش گفتم: ی. ول تیلحظه قلبم ر هی

 !دمیاالن فهم ینه! ول -
 خودش گفتم:مثل  یبهش انداختم و با پوزخند ینگاه جد هی بعدم

 ؟یخونه چماره ا نیا یکه تو یدون یحد خودتو بدون! م -
 تمون داد و با اون لب ند حرص درآرش گفت: یناراحت نشد. فقط سر اصال

 دونم! یبله م -
سمت پله. نگران رومو شت نگران یبرگردونم و راه افتادم  مدت  نی. نمنه تو ایپ

شونه  یباشم. برگشتم و از رو تو خواب گفته باشم که خودمو لو داده ییزایچ هی
 دمیزل زده بود. نه شا زیکه به م دمید یرخشو م میبه در آشپزخونه نگاه کردم. ن

 یرو م یکردم. اونا دختر یم اکگرد و خ یادیروزا ز نیزده بود. ا یدسددت هی
، کرده بود. هر جا گفته بودن رفته بود یگوسفند زندگ نیسال ع کیشناسن که 

 یکارا نیبود. معلوم بود که با ا امدهیرده بود و صداشم در نکار خواسته بودن ک
 من، مممنه مشموک بشن. با اخم از پله باال رفتم.
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بهش  می *و*ض*ی همش دور و بر منه. حتما عظ یکت نیکه ا نهیهم یبرا -
و کار  ادیب ادمی یزیوقت چ هیگفته مرتب مواظب من باشدده و منو بپاد که نمنه 

 دستشون بدم.
تو  مممنه نمهیت ت نشددسددتم. از فمر ا یو اتاق و درو قفل کردم و روت رفتم

 .ارمیبود باال ب کیاسترس گرفته بودم که نزد نقدریزده باشم ا یخواب حرف
شتم رو رویش وانیل ست ن ورده گکا ساعت نگاه کردم. چ زیم ید ه ب یزیو به 
 یه بود پباز رفت نمهیا ایتو اتاقش بود  اینبود  میاز عظ ینمونده بود. خبر ازدهی

ساعت گرفتم. تا دوازده و  ی. رواشیگند کار ت ت چمباتمه زدم. و نگاهمو از 
سع مین شه من مرده بودم.  صله هر چ نیا یکردم تو یب ب بودم مرت دهیفهم یفا

 دادم. ینجات م یجیگ نیخودمو از ا دی. بانمیکنار هم بچ
به تصددداو فمر حدس زدمدمید یکه م یریکردم  باره اشددون  که ک. در  یم ی.

 الیدم خآور ینم ادیکه به  یتونستن باشن. نسبتشون با خودم. درباره خانواده ا
ش یکردم و گاه یپرداز سن کیکار  نی. ادمیاز افمار بچگانه ام خجالت ک  ح

شت ا شتا یم یزمان، که تا قبل از اون به کند نمهیهم دا شت   گرفت و بگک
ند شددم و پشدت در اتاق ت ت بل ی. از روقهیدق سدتیسداعت شدد دوازده و ب

هم خاموش  اطیح یتو یاومد. چراغ ها ینم یی. سددر و صددداسددتادمیگوش ا
کوب  وارید هی. فقط دمیراهرو سددرک کشدد یشددده بود. درو آروم باز کردم و تو

شن بود که نور خ س یکم یلیقرمز رنگ رو شت. ک  . خوبودراهرو نب یتو یدا
شتم تواومد. د ینم نییهم از پا ییصدا چیگوش دادم. ه ه اتاق و ب یوباره برگ

سمت م قهیو پنج دق ستیساعت نگاه کردم. دوازده و ب  لویاو موب زیبود. رفتم 
ش رونیب سا رد کردم و ب نیرو باز کردم و خودمو از ب یواری. در کمد ددمیک ه لبا



wWw.Roman4u.iR  594 

 

 یم یروشن کردم. قلبم با چنان شدت لویبادادم و آروم درو بستم. مو هیتم وارید
شو ضربان ساس م یتو زد که  ش یگلوم اح شدن کامل گو شن   یکردم. با رو

 یکار مهنیبود. و قبل از ا قهیو نه دق ستیبه ساعتش انداختم. دوازده و ب ینگاه
ه کل بدنم و فرا گرفت یو انگار لرزشدد دیلرز یزنگ زد. دسددتام م لیبمنم، موبا

 رو کنار یصددفحه سددر دادم و تماس و برقرار کردم و گوشدد یوبود. انگشددتمو ر
 کرد: یلرزون خودم حالم رو بدتر م یگوشم گرفتم. صدا

 الو؟ -
 دوباره همون اسم آشنا بود: میکه شند یکلمه ا نیاول
 سرمه؟ -
 یخواسددت از تو یشددده باعث شددد که هق بزنم. انگار صدددا نم جادیا جانیه

 . صدا دوباره گفت:ادیب رونیگلوم ب
 سرمه حرز بزن! -

 و آروم گفتم: خشممو به هم زدم یلب ها باالخره
 ام؟ یمن ک ؟یشناس یمنو از کجا م -
 که اشک هم یلرزون در حال یگلوم. با همون صدا یتو دیچیبار بغض پ نیا و

 شده بود گفتم: یگونه هام جار یرو
نه م یم میآد. عظ ینم ادمی یچیمن ه - گه سددداغر  یگه من سددداغرم...مهرا

 ....یچی...هستین مادی یچیزنه سرمه....ه یسرم داد م یتو یمیمرده....
ستم ادامه بدم. لحظه ا گهید و صدا اومد.  ینتون شد و بعد دوباره همون  ممث 

 :دیلرز یاونم م یصدا

http://www.roman4u.ir/


 595 سوتسه 

 آد؟ ینم ادتی یزیچ یاز ک ؟یاز ک -
گفت من  میخونه به هوش اومدم. عظ نیهم یتو شیسال پ کیساله... کی -

شم. ول  م گفت دخترشکرده بود. به بیمنو تعق میزن عظ روزید یساغر دختر
 چمار کنم؟ دی. من باستمیساغر مرده و من ساغر ن

 !رونیب یایاز اونجا ب دیگوش کن! تو با -
رم دو سددده  ی. هربارم که مرونیاجازه ندارم برم ب یلیمن خ ؟یک ؟یچطور -

 نفر همراهمن!
 !یگم چمار کن یمن بهت م -

 گرفتم و گفتم: اشممو
 ؟یشناس یم اومد؟ منو از کجا مپاسا  دنبال یکه تو یهمون ؟یسیتو پل -

 شد: نیغمگ یلیکردم صدا خ احساس
 . بهتره!یکمتر بدون ی. هر چیبهتره منو به همون اسم آرس بشناس -
 لجاجت گفتم: با
 د؟یشناس یمنو از کجا م -

 :دمیآرسو شن یجد یو بعد صدا قینفس عم کی یصدا
 هیخونه است.فقط کاف کار ما نجات تو از اون نیبعد. اول یحرفا باشه برا نیا -
 با ماست! گهیاش د هیبق رونیب یایب

 یبرا یونه ابتونم به ندهیفمر نمنم تا هفته آ رونیرفتم ب روزیچون د یباشه! ول -
رام داره ب شددتریچماره اسدددت ب میعظ دمی. چون فهمارمیرفتن ب رونیاز خونه ب
 .رهیگ یس ت م
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سه روز د ...حداکثریایزودتر ب دی. باادهیز یلیهفته خ کی -  ؟یدیم! فهگهیتا 
 سه روز؟

 کنم. یخودمو م یباشه سع -
 انداختم و گفتم: یبه گوش ینگاه

ش یبهتره من قطع کنم چون م - شار  گو سم  شه.  میتر شه. اگه خاموش  تمام 
 !شهیمن با شما قطع م یراه ارتباط

به من بگو حالت  نیبه ا امیپ کیهر روز  یخوب. ول یلیخ - بده و  شددماره 
 خوبه!

 باشه! -
 هی یبودم که برا یا یمجبور بودم انگار زندان یخواسددت قطع کنم ول ینم دلم

ص شتم تو یبرم دیگرفته بودم و حاال با یمدت مرخ صدا یگ زمه زم یزندان. 
 آرس انگارقلبم رو تمون داد:

 مواظب خودت باش سرمه! -
انداختم و سددرمو  یخاموش شددده نگاه یتماس قطع شددد. با بغض به گوشدد و

صدا یرو شتم.  شت تلفن انگار آرامش عج یزانوهام گکا  به من یبیآرس از پ
س یصدا هر چ نیداده بود. ا شم ر بود. حاال مطمئن  دهیکه بود قبال هم به گو

ست،  یبودم که آرس هر ک سا ه،  یهمون مرد تو ایه  منو که یا گهیکس د ایپا
ش و غم لحن صدددا ادیداشددته.  یمیشددناسدده و در گکشددته با من رابطه نزد یم

شو با خودم تمرار دیصداش که افتادم دوباره دلم لرز یتو بیعج . جمله آخر
 کردم.
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 مواظب خودت باش سرمه! -
صدام زده بود.  ینجوریاسم به گوشم قشنگ بود. سرمه. چرا آرس ا نیا چقدر

رو خاموش کردم و  یو گوشدد دمیکشدد یچرا صدددا زدنش دلمو لرزونده بود. آه
کمد  یبه ها و خرت و پرت هام چپوندمش و از توجع نیکمد ب یبار تو نیا
 متونسددت یشدددم. نم رهیو به سددقف خ دمیت ت دراز کشدد ی. رودمیخز رونیب

صور کنم که قراره چه اتفاق ستم م ی. نمافتهیب یت خونه  نیتونم راحت از ا یدون
گاه  یآرس تو ینه! چشمامو بستم و دوباره صدا ایبرم  ذهنم پرنگ شد. ناخودآ

رفتم. چشددمامو  یم دیتونسددتم. من با ی. من مدمیو به پهلو چرخلب ند زدم 
م نبود. کم ک یخبر رساز اسددت گهیکردم ب وابم. آروم بودم و د یبسددتم و سددع

درو احسدداس کردم. با  رهیدسددتگ دنیچرخ یبرد که صدددا یداشددت خوابم م
 اومد تو اتاق من؟ یبود که نصفه شب داشت م یجام نشستم. ک یوحشت تو

گاه پتومو چنگ زدم. دستگنفسم تند ش  نییچند بار آروم باال و پا رهید و ناخودآ
ستمو جلو شد. د صدا ادهنم گرفتم ت یشد و بعد رها  گاه  از دهنم  ییناخودآ

ستگ رونیب صدا رهینپره. د شد  و لرزوندم ی. پاهادمیشن یزمزمه آروم یکه رها 
و  دمیچسددب روایحالت مممن به سددمت در رفتم. به د نیتمون دادم و با آروم تر

 :میشند یرو م یکت یگوش دادم. صدا
 کرد! یوقت شبا در اتاقشو قفل نم چیآقا ه یول -

 :میهم بلند نباشه رو شند یلیکرد خ یم یکه داشت سع میعظ یعصب یصدا
 در اتاقش باشه؟ یرو دیکل دیاصال چرا با -
 بوده؟ شهیخوب هم -
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که بوده. وقت - کارا یدید یبوده  باک یمشددموک م یداره   یبر م دویکل دینه 
 !یداشت

داشتن  یبر م دویاگه کل یدهنمو فشردم. وا شتریدهنم گرفتم و ب یو جلو دستم
 میظع ینداشتم. صدا تیاتاق هم امن نیا یتو یحت گهیکردم. د یچمار م دیبا

 اومد:
 بازش کن! -
 رو دره! دیشه. کل یآقا نم -
به سددمت راسدددت  یدر بود و کم یدوختم. تو دیوحشدددت نگاهمو به کل با

 :دمیشن مویزمزمه آروم عظ یبود. صدا دهیچرخ
 بدش به من! -

. سددتادیلحظه از کار ا کیو قلبم  دمیقفلو شددن یتو دیفرو رفتن کل یصدددا بعد
انگار  یتمون خورد ول یدر کم یتو دیانگار همونجا خشددک شددده بودم. کل

 اومد: یکت ی. صدادینچرخ
 شه! یرو دره نم دیآقاگفتم که! کل -

ش رونیقفل ب یاز تو دیکل شد.  دهیک شده من هم آزاد  شد و انگار نفس حبس 
 دوباره اومد: میعظ یصدا

 گفت؟ نویخواب هم یتو یتو مطمئن -
 بله آقا...دوبار اسمشو تمرار کرد. -
 هیکشه. داره  یم نجایدونستم کار به ا یاحمق. م ریو اون ام اوشیلعنت به س -
 اد. یم ادشی ییزایچ
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 د گفت:شد و بع ممث
تو  ینیبب یهر شب مواظبش باش دیهم نکار درو قفل کنه. با گهی. دمیبهتره بر -

 چقدر از حافظه اش برگشته! میبفهم دیگه؟ با یهم م یا گهید زیخواب چ
 چشم آقا! -
 نداره. یا دهیفا سادنیوا نجای. امیبهتره بر -

 نمهیا یعنیه.دوبار دیمهر تائ یعنیحرفا  نیبودم. ا سددتادهیزده پشددت در ا بهت
شت در ا یساله من دروغ بوده. نم کی یهمه زندگ بودم  ستادهیدونم چقدر پ

شتم و به کل ینم ییصدا گهیکه به خودم اومدم.د نوز در که ه یتو دیاومد. برگ
 کیکوچ شچرخ نیبود نگاه کردم. هم دهیبه سددمت راسدددت چرخ یهم کم

 یکه من داشددتم نم یاسددترسدد نیشددد و با ا ینجاتم داده بود. وگرنه در باز م
ه ک یوق زده کت یچشددما ریکنم که خوابم. م صددوصددا ز یتونسددتم نقش باز

فحش آبدار نثارش کردم و دوباره  هیلب  ریپاد. ز یجغد منو م نیانگار شددبا ع
شتم تو ستم کل یت ت. نم یبرگ ش دویتون ده و گم قفل بو ببردارم چون در ام

 .دمیمتمام کوب یحرص رو . دستم و بازهیهم شک برانگ دیکل یشدن ناگهان
 ...ی....لعنتیلعنت -

صدا  ویخواب اسم ک یهم فشار دادم. حرفاشونو مرور کردم. تو یرو چشمامو
 ادمی. اصددال امدین ادمی یزیبودن؟ خودم چ دهیهمه ترسدد نیا نایزده بودم که ا

شم. وا دهید یاومد خواب ینم هم ندارم. قبال  دنیبه بعد جرات خواب نیاز ا یبا
 یاز دسددت بدم هم تو موحافظه ا نمهیقبل از ا یعنیعادتا داشددتم؟  نیا هم از

 تونم! ینم گهینجاتم بده. د ایزدم؟ خدا یخواب حرز م
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ه باالخره کم کم خست ی. ولامدیفمر بودم و خواب به چشمم ن یتو یساعت کی
 بود که خوابم برد. یدونم ک یشدم و نم

فشردم تا لرزششون معلوم نشه.  ینشسته بودم و زانوهامو به هم م یصندل یرو
ه ک یبود. اشک با خون سیکرد. صورتم خ یطرز صورتم به شدت درد م کی

شت به مرد یراه افتاده بود قاط میشونیاز کنار پ به روم  که رو یشده بود. با وح
ستم هم نم یم اگهکردم. زبونم انگار بند اومده بود.  یزد نگاه م یقدم م  یخوا

ه رفت و تند تند ب یطرز و اون طرز م نیا یعصددب ریبگم. ام یزیتونسددتم چ
پرت کرد  یبه کنار گارشویو ته س ستادیلحظه ا کیزد.  یبد بوش پک م گاریس

شتناک صورتش رو اخم وح شت.  سمت من برگ شنده بود.  یو به  دم به ق کیپو
 طرفم اومد و گفت:

 اسمشو بگو! -
 دیدونستم نبا یو م دمیستر یمرد به شدت م نیرو هم فشار دادم. از ا دندونامو

 تر شد و دوباره داد زد: کیبزنم. نزد یحرف
 اسمش!؟ -

و چند لحظه نگاهم کرد و  دیبه نشونه نه تمون دادم که خودشو عقب کش یسر
رتا پامو و س دیعقب کش شتریب یاخمشو گرفت. کم یجا یکم کم لب ند زشت

 گفت: ترسوندم یاز اخمش م شترینگاه کرد و با همون پوزخند که ب
 رو بگو! یاسم اون لعنت -
 تمون داد و گفت: یسر ریبار لبامو هم به هم فشردم. ام نیا

 !یخودت خواست -
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شو از تنش ب کیبا  و س ش رونیحرکت لبا حظه ل کیبدنم در عرض  ی. دمادیک
پرت کرد و به طرفم اومد. با همون  یده درجه افت کرد. لباسددشددو گوشددده ا

 لبش گفت: یپوزخند رو
 ؟یگ ینمهنوزم  -

 گفت: یتمون داد با خونسر یبه هم فشردم. سر لبامو
 !یاریدرم ی! که چموش بازیگ یکه نم -

شردم و  یصندل یلرزونمو تمون دادم و از رو یپاها شدم. لبامو به هم ف بلند 
 زمزمه کردم:

 ؟یچمار کن یخوا یم -
 اومد سمتم و گفت: گهیقدم د هی ریام
 !یبزن کنم مثل بلبل حرز یخوام کار یم -
شده بود. از فمر یکرد یخنده چندش آور و شاد  شت گ شمام از زور وح . چ

م با پوزخند به سددمت ری. امدمیبود با تمام وجود لرز ریسددر ام یکه تو یفیکث
شو رو شت ستش باال اومد و انگ ش یاومد. د  حرکتش چنان نیاز ا دیصورتم ک

ستمو باال آوردم و با تمام وجود تو دمیلرز . دمیکوبصورتش  یکه بدون فمر د
ست ما سمت را ش لیصورتش به  گونه اش راه  یاز خون رو یمیبار اریشد و 

 دیش کشبه صورت یدست ریافتاد. انگشت شمسته ام صورتشو زخم کرده بود. ام
 زد و گفت: یور هیخون لب ند  دنیو با د

 برمت بچه! یمن از رو م ی! ولیر یاز رو نم ادیواقعا خوشم م -
 غیو ج میاش کوبد نهیسدد یتو یکه با تمام وجود دو دسددت دیبه سددمتم چرخ و

 زدم:
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 به من دست نزن! -
و چونه امو گرفت و دستامو مهار کرد  دیجلو پر یبود عصب شتریزور اون ب یول

 و گفت: واریو چسبوندم به د
تا ولت کنم. اگه نگ - تاق جور نیاز ا یاسددمشددو بگو  که  رونیب یر یم یا

 !یکن ستیخودتو سر به ن یخودت بر
و از تماس بدن برهنه اش با دسددتام به حالت مرگ افتاده  دیلرز یام م چونه

 بودم. آب دهنمو فرو دادم و گفتم:
 گم! یم -

به د یباز شدددد و چونه امو ول کرد. ول اخمش م موبم کرده  واریهمون جور 
 کرد و گفت: کیبود. سرشو خم کرد و گوششو به دهنم نزد

 اسمش؟ -
گم.  یم یچ دمیشددن یآروم بود. خودم نم یلیصدددام خ یتمون خورد ول لبام

شو م سم شتم ا سه باره...چند باره. من دا ر صدام د یگفتم ول یدوباره گفتم. 
 لب ند زد: ریاومد. ام ینم
 دختر خوب! نیآفر -
شدم  یصورتش رو و شمئز  شد. از تماس لبهاش با گردنم چنان م گردنم خم 

تا یکه نم قدرت گرفتم و دسدد جا  به دونم از ک قدرت  مام  با ت مو آزاد کردم و 
 اریصورتش چند ش یو عقب رفت. رو دیکش یادیفر ریصورتش چنگ زدم. ام

به  یاومد. نگاه وحشدددت زده ا یشدددده بود و جاشددون خون م جادیا کیبار
ست تشصور ش یکردم. د صورتش ک صورتش تو دیبه  شدت درد  هم  یکه از 
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به سددمتم  یناگهانحرکت  کیانداخت و با  شیبه دسدددت خون یرفت. نگاه
 هجوم آورد و مشتشو به سمتم پرتاب کرد:

 کنم. یم تی *و*ض*ی...حال یوحش -
صورتم خورده بود و پرت شده بودم. درد  یمشتش تو امیبه خودم ب نمهیاز ا قبل

 بلند داد زدم: یاد با صدا یم ادمیکه  یزیچ نیو آخر دیچیسرم پ یتو
 عطااااا... -
زد که برخوردش رو به  ی. قلبم چنان تند مدمیپرداد خودم از خواب  یصدددا با

س سه  ساس م نهیقف ست یام اح گاه د ش یکردم. ناخودآ صورتم ک سر و  . دمیبه 
در کار  یخون و زخم چیدرشددت عرق. ه یاز دونه ها یبود ول سیصددورتم خ
جا  تا حالم دمیکشدد یقیکرد. نفس عم ی. درد نمدمیبه سددرم کشدد ینبود. دسددت

واضددح بود که واقعا خودمم  نقدریبودم ا دهیخواب د یکه تو یری. تصدداوادیب
ودمو ب دهیکه د یریو دوباره تمام تصدداو دمیبه صددورتم کشدد یباور کردم. دسددت

 مرور کردم.
 خواد؟ یاز جون من م یچ یلعنت ریام نیا -

واقعا  اتفاق نیمممنه ا یعنیخوابم افتادم.  ادیو  دمیبه سددرم کشدد یدسددت دوباره
شه.  یبرا ست جامن افتاده با سرم در شت  وز بودم هن دهیخواب د یکه تو ییپ
 دادم و تک تک هیتم واریو به د دمیمونده بود. آروم عقب خز یشددمسددتگ هیرد 

 خوابمو مرور کردم. ریتصاو
 نجایاومدم ا یاصال من چطور ؟یاسم ک یخواستن ول یاسم م هیاونا از من  -

 یا دهیمن داره و چه فا به یدارم؟ اون اسددم چه ربط نایبا ا یو اصددال چه ارتباط
 داره؟ نایا یبرا
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 دهیپرسدد ریکه ام یدونم چرا اون اسددم یو دوباره خوابمو مرور کردم. نم دوباره
 ادیب ادمیکردم  ی. سعدمیخواب تمرارش کرده بودمو خودم نشن یبود و مدام تو

 ریما نمهی. از اامدین ادمیجز حرکت لبهام  یچیه یگفتم. ول ریبه ام یچه اسددم
خواب هم خودم  یتوبه اون گفتم. چون  یل شددده بود مطمئنم اسددمخوشددحا

؟ بود یاون اسم چ یرو به زبون آوردم. ول یاسم نمهیکردم و ا میاحساس تسل
 بود؟ یاصال اسم ک

س یوقت صحنه آخر  دمیر صدا  ویمیلحظه  نیاومد. آخر ادمی یبیعج زیچ هیبه 
 :دمیدم چرخت ت بلند شدم و دور خو یزده از رو جانیزده بودم. ه

 ....دی. باادیب ادمی دیبود...اون اسم؟ با یک -
لند شدم. دوباره ب رهیخ نیت ت نشستم و به زم ی. رودمیچند بار جو انگشتمو

ور و اون ور رفتم و  نیا دمیکشدد یدسددته از موهامو م هیشدددم و هم زمان که 
 گفتم:

 نبود... نینبود..ا نیاسمش رضا...نه ا -
 ر. به مغزم فشار آوردم.قدم زدم تند ت دوباره

 نبودن... نای....پارسا...نه اایآخرش الف بود....پو -
از  رونیذهنم برق زد. انگار پرت شدم ب یتو یزیچ هی. دوباره ستادمیلحظه ا هی

شا ییجا هیاتاق... و رو  ریز فمویزانو زده بودم و ک نیزم ی. روابونیخ دیبود...
سبز داشت....همون  یمون که چشماه ایدختر...خدا هیاز  یریکردم. تصو یم

ستبود... سادهیاومد تو ذهنم...جلوم وا یکه همش م س د صب نهیبه   یانگار ع
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کاغک که روش شماره نوشته بود  هیگشتم...  یم یزیچ هیبود. من داشتم دنبال 
 اومد...دختره گفت: ینم ادمیشماره  یول
 ش؟یشناس یحاال از کجا م -
بازد ارویهمون  - قا نیاشددتم کردن اکه اون روز  قایو داد....آ  ی...توی...آ

 نبود... نیرضا....نه ا ریاسمش رضا داشت...ام
صو شک  ریت سط اتاق خ شد. حاال من و سرعت که اومده بود محو  به همون 

 شده بودم. رهیرو به روم خ واریجمالت؟ اون دختر؟ بهت زده به د نیشده بود. ا
تابلو شددب  کیسددرم مثل  ین توجمله اال نیمن قبال بازداشددت شددده بودم و ا

 شدم. رت ت آوا ی. کم کم به خودم اومد و رودیدرخش یم یمیتار نیرنگ ب
 من بازداشت شده بودم؟ -
به من داده بود؟  یجمله رو چندبار با خودم تمرار کردم. اون شددماره رو ک نیا

 و گفتم: دمیکوب میشونیپ یتو یمن چرا بازداشت شده بودم. دست
ستم... یم - ستم آخرش به ا یمدون ستگاه لعنت نیدون  یم دایارتباط پ یدم و د

 کنم.
خواب صدا زده بودم  یکه تو یشرو  به قدم زدن کردم. اون اسم یعصب دوباره

صاو نیبا ا س یچه ارتباط ریت شت؟ ک شماره داده بود همون بود  یدا که به من 
صدا زده بودم؟  سمشو  شتن. ول یربط چیه دمیشا ایکه ا  یرا وقتچ یبه هم ندا

سمو  یسع شتم اون ا صو نیا ادیب ادمیدا ا دو ت نیاومد تو ذهنم. هزار جور ا ریت
گرفته رو  مریآلزا رزنیپ هینشددد. احسدداس  دمیعا یچیه یول دمیرو کنار هم چ

شو گم کرده. ناام شتم که خونه  ستامو ب یرو دیدا شتم و د زانوهام  نیت تم برگ
 قفل کردم.
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سم یعنی ص یمممنه ا سمکه تو خواب  شه که کت یدا زدم همون ا  میو عظ یبا
 زنم؟ یکه من صداش م هیاون ک یعنیدرباره اش حرز زدن؟ 

سته بود و شم یمیرو نگاه کردم. تار رونیو از پنجره ب دمیبه صورتم کش یدست
شن م سمون کم کم رو صبح م یآ شت  ستم  ینم گهیشد و من د یشد. دا تون

 دیگم خرتونم ب یم -افتادم.  یرفتن م رونیفردا به فمر ب نیاز هم دیب وابم. با
باره م ده... اون  یاجازه م نهاجازه بده.  میعظ دهیبع یخوام برم. ول ینمردم دو

 مثل سابق رفتار کنم. دیخبر نداره. با یزیکه هنوز از چ
 :دمیت ت دراز کش یخودم تمون دادم و دوباره رو دیتائ یبرا یسر

بکاره برم  یکار هینم تو یمن هنوز دخترشددم. پس م میعظ یبرا - که  بمنم 
 .رونیب

 یفضددا نیخونه و از ا نیاز ا گهیدو روز د یمی دیبه خودم زدم. شددا یلب ند
تونسددت منو به خانواده  یبود م یکردم. آرس هر ک یم دایخفقان آور نجات پ

 برسونه. میواقع
 چمار دیدونه با یباشه خودش م سی. اگه پلرونیخونه برم ب نیاز ا هیفقط کاف -

 کنه!
ضربه به در اتاق  نیا با صبح با چند  شدم و کم کم خوابم برد.  فمر انگار آروم 
 شدم. داریب

 خانم! ساغر خانم! -
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 یبود که دوباره داشت پشت در نق نق م یکت یبا زور باز کردم. صدا چشمامو
 یکرد. به زور خودمو از ت ت جدا کردم. و به سمت در رفتم. در که باز شد کت

 :دمیحال پرس یشت در بود. چشمامو مالوندم و باخم کرده پ
 ؟یکرد داریمنو ب یباز اومد هیچ -

 اخمش باز بشه گفت: نمهیا بدون
 پدرتون کارتون دارن! -
دم. افتا شددبیتمام اتفاقات د ادیو  دیحرز خواب از کله ام پر نیا دنیشددن با

شدم. نگاه کت کی یبرا ضطرب  شماز بود. کاش  یلحظه م ستجو گر و مو ج
شتمو تو یم ستم انگ شمش فرو کنم تا د یتون ه نمنه به من نگا ینجوریا گهیچ

 جاسوس  *و*ض*ی. درو هول دادم و گفتم:
 !امیبرو خودم م -

از جاش تمون  نمهیشدن بود. بدون ا انیدر حال نما یور هیلبش پوزخند  یرو
 هول داد و گفت: ییب وره. درو با کمال پرو

 !نیماده شآقا گفتن کنارتون بمونم تا ا -
گاه  هم رفت. طلب کار هولش دادم و گفتم: یاخمم تو ناخودآ

 !نمیبب رونیبرو ب ؟یچ یعنی -
 مثل ملشیقد و ه نمهیاز رو نرفت و درو فشددار داد و وارد شددد. با ا یکت یول

شد و  ادتریزروش انگار ز یخودم بود ول شد و از کنار من رد  بود. چون درباز 
 ینعیرفتار  نیکه جلوم بود نگاه کردم. ا یحنه اوارد اتاق شددد. بهت زده به صدد

ه برگردوندم و تند ب وموکنارم بمونه. ر یخواسددته بود کت میعظ یچ یبرا ؟یچ
. نهیبب یمضطرب و تو فمرمو کت افهیخواستم فعال ق یرفتم. نم یسمت روشوئ
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 یاقاتف چیبدم که ه یکردم به خودم دلدار یدرو پشددت سددرم بسددتم سددع یوقت
 دویه و کلبتراش یبهونه ا هیخواست بابت قفل بودن در  یم میعظ دیا. شافتادهین

 صورتم زدم: هیمشت آب  اتمون دادم دوت ی. سررهیاز م بگ
دونن و تو کامال  ینم یچیشه. اونا ه ینم یچی! دختر نگران نباش... هنهیهم -

 کنن. یشک نم زیچ چیبه ه یدون یم ییزایچ هیتا نفهمن که تو  یدر امان
شوئ یا نهیس سمت رونیب یصاز کردم و با اعتماد به نفس از رو  زدم و رفتم 

لحظه قلبم  کی دمیکه د یقبل از وارد شددددن به اتاق با صددحنه ا یاتاقم. ول
کرد. انگار عضالتم خشک شد  ینگاه م رمویتحر زیم ریداشت ز ی. کتستادیا

 و زیم یکه مشددغول وارسدد یشددد. خشددک شددده به کت ریو تمام آب بدنم تب 
 به بدن خشک شده ام دادم و لبهامو تمون دادم: یطرافش بود نگاه کردم. تمونا

 ؟یکن یچمار م یمعلوم هست دار چیه -
سرعت از ز یکت سپاچه و نگران  رونیب زیم ریبا  صال د اومد و به من نگاه کرد. ا

شت. دوب ییشدن ابا دهیاز د یعنیکرد  یم تیمنو اذ شتریب نینبود و ا اره به ندا
 باشم: الیخ یب شکردم مثل خود  *و*ض*ی یون دادم. سعخودم تم

 ؟یکرد یم یچه غلط یگفتم داشت -
 هم قالب کرد و گفت: یجلوش تو دستاشو

 .دیندارم به شما جواب بدم. بهتره زودتر آماده ش فهیوظ -
 ی. نگاهمو که به شدت انزجار ازش مستادیبه طرز در اتاق رفت و کنار در ا و

گشددتم و و بر دمیکشدد رونیو رفتم سددمت کمدم. لباسددمو ب گرفتم یاز کت دیبار
 گفتم: یطلب کار به کت
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 ؟یباش رونیب یتون یکه م قهیدق کی -
 زدم و گفتم: یپوزخند و
 ؟یکن یچیاز دستور اربابت سرپ یترس یم ای -
شت. وقت میرفت و در و ن رونیبدون حرز ب یکت سته گکا شدم یب منو  مطمئن 
که آرس داده بودم  ی. به شددماره ادمیخز رشیو زرفتم  زیبه سددمت م نهیب ینم

ش ینگاه کردم. کامال تو س هیحا د. ش یکرد متوجهش م یدقت م یبود و اگه ک
ضمن ا شته بودم که با  یزایچ نقدریدر  شد  ینم گاهدو ن یمیم تلف اونجا نو

 دیفرصددت شددماره با نیکردم در اول یم سددکیر دینبا یکرد. ول دایشددماره رو پ
 شد. یپاک م

بود لباسددمو  یاومدم و همون جور که فمرم مشددغول حرکت کت رونیب یورف
شده کت قهیعوض کردم. دو دق سمو  ین دوباره درو باز کرد. رومو برگردوندم و بر

ش نهیآ یاز جلو شتم و به موهام ک ؟ به نگاه کرده بود زویم ریز ی. چرا کتدمیبردا
 خواب حرز زده بودم؟ یباز تو ایشک کرده بود؟  یزیچ
به کت دمیگز مولب تاق بود از ا سددتادهیکه منتظرم ا یو اخم کرده و بدون توجه 
 :دمیرو شن یکت یبه سمت پله رفتم که صدا میزدم و م*س*تق رونیب

 خانم؟! -
 نگاهش کردم. با دست به ته راهرو اشاره کرد و گفت: میو م*س*تق برگشتم

 طرز! نیاز ا -
 تعجبمو پنهان کنم. نتونستم

 چرا؟ -
 اتاق خودشون هستن! یون توپدرت -
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 .نهیاتاقش بب یخواسددت منو تو یم میاز حد معمول گردتر شددد. عظ چشددمام
از چهره  دیکردم تا شددا یبه کت یمن بسددته بوده؟ نگاه یکه تا حاال به رو یاتاق

و خونسددرد بود. به  یکامال عاد یصددورت کت یبشدده. ول رمیدسددتگ یزیاون چ
 یسع یول تماسترس داش ی. کممیاتاق عظ دادم و راه افتادم سمت یپاهام تمون

بدم.  یدواریخونه به خودم ام نیو رفتن از ا ندهیکردم با فمر کردن به چند روز آ
 :میرو شند میعظ یچند ضربه به در زد که صدا یپشت در اتاق کت

 تو! ایب -
رفتم و گ یدرو باز کرد و به من اشاره کرد که وارد شم. نگاه متعجبمو از کت یکت

 یم ییاراک هیلپتاپش  ینشددسددته بود و داشددت تو زشیپشددت م میتو. عظ رفتم
 برداره گفت: تورشینگاهشو از مان نمهیکرد. بدون ا

 ؟یستادیتو چرا دم در ا ایب -
 بود. پاهامو تمون دادم و رفتم سددتادهیانداختم که هنوز کنار در ا یبه کت ینگاه
 یزیچ هی دیفهم یبود م یککردم هر  یکه من داشتم تابلو رفتار م ینجوریتو. ا

ست که ا ریز سع ینجوریسرم ه کردم خودمو جمع و جور کنم.  یهول کردم. 
شتم یوقت شد. برگ سته  سرم ب شت  سته  با ترس به ودو قدم جلو رفتم. در پ در ب

چرخونده بود و دسددت به  شددویصددندل می. عظدمیدوباره چرخ ینگاه کردم. وقت
شما یمنو نگاه م نهیس ساس مکرد. نگاهمو از چ کردم با  یش گرفتم. چون اح

اتاق. اون بار  لیوسدددا یخونه. نگاهمو چرخوندم رو ینگاهش داره فمرمو م
 بهونه باعث نی. اهیبه چ یچ دمیهول بودم و اضددطراب داشددتم که نفهم نقدریا
 شد که مجبور نباشم نگاهش کنم. یم
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 خوب؟ -
زدن  دید باعث شدددد از هیمنظورش چ دمیفهم ینم قایکه دق میحرز عظ نیا

 نگاه بهش انداختم و گفتم: مین هیاتاقش دست بردارم. 
 ؟یخوب چ -

 با ممث نگاهم کرد و گفت: هیثان چند
 ه؟ینظرت درباره اتاقم چ -

 یبودم نشون نم سادهیمجسمه وا نیکه من ع نجوریباشم. ا یعیکردم طب یسع
م که ودب یریهمون اسدد هیشددب شددتریهسددتم که به اتاق پدرش رفته. ب یداد دختر

مده تو خیتوب یبرا تاق رئ یاو عد شددونه ا یچرخ هی. پس سیا  باال یزدم و ب
 انداختم و گفت:

 ندارم! ینظر خاص -
 تمون داد و گفت: یسر میعظ

 داشته باشه! تیکردم برات جکاب یفمر م -
 تونستم گفتم: یکه م یلحن نیتفاوت تر یب با
 !گهیاتاقه د -
 نمی. راه افتادم سمت ت ت تا روش بشهیحرفا چ نیمنظورش از ا دمیفهم ینم و

 اشاره کرد و گفت: زشیبا دست به م میکه عظ
 نشونت بدم! یزیچ هیخوام  یم ایب -
و کنارش  زشی. مردد راه افتادم سددمت مدیدوباره به سددمت لپ تاپش چرخ و
سمت من چرخوند و بعد ستادمیا شو به  شه رو باز کرد و  هی. لپ تاپ  لویفا هیپو

اول چشددمام گرد شددد و بدنم چنان  هیباز شددد. در همون ثان لیاانت اب کرد. ف
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شد که برا صو هیچند ثان یدچار افت دما   میاتاق عظ ریفمر کردم واقعا مردم. ت
تاق ا یبه سمت کمد انتها کیگوشه از اتاق. سرم اتومات هیداد. از  یرو نشون م

به رو یهمون بود. ول هی. زاودیچرخ تا جع ند مد چ یجز چ  ینم دهید یزیک
ضربه زد رو میشد. عظ صو زیم یچند  شد به اون نگاه کنم. ت و ر ریکه باعث 

شته بود. دق شاره ا میشدم. عظ اتاقکه من وارد  ییجا قاینگه دا صو یا  ریبه ت
 کرد و گفت:

 ؟یدار یحیچه توض -
صو الل سمت م ریشده بودم. ت شزشیدوباره راه افتاد. رفتم  تم. . لپ تاپو بردا
کردن و بعد رفتن. همه رو با وضددوح کامل و  هیکردن. گر پیناخن. تا دنیجو

بعد از گکاشتن لپ تاپ سر جاش خارج شدم.  یمو به مو ضبط کرده بود. وقت
صو میعظ سمت من که مثل م رویت شت و به  ش و لرز ودمب ستادهیا تینگه دا

 کرد. ینگاه م افتمیتا ن رمیبگ زویپاهام باعث شده بود که م
 ساغر؟ یکرد یتو اتاق من چمار م -
ستم چ یکردم و نم ینگاه م مویو بر عظ بر بگم. کامال معلوم بود که داره  یدون

صبان یم یسع شده بود و رنگ رو یکنه ع سرخ  صورتش  شه. چون دوباره   ین
باره کنم دو یلب از لب باز نم دید یبرجسددته شددده بود. وقت یکم شیشددونیپ

 حرفشو تمرار کرد.
ساغر...چرا بدون اج -  یسراغ لپ تاپ من؟ با ک یازه مثل دزدا اومدمنتظرم 
 دم؟یفهم یم دیکه من نبا یبگ یخواست یم یچ ؟یحرز بزن یخواست یم
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نو   یت. حیباق یتونستم حرز بزنم. ذهنم افتاده بود به منف یمن اصال نم یول
 یدادم؟ چ یم دیبا یحیچشددمم اومد. چه توضدد یخودم هم جلو عیمرگ فج

به خطر  یه آرس لو مگفتم؟ از آرس؟ اگ یم دیبا رفت جون من و اون هر دو 
ه ک دیوبک زیم یرو یباالخره از کوره در رفت و مشددت محمم میافتاد. عظ یم

 باعث شد به شدت جا ب ورم.
 ؟یبا توام ساغر! کر -

با تا عظ یجور خشددمم م نیهم دین نه و منو از  یم یهر فمر میزد  خواد بم
ست ش یزل زده بود تو میساقط کنه. عظ یه شت فمر کنم. ول یمام و نمچ  یذا

 نگاهمو چرخوندم و ذهنمو به کار انداختم.
 بهونه بتراش زود باش.... هیدختر  االی -

بامو با ل با یم یحرف دیتر کردم.   یم مصددده نجات م نیخودمو از ا دیزدم. 
 دادم.

 من.... -
 بزنم. من یتونسددتم هر حرف یبود. نم امدهیبه ذهنم ن یچیکردم. هنوز ه ممث

ه ماجرا بگکرم. انگار ک نیاز کنار ا الیخ ینبودم که ب وام ب میدختر عظ گهید
سا یدختر ست زده. با لیبدون اجازه به و  آوردم تا ذهن یم لیدل هی دیباباش د

 رو قانع کنه. میعظ
 ساغر حرز بزن... ؟یتو چ -

 بود. زیبه م نگاهم
که خودمو هنوز دختر عظ نیبهتر ا دمینه شدددا - ...راهش بدونم. میباشددده 

اش تونسددتم بر یم یلیبابام بود...چه دل می...اگه دخترش بودم. اگه عظنهیهم
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پدرو  کیاز همه  شددتریب یآرن....چ یباباشددون م یکه دخترا برا یلی...دلارمیب
 دخترش؟ دوستاش؟ رفت و آمدش... یکنه؟ سالمت ینگران م

 یجورممث ها رو بهتر بود  نیا یکردم. ول یگرفتم. داشددتم خراب م ینفسدد
ض دیبا یدونم چه جور یبدم که انگار نم شینما ست حیماجرارو تو به  یبدم. د

 قطع کنم تا به مغزم فرصت بدم. موینگاه عظ ریتا مس دمیصورتم کش
 بگم! یدونم چه جور ینم -

 خورده آروم شده بود. هیحرز زده بودم  نمهیاز ا یبود. ول یعصب میعظ یصدا
 ه؟یمنظورت چ -

 به اطراز انداختم. ی. نگاهپا به پا شدم یکم
 !نمیتونم بش یم -

 اخمش باز نشد. با سر به ت ت اشاره کرد و گفت: یتمون داد. ول سر
 یچیکه گکاشددتم سددرپ ینیباعث شددده از قوان یخوام بدونم چ ی...منیبشدد -
 ؟یکن
م. کشت یجام جابه جا شدم داشتم وقت م یخورده تو هیت ت نشستم و  یرو

شه...قوان یچیسرپ نشیآره از قوان شق یم نشیکردم. خود شق و عا  یگفت...ع
لحظه احسدداس کردم تنها راه  کی....لی...مالقات و شددماره تلفن تعطلیتعط

راه. نگاهمو دوختم به دستام و با مظلوم  نیقانعش کنم. با هم دیبا نهینجاتم هم
 لحن مممن گفتم: نیتر
 خواستم با آرس چت کنم... یمن م -
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 یداستانو بسازم. نم هیدادم که بق یاشتم به خودم وقت مدوباره ممث کردم. د و
 ینم سدکیخوب بهتر بود ر ینه. ول ایاسدم آرس اوردم درسدته  نمهیدونسدتم ا

لپ تاپش  یهم تو یا گهید یزایچ دیشددد. شددا یدروغم رو م دیکردم. شددا
شا شت.  سر تا تهش. عظ نیممالمه ب دیدا  دید یوقت میما دو تا رو خونده بود 

 باره با تحمم گفت:ساکتم دو
با یبهش بگ یخواسددت یم یچ ؟یزن یحرز م هیچرا نسدد -  یم دیکه من ن

 دونستم.
 افتادم. چشمامو به هم فشردم و لب باز کردم. یبه چه خفت ایخدا

شم اومده بود. م - ساس م یازش خو ستم بهش بگم. اح کردم اونم منو  یخوا
ق و ...عشدنیگفته بود...شدما نمشیقرار بکارم بب هیخواسدتم  یدوسدت داره. م

 ...لیتعط یعاشق
 حرفم: نیب دیپر
 باور کنم؟ دیبا -

ستامو سع چوندمیهم پ یتو د سع یو  شه.  ردم ک یکردم لحنم متقاعد کننده با
 بابام: یبکارم جا مویواقعا عظ

 دیگم. اون روز که رفتم خر یراست م نینیبکارم بب امیاالن براش پ یخوا یم -
کنم. چون  داشیمن نتونستم پ دمیشا ای...امدین ی.ول..میپاسا  قرار گکاشت یتو

 نیاز اون دوتا هم بپرس نیتون ی....مومدیاون دوتا قول تشن همراهم بودن جلو ن
عه پشدد هیکه  مدم خونه. از او مونیدف چت  گهیروزم د نشددددمو او هاش  با

 ...نیچک کن نیتون ینمردم...خودتون م
 و گفت: دیکوب زیم یمحمم رو می. عظدیحرفم که رس ینجایا
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س - س دیساغر...چطور....؟مگه من نگفته بودم نبا یچطور تون باط ارت یبا ک
 ...هان!!!یبرقرا کن

رفتم.  یتا آخرش م دیخودم جمع شددددم. حاال که شددرو  کرده بودم با یتو
 مظلوم کردم: تیدوباره زبونمو به کار انداختم لحنمو به حد نها

هام...کسدد - ته شدددد یمن تن ندارم...خسدد که هرو  مام  قت  چیم...شدد و
 م تلف... یمن پر شده از قانون ها ی...زندگنیستین

دم و بگم. طلبمار نگاهش کر یچ دیدونستم با یم گهیسرمو باال گرفتم. د بعد
 داد زدم:

وحشدتناکتون...همه  یشدماسدت...شدغل شدما و اون کارا ریو همش تقصد -
خواد  یمنم دلم مکنم.... یزندگ یعاد یذاره منم مثل دخترا یکه نم ناسددتیا

خود شددما هم  یکنم..حت یدخترا عاشددق بشددم...ازدواج کنم...زندگ هیمثل بق
 بود؟ ی...اون کدمید تورویمان یکنن. من اون عمس رو یم یزندگ نیدار

من بدون ممث ادامه  یلحظه وحشددت کرد ول هیمهلت ندادم. نگاهش  بهش
 دادم:

و عمس اون  *و*ض*ی  نیگرمه.. زن گرفت گهید یجا هیدونستم سرتون  یم -
 ....یرو نیرو گکاشت

 و داد زد: دیمنفجر شد. از جا پر میحرفم انگار عظ نیا با
 اسم... ی....حق نداریخفه شو...دختر...خفه شو...تو حق ندار -

گاه دستام رو نقدریا صداش  گوشام رفت. یبلند بود که ناخودآ
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باعث شددد که  نیوارد اتاق شددد و هم یموقع در به شدددت باز شددد و کت همون
صفه رها کنه و جاش ع میعظ شو ن تند  ینفس نفس بزنه! کت یگاو زخم نیحرف

 ی. کتدیکشدد قیچند تا نفس عم میبه سددمت من اومد و دسددتمو گرفت. عظ
م هش  گا به  ین ظ هیکرد.  ع خاص... لت  خودش  میحا به  باالخره 

 لب زمزمه کرد: ریکرد و ز اراومد...خشمشو مه
 بلند شو برو تو اتاقت. -
چشددماش به من زل زده بود نگاه کردم.  یدرد وحشددتناک تو هیکه با  میعظ به

و بلندم کرد. راه افتادم  دیدسددتمو کشدد ینگاه منم واقعا م*س*تاصددل بود. کت
 سمت در.

 وابه گند بوش ب نیدو روز صبر کنم تا ا یمی دیحاال با یلیبد شد. خ یلیخ -
 رفتن بهونه جور کنم. رونیب یتا بتونم برا

 یدرست زمان یبدم. ول یکردم خودمو دلدار یم یفمر بودم و داشتم سع یتو
شتم از در خارج م صدا میشدم عظ یکه دا سته به نظر  ییبا  که خش دار و خ

 گفت: دیرس یم
. در یضدرور یلیمگه در مواقع خ ،یرفتن ندار رونیحق ب گهیدر ضدمن...د -

 همراهت باشه. هیبه سا هیسا دیبا یاون صورت هم کت
شد. کت لیتحل میانر  امتم شل  ش یرفت.پاهام  ستمو ک اتاقم.  یو بردم تو دید
 اتاق و گفت: یتونستم حرز بزنم. هولم داد تو ینم گهید یحت
 جا بمون! نیهم -
دادم و همونجا سددر خوردم و  هیبه در تم یحال یدرو بسددت و تند رفت. با ب و

 نشستم. نیزم یرو
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 شدم. یتمام شد. زندان -
 کی که انگار یدیهام فمر کردم. به ام یوهام گکاشتم و به بدب تزان یرو سرمو

 لحظه خاموش شد.
کار  یجغد صفت کت یچشما ریخونه ز نیرفتن از ا رونیندارم. ب یراه گهید -
 .هیمممن ریغ

شم. واقعا انر  ینم ستم از جام بلند  ش میتون تاد. بود. تمام تنم به لرز اف دهیته ک
قفل  یوت دی. برگشتم و به در اتاق نگاه کردم. کلکردم ینم تیاحساس امن گهید

 اتاق چرخوندم. یهم نداشتم. نگاهمو تو یخصوص میحر گهینبود. د
 داشته باشه؟ نیهم دورب نجایمممنه ا -
شت که پ یلیاتاق کرده بودم و م صوصا موبا نیا یکه تو ییکارها یادآوری با
 ر ب*غ*ل کردم.ام گرفت. زانوهامو محک ت هیکرده بودم گر میقا زیم
 بودن همون موقع اومده بودن سراغم... دهی. اگه دستینه مممن ن -

 چنگ زدم... موهامو
 کرد. ینگاه م زویم ریز یپس چرا کت -

سمت م چهار ست و پا به  شتمو با آب دهن تر دمیخز رشیرفتم. و ز زمید . انگ
 یه گاهد کبو ییزایمهم نبودن. چ زایچ هی. بقدمیشماره کش یکردم و تند تند رو

جور احساس  هیموندم.  رینوشتمشون. همون ز یاومد و اونجا م یذهنم م یتو
 رونیب زیم ری. از زمداد یهر جورشددده به آرس خبر م دیداد. با یبهم م تیامن

لباسددا کردم و  نیو رفتم سددمت کمدم. جلو کمد زانو زدم و دسددتم و ب دمیخز
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ستمو ب نمهیکردم. بدون ا دایپ لویموبا شنش کردم و تند ارمیب رونید  امیپ هی. رو
 نوشتم:

رفتم تو اتاقش. بهش گفتم از آرس خوشم  دهیداشت. فهم نیدورب میاتاق عظ -
سا  باهاش قرار بکارم. ول ستم تو پا اور . فمر کنم بومدهیاون ن یاومده بودم خوا

 . االن به شدت ت ت نظرم.رونیاجازه ندارم برم ب گهید یکرد. ول
ستادم.  امویپ و س یوقتفر شدم ر شار  موبادهیمطمئن  شش کردم.   لی. خامو

شت تمام م روز مبادا. از  یکردم برا یم رهیمقدارو هم ذخ نیهم دیشد. با یدا
 ندیدر حال د ینیکه اگه دورب دمیکشدد رونیب یجور نیهم یزیچ هیکمد  یتو

. سرمو به ادمد هیتم واریت ت نشستم و به د ینباشه. رو زیمن باشه شک برانگ
 .دمیکش یقیچسبوندم و آه عم رواید
 آرسه! دمیاالن تنها ام -

شدم و با ترد رونیاز خونه ب میعظ یکردم و وقت صبر ت کمد سم دیرفت. بلند 
 نیراهرو رو چک کنم و بعد برم سراغ کمد. اگه دورب یبرم تو دمیترس یرفتم. م

شدددم و با چند نفس  الیخ یب نیهم یشددن. برا یاتاقم باشدده مشددموک م یتو
 یمیکردم. با اون  دایپ لویبه سددمت کمد رفتم. جلوش خم شدددم و موبا قیعم

اال روشن بشه و ب لیور و اون کردم تا مشغول باشم. تا موبا نیدستم لباسارو ا
صداها  یقلبم تو حلقم م ادیب شمو داده بودم به راهرو تا بتونم  زد. هم زمان گو

 بدم. جواب اومده بود: صیرو تش 
ر ه دی. بایخبر از خودت بده که مطمئن بشددم خوب هی یبد شددد! فور یلیخ -

 !یکن دایپ رونیبه ب گهیراه د هیجور شده 
 نوشتم: تند



wWw.Roman4u.iR  620 

 

 کنه. یلحظه هم ولم نم هی یندارم. کت یراه چیفعال خوبم. ه -
 .یبمن یفمر هی دیبا ستین یچاره ا -
 هم گرفتن. وترمویکامپ ی...حتشهینم -

حه بود انداختم رنگ سددبزش حاال صددف یکه باال یکوچم یبه باطر ینگاه
 شده بود. ینارانج

 .شهیهم داره تمام م میشار  گوش -
 ه؟یچ تیمدل گوش -
 هاست. یلمس نیسامسونگ از ا -
 ؟یشار ر نداره کش بر یاونجا کس -
 !دنیمو جابه جاشه همه فهم هی نجایشه کش رفت. ا یاگه داشته باشه هم نم -
اهرو ر یتو ییپا یبتونم صددددا نمهیاز اقبل  یکردم ول یخاموش م دیبا گهید

شدمیشن شت زده گو سا نیرو ب ی. وح  ونریاز کمد ب یزیچ هیچپوندم و  لمیو
 بود. ستادهیجلو ا یکت ستادمیا ی. وقتدمیکش

 حمام؟ نیبر نیخوا یم -
دسددتم بود به اجبار سددر تمون  یحوله ام که تو دنیدهنمو قورت دادم با د آب

بود که شددار  نداشددت و همون جا روشددن  یلیوبام شیتمام فمرم پ یدادم. ول
 گفتم آره. اومد سمت کمد و گفت: یمونده بود. که کاش الل شده بودم و نم

 بکار برات لباس آماده کنم. -
 اخم کردم و گفتم: ی. فوردمینمش غیبود که ج ییخدا یلیخ
 .ستمیخودم چالق ن -
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سمت  و برگشتم چوندمیدستم بود و پ یراه متوقف شد. منم حوله رو که تو نیب
شد.  یرفت و گم نم یبود. چرا نم ستادهیچوب همون وسط ا نیکمدم. هنوز ع

 تم:کردم. برگشتم و بهش گف نییو لباسامو باال پا ستادمیکمد ا یجلو یعصب
 .امیبرو دوش آب گرمو باز کن. تا م -

ند گاهم کرد. نم چ مث کرد و ن ظه م  هی یکردم کت یدونم چرا حس م یلح
 گفتم: یدونه. برگشتم و با همون لحن دستور یم ییزایچ
 !گهیچرا خشمت زده؟ برو د -

و احتمال لو رفتن رو فراموش کردم و  نیتمون داد و رفت. با رفتنش دورب یسر
اومده بود.  امیهنوز روشددن بود. سدده چهارتا پ یزدم. گوشدد رجهیکمد شدد یتو

باس دسددته ل هیتند حوله ام چپوندم و تن  بیج یتو لوی. موبادیلرز یدسددتام م
سمت حمام. کت شتم و رفتم  شت م یبردا  نیرتفاوت ت یب. با رونیاومد ب یدا

حمام پرت کردم. اممان  یکه بلد بودم از کنارش رد شدددم و خودمو تو یحالت
 یسر رن؟ینظر بگ ریرو هم ز نجایا یهمه پسدت باشدن که حت نیداشدت که ا

خودم تصددور  یخونه برا نیاامن  یرو تنها جا نجایکردم ا یتمون دادم و سددع
 خودندم: امارویو پ دمیکش رونیحوله ب بیاز ج لویکنم. پس موبا

 .رونیب یایو ب یکن دایراه پ هی دیبا -
 .رونیب یایب دیدختر؟ با یفهم ی. ممیندار میما فعال اممان دخالت م*س*تق -
 !یکن دایراه پ هی یتون یمن مطمئنم م -
 !رونیب ایب یسرمه از خونه لعنت -

شک شد. نم یتو ا شمام جمع  شدار چ یامایپ نیا یدونم تو یچ سر ه  یسرا
ضم بگ یبود که باعث م شت ا ی. نمرهیشد بغ منو از  بود و یک امایپ نیدونم پ
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 به روم باز دیاز ام یحرفش انگار که در نیبا کوچمتر یشددناخت ول یکجا م
 شد. جوابشو دادم. یم
 کنم! یم مویتمام سع -
که مممن  ی. هر راهرونیب امیردم. تا خودمو بشدورم و برو خاموش ک یگوشد و

هم که به  یمسدد ره ا یکردم.چه راه ها یبررسدد رونویبود بتونم از خونه برم ب
ه ب یدیام دیکه بود نبا ی. هر چرونیمصددمم بود که برم ب ی. ولدیذهنم نرسدد

 میقتونه دخالت م*س*ت یاومدن آرس داشددته باشددم. خودش گفت فعال نم
 بمنه.

ار ب هیبود کردم.  دهیرس یزدم. هر کار به ذهنم م یوز بود که داشتم زور مر سه
به دل درد و ا قدریخودمو زدم  مه ببرنم دکتر ول ن تا بل له کردم  نا ب یاه و  به با ا 

را اخترا  کرده بود. دکت گهیمدلو د نیدونم ا ی. نمادیجاش زنگ زد به دکتر که ب
که راه م ندارن  طب  گه م ن یافتن م یم مد و منم کلرن خو  یه مردم. دکتر او

شمر برنامه ماهانه ام نزد سر هم کردم. خدا رو  بود و دکتر هم گفت  کیدروغ 
س به آر امیپ هیناموفق  اتیعمل نیو مسمن داد و رفت. بعد از ا هیمال هم دیشا

 دادم:
 تالشم با شمست رو به رو شد. میاو -
ش نمهیبدون ا و کردم. روز بعد مدام  رو خاموش یمنتظر جواب آرس بمونم کو

خوام برم  یو بعد هم نق زدم که حوصددله ام سددر رفته و م دمیخونه چرخ یتو
 یو اجازه نده نم ادیخان ن میخانم پاسددبان نکاشددت و گفت تا عظ ی. کترونیب

جا غ یکه نم ممیشددده. عظ که فمر م بشیدونم ک  نیا ردمک یزده بود و من 
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جوره  چیبرخورد کردم که ه یاسددم کت به یا مانع رونیکه بزنم ب تهیموقع نیبهتر
تاه نم مد. هر چ یکو باز یاو به مظلوم  ند قطره  یغر زدم و خودمو زدم  و چ
شمم ر شد حت یجواب همون بود. کت  تمیا ضر ن خودش از  یبا همراه یحا

 یکرد که دلم م ممهمون یپوزخند اسددداسدد هیهم  تی. در نهارونیخونه برم ب
موق  یرو هیقع به خودم قول دادم اگه . همون مونییپا ارمیخواسددت فمشددو ب

س هیکنم قبلش حتما  دایخونه پ نیاز ا رونیبه ب یراه هیشدم  سا  نیز اا یحال ا
 اس دادم و نوشتم: هی. مثل بار قبل فقط رمی *و*ض*ی بگ یکت
 بازم نشد. -
 جواب کوتاه که اومد: هی و
 بجنب سرمه! -

 نمایزنگ زده. ه*و*س سدد یمی نمهیمنوال. به بهونه ا نیبعد هم به هم یروزها
ستم خ یندارم م وتریکردم. حاال که کامپ شک  یلیخوام برم کتاب ب رم. پو خ

صص پوست و هر فمر  یسوزه وم یشده و بعد از حمام م خوام برم دکتر مت 
امتحان  روخونه باشدده  نیدادم مجوز خروج من از ا یکه اممان م یاحمقانه ا

 ییرفتم حمام. چون تنها جا یشدم م یو مکردم و هر بار که با شمست رو به ر
 ود:کلمه ب هیفقط  اممیبدم و پ امیتونستم به آرس پ یبود که بدون ترس م

 نشد! -
 داد: یم یجواب هیاونم هر بار  و
 بشه! دیبا -
 !اریبهونه ن -
 !یتون یبچه نشو م -



wWw.Roman4u.iR  624 

 

نبردم به شدددت دچار  شیاز پ یهفته و بازم کار کیشددد  ی. وقتزایچ نیاز ا و
داده بودم آالرم تمام شدن  امیکه به آرس پ یبار نیضطراب شدم. چون از آخرا

ندم و  امیهر بار بهش پ گهیباعث شدددد که د نیهم فعال شدددده بود و ا یباتر
بر بمنم بهش خ رتونسددتم کا یکه نم یفاصددله بندازم و هر دو سدده بار نوشددنیب

از  . بعدیبعد ینقشدده ها یبود برا ییرویکوتاهش انگار ن یجوابا نیبدم. هم
برداشتم و رفتم حمام. دوباره  موییزدم به در بسته خورد گوش یدو روز که هر چ

شدم. هل م ستادم. منتظر جواب  شد رو براش فر زدم که زودتر  یهمون کلمه ن
خواسددتم جواب آرسددو  ی. هم مودب یجور دوگانگ هیرو خاموش کنم.  یگوشدد

دارم. هم ترس از دسددت دان تنها  رونیبه ب یبدم که راه دیب ونم و به خودم ام
 و متظر جواب بودم که باالخره اومد: دمیجو ی.ناخنمو ممیراه ارتباط

ست که جواب نم - شه هات احمقانه ا خورده مغزتو به  هیده.  یمن مطمئنم نق
 کار بنداز.

دونسددت من تو  یکه نم یاز جوابش. اون لعنت نمیهمه منتظر مونده بودم. ا نیا
 دیکنم که من همون سدداغرم و هم با ینقش باز دیهم باهسددتم.  یطیچه شددرا

. م بغض کردم. رونیکردم برم ب یم دایپ یراه هیبدون مشددموک شددددن اونا 
هام آب م یدرحال حه گوشدد دیچم یکه از مو گاه کردم. ا یبه صددف قدرین  ن

شددماره آرس و گرفتم. به محض زنگ خوردن  یناراحت شددده بودم که حرصدد
 جواب داد:

 اه کردم...نگو که اشتب -
 که تونستم بگم: یتنها کلمه ا یباز کردم ول دهن
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 من... -
نگاه  یگوشدد کیخاموش شددد. با دهن باز مونده به صددفحه تار یو گوشدد بود

صددفحه  یکردم. با وحشدددت چند بار دکمه پاورو فشدددار دادم و با حرص رو
ش شت ک شده بود. نم لی! موبایچیه یچی! هیچی. هدمیانگ دونم  یخاموش 

 زل زدم و بعد ناباورانه گفتم: لیبه صفحه خاموش موبا هقیچند دق
 خاموش شد! -

کرد.  ی. مغزم اصددال کار نمدمیصددفحه کشدد یلرزونمو دوباره رو یها دسددت
دونم  یدستم. نم یتو یجور بهت زده نشسته بودم و زل زده بودم به گوش نیهم

 زد به در و گفت: یچقدر اونجا مونده بودم که کت
 ؟ساغر حالت خوبه -

ب جوا بمویج یچپوندمش تو یحال یگرفتم. با ب ینگاهمو از گوشدد سددسددت
 دادم:

 !یدست از سر من ور دار شهیخوبم! م -
شرو  به گر یب و انه احمق نقدریا دیدادم. نبا یکردم. به خودم فحش م هیصدا 

و مونده ر یبهش بگم نشددد. شددار  باق یه نمهیا یبه جا دیکردم. با یرفتار م
 نیخواسددت از دسددت ا یداشددتم. دلم م یشدددم نگه م یفق مکه مو یوقت یبرا

 نیا گفتم یم ودمدادم به خ یم امیبموبم. هر بار که پ وارید یحماقت سرمو تو
ش سراغ گو ستم  م با هر بار که بهانه ها یرم. ول ینم میبار آخره دفعه بعد تا نتون

فتن گر یر شدم که تنها راه دوباره ان یم دیناام نقدریشد ا یشمست رو به رو م
 یاهال از ریغ یبا کس نمهیکننده آرس. به ا داوریام یها امیبرام شده بود همون پ
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ار چم دیحاال با ینگرانمه! ول نجایاز ا رونیب یخونه هم ارتباط دارم و کسدد نیا
 کردم. یم
ش یبدخت با سمت اتاقم رفتم. رو دمیلباس پو سالنه به  سالنه  ت دراز ت  یو 

 به خودم گفتم: یدیو در اوج ناام دمیکش
 .یخونه باش نیهم یآخر عمرت تو دی. تو باریسرنوشت رو بپز -

شدددم که دسددت از تالش  دیناام نقدریاز اون روز و خاموش شدددن موبال ا بعد
سع شتم.  شم  یکردم تو یبردا  دختر آروم و حرز گوش هینقس اغر فرو برم و ب

ده ش تیاهم یب برام زیهمه چ گهید یول دمید یرو م میو عظ یکن. تعجب کت
دم کر یم یشدم و با سماجت سع یم رهیبود. شبا تا مدت ها به سقف اتاق خ

مر دختره ف نینگران ا رونیکه اسمش سرمه است و به آرس که اون ب یبه دختر
 نمنم.

 یگکشت. دو روز یمن م یالیخ یداشتم. دو روز از ب یبیصبح دلشوره عج از
با  یکار چینمرده بودم ه یکه سددع  یبچه آروم و ب هیمثل  نمهیوجود ابمنم. 

شده بودم ول سر  سا هیسا یبازم کت یدرد  چیبا من بود. رفتاش و لحنش ه هیبه 
دم. ش یزندان نجایا اکردم واقع یدوستنه نبود و اون موقع بود که تازه احساس م

 یقکردم که اتفا یم نیینشددسددته بودم و کانال ها رو باال و پا ونیزیتلو یجلو
ود. خونه نب میاومد در خونه. عظ یمیبود. عصددر بود که  بیعج یلیافتاد که خ

ه نم داده و دار میکه با اونا مشترک دار یواریگفت د یها بود. م هیاز همسا یمی
ما مشددمل  یلوله ها نی. از اداره آب اومده بودن ببهکن یاتاق اونا رو خراب م

 یمی یرفت تو م*س*تاصل شده. چند بار یحساب یکه کت دمید ینه! م ایداره 
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کامال نم برداشددته بود و معلوم بود. مدام با  واری. درونیاز اتاقها و دوباره اومد ب
قدم م  گهیاز مواقع د یلیمثل خ یگرفت. ول یم مویزد و شددماره عظ یتلفن 

 یاومد. نم یداد. از اون طرفم. زنگ خونه مدام به صدا در م یجواب نم میعظ
شوره ا صبح د یدونم چرا دل شتم و اکه از  حس  هیکه افتاده بود برام  یاتفاق نیا

 ینم ادمی. میخونه اومده بود نیکه به ا یمدت یبه وجود آورده بود. در ط بیعج
س سا نیزنگ ا یآد ک شه. با هم شت یرفت و امد چیه ها هیخونه رو زده با  میندا
اتفاق انگار به خونه سددوت و  نیگرفت. حاال ا یاز ما نم یهم سددراغ یو کسدد
 داده بود. جانیه کور ما

بود  یتمام حواسددم به کت یبه کارم ادامه دادم ول ارمیخودم ب یبه رو نمهیا بدون
 رفت و برش داشت: فونیتند به سمت آ یکه با قدم ها

 بله! -
... 
 یاجازهصدداحب خونه کسدد یتونم ب یفقط خدمتمارم نم نجایآقا من ا دینیبب -

 رو راه بدم.
.... 
رو گکاشددت و رفت سدمت  فونیبا حرص آ یتگفت که ک یدونم طرز چ ینم

 هم تابلو نباشه گفتم: یادیز نمهیا یدم در. برا یچوب لباس
 شده؟ یچ -
 به من کرد و گفت: ینگاه یکت
 دو خونه نم داده. نیب واریگه د یاومده م هیهمسا -



wWw.Roman4u.iR  628 

 

ساختمان ب و صله دو رونیاز  ش دمیزد.بالفا شت  شمیو  شهیپ ردم. نگاه ک یوا
بست شالشو درست کرد و بعد هم درو  یمانتوشو م یه هاهمون جور که دکم

که کت و  مید یرو م یشددددم. مرد رهیکردم و به در خ زیباز کرد. چشددمامو ر
ش شت حرز م دهیشلوار پو شته بود  یزد و کت یبود. دا ار انگ وهم درو نگه دا

س یم س دیتر سر با  یتو. ول ادیدرو هل بده و ب یک ست و  مرد فقط با حرکات د
 هیت که داشدد نمیرو بب گهیمرد د هیرز زد. بعد کنار رفت و من تونسددتم ح یکت

فرم  لباس هیکارت و گرفت و نگاه کرد. مرد  یداد. کت ینشددون م یکارت به کت
با اون مردم حرز زد و یزیچ نیهمچ ایکار  ریرنگ تنش بود. مثل تعم یآب  .

ساختمان اومد. منم دو یزیچ سمت  ست و دوباره به  سر  دمیگفت و درو ب و 
ستم. نم ش شتم.  جانیه نقدریدونم چرا تو اون لحظه من ا یجام ن لحظه  کیدا

از  دیراه داشت. با رونیمرد االن به ب نیذهنم روشن شد. ا یمثل برق تو یزیچ
که  درو باز کردم یاز جا بپرم کت نمهیدادم. قبل از ا یم امیاون به آرس پ قیطر
هم بود و کامال معلوم  یاش تواخم یخودمو جمع و جور کردم. حسدداب یفور

. دوباره به سددمت تلفن رفت و تماس گرفت. رهیبگ یمهم میتصددم دیبود که با
ش یدوباره جواب یوقت شد. گو شت و به من نگاه کرد.  یداده ن شت و برگ رو گکا

 متعجب گفتم:
 ه؟یچ -
 !نییپا یا یهم نرفته نم اروی نیبلند شو برو باال. تا ا -

 کردم و گفتم: یپوف
 لولوه؟ -
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 دارم! تیکه من مسئول دیدون ی. خودتون مدیخانم با من بحث نمن -
شدم. ا یا شونه صت بود که نبا نیبهتر نیباال انداختم و بلند  ستش  از دیفر د

که درو باز کرد و به مرد  دمیشددن یرو م یکت یدادم. تا پله آروم رفتم. صدددا یم
 گفت:

 تو. ادیکار ب ریفقط تعم -
شتم تو جرئت سته بود.  نیدورب یاهرو بدوم. ماجرار یندا ست و پامو ب  هیبد د

 نوشتم: رشیبرداشتم و روش شماره آرس و نوشتم و ز کیکاغک کوچ
 تمام شده! میشار  گوش دیشماره خبر بد نیدارم به ا اجیمن به کمک احت -
زدم. از  رونیموهام انداختم و از اتاق ب یکاغک و چند بار تا زدم شدددالمو رو و

گار اومد. ان یبلند حرز زدن مرد م ینبود. صدا ی. کسدمیه سرک کشپل یباال
 .زدیحرز م لشیداشت با موبا

 آره من االن...درست کنار منطقه مورد نظر هستم. -
... 
 ...داستیطرفم پ نینم کامال ا -

... 
 الو... -
شرو  کردم به جو و شد.  ستم  یناخنم. چطور م دنیبعد ممالمه اش قطع  تون

 یم سددکیر دیبفهمه. در هر صددورت با یکت نمهیه طرز بدون اکاغکو بدم ب
 نیی. چند پله رو پادمیخر یرو به جون م یشدددن توسددط کت دهیکردم و خطر د

صدا ضح م یرفتم.  ص نقدریدونم چرا ا یاومد. نم یمرد بلند و وا  حبتبلند 
 کرد. یم
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 متون ی. مرمیتماس بگ دیبا شددهیداره تمام م میخوام. شددار  گوشدد یعکر م -
 بزنمش به برق.

سمت پر دمیاومد. مرد رو د یزمزمه کت یصدا کنار پله اومد. من اونا  زیکه به 
 به برق زد: لشوی. موبادنید یاونا منو نم یول مید یرو م

 که نداره؟ یبزنم به برق اشمال مویگوش نجایا -
 آقا! رین  -
 بلند ادامه داد: یبا همون تن صدا یرو به کت و
 شه! یشت لوله رد نمپ نیاز ا نیگفت -

 :دمیرو شن یکت یعصب یکره. صدا یفمر کرده بود کت طرز
 اطال  ندارم. یزیخونه و من از چ نیا یتو میمن که گفتم آقا ما تازه اومد -
 دیما قبل از هر کار با یمشمل از ساختمان شما نباشه ول دمیدرسته! حاال شا -

 مشمل از کجاست. نمیبب میکن یبررس
 چمار کنم؟ دیاالن من با -
 کنتور کجاست؟ -
 شما! دیبدون دیکه با نویدم در. ا رونیهمون ب -
 به من! نیکنتورو نشون بد شهیبله! م -
 !دیبفرمائ -

 چیاومد و من ه یپشددت سددر مرد م یبد بود. کت یلیخ نیرفتن و ا یم داشددتن
پا م یتونسددتم بمنم. رو ینم یکار به  پا   طرز زنگ یکردم که گوشدد یپله 

 :شیکرد و برگشت سمت گوش یرد عکرخواهخورد. م
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 بله! -
 نشده! داینه هنوز مشمل پ -
 قرار دنبالش رفت. یهم ب یحرز زدن راه افتاد سمت در. کت نیح
م کن یده....خانم من کنتورو نگاه م یخوب آنتن نم نجای.. ایلحظه گوشدد هی -
 مشمل کجاست. مینیبب میا یرم. بعد دوباره م یم
 اد:ادامه د یگوش یتو و
 !شهیم یچ مینیبب دیآره! با -
 نیی. به خودم تشددر زدم و از پله پایاز در خارج شددد و پشددت سددرش هم کت و

کردم  یهنوز مهلت داشتم. مغزم کار نم یعنی نیخونه بودن ا یاومدم. هنوز تو
و انگشتمو گاز  دمی. دور خودم چرخوارید یخواست سرمو بموبم تو یو دلم م

 گهیبود. د موندهشدم. شار ر مرد به برق جا   موبیملحظه  هی یگرفتم که برا
سددمتش و از برق جداش کردم.  دمیچمار کردم. با سددرعت نور دو دمینفهم

لحظه  هی یبرا یسددمت پله ول دمیخورد. دو یمن م یبدون شدددک به گوشدد
 :دمیترس

 ؟یباشه و برگرده چ ادشیاگه مرد  -
رفته بودمش که انگار دسددتم کردم. چنان محمم گ یبه شددار ر تو ینگاه مردد

نگاه کردم.  ورونیباال رفتن از پله رفتم سمت پنجره و ب ینفسم بهش بنده. به جا
شت م شار رش ا ادشی یعنی نیرفت و ا یمرد دا ستیرفته بود  لم د ی. تونجا

درو  یزد. تا کت یحرز م یدر با کت یبهش التماس کردم بره. هنوز داشت جلو
 سدمت پله. دمیصدبر نمردم و دو گهیزنده شددم. دببنده و مرد واقعا بره مردم و 

سددمت حمام.  دمیو دو بمیج یچپوندم تو لویبرداشددتم موبا لمویحوله و وسددا
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که انگار هزار ک یچنان نفس نفس م با ترس و ترد دهیدو لومتریزدم   دیبودم. 
ش شوق تو تراح یلیخ یزدم. وقت یشار  رو به گو شد.  صل  م دل یبهش مت

رو روشن کردم و با روشن شدن صفحه  یلرزون گوش ی. با همون دستادیچیپ
 دلم التماس کردم: یاز ته دل ذوق کردم. تو

 شار رشو جا گکاشته! ادین ادشی یزود نی...مرد به اایخدا -
زنم بتونم حرز ب نمهیشماره آرسو گرفتم. قبل از ا یمحض باال اومدن گوش به

 آرس بود که گفت:
 دستت. دیپس شار ر رس -
 :دیلرز یو حاال هم تعجب صدام م یخوشبغض و  از
 اون مرده؟ -
 هممار ما بود! -

 زد: یام گرفته بود. آرس نق م هی. خسته شده بودم گردیلرز یم لبام
 سرمه؟ رونیب یآ یچرا از اون خونه نم ؟یکن ینم یکار چیتو چرا ه -
 اومد. یصدام باال نم یخواستم حرز بزنم ول یم
تو  ینباشدده. ول ادتیاالن  دی. شددایکارا کرد یلیخ اون مغزتو بمار بنداز. تو -

 یکنه.م یبا همون کله ات که االن اصددال کار نم یجون سدده نفرو نجات داد
 گم؟یم یچ یفهم

 کردم: دایگرفت و باالخره صدامو پ حرصم
 شه! ینم -
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ش میم*س*تق میتون یما نم ؟ی! باالخره که چمیشه ندار ینم - . میوارد عمل ب
 که اتفاق به نظر برسدده. و ی. جورمیتو رو از اونجا دور کن میم*س*تق ریغ دیبا

 آد. یاز دست ما بر نم یکار چیه رونیب یایتا ن
 کردم صدام باال نره گفتم: یم یکه سع یو درحال دمیباال کش دماغمو

ش یچقدر بدب ت یدون یشما که راحته. نم یآره گفتنش برا -  نجایا . مندمیک
نه تو که مدام  یزندان ره به من دا یمنی...فمر مرونیب ایب یگ یبه من مشددددم 

 گکره! یخوش م نجایا
شک ر نیسرمه ا نیبب - خوره! تا مغزتو به کار  ینم یدرد چیبه ه  تنایادها و ا

 ؟یدیفهم یهمون تو موند یننکاز
 داد زدم: بایتقر یعصب

 حرز نزن! ینجوریبا من ا -
شد. ول یتو صدام شده بودم.  یحمام اکو   دهیجونم به لبم رس گهیدانگار خل 

 گوشم داد زد: یتمام تو ییبود. اونم با پرو
 کی. ده روزه تیخاصدد یزنم. دختره ب یمن هر جوردلم ب واد با تو حرز م -

 !یعده آدمو عالز خودت کرد
د. ز یحرز م ینجوریکرد. چرا با من ا یم ینیقلبم سددنگ یانگار رو یزیچ هی
 گفتم: هیرتونستم داد بزنم. با گ ینم یحت گهید
ص یب -  نجامویمن ا نیدون یهمه مدت م نیو اون هممارات که ا ییتو تیخا

 .نینمرد یکار چیو ه
ما نم - . اصددال قرار نبود تو اونجا میاالن وارد عمل بشدد میتون یدختره نفهم 

 !یفهم یم نویا یاونجا باش دی...تو نبایباش
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 کردم. یزد و من فقط هق هق م یم داد
 .رونیب ینه تا حاال ده بار از اونجا اومده بودوگر  یعرضه ا یب -

تم صور یامو رو گهیزد. دست د رونیمحمم فشردم که خون ازش ب نقدریا لبمو
 زدم گفتم: یکه نفس نفس م یو درحال دمیکش

 آم. برات یباشدده. م رونیب امیب یخوا ی! مهیعرضدده ک یگم ب یحاال بهت م -
 اش!آم منتظرم ب ی...مرونیب امیب دیزنده...فقط با ایکه مرده باشم  ستیمهم ن

 سرمه...! -
سو قطع کردمو گوش نمهیا بدون شو بدم. تما رو خاموش کردم. همونجا  یجواب

 خواست از ته دل ضجه بزنم. یکردم. دلم م هینشستم و گر نیزم یرو
 .دیعرضه ا ی...همه تون بتیخاص یعرضه ب ی! بی *و*ض*ی خودت -

ونه خ نیاز ا دی. بادیحمام چرخ یدم. نگاهم توکر یم یکار هی دیشدم. با بلند
 امروز. نیاالن و هم نی. همرونیرفتم ب یم یلعنت

 جناب آرس! نمتیوقت نب چیفقط دعا کن ه -
. مصددمم بودم. من همه راه ها رو امتحان کرده سددتادمیحمام ا یتو نهیآ یجلو

 راه بود. نیآخر نیبودم. ا
 م.آ ی...منم دارم مرونیب ایب یخودت گفت -

شددار   رمیکه بتونم با آرس تماس بگ یبه اندازه ا لیموبا دیدوش گرفتم. با اول
 بود. شار ر و ی. کافدمیشد. موهامو با حوصله خشک کردم. لباسامو پوش یم

 .ستادمیا نهیآ یلباسم پنهان کردم. بعد برگشتم و جلو یرو تو لیموبا
 آم جناب آرس! یدارم م -
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خرد  نهی. آدیچیدسددتم پ یرد مثل رعد و برق تو. ددمیکوب نهیآ یبا مشددت تو و
 کیازکنار شست تا نزد یشد. شماز بزرگ ریشد و خون از اطراز دستم سراز

 قبل از دی. با تیر یمچم درسددت شددده بود. خون راه افتاده بود و تند تند م
دسددتم فشددردم که  یبرم. حوله امو چنگ زدمو و رو نجایاز هوش برم از ا نمهیا

که  یسرعت تیچشمام جمع شد. با نها یفت و برگشت. اشک تودرد تا سرم ر
 رو صدا زدم: یتونستم سمت پله رفتم و بلند کت یم
 !؟یکت -

صدا ایخدا شده بود. با  سمت پله دو یفور یبلند من کت یحوله قرمز  . با دیبه 
 .دیحوله رنگش پر یخون رو دنید
 احمق! یسر خودت آورد ییچه بال -

 فتم:گ هیکه آماده کرده بودم وسط گر ی. جوابرمیمنه بمام گرفته بود. ن هیگر
 !نهیآ یسر خوردم. دستم رفت تو -
شت. با فواره زدن خون از زخم رو یکت ستمو گرفت و حوله رو بردا ست ید م د
 .دیکش غیج یحرص یکت
 شده امروز! یچه روز نحس -

و ر یکت یرفت. بازو یم جیبودم. سددرم داشددت گ دهیواقعا ترسدد گهید خودمم
 چنگ زدم.

 !دمی. رگمو بررمیم یمن م یکت -
 سرخ برگشت سمتم و گفت: یبا چشما یکت
 بدم. مویتونم جواب عظ ی. من نمیریبم یکن یغلط م -
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کردم. انگار داشت حس از دست  ی. هق هق منییپا دیبازومو گرفت و کش بعد
. ادیکمتر خون ب دیدسددتم فشددار دادم شددا یرفت. دوباره حوله رو رو یو پام م

س و آر مارستانیب دمیرس یم ایداد.  یداشت جواب م یبود. ول یحماقت بزرگ
 مردم. یم ایکرد و  یم دامیپ

ش یکت شماره گرفت. اگه طولش م دیتند لباس پو هوش  یداد مممن بود ب یو 
 بمنم. ناله کردم: ینتونم کار گهیبشم و د

 ره! یم یاهیحالم بده! چشام س یکت -
صور حرز م یکت شت با من صبر کنه تا اون ب یزد. اگر م یدا ست  صد  ادیخوا

رو  یتند گوشدد ی. کت تیر یمرده بودم. اشددمام آروم م گهیدر صدددد من د
 شال و مانتو برگشت. شالو هیباال و با  دیدو یگفت. ول یدونم چ یگکاشت نم
 یشددونه ام انداخت. خودش هم سددر سددر یسددرم و مانتو رو رو یانداخت رو

. شد ی. حالم خوب نبود. زانوهام داشت خم مدیو دست منو کش دیپوش لباس
له رو تونستم حو یسست شده بود و نم گهیرفتم. دستم د یاز حال م دینبا یول

ش یمنو با خودش م ینگه دارم. کت ست جلوم بود. ادیک د حالم ب نقدری. در در
شد یانر  یحت گهیبود که د شتم فممو تمون بدم. باالخره از در رد   ی. کتمیندا

. پاهام شددل شددده بود و دیدو ابونیداد و خودش به سددمت خ هیتم واریدمنو به 
گاه لب ند م یسر م نیزم یداشتم رو  یخوردم. نگاهم به آسمون بود و ناخودآ

 شد. یذهنم تمرار م یجمله مدام تو نیزدم. ا
 ؟یدیآرس د ستمیعرضه ن یب یدی. درونیباالخره اومدم ب -
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نم . اودمشی. ددیپر نییپا یهمراه کتاومد. راننده  یمشددم نیماشدد هیبا  یکت
 ب*غ*لمو گرفتن. مرده گفت: ریز یبود. با کت دهیانگار رنگش پر

 بده! یلیخانم حالش خ -
 داد زد: یکت
 !نمیب یم ستمیکور ن -

سرم و به  یلب غر زد. کت ریز یزیچ هی مرده ست کنارم.  ش منو نشوند عقب و ن
ستم خ هیتم شهیش ام  شونه یبود. مانتوم که روشده  سیدادم. حوله از خون د

شددماره  یشددده بود. مرده گاز داد و کت یشددده بود و نصددفش خون یور هیبود 
سست یگرفت. حوله رو رها کردم و با بدب ت سمت در چرخ یو   یو. از تدمیبه 

شار رو ب لیام. موبا قهی ش رونیو  شار رو  نیو ب دمیک خودمو در پنهان کردم. 
از شددر هردوتاشددون  دیالزمش نداشددتم. با گهیرها کردم. د یدر و صددندل نیب

با یراحت م با من مو .  تیر یبه هم م زیهمه چ دنید یم لیشددددم. اگه 
 دیکردم. با یم ومتبا تمام وجود مقا یافتاد. ول یهم م یچشددمام داشددت رو

چون  نریاز خونه فاصله بگ یلیتونستن خ یبرنم. نم یدارن کجا م دمیفهم یم
شتم م ستم ا لویموبا مردم. یمن واقعا دا شن کردم. د شده بود  نقدریرو ست  س

ردم و انگشتام جمع ک یتو مویتمام انر  یکنم. ول پیتا یزیتونستم چ یکه نم
 آرس نوشتم: یبرا
 جنازه امو ببر... ایب -

ش ستانیب یجلو نیما سم ب مار شت. تابلو رو خوندم و ا ستانوینگه دا هش ت مار
م و دسددتم فشددرد یتو لویرفت. موبابازومو گ یاضددافه کردم و ارسددال کردم. کت

 شدم. مرده از همون پشت فرمون گفت: ادهیپ
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 خانم من برم؟ -
منو گرفت. از پل که  یو دوباره بازو یصددندل یخورده پول انداخت رو هی یکت

 یپل جو ینرده ها نیخم شدم و از ب نیزم یردم کردم زانوهام سست شد. رو
 .دمینفهم یزیچ گهیرو رها کردم. د یو گوش دمیپل و د ریز

د ذاشددت ر یبود و انگار نم سددتادهیجلوم ا یمی. تنها نبودم. دمیخند یم بلند
مو . سددردمیتوپ د هیپام و  یهم بودن. نگاه کردم به جلو گهیبشددم. چند نفر د

مه  یکه جلومو گرفته بود نگاه کردم. صددورتش تو یبلند کردم و دوباره به کسدد
به توپو  پامو. دمیخند یمن م یکه اخم کرده. ول دمیفهم یم یبود ول  هیزدم 

ش صدا طونینگاه  شم که با  ستم از کنارش رد ب رفته گ ییبهش انداختم و خوا
 گفت:

 حاال نه! -
شرو  به وز وز کردن.  یشد. انگار چندتا مگس تو کیهمه جا تار بعد گوشم 

 که حس یزیچ نیبه همهمه شد و بعد چشمام کم کم باز شد. اول لیصدا تبد
دستم بود. انگار دستم نبود. پلمامو با زور باز کردم و سرمو به  یحس یکردم. ب

دم چرخون گاهموشده بود. ن یچیآرنج باند پ کیسمت دستم چرخوندم. تا نزد
 غامیبودم. آرس؟ اون کجا بود؟ پ مارسددتانیب یکه کجام. تو دمیو کم کم فهم

ست کت یمنو نگرفته بود؟ من هنوز تو س ید ست ب ریا س سرم وبودم؟ بدنم  د. 
ستم بود و چ یتو ست به کار م دیبه تهش نمونده بود. با یزید دم ش یخودم د

 کردم؟ یو فرار م
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شت کردم. اگه آرس پ کی شه چ اممویلحظه وح نم؟ چمار ک دیبا ؟ینگرفته با
وز فرصددت بود. هن نیاالن بهتر دیاتاق نبود و در اتاق باز بود. شددا یتو یکسدد

 یور یاز مانتوم نبود. شال خودمم سر سر یشلوار و بلوز خودم تنم بودم. خبر
 یکت آن مممن بود هرگکشتم.  یسرم م هیبق ریسرم اندخته بودن. بهتر بود از خ

شدم و پاهامو از ت ت آو ریگ نجایو من هنوز ا ادیب ردم. ک زونیکرده بودم. بلند 
 رونیدسددتم ب یچشددمم به لوله سددرم. آروم از تو هیچشددمم به در بود و  هی

ش ست  یت ت. دلم نم یانداختمش رو و دمشیک ست د هیخوا امو هم  گهید
نم. تونسددتم وقت تلف ک ینم گهیناکار کنم. دنبال کفشددام گشددتم که نبودن. د

. منصددور به دمیراهرو سددرک کشدد یو رفتم سددمت در. تو دمیشددالمو جلو کشدد
نشسته بود و نگاهش ته راهرو زوم شده بود  یصندل هی یرو یفاصله چند قدم

با  و داشددت یپرسددتار سددتگاهیا شدد ونیپ یسددتار که لم داده بود روپر هی یرو
اون آرس  یعنی نی. ادمیحرص کش راز س یزد. آه یهممارش با خنده حرز م

تا  یعنینمرده.  یغلط چی *و*ض*ی هنوز ه قبرسددتون رفتم و  یقدم هیمن 
 .زنیر یتو سرشون م یدارن چه خاک ستیبرگشتم و آقا معلوم ن

 یتا حاال اومده بود. ب ادیخواست ب یدن آرس نداشتم. اگه مبه اوم یدیام گهید
 دیکرد. با یشددد و دسددتم ذوق ذوق م یدسددتم کم کم داشددت خوب م یحسدد

 دمیشد برگشتن به اون خونه. چسب یاش م جهیموندن نت نجایکردم. ا یم یکار
گرفت.  ینم چارهیمنصددور. نگاهشددو از دختره ب یبه در و نگاهمو زوم کردم رو

سر خوردم ب آروم از سبرونیاتاق  م قد واریبه د دهی. همون جور بدون کفش و چ
اون  ایبود ده درجه سددرشددو بچرخونه  یبه قدم از منصددور دور شدددم. فقط کاف

 یدختره ه*و*س کنه حرفشددو با هممارش تمام کنه و بره تا رشددته چشددم چرون
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ست  یم امتم یمنصدور پاره بشده و برگرده سدمت من! اونوقت همه چ شدد. د
سر مس سع وارید یدادم رو یالممو  ساس م یم یو  شم. اح  یکردم نفس نم

 !شهیراهرو اکو م یتندم داره تو ینفسا یکردم صدا
سالن باعث م یها کیسرام ا ون  در ی.ولافتهیشد که تنم به لرز ب یسرد کف 

از در  یردو مت باینگاه منصور فرار کنم. تقر ریلحظه فقط مهم بود که بتونم از ز
 دیترد هیثان کی نمهی. بدون ایبه در اتاق کنار دمیله گرفته بودم که رساتاق فاص

 نایخانم م هیبه اتاق نگاه کردم.  تتو. اول با وحشدد دمیکنم. درو هل دادم و پر
بود.  هوشیب مهیبود و به دستش سرم وصل بود و انگار ن دهیاتاق خواب یسال تو

 کرد: زمزمه یانگار حضور منو حس کرد. چون با لحن آروم
 !مینس -

بمونم. هر آن مممن بود منصددور بره تو  نجایا ادیتونسددتم ز یندادم. نم یجواب
نصور . مستادیلحظه ا هی. قلبم دمیدر سرک کش یاتاق و من نباشم. دوباره از ال

 دمیسمت. خودمو عقب کش نیاومد ا یدکتر م کیداشت همراه  یکت ینبود ول
 .دمیچسب واریبا وحشت به د

 اتاق؟ نیا یتو ناینمنه ب -
ارت داشت با حر ی. کتدمیراهرو سرک کش یدونستم چمار کنم. دوباره تو ینم

داد. مقصددد دکتر اتاق  یگفت و دکتر هم اخم کرده سددر تمون م یم ییزایچ هی
 اتاق. دوباره برگشتم سر جام. یرفته بودن تو یمن نبود اگه بود با کت

 چمار کنم؟ ایچمار کنم؟ خدا -
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 یو داد و ب نهیکه مممن بود منو بب یره موند. بدون توجه به زنپنج یرو نگاهم
ا مخ بود ب کیرفت و نزد جیلحظه گ هیداد کنه به سمت پنجره هجوم بردم. سرم 

قه به پنجره. طب دمیخودمو نگه داشددتم و رسدد یکنار ت ت ول یصددندل یبرم تو
گاه کردم ر نو به د برگشتمفاصله داشت.  یدو متر نیپنجره با زم یاول بودم. ول

 ؟یاومد چ یکه زن صداش زده بود االن م یمیاگر نس
 .یپس امروز رو شانس یو نمرد یکار احمقانه کرد هیتو که  -
ستم ا یم نمهیا با قانه خوام بمنم احم یکه کردم و م ییاز کارا یفمر حت نیدون

 . زن دوباره ناله کرد:دمیرو به سمت پنجه کش یصندل یدست هی یتره ول
 !مینس -
صورتم خورد.  یسرد تو یمن بدون اعتنا بهش پنجره رو باز کردم. موج هوا و

 یدم و توش ونیزیاز پنجره آو یدست هیفمر کنم  هیثان کی یحت نمهیبدون ا یول
شد.  زیسنگ ر هی ی. پام رودمیپر اطیح  ونریآخ از دهنم ب هیفرود اومد باعث 

سنگ تو سالممو گرفتپام فرو رفته بود یبپره! پامو باال گرفتم  ست   یم جلو. د
. مجبور بودم به سددمیتونسددتم همون جا وا یدهنم و به سددنگ نگاه کردم. نم

با  یتمون هیخودم   که رونیب دمشیحرکت کشدد هیبدم. چشددمامو بسددتمو 
ه مهیبار هیهمراهش  که هم از  یلب گفتم و درحال ریز یخون هم راه افتاد. ا 

ضطراب م سمت ب دمیلرز یسرما و هم از ا صار  یا غچهابه  شاد ح شم که با 
 ابیعالمه بوته شدمشداد خودمو جا دادم.تقر هیدرخت و  هی نیب دمیشدده بود دو

شت ب  یاز اونجا م یشد. ول یاز اونجا انجام نم یبودم و رفت آمد مارستانیپ
بانمیرو ب یتونسددتم نگهبان شددددم؟ خودمو  یاز اونجا رد م دی. حاال چطور 

 متیبه دستم برگرده. حاال دردش داشت اذ ب*غ*ل کردم. سرما باعث شد درد
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صورو د یم س دمیکرد. من سرا ودن ب دهی. پس فهمدیدو یبه طرز نگهبان مهیکه 
 .مدید یرو نم ییجا گهی. ددمیشمشادا چپ نیب شتری. با ترس بستمین

شتم و خدا خدا کردم که پ یرو صورتمو شدن  دامیزانوهام گکا نمنن. البته گم 
صور د یکت یمن برا ست مو من سر در ستانیبه ب دیکرد. هم با یرد ب جوا مار

 .میدادن و هم به عظ یم
 بشه! زیباعث شد که گوشام ت یحرف یصدا

 فرار کرده. نجایدختره احمق از ا -
خودم مچاله  یاومد. تو یبودم م دهیپر رونیکه ازش ب یاز سمت پنجره ا صدا

. یباننگه دمیشابودن  مارستانیاز پرسنل ب دیشناختم. شا یشدم. صدا رو نم
 شمشادا فرورفتم. نیب شتریب

 م؟یکن داشیحاال چطور پ -
بسته شدن پنجره اومد و  یکنن. صدا یکه دارن صداشونو کنترل م دمیفهم یم

صداها رو م سر و  . رفت دمیشن یمن کم کم از اون حالت انقباض در اومدم. 
سرک م نیکردم و از ب یجرات م یو آمد. گاه شادا  ش یشم دونم  ی. نمدمیک

بدنم  امتم دنشیشدددد. با د دایپ میچقدر اونجا مونده بودم که سددر و کله عظ
 مرده بودم. گهیبار د نیافتادم بدون شک ا یم رشیکرخت شد. اگه گ

تار هوا به  جا چپ یرفت. ول یم یمیرو  بار دهیمن هنوز همون  ند   یبودم. چ
به ذهنش  دیشا یجاها رو چک کرد. ول یاز اون اطراز رد شد و بعض ینگهبان

س ینم سط بوته ها دیر شم. معلوم بود هنوز  یو شاد خودمو پنهان کرده با شم
 یمی یوت ودبد بود چون مممن ب یلیخ نیگشتن و ا یدنبالم م مارستانیب یتو
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شا دامیرفت و آمدا پ نیاز هم صبر م دیکنن.  شب  صفه  ردم و ک یبهتر بود تا ن
 رفتم؟ یم دیدم. اونوقت کجا باکر یم دایپ رونیبه ب یراه هی شدیم کیتار یوقت

س تنها ست و پا چلفت یکه م یک ول  انجیکه منو ا یشناختم آرس بود. همون د
ه . با ترس بدمیپا شددن یکه صدددا دمیکشدد یکرده بود. داشددتم با خودم نقشدده م

هوا  یو خودم و ب*غ*ل کردم. ب اطر تمون ن وردن و سرما دمیدرخت چسب
 یداشددت به سددمت من م میا م*س*تقمثل چوب شددده بود. صددد بایبدنم تقر

 اومد.
 رفته باشه. رونیتونه ب ینم -

.... 
 راه خروج داشته. هیفقط  رونیپنجره اومده ب نیاز ا یوقت -

صدا یرو دهنمو شار دادم.  شت میشند یخش خش بوته ها رو م یزانوم ف . دا
ردم. ک یشددانسددمو امتحان م دیکردم. با یفرار م دیگشددت. با یدرختارو م نیب

 تونسددتم تا ته ینبود. فقط م یبه اطرافم اندختم. م*س*تاصددل...راه یاهنگ
به  یدر ودموتور خونه بود. مممن ب هیشب یزیچ هیبدوم اونجا  مارستانیب اطیح

 داشته باشه؟ رونیب
 دهیکرد که د یهوا کمک م یمی. تاردمیخز رونیدرخت و شمشاد آروم ب نیب از

شم و ا شت سوخت  یخوب بود. زخم پام م نین ستم همچنان ادامه دا و درد د
شدم و به طرز ته ح نیبا ا یول شت  یچرخ می. ندمیدو اطیحال بلند  زدم و پ

کفشددم  دونب یخوب بود. پاها نیبود و ا دهیسددرمو نگاه کردم. هنوز منو ند
صدا بدوم. انگار انر  یکمک م شون بهم  یکرد که بدون  ست گرفتم. فعال اگه د

قبل از  یتونستم. ول یرفتم. من م یار کنم. آره متونستم فر یم دیشا دیرس ینم
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صدا ییبه جا نمهیا سم و خودمو دوباره پنهان کنم  سرم  دنیدو یبر شت  از پ
 اومد.

 افتادم... ری..گایخدا یوا -
 . موتور خونه رو هدز گرفتم و به خودم گفتم:ستادمیناا یول
 کنه. یگمم م مهیاگه برسم اونجا تار -
نه بو یدلدرا هی که  یدر اون لحظه الزم بود. چند متر ید ولاحمقا مونده بود 

تم برگش یدونم چرا ول یشونه امو چنگ زد. نم یمیبرسم به در موتور خونه که 
 هوا گرفت و گفت: یو مشتمو به سمتش پرت کردم که بازمو تو

 خورم!!! یجا نم هی...دو بار از گهینه د -
شو سبوند به  . دوتاامی. تا به خودم بدمید یخوب نم صورت بازوهامو گرفت و چ

 جیشدم. گ یکه داشتم له م یخودش و دستاشو دورم حلقه کرد. به چنان شدت
ه صحن نیدونم چرا ا ینم یبود ول بهیصدا...همون صدا بود. غر نیشده بودم. ا

اشددمال  شیزیچ هین لحظه یبار و ا نیا یاتفاق افتاده بود ول گهیبار د هیانگار 
که  یشددد. مرد داشیاز اون ور پ یمیبزنم.  یتونم حرفب نمهیداشددت. قبل از ا

به اطرافش انداخت و منو با خودش کشوند سمت موتور  یمنو گرفته بود. نگاه
 خونه و غر زد:

 بن بسته که! ؟یجا بود اومد نجامیا -
و چرا منو گرفته.  هیک نیا دمیفهم یهم شدوخ بود و هم مضدطرب. نم صدداش

شتن م  یسمت. بازومو گرفت و کنار خودش تو نین ااومد یچند نفر انگار دا
و پله جا داد. دسددتشددو انداخت دور شددونه ام و منو پشددت  وارید نیشددماز ب
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 هیشددب یزیچ هینگاه کرد. بعد  واریکرد. خم شددد و از پشددت د یخودش م ف
 در آورد و توش گفت: میسیب

 کردم! داشیدماغ شدن...پ ی...دو نفر اومدن مومارستانیپشت ب ایب -
ستش هنوز روامدین ییصدا چیاون ور ه از سمتش  ی. د شونه من بود. من به 

 یبودم که نم جیگ نقدریاش بود. ا نهیسدد یبودم و دسددت سددالمم رو دهیچرخ
اومده بود صورتشو  ابونیخ یکه از چراغ تو یکنم. نور یدارم چمار م دمیفهم

 هیکرد.  یمنگاه  رونیبه ب تیروشددن کرده بود. اخم کرده بود و با دقت و جد
صو صو یلمیمثل ف یریت شد. ت شه جلوم ظاهر  شته با ه ک یمرد ریکه خط دا

ته بود..داشددتم  یتو مات بود...جلومو گرف که چهره اش  خوابم بود...همون 
سمش..من ا ایکردم...خدا یم یباهاش فوتبال باز شناختم.. زل  یمردو م نیا

صورتش...ابروهاش گره خورده و پهن بود. مو ساب هاشزده بودم به   کوتاه یح
شق یدیسف یشده بود ول شد.  یم دهیهمون نور کم هم د یهاش تو قهیکنار 

آد. تمام  یسددمت م نیداره به ا یدونسددتم اون پشددت چه خبره و ک یاصددال نم
صورت مرد سم به  ستم کم کم باال  یحوا صفر بود. د صله اش با من  بود که فا

سبابه ام رستادیاش ا قهیشق کیاومد. نزد شت   دیسف یسمت موها فت. انگ
گاه زمزمه کردم:  شده اش و ناخودآ

 شناسم! یمن تو رو م -
شتمو رو و سر دادم. با ا دیسف یموها یانگ سرعت  نیشده اش  حرز من با 

 ی. صداکیبرگشت سمت من! حاال نصف چهره اش روشن بود و نصفش تار
من زل زده  یشدددن. ول یاومد. چند نفر بودن.انگار داشددتن دور م یحرز م

ص یم به چهره مرد.به من نگاه مبود شنا بود. دلتنگ یکرد. جور خا . نگاهش آ
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ذهنم روشن  یرو تو ییزهایدونم نگاهش انگار داشت چ ی. خسته بود...نمدبو
کنار سددرش بود  یموها یکرد. دسددتشددو باال آورد و انگشددتمو که هنوز رو یم

بامو تمون دادم برا گاهمو ازش نگرفتم. ل مهیا یگرفت. ن نار ودمو کخ دیترد ن
 بزنم آروم تر زمزمه کردم:

 ؟یتو آرس -
شو شرد و رها کرد و از من  نیکه غمگ دمید نگاه شونه امو ف شد.  شد. دل ور 

 گفت: یگرفته ا یفاصله گرفت. با صدا
 نه...من عطام! -
سددرم منفجر شددد و درد از مرکز انفجار  یاز نور تو یاسددم! و انگار که بمب نیا

ام ه قهیش شد. دستام رفت سمت سرم و به شقکل سرم پ  یشرو  شد و تو
شد درد تو ستم هم بپ یچنگ زدم که باعث  شدم. مرد چهید نه عطا به  ای! خم 

 شد: یعالمه زمزمه انگار گم م کی یسمتم هجوم آورد. صداش تو
 شد؟ سرمه... یچ -

سرمو باال ب یسع ار و بعد انگ ادمهیآخ  کیفقط  یو نگاهش کنم ول ارمیکردم 
تونل زمان. مثل سددقوط از ارتفا  بود. سددقوط کردم. هزاران  یتوپرت شدددم 

و به دنبالش  یدیخورشدد یمثل انفجارها یدر پ یپ یهمراه افنجارها ریتصددو
از هم  ماتو کل ریانگار هزار نفر همراه هم شددرو  به حرز زدن کردن. تصدداو

 گرفتند. یسبقت م
 آد؟ یم ایبه دن یمون ک ین یترمه ن -
 عشق منه! ایلیا -

http://www.roman4u.ir/


 647 سوتسه 

 راحت! التیخوبه خ یلیخ دیمامان خونه جد -
 !نینگ -
 .یخونه خوش اومد نیاتاق ا نیبه آشغال تر -
 موندنت شرط بستن! یحاضرم قسم ب ورم بچه ها رو -
 سرمه جون! امیمن االن م -
 ؟یاگه معتاد باشه چ یول -
 !سیبدو پل -
 ؟یکن یمامور قانون بلند م یخاک بر سرت شد سرمه دست رو -
 اصل یمیعطا کر ریام -
 !یاوه چه اسم -
 زیچ ایشددد  یخبر تونیباشدده. اگه از اون هم اتاق شددتونیشددماره منه پ نیا -

 یادیو ز دیخند یادیز یمی! مثال نیبه من اطال  بد دنید یا گهیمشددموک د
 شنگول بود!

 طاهره خانم دخترمون و تعارز کن! -
 پرتاب کنه؟ یازیخواست سه امت یم یک -
 !دهیما مال تیو بره کل ماموراگه عطا ل -
 ...لیکنم رها نابغه فام یم ینگفتم نابغه است! معرف -
 ؟یریمنو بگ یخوا یکه م میکن یم یزو باز میمگه دار -
 راحت شماره اتونو پاک کردم. التونیخ -
 !سهینامزدم پل -
 اسمش اسمشو بگو! -
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 سرم داد زد: یتو یمی تیدر نها و
 سرمه! -

 زدن. ینفر داشتن حرز م. دو دمیشن یم صدا
 بکار ب وابه! -
 شد؟ حالش خوب بود! یجور نیچرا ا اریمه -
 . دکتر که گفت خوبه!شهیمعلوم م زیشه همه چ داریعطا آروم باش ب -

گند دماغ نوه طاهره خانم بود.  سی...همون پلاریآشنا بود. اسما هم. مه صداها
 یسددت گفتم....دلم مدر لشددویاصددل....باالخره فام یمیعطا کر ریعطا...ام

ست ب ندم ول شده بود. همه چ یخوا ضح تو زیتمام بدنم کرخت  ذهنم  یوا
 تیسددال سددوم رشددته ترب ی...دانشددجویریبود. من سددرمه بودم. سددرمه کب

سمش  ی...چردادی...ترمه حامله بود...تیبدن به سدرش اومده بود....دوسدتم ا
 بود.... نینگ

 .دمیعطا رو شن ی. صدادیلرز یام م چونه
 .میبه خانواده اش خبر بد دیبا -
 !نیو به نگ -

 توش داشت: یجور بدجنس هیعطا  یصدا
 !نیبله و به نگ -
 عطا لطفا خفه شو! -

شد.  یم دلم شمام باز ن شار آوردم. چ شمامو باز کنم. به خودم ف ست چ خوا
 دنیبگم. زور زدم و از شددن یزیچ هیکردم  یحنجره امو بمار انداختم و سددع
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دا رو ص یدور تر داشتم کس لومتریب کردم. انگار از هزار کخودم تعج یصدا
 زدم: یم
 عطا! -

زده عطا رو هم  جانیه یخودم حس کردم. صدددا کیرو نزد یکسدد حضددور
 دادم: صیتش 

 اسممو صدا زد. اریمه یدید -
 !یشد یاالتیخ -
 حرز مفت نزن گفت عطا... -
 ...یعطا هست یبهش گفت یمگه نگفت -
 صدا زد.اسم منو  یآره ول -

 تر شد وآروم زمزمه کرد: کیانگار به صورتم نزد بعد
 جان عطا...سرمه دختر چشماتو باز کن... -

خواسددتم چشددمامو باز کنم که  ی. عطا بود که به من گفت جان؟م تیر دلم
لحن مهربون صدام  نیو با ا نجاستیکه عطا واقعا ا ستیمطمئن بشم خواب ن

از اشک احساس کردم. دوباره صدام  شد. پر شدن چشمامو ینم یزنه ول یم
 زد:

 سرمه! -
 نفر بود. کی یدستا یبسته شدن در اتاق اومد و بعد دستم تو یصدا

 سال..باز کن چشاتو! کی نیا یشدم تو ریسرمه! دختر پ -
 عطا آروم تر شد: یصورتم. صدا یسر خورد رو اشک

 !یاز من دور باش هیثان هیذارم  ینم گهیچرا؟ د هیگر -
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اون روزها  یمن تو دی. تمام امدمشید یم دیکردم. با یشددمامو باز مچ دیبا
ون حادثه ا نمهیکنه. قبل از ا یم دامیگفت پ یته قلبم بهم م یزیچ هیعطا بود. 

 جمع کردم و باالخره چشددمامو مویمطمئن و منتظر بودم. تمام انر  افتهیاتفاق ب
سنگ شده  نیباز کردم. پلمام انگار هزار بار  شک ب نیاز ب. بودنتر  االخره پرده ا

ستمو آروم رها کرد. با دمشید سته بود. پلک زدم  نیلب ند غمگ هی. د ش کنارم ن
 چشمامو باز نگه داشتم. عطا بهم لب ند زد: یشتریبار زمان ب نیو ا
 هو؟یتو چت شد  -

خواسددتم حرز  یم یحال بودم. ذهنم هنوز مه آلود بود ول یباز کردم. ب لبامو
 بزنم.

 !ییتو عطا -
 .دیخند عطا

ش - سته نبا که خودم بهت  نویمن عطام. ا یگیهمه مدت تازه م نیبعد از ا یخ
 گفتم.

 سر تمون دادم. لب ند زدم: آروم
 !یمیاصل کر -

 وار اصالحم کرد: کیاتومات عطا
 اصل! یمیکر -
 .دیت ت جلوتر خز یبعد چشماش گرد شد. رو و
 !؟یگفت یتو چ -

 .دمیخند آروم
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 اصل....درست گفتم؟ یمیا کرعط ریسروان ام -
 از شدت ذوق در حال مردن بود. عطا

 ادته؟یتو  وونهی! دادتهیتو منو  -
 رو به در داد زد: بعد

 !ادشهی! ادشهیگفتم اسممو صدا زد. منو  یدید اریمه -
 .ادمهیگند دماغتم  قیرف -

 چشمام پر اشک شد: دوباره
 ...ردادیت نا؟یکجان؟ مامانم ا هیبق -
 .دیبغضم ترک ردادیآوردن ت ادیبه  با
...رها....اونا به من گفتن هر سدده تاشددون نیاومده؟ نگ ردادیبه سددر ت یچ -

 مردن!!!
 باالخره ی. مردد بود. ولدیبه سددمتم خز ی. کمدیحرفم پر نیهول شددده ب عطا
 گفت: یفاصله گرفت و با لحن مجاب کننده ا یکم

 آروم باش...بهت دروغ گفتن....همه شون خوبن! -
 نگاهش کردم: یناباور اب

 ؟یگ یراست م -
شد و مه همون سط گر دنشیاومد تو. با د اریموقع درباز  گاه و لب ند  هیناخودآ

صله  یزدم. اونم لب ند کم رنگ سمت ت تم اومد. با خجالت از عطا فا زد و به 
 گرفتم.

 سالم جناب سرگرد! -
 زد و گفت: یدوباره لب ند اریمه
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 ....شیپ نیخوشحالم که سالم برگشت -
 به عطا نگاه کرد و گفت: یبا بدجنس و
 ما! -

بود.  یسددو اسددتفاده چ تیترب یب هیاومد. به نظرم  یبدم م اریاز مه یلیخ قبال
شتم. ا یاالن حس خوب یول س هیباالخره  نمهیبهش دا شنا ک  ربط که به قبال یآ

 من شده بود کردم و گفتم: خیجور م نی. رو به عطا که همدمید یداشت م
 بود؟ یپس آرس ک -

 من لجم گرفته بود. ینگاه کرد و لب ند زد. ول اریبه مه عطا
چه به روزم  نهیعرضدده کجاسددت؟کجاسددت که بب یپس اون  *و*ض*ی ب -

 خودم آوردم ب اطر حرفاش.
شونه عطا که با  دیبلند خند اریمه کرد.  یبه من نگاه م یور هیلب ند  هیو زد به 
 .امیمعکب درب دهین حالت خوابتا از او دمیخودمو باال کش یکم

 !ن؟یخند یچرا م -
 اشو کنترل کرد و گفت: ارخندهیمه
 عرضه اس! ی *و*ض*ی ب هیچون باهات موافقم...اون  -

 تمون دادم و گفتم: یسر
 طوره! نیواقعا هم -

 دستمو باال آوردم و گفتم: بعد
 ت!حاال کجاس ستیمعلوم ن یبال رو ب اطر اون سر خودم آوردم. ول نیا -
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به عطا.  اریاز مه نگاهمو کرد. خوب  یجور دل ور نگاهم م هیگرفتم و دادم 
 اریو عطا نگاه کردم. مه اریکردم و به مه زیعطا چرا ناراحت بود؟ چشددمامو ر

 تم:گف دیگرفتم و با ترد یعطا واقعا دل ور بود. فور یداشت ن نده ول یسع
 ؟یبود یپس آرس تو -

طا ند کجم هی ع به مه یزیزد و چ یلب  فت.  گاه کردم و برا ارینگ  دیتائ ین
 :دمیپرس

 آره؟ -
دم کر یعمرم فمر نم یوقت تو چیخندون سر تمون داد. ه افهیبا همون ق اریمه

 :دمی. رو به عطا با تعجب پرسنمیبب ارمیروز خنده مه هی
 نه آرس! ییعطا یپس چرا گفت -

 با حرص جواب داد: عطا
 چون عطا بودم نه آرس! -

که حافظه امو  یاز من داشددت. من ی. دل ور بود. خوب چه توقعکردم نگاهش
سو م ست داده بودم و فقط آر  ادشیشناختم. حاال دل ور بود که من به  یاز د

حلقم زد. انگار  یلحظه قلبم تو کیچرا؟ چرا براش مهم بود؟  یول اوردم؟ین
ول که ا کردم. حرفاش و رفتارش. یکه افتاده بود رو درک م یتازه داشددتم اتفاقات

شق دیسف یاونجور ب*غ*لم کرد. موها دیمنو د که  ییهاش. حرز ها هیکنار 
شما دهیشن یهوشیب مهیحالت ن یتو شده عطا رو نگاه کردم.  یبودم. با چ گرد 
 یکرد. عطا دست منو گرفته بود؟ وا یلب ند گنده ما رو نگاه م هیهنوز با  اریمه

شبود. خودمو باالتر  ییخبرا هی نجایا ا؟یخدا ستدمیک ش ی. د شالم ک و  دمیبه 
 کردم موضوعو عوض کنم. یسع
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 خونه امون؟ نیبر یمنو م یک -
 .دمیپرس نویبه عطا ا رو
شدددن  . تا تمامیینجایبفهمه تو ا سددتیقرار ن ی. کسددیبمون نجایا دیفعال با -

 .یباش نجایالزمه که ا اتیعمل
 شد؟ یچ میعظ -
 .میباهاش نداشت یفعال کار -
 بمنه! یکار ایتونه اونو بترسونه که جا به جا بشه  یمفرار من  یول -
 راحته! المونیخ گهیما د یینجایاالن که تو ا -

 حرز ما رو قطع کرد و گفت: اریمه
برات افتاد؟ بعد از فرار  یچه اتفاق ؟یاز اونجا سددر در آورد یتو بگو چطور -

 افتاد؟ یچه اتفاق نیکردن رها و نگ
 و گفتم: دمیکش پام یباندا  شده امو رو دست

 زدن. ردادویاونا ت -
 اریمه ی. ولدمید اروی. نگاه عطا به مهدیاون صددحنه تمام تنم لرز یادآوری از

 ادامه داد:
 هر سه تا رو. میکرد داشونیحالش خوبه. ما پ -

 ادامه داد: اریانداخت و مه نییسرشو پا عطا
 شد؟ یبعد چ -

 یباال جلوم ر ه م ریوح تصو. تمام اون صحنه ها حاال با وضدیلرز یم صدام
 رفتن:
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شد.  یکه ب ردادیت - شونیهوش  صدا رونیبود ب دهیدو م  ریت یدنبال بچه ها. 
 یهوش افتاده بود و صدا یچشمم ب یجلو ردادیدهنم بود. ت یکه اومد قلبم تو

شون بعدا فهمیبعد ریت سر افتادن دمی. دو نفر بودن. از حرفا شونم تو درد . خود
 .مردن هیکردم بق ی. همش فمر ممیکردن و فرار کرد نیماشمنو بردن و سوار 

غکاب آور افتادم و اشددمم راه افتاد. عطا رو به  یاون لحظه ها ادیحرز  نیا با
 گفت: دتیکرد و با جد اریمه
 گه؟یوقت د هی یحرفا بشه برا نیا ستیبهتر ن -

 تمون داد. اشممو با دست گرفتم و گفتم: یهم نگاهش کرد و سر اریمه
 رها خوبه؟ -

 سر تمون داد. عطا
 زخمم برنداشته. خوب و سر حال. هی یحت -

 زدم. لب ند
شمر. همش م -  نی. اونوقت بازم من و نگادیسرش ب یی. بالدمیترس یخدارو 

 .میشما داشت شیکه پ ی. با اون سابقه امیشد یمقصر م
 ؟یو شددرمندگ اریانداخت. مه نیینگاه کردم که شددرمزده سددرشددو پا اریبه مه و

 انداخت و گفت: اریبه مه یبود. عطا با خنده نگاه بیعج
 خرابه... یلیخانم خ نینگ شیبله سابقه جناب سرگردم پ -

 یجیحرز عطا سرشو باال گرفت و به عطا چشم غره رفت. نگاه گ نیبا ا اریمه
 به اون دوتا کردم و گفتم:

 ؟یچ یعنی -
 تند بلند شد و گفت: اریمه
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 گه؟ یچرت م یچیه -
 گفت: یعطا با خنده بدجنس یول
 که .... یبگ یخوا ینم یچیآره...ه -

 بلندتر از حد معمول رو به عطا گفت: اریمه
 بس کن عطا.. -

ش بعدم شو ک شد دیراه شتم میو رفت. دوباره من و عطا تنها  شدت دا . حاال به 
دن کر یدرباره عطا درست بود. مشغول باز اتمی. اگه حدسدمیکش یخجالت م

ه و نمن یاسددتفاده ا ارینبودن مه نیعطا از ا نمهیا یتم شدددم و برابا باند دسدد
 نگه گفتم: یزیچ
 جناب سرگرد چش بود؟ -

 من نگاه کرد و گفت: یچشما یتو میم*س*تق عطا
 افتاده... یادیاتفاقات ز یکه نبود یسال کی نیا -

 بهش نگاه کردم. کنجماو
 ؟یچه اتفاقات -

 شد و گفت: نیعطا دوباره غمگ یصدا
 یبر نم گهیخواسددتن به من بفهمونن که تو د یبعد از گم شددددن تو. همه م -

 .یگرد
 دست من نگه داشت و گفت: کیمالفه سر داد و نزد یرو دستشو

ستم که تو  یمن م یول -  یم داتیپ دیو من با یشهر نیهم یتو ییجا هیدون
 کردم.
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و آروم  شدددم ریحال مهربون بود که منم جو گ نیو در ع نیغمگ نقدریا لحنش
 :دمیپرس

 چرا برات مهم بود؟ -
 نگاهم کرد و گفت: یباال گرفت و با لب ند خجالت زده ا نگاهشو

 !یهمون روز که شماره امو بهت دادم...برام مهم شد -
پا  تیر یهور دلم نداختم. ا نییو سددرمو  . تیموقع نیا یحرفش تو نیا

ش صورتم ک ستمو به  شد و مهبگم که در اتاق  یموندم چ رونیح دموید  اریباز 
 اومد تو و گفت:

داره  به دست و پا افتاده و می. عظدهیرس دیجد ی. از ستاد خبرامیبر دیپاشو با -
 کنه! یم ییکارا هی

 و من با ترس صداش زدم: دیاز جا پر یفور عطا
 عطا... -

 لبمو گاز گرفتم و تند حرفمو اصالح کردم: بعد
 جناب سروان! -

باز خنده اش گرفته بود. با همون  اریکرد.مه به سددمتم برگشددت و نگاهم عطا
 خجالت زده گفتم: افهیق

 تنها باشم؟ نجایا دیمن با -
باره برگشدددت و رو اریبه مه ینگاه حرص زده ا مین عطا ت ت  یانداخت و دو

 نشست و گفت:
 خونه امنه! هی نجاینه! بچه ها مواظبتن. ا -

 .دمیترس یم خواست بره. از دوباره تنها شدن یکردم دلم نم بغض
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 بمونه؟ شمیپ ادیب یمی شهیم -
 ی. دسددت خودم نبود. نمدمیچیکالفه شددد. دنباله شددالمو دور دسددتم پ عطا

اومد که قبال  یم ادمی. حاال دمیواقا م ترسدد یخواسددتم خودمو لوس کنم ول
 یاالن چه مرگم شددده بود که راه به راه اشددمم در م یزر زرو نبودم. ول نقدریا

ست چاومد. چند بار خو سمت م یزیا شت  ست و بعد برگ و  رایهبگه که نتون
 گفت:

 شش؟یرو آورد پ یکس شهیم -
اجازه  اریش ص خاص بود و عطا داشت از مه هیکه گفت  یکه اون کس انگار

 تمون داد و گفت: یکالفه تر از اون سر اریگرفت. مه یم
 کنم! یخبرش م -

 زد و به سمت من برگشت و گفت: یلب ند عطا
 !نهیخواد تو رو بب یدلش م یلیکه خ یمی. شتیپ ادیم یمیباش! نگران ن -

رکت ح کینگاهشو به سرتاسر صورت من انداخت و با  یو دو دل دیبا ترد بعد
 از جا بلند شد و گفت:

 !شهیمثل روز ول م زیهمه چ یبه زود -
شدن با عجله از اتاق ب با سر تمون دادم و عطا بعد از پا به پا  رفت.  رونیبغض 
به  یشددد ضددربه ا یمثل روز اول بشدده. کاش م یزیکردم چ یمن فمر نم یول

کردم. اون موقع  یسددال رو فراموش م کی نیخورد و تمام اتفاقات ا یسددرم م
 برگشته! یبه حالت عاد زیشد گفت همه چ یم دیشا
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م و بود دهیت ت دراز کش یو عطا رفته بودند. رو اریدونم چقدر بود که مه ینم
که  یکردم. به حوادث یمدت فمر م نیبودم و به اتفاقات ا شددده رهیبه سددقف خ

از فمر بودم که در ب یاومد. تو یم ادمیکه داشددت  یاتیاتفاق افتاده بود و جزئ
ستم تو ش یشد و من فقط تون شو پرت کر جتنفر مثل  کی. نمیجام ب د خود

به خودم ب یتو تا  تاق.  با یبود رو دهی. پرامیا  ت ت و منو ب*غ*ل کرده بود. 
شونه اش. سرشو باال  یبهت به خودم تمون دادم و دست سالممو گکاشتم رو

شما دنیگرفت و نگاهم کرد. با د شک منم راه افتاد.  یچ شمش. ا سبز پر از ا
 بود. نینگ
 !نینگ -
 تو؟! یبود ی *و*ض*ی کدوم گور -

 .دمیخند هیگر وسط
 !یاصال عوض نشد -

انگار هنوز باورش نشده بود  نگاهم کرد. میاز من جدا کرد و م*س*تق خودشو
 جور نگاهم کرد و بعد گفت: نیهم ی. چند لحظه انجامیکه من ا

 کشتمت! یخودم م یشد ینم دایاگه پ -
. و دوباره همو میخنده زد ریز یاشددک آلود پ  یبا همون چشددما ییدوتا بعد

 یخودشددو رو نیو اشددک و آه که تمام شددد. نگ هی. مراسددم گرمیب*غ*ل کرد
صال نم ت ت کنار من ستم با یجا کرد. ا  نیرت یمیصم نیبگم. نگ یچ دیدون

 مبا ترمه. انگار اون یهمه راحت نبودم. حت نیکس ا چیدوسدددت من بود. با ه
. میساکت کنار هم نشست یا قهیچنددق نیهم یبگه. برا دیبا یدونست چ ینم

 گفت: نیباالخره نگ نمهیتا ا
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 سر دستت اومده؟ ییچه بال -
 !نهیزدمش تو آ -

 و با تعجب نگاهم کرد. برگشت
 !یهنوز همونقدر خل نمیب ینه م -

 کردم و گفتم: یآروم خنده
 ؟یازش دار یخبر ؟ینیب یرها رو م -

 :گفت یبا مس ره باز ادیگرفته به نظر ن یلیکرد خ یم یکه سع نینگ
 برکت داشت واسه ما. یاون گم و گور شدن تو کل -
 کرد و ادامه داد: یخنده بدجنس و
 !میندار شد ین با رها و داداشاش کلاال -

 سمتش: برگشتم
 کنه؟ یرفته بود. اون چه م ادمیاصال طاها  یوا -
خودم رو م ش کار  یخورده حالش بد بود ول هی لی. اون اواسدددتیبد ن یا -

 کردم. کم کم خوب شد.
 دانشگاه چمار کرد؟ -
 ؟یاگه گفت -
 ؟یبدن تیترب -
واست خ ی. ممیبچه مردم گکاشت یرو ییسؤ ریچه تاث ینیب ی! مقایول دق یا -

 زنده نگه داره! ادتوی یاگه مرد
 .دمیخند
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چه  ؟ی. خانواده ام چیایهمه آدم به تو خبر دادن ب نیا نیشدددد که از ب یچ -
 خبر از اونا؟

 و گفت: دیدوباره بدجنس خند نینگ
 کلفته! میپارت یلیبنده خ نمهیا یبرا -
 فتم:شده نگاهش کردم و گ زیر یچشما با
 ه؟یخبر نمیبب سایوا -

 برگشت و گفت: لمسیر یلیخ نینگ
 بله! -

که منتظر بودم انمار کنه و بزنم دک و دهنشو خورد کنم جا خوردم. نگاهش  من
 گفتم: ینیکردم و با بدب

 ه؟یندار شدن تو و رها و داداشاش چ انیجر -
 نداره... یمجنون کار یبه اون عطا یاوه خانم نترس کس -

شو کوب ریزد ز بلند بعد ست شد  یپا یرو دیخنده و د ر از مت کیمن که باعث 
 جا بپرم و وسط خنده گفت:

 در فراق تو چه بر سرش اومد.. چارهیب یعطا نیا یاگه بدون -
 :دمیام گرفت و خجالت هم کش خنده

 نزن! یمرض...حرز الم -
به خودم  یوقت طا  فا هیع گه یبوده ول ییزده بود معلوم بود خبرا ییحر  ا

با اون اخالق گندش منو  یگفتم بهم بگه لج م یم نیبه نگ میم*س*تق کرد و 
سر کار و  یم شت  چپ  یاز کوچه عل نیهم یگفت. برا یکلمه هم نم کیذا

 تمون داد و گفت: یسر نیرفتم به سمتش. نگ
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 از من بپرس! -
 !ادیچرت و پرت نگو حرز در م نینگ -

 شونه ام و گفت: یرو دیکوب دوباره
سخره.  - شد عطا بود....منم د دیشدن تو ناام دایکه از پ یتنها ک ش گهین تم دا

 خواستم به .... یشدم وم یکم کم خر م
 حرفشو خورد و مثل گ*ن*ا*ه کارا نگاهم کرد و گفت: هوی و
 سرمه؟! -

 بودم با تعجب گفتم: دهیحالتشو نفهم رییتغ نیکه ا من
 ه؟یچ -
 ؟یش یبهت بگم ناراحت نم یزیچ هیاگه  -
 خورده نگاهش کردم و گفتم: هی

 درباره عطاست؟ -
 به هم فشردو سرشو باال انداخت و گفت: لباشو

 نه! -
 راحت شد. المیخورده خ هی خوب

 ؟یپس چ -
تاب  . بعد دور انگشتاشدیچیدور دستش.بعد باز کرد و دوباره پ دیچیپ شالشو

سر رفت و  تشیداد و نها صله ام  و  دیا پرزدم پس کله اش که از ج یمیمن حو
 نگاهم کرد:
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و  بعد زدن منو شر یبش دایکار نمردن ها. بکار پ تتیمدت اصال رو ترب نیا -
 کن!

 !گهی. بگو دیبگ یخواست یم یخودته چ ریتقص -
 دمیو شالشو گرفت که من شالو از سرش کش نییدوباره سرشو انداخت پا نینگ

 و پرت کردم کنار و گفتم:
 خوب؟ -

 و گفت:دهنشو باز کرد  باالخره
 بهت گفتم. ییدروغا هیمن  -

 کردم: زیر چشمامو
 با عطا... -

 شد و گفت: یعصب نینگ
 نداره.... یبه اون خنگ کار یکس ریمرگ و عطا...ن  -
 ...شعوریدرباره عطا درست صحبت کن ب یهو -
 زنم. یکلمه هم حرز نم کیزنم تو دهنت  یعطا م یبگ گهیبار د هیسرمه  -
که ف یجد نقدریا که م یورگفت  با دقت نگاهم کرد. انگار   یخفه شددددم. 

 حرز بزنم. ستیخواست مطمئن بشه قرار ن
 گم.. یخب...حاال م یلیخ -

 به من نگاه کرد و گفت: دوباره
 ها؟ یحرز نزن -

 گفت: ییتمون داد و با پرو یاز ترسم سرمو باال انداختم و اونم سر منم
 خوبه...حاال گوش کن! -
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 گفت: داد پشت گوششو موهاشو
برام مهم  ادیخوشددم اومد. بهت دروغ گفتم که ز اریمن از همون اول از مه -
 ...ستین

 بگم که داد زد: یزیچ هیباز کردم که  دهنمو
 !یقرار شد حرز نزن -

 بهم چشم غره رفت و ادامه داد: نیمنم خفه خون گرفتم. نگ خوب
به من گفت - مه تو  عد از اون  یم بهش بنمنم من عیخودمو دربرابرش ضدددا یب

 ازش خوشم اومده بود. ادیز یلیکردم. راستش خ یمحل
از مردم دهنم و ب یداشتم م نمهیمن با ا یقطع کرد و به من نگاه کرد. ول حرفشو

 کنم و فحشش بدم الم تا کام حرز نزدم. اونم ادامه داد:
و  سددتیبرام مهم ن گهیگفتم د یکرد م یم عیمنو ضددا ینحو هیهر بار که به  -

خواسددت  یهم دلم م دمشید ینشددد. هر بار که م یکنم. ول یم فراموشددش
 ..اون اتفاق افتاد. نمهی. تا اادیکنم از من خوشش ب یکار هیکنم و هم  تشیاذ
 گرفت و به دستاش نگاه کرد و گفت: ینفس نینگ
 بودم... مارستانیب یخورده بودم و تو ریاون موقع که ت -

ن خورده بود و م ریت نیبستم. نگ یرفو یگرد شد...دهنمو باز کردم ول چشمام
 دوباره دعوام نمرد که حرز نزنم. نیهم یبود و برا نییدونستم. سرش پا ینم
ستانیاومد تو ب - ص دیو مثل طلبمارا به من توپ مار اتفاقات  نیمنه که ا ریکه تق

 افتاده...
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شده بود. به من گفته بود حرز نزنم نگفته بود که  یکرد. چشماش اشم ممث
دستمو دراز کردم و ب*غ*لش کردم و دستمو  نیهم یلش هم نمنم. براب*غ*

 و خودشو از من جدا کرد و گفت: دی. دماغشو باال کشدمیکمرش کش یتو
 کلمه هم هی یبد شد که نگو. ول نقدریمن اثر کرد. حالم ا یواقعا حرفاش رو -

آقا  ینه ولرفته بود مامانو برسو ماینمرد. عطا ما رو تنها گکاشت. ن یعکر خواه
که  می. ما اشتباه کردرهیبپک قتویحق دیبرداشت گفت آدم با یعکر خواه یبه جا

رد. نم یکنه ول یعکر خواه کلمه هی. من منتظر بودم ییجا نیهمچ میتنها رفت
بود  هسددتادیکردم. آقا وا یم هیمالفه و داشددتم گر ریلجم گرفت. من رفته بودم ز

مهربون  یلیخ میش از حق نگکرکرد. خوب راسددت یم حتیباال سددر من نصدد
 کرد. یم حتینص

 یبچه کال از دسددت رفته که همه کارا نیام گرفته بود.خوب معلوم بود. ا خنده
به نظر م اریمه که دهیرسدد یبراش خوب  گاهش کردم  نده امو خوردم و ن . خ
 داد: یداشت ادامه م ریجور سر به ز نیهم

 سرم یر افتاد مالفه رو از رولحظه انگار مغزم از کا هیمن لجم گرفت و  یول -
 ...اریمه ییپرو یلیو رو بهش گفتم...گفتم خ دمیکش

س نجایا ستم جلو گهیمن د دیکه ر ده که خن ریزدم ز ی. پ رمیخودمو بگ ینتون
 گفت: یشد و نگاهم کرد و جد یشاک نمینگ
 خوب از دهنم در رفت. ؟یخند یم یمرگ واسه چ -

 ت ت و اونم گفت: یشدم رو ولو
 یطلبمار من بشه! تازه به جا ادیدست خودم نبود. ازش توقع نداشتم ب خوب -

 کنه! یهم م یواسه من س ران ستادهیوا یعکر خواه
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 خنده گفتم: وسط
 شد؟ یخوب بعدش چ -
 باال انداخت و گفت: ینگاه کردم. اونم شونه ا نیبه نگ حیبا تفر و
 و یعاد یلیچشماش رفت ته سرش و بعدم خفه خون گرفت. منم خ یچیه -

فه و الم ریرفتم ز یمعمول که  نیف نیف یمال نم. از ک یم هیدارم گر یعنیکردم 
قدم از ت ت  هیبعدم  دیکه اول موهاشددو گرفت کشدد دمشید یپشددت مالفه م

 تفاشو صاز کرد و دوباره برگشت کنار ت ت. آخرشم گ نهیدور شد. بعدم س
 خداحافظ و رفت.

صوردمیخند یو گرفته بودم و م دلم ضع اریمه افهیق . ت بود.  یدنید تیتو اون و
 گفت: دیخند یکه خودش م یاز خنده من خنده اش گرفت و درحال نمینگ
 خنده نداشت. نقدارمیا گهیمزه د ی! بگهیبسه د -
 !یرو سوسک کرد چارهیب اریخدا مه یوا -

 و گفت: دیبار بلند خند نیا نینگ
 هنوز مونده! یسوسک کردن واقع رین  -

 دم و گفتم:بلند ش تند
 ؟یسرش آورد ییچه بال -

 کرد و گفت: یخنده بدجنس نینگ
 کرد جواب رد دادم! ی! خواستگاریچیمن ه -

با  نی...نگنی...از نگاریغار وا موند. مه نیام فورا خشددک شددد و دهنم ع خنده
 خنده نگاهم کرد و گفت:
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 حاال! یرینم -
 !یگ یدروغ م یدار -
 ه؟یدروغم چ -
 ن؟مارستایتو همون ب -
 احمق جون چند ماه بعدش! رین  -
 جلوتر و گفتم: دمیخز اقیاشت با
 چرا نظرش عوض شد؟ ییهوی -

 باال انداخت و گفت: یا شونه
 دونم؟ یمن چه م -
خوب  *و*ض*ی حرز بزن...باهات قرار گکاشدددت...خودش بهت زنگ  -

 اومد؟ نایزد؟ با مامانش ا
 کرد و گفت: یپوف نینگ
 کارا؟ نیا ارویمه -

 گرفته شد: محال
 ؟یپس چ -
آورده بود و زنگ زده بود خونه  ریعطا شددماره ما رو گ قیطاهره خانم از طر -

 امون.
 خودش به طاهره خانم گفته زنگ بزنه؟ -

 سر تمون داد و گفت: نینگ
 آره فمر کنم! -
 رو پاش: دمیلحظه نگاهش کردم و بعد با حرص کوب هی



wWw.Roman4u.iR  668 

 

 ؟یمنو مس ره کرد -
 خوب نشده. تیباز یآخ...تو چرا وحش -
 !یخوب چون منو سر کار گکاشت -
 کرد! ینه به جون خودم خواستگار -
 اد؟یازش خوشت م یخوب االغ جون تو مگه نگفت -

 سر تمون داد. نینگ
 کرده؟ یازت خواستگار یگ یمگه نم -

 سر تمون داد. باز
 ؟یخوب ابله چرا جواب رد داد -

 سرشو گرفت باال و گفت: نینگ
 نمرد. بعدم هنوز ادامه داره... یمعکرت خواهچون از من  -
 درست حرز بزن تا نزدم لهت نمردم. نینگ -
مامان گفتم فعال بگ یلیخ - به  با...دفعه اول من  با ته هف کینه....  نیخوب 

نه! بعدش  نیبعد ا بازم گفتم  ها ر دنیبار رفتم د هیبار مامانش زنگ زد. من 
 اونم اونجا بود.

 باز شد: شمین
 ؟یمار کردخوب چ -
کرده بود بابت تمام  یادب. اگه ازم معکرت خواه یمحل خرشددم ندادم. ب -

 دادم. یاون حرفاش.بهش جواب مثبت م
 اون چمار کرد؟ -
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در  یمن مثل پروها با طاها و رها خل باز یخورده نشست. معکب بود. ول هی -
 خورده حرص خورد بعدم پا شد رفت. هی. اونم میآورد

 واقعا؟ -
 ره.خوب آ -
 بعدش؟ -
 بونایاونجا بودم بعدم راه افتادم برم خونه امون...سر خ یساعت هی. من یچیه -
 .ستادیجلوم ا نشیبا ماش اریبودم که مه یبودم و منتظر تاکس سادهیوا
که  یور هیلب ند  هیساکت شده بود و با  نیشدم. نگ یداشتم خفه م جانیه از

شددده بود. تمونش دادم و  رهی ت خانداخت به ت یم اریمه ادیمنو به شدددت به 
 گفتم:

 !؟یش یخوبش خفه م یخوب چرا جا -
 سرشو گرفت باال و گفت: نینگ
 چسبونم؟ یکه من خودمو بهش م ؟یفمر کرد یچ -
 گرد شده گفتم: یچشما با
 ؟یسوار نشد -

 باال انداخت و گفت: ییابرو
 استاد مرحوم.... کی یها هیتوص یط -

 زدم: داد
 !نینگ -
 ه؟یچ -
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دم و بع ینگفتم طرز اومد خواسددتگار گهیاحمق گفتم خودتو نچسددبون د -
 دنبالت راه افتاد محلش نده!

 باال انداخت و گفت: یشونه ا نینگ
 تقصر خودشه! -
 ؟ی!؟ سوار شدیپس چمار کرد -

 تمون داد و گفت: یسر
س یجلوم زد رو ترمز. خودمو زدم به اون راه. ول - بود. نگاه بهش  یتو دلم عرو

اه بهش نگ هیخانم! منم برگشتم و  نیو صدام زد: نگ نییرو داد پا شهیردم. شنم
سالم جناب  نیسنگ یلیانداختم و خ سالم کردم:  شدم و  سمتش. خم  رفتم 

ن. ! دقت کنیش سوارگفت:  نیهم یسرگرد! معلوم بود اصال حوصله نداره. برا
مزاحم  ادب. منم اعصددابم خورد شددد و گفتم: ممنون یخواهشددم نمرد ب یحت
 یم نیراحت گفت: من کار دارم سددوار شدد یلیشددم. اونم پرو تر از من خ ینم

 خوام حرز بزنم.
 وسط حرفش: دمیدهن باز پر با
 چه پروئه! -

 تمون داد و گفت: یسر نینگ
 شم. یذوق مرگ م یره. فمر کرده بود تا بگه من از خوش یبله! مگه از رو م -
 خوب بعدش؟ -
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صحبت دیفتم: بفرمائمنم اخم کردم و گ یچیه - شما هم  یمن  شما ندارم.  با 
 یر نمخونش د یزد یسرمه کارد م یعنینشه!  رتونید نیببر فیتشر نیکار دار

 اومد.
 رفت؟ -
گاز و د برو که رفت - پاشددو گکاشدددت رو   ینجوریا ی! دقت کن آخه کیآره! 

 کنه! یم یخواستگار
 !شهیپمر م ینجوریاد ا یاسم تو م نیپس واسه هم -
 باز شد و بعدش گفت: نینگ شین

 نه هنوز ادامه داره! -
 ؟یبچه مردمو نابود کرد یزد نینگ -

 با خباثت تمام سر تمون داد و گفت: نینگ
 کنه بره! یطالب باشه ول نم یلیاگه خ -
 !؟گهیبگو د یکرد یخوب چه غلط -
اون بار که گکشدت. واقعا از دسدتش شدمار بودم. رفت تا دو سده ماه  یچیه -

ط داشددتم به غل یعنیرفت که رفت.  نیگفتم آقا ا گهیازش نشددد. من د یخبر
 کردن و ما رو با هم رو به رو کردن. یمیافتادم که رها و عطا دست به  یکردن م

 خوب؟ -
اگه  یمردم ول یهم داشتم م یشدم. راستش از خوشحال ریمن غافلگ یچیه -

 ندادم که! خوش نشون دادم یگند دماغ رو اریمه نیدرصد به ا هی یبگ
 برداشتم که گفت: زیحرص به سمتش خ با
 بودم. یواقعا دختر خوب گهیبار د نیخوب ا -
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 شد خوب؟ یچ -
اومد. اونام مثال مارو تنها گکاشددتن.  ارمیرها که مه دنیرفته بودم د یچیه -

س ارمیمه شت پر شت نه بردا شملدینه گکا شما چه م  یعنی د؟یبا من دار ی: 
به اون راه و گفتم: منظورتونو نمبشددرو؟  نیا یرو ینیبیم  یمنم خودمو زدم 

 ن؟یداد یمن و گفت: چرا جواب منف یچشددما یجغک زل زد تو نیفهمم. ع
کرده  شددونیبا خانواده ام حرز زده بودم. راضدد یبود؟ من کل یمشددمل من چ

تا  یعنی .نیپول کرد هیمنو جلوشون سمه  ینجوریبکارن شما ا شیبودن که پا پ
بگه از من خوشددش  سددتیبشددر. حاضددر ن نیداره ا نانیاطم حد به خودش نیا

ام بوده بهش  فهیزد انگار من وظ یاز موضع باال با من حرز م یجور هیاومده. 
بدم. بهم برخورد. د نداختم  نقدریا دمیجواب مثبت  پامو ا نه  به خودش مطمئ

 !هیش ص لمیپام و گفتم: دال یرو
 و گفت: دیخند دیکه رس نجایا

ضمن خوا یم یعنی - شه منو خفه کنه. منم همون جور ادامه دادم. در  ست پا
به خودم  ه؟یآد. که اونم گفت: منظورتون چ یاصال فرهنگ ما با هم جور در نم

شما با ا شاره کردم و گفتم:  شمل دار نیا و  خیاز ب نیکن یفمر م نیمدل آدما م
سد ف ضن. خودتون گفت یبن مف شد نیار ض اتونوخانواده  نیمجبور  . نیکن یرا

ل مث ییگکشددته منم با آدما نیآن از ا یاونام با اخالق من کنار نم نمهیا یعنی
 .امیب تونم کنار یاصال نم نییکنن آسمون باز شده و افتادن پا یشما که فمر م

از اتاقا اومد  یمی یگفتم و از جا بلند شدددم و رفتم سددمت در. رها از تو نویا
الم ح نقدریدختر! باور کن ا یر یجلومو گرفت و گفت: کجا م دیو دو رونیب
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ت ازم درخواس گهیبار د هیبرخوردش. خودمو آماده کرده بودم  نیبد شده بود با ا
ش نمهیاون مثل ا یکنه و بهش جواب مثبت بدم ول سرم م تدا شت یمنت   ذا

دم و از کر یام گرفته بود تند از رها خداحافظ هیگر نمهیباهام برخورد کرد. با ا
اره د دمیکه د ابونیرفتم سددمت خ ی. داشددتم تند تند مرونیخونه اشددون زدم ب

 اریاد. همون جا برگشتم و سرش داد زدم: دست از سر من بردار. مه یدنبالم م
. دنبالم. از اون ومدین گهیو رفتم. اونم د دمیوسددط کوچه خشددک شددد. منم دو

 اشباه ی. فقط تلفنناینرفتم خونه رها ا گهیمن د یگکره. ول یم یروز دو ماه
 دو بارم رها خواست سر صحبتو باز کنه من نکاشتم. یمیارتباط داشتم. 

 ؟یایبهت خبر داد ب یپس االن چطور -
کنم.  ییساشنا ویمی امیب دیزنگ زده بودن گفته بودن درمورد پرونده با مایبه ن -
 !یشد دای. بهم گفتن تو پنجایمنو آوردن ا یول
 ؟یدیند ارویمه -
 !دمشیند گهینه از اون روز د -
صددداش بود. دسددتشددو گرفتم و  یهم تو یخورده دل ور هیکه گفت انگار  نویا

 گفتم:
 !یتند رفت یادیز -

 شده بود: یسرشو گرفت باال و نگام کرد.چشماش دوباره اشم نینگ
 نیا لیو بپرسدده دل ادیب اریمه  واسددتیدادم دلم م یجواب منف ینه من وقت -

مثل طلبمارا با من حرز زد.آخه من دلم  هر بار اومد و ومدین ی. ولهیکارم چ
ست تو هم تو یم ش نیتمام ا یخوا ستم ب ی! چطور میاتفاقات با  الیخ یتون

 از تو نبود؟ یخبر چیه یوقت میباشم و برم دنبال زندگ
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 بغض کردم و گفتم: منم
 !یخر یلیخ -
 کنان گفت: نیف نیف نمیاشمم راه افتاد. نگ و
 رونیچرا اول اومدم ب نمهیکاب وجدان اسدد ت بود. شددبا از ع یلیسددرمه خ -

صحنه رو د یخواب نم صد بار خواب اون  ستم  یکه اول تو رو م دمیرفتم.  فر
ت تم  یمن تو دمید یشددددم م یم داریب یوقت یمونم. ول یو من م رونیب

 !یکه گم شد ییتو دمویخواب
 یوکه ت یی. انگار تازه تمام غصدده هامیکرد یم هیگر ییگفت و دوتا یم نینگ

 دادن: یدلش انبار شده بود داشتن خوشونو نشون م
. همه حالشددون خراب بود. منم دنید یمدت همه فقط ظاهر منو م نیتمام ا -

 یشددن. مجبور بودم الم یافسددرده م ینجوریهمه دارن ا نمیتونسددتم بب ینم
شم و ب شحال با شا یخو شون بدم.  به خودش اجازه  اریمه نمهیا لیدل دیغم ن

خودم  نمن بود. سرمه به جو یها یجلو خل باز ادیب یطیشرا نیهمچ یداد تو
 دایکه تو پ دهیبع گهیگفتن د ینبود که به تو فمر نمنم. همه م یشب مایبه جون ن

 اریمه یکنه!....وقت یم دایگفت تو رو پ یم دی. فقط عطا بود که بدون تردیبشدد
 ی. دلم ممیسعرو یکرده بودم برا یپرداز ایرو یاومد اول رد کردم چون من کل

. من که خواهر نداشددتم. اخالق یتک تک مراسددما تو باشدد یخواسددت تو
 ...یدون یمامانم...که خودت م

 !یگفت یرو به خودش م نایهم وونهیخوب د -
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ستم ول - شتم ب یخوا شت! توقع دا صحبت کن ادینکا منم  .میو رو در رو با هم 
ا بگم صددبر کنه تخواسددتم بهش  یتونم به ازدواج فمر کنم. م یبگم االن نم

هام از تمام کاب*و*سدددام  یخواسددتم از تمام دل ور یاز تو بشددده. م یخبر
 یلیدونم خ یاومد جلو که انگار...نم یهمش جور یباهاش حرز بزنم....ول

 !هو  *و*ض*ی یاز خودراض
 یم هیخال هم گر نی. عدیکه نگاهش افتاد به من خند نمیام گرفت. نگ خنده

 .میدیخند یهم م میکرد
 بود سرمه! یخال یلیجات خ -

شو رو نیدر زد. نگ یمیسرش. که  یو زدم تو دمیخند آروم شال شد و   یبلند 
 .میاشمامونو پاک کرد ییسرش انداخت و کنار من نشست. دوتا

 اجازه هست؟ -
 عطا بود. یصدا

 .دیبفرمائ -
 وارد اتاق شدن. اریو پشت سرش مه عطا

به خودم دادم که پا شددم که عطا تمون  هیآروم از جاش بلند شدددد. منم  نینگ
 گفت:

 . راحت باش!نیبش -
 فت:اشاره کرد و گ نیبلند نشدم. بعدم با دست به نگ گهیاز خدا خواسته د منم

 !دیبفرمائ -
شم ریز سرش تقر ارینگاهم به مه یچ  یرو یبود و اخم کم رنگ نییپا بایبود. 

ر پرو بود. ه بشددر نیچقدر که ا یعنیکرد.  ینگاه نم نیصددورتش بود. به نگ
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از گوشدده اتاق  یصددندل کیسددرش آورده بود حقش بود. عطا  نیکه نگ ییبال
ش ست روش. ول دیک ش شت کنار ت ت و ن صله ه اریمه یو آورد گکا  مونبا فا

 دور نشست و نگاهشو داد به دستاش. عطا با لب ند نگاهمون کرد و گفت:
 کردناتون تمام شده باشه! هیکردم گر یفمر م -
گاه به چشددماش  نیباال رفته و بدجنس ما رو نگاه کرد. نگ ییبا ابرو و ناخودآ

اسم باز شد. حو شتریعطا ب شیو اخم کردم که ن دمی. منم لبم و جودیدست کش
تاه نگاه کو هی نیدسددتاش به نگ یبود که باالخره کوتاه اومد و به جا اریبه مه

 شد به دستاش! رهیانداخت و دوباره خ
 اومد؟ سال در کی یخوب دلتنگ -
 عطا نگاه کردم و سر تمون دادم و گفتم: به
صال خبر دارن  یاالن چه حال نم؟یرو بب نایتونم مامانم ا یم یپس ک - دارن؟ ا

 !نمیبب ردادویخوام ت یمن کجام؟ م
 تمون داد و گفت: یسر عطا

 رونیمممنه به ب یشدده! چون اگه خانواده اتون خبردار بشددن برگشددت یفعال نم -
 همه تون از جمله خودتون خطرناک باشه! یبرا نیدرز کنه و ا

 انداختم و گفتم: نییسرمو پا ناراحت
 دیتمام نشددد. اون وقت من با یزود نیشددما به ا اتیعمل نیا دیخوب شددا -

 چمار کنم؟
 به سمتم خم شد و گفت: یکم عطا
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صال  نیا یهمه مدت ازشون دور بود نیشما که ا - صبر کن! االن ا چند وقتم 
 کرد. کسیشه ر ینم
معلوم بود داره خنده اش  یبود ول نیینامحسددوس زد به پهلوم. سددرش پا نینگ
نشون  اروینگاه به من کرد که بهش چشم غره رفتم و با چشم مه مین هی. رهیگ یم

 دادم که اونم اخم کرد. حاال من بودم که خنده ام گرفته بود.
 سرمه خانم! -
 برگشتم سمت عطا! -
 بله! -
 !یک کنبه ما کم دیبا -
 نگاهش کردم و گفتم: رهیخ
 ؟یچه کمم -
 !نیبه ما بگ دیبا نیدون یاز اون خونه م یهر چ -

 تمون دادم و گفتم: یسر
 باشه! -
شم ریز و س یبه عطا نگاه کردم. خدا خدا م یچ به اون ماجرا که  میکردم که نر

شتن. ول لو واس نیسوال و گند تر نیاول اریاز ب ت گند من مه یچرا منو نگه دا
 :دیپرس

 شما رو نگه داشتن؟ یچ یبرا ادتونهی -
 یاو عطا هم با کنجم نیسر تمون دادم. نگ یبه هم فشار دادم و با بدب ت لبامو

 ادامه داد: ارینگاهم کردن که مه
 تونستن از شر شما خالص شن... یم -
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ت و شونه ام گکاش یدسشتو رو نیحرفش بهت زده سرمو باال گرفتم. نگ نیا با
 نگاه کرد: اریبه مه با اخم

 مدل حرز زدن الزمه!؟ نیا -
 فت:رو به من گ نی. بدون جواب دادن به نگرهیبگ دهیناد نویکرد نگ یسع اریمه
 نداشت... یسود چیاونا ه ینگه داشتن شما برا -

ست شو از مه یرو نینگ د شد. نگاه سفت  شم  اریشونه ام  گرفت و کنار گو
 گفت:

 ده هست!که بو یشعوریهمون ب ینیب یم -
گاه من  یرو میکه م*س*تق اریخنده ام گرفت. لبم و گاز گرفتم. نگاه مه ناخودآ

به  اریمه یور هی یبرگشدددت که داشدددت از اون خنده ها نیبود به سددمت نگ
 و گفت: نییداد. بعدم سرشو انداخت پا یم لیخودش تحو

 افتادم! یک ریمن گ ینیب یم -
شد که نگ. عطا نگاهش رهیکردم تا خنده ام نگ سرفه  نیبه ما دوتا بود و متوجه 

 گفت: نیرو به نگ نیهم یبه من گفت برا یزیچ هی
 !دمیما هم ب ند نیبگ -
س اریبه مه و ست به  سته بود و زل زده بود به نگ نهینگاه کرد که حاال د ش . نین

 ننداخت. ارینگاهم به مه مین هی یبه عطا بود و حت نینگاه نگ یول
 خوره! یبه درد شما نم -
 یکه م ییبا صدا اریتمون داد که مه یبه من نگاه کرد و چشمک زد. عطا سر و

 خواست حرصشو نشون نده گفت:
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 سر بحث خودمون! میبهتره برگرد -
 یآدم نیفرستادم که قراره با همچ یفاتحه ا نیلب گفتم و به روح نگ ریز یاووف
 خواد. یم نیگمثل ن ییبچه پرو هیگند دماغ  اریمه نیا ییخدا یکنه! ول یزندگ

 بگم؟ یچ -
 بود که گفت: عطا

 برات افتاد. و چرا نگهت داشتن؟ یکن. چه اتفاق فیتعر -
 سال قبل. کیتمون دادم و دوباره برگشتم به  یسر

خونه  هی میاز اونجا بردن. رفت نیهوش شد و منو با ماش یب ردادیت نمهیبعد از ا -
 ییسددر نفر سددوم چه بال دونسددتن یبودن. نم دهیترسدد ی. اون دوتا حسددابگهید

. بودم یخونه زندان هی یشددب تو هیکرد.  ینگرانشددون م شددتریب نیاومده و هم
 ییجورا هیبود و انگار  ریشددد. اسددمش ام داشیپ گهینفر د کیاونجا بود که 

و بعدم چند نفرو فرسددتاد اون دوتا رو  دیبه اون دوتا توپ یبود. حسددداب سیرئ
 ببرن. بعدم اومد سراغ من.

 یم یشونه ام بود و سع یهنوز رو نیم و به عطا نگاه کردم. دست نگکرد ممث
به  یماجرا بود. عطا که کم یجا نیبدتر نجایبده! ا یبهم دلدار ییجورا هیکرد 

 کرد گفت: یجلو خم شده بود و منتظر نگاهم م
 خوب؟ -

 و گفتم: دمیبه چشمام کش یدست
و  ردادیون دو تا گفته بودن تچون ا ی. ولادیسرم ب ییدونستم قراره چه بال ینم -

...گفته بودن اونا رو....کشددتن...واقعا اگه خودمم تو اون یعنی....نیرها و نگ
ظه م  ری. امرمیدادم بم یم حیترج ییجورا هی یعنیمردم برام مهم نبود.  یلح
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. ب اطر میباشدد یما نفوذ کهدونم انگار شددک کرده بودن  یاومد سددراغم. نم
ستگ یها یمیدتا نز سیدوبار پل نمهیا س رید  ریود. امب دهیکردن اون دوتا هم ر

 هیرد منو ب نیهم ی. برامیگروه اونا نفوذ کن یکه تو میکرد ما اومده بود یفمر م
 گفتم یم یو خواست بهش بگم چقدر از گروهشون لو رفته. هر چ گهید یجا

 ...همنیکرد. تا ا یباور نم میسوله بود یاون شب جلو یقدونم و ما اتفا یمن نم
 که عطا آروم صدام زد و گفت: نییدهنمو فرو دادم و سرمو اندختم پا آب

 شد؟ یادامه بده لطفا چ -
 بهم گفت: نیتونستم حرز بزنم. نگ یو نم دیلرز یم لبام

 .میخورده صبر کن هی یخوا یم ستیاگه حالت خوب ن -
همو اخم کرده بود. نگا یتمون دادم و به عطا نگاه کردم که حاال حسدداب یسددر

 ازش گرفتم تا خجالت نمشم.
خواسددتن حرز بزنم منم  یاتاق حبسددم کرده بودن و م هی یچند سدداعت تو -
 یلیبهم سدد نقدریبود...ا ونیح یلی...خیلیخ ریگفتن نداشددتم. ام یبرا یزیچ

صورتم ب شده بود...وقت یزده بود که   ندارم فمر کردم اگه یچاره ا دمید یحس 
 نیمه یدسدددت از سددرم برداره... برا دیسددر هم کنم و بگم شدددا یزیچ هی

که  نهیه...اک نهیافتادن دنبالشددون ا سددایزود پل نقدریا نمهیگفتم....گفتم علت ا
بل از ا سینامزد من پل مهیمواد م دره...و ق فاق ب ن تهیاون ات  من بهش خبر اف

 منو گرفتن... یداشتم و اونا رد گوش یداده بودم. گفتم من دوتا گوش
 :دیپرس اریشدم. مه رهیخ نیزم و به دمیو گز لبم

 چرا نگهت داشتن؟ یدیخوب نفم -
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 تمون دادم و گفتم: یسر
 ین ولکن ستیخواستن به قول شما منو سر به ن یاولش م یعنی. دمیچرا! فهم -

شد. م دایپ میسر و کله عظ شه عوض  ستن به عنوان گروگان از  یشد و نق خوا
ستفاده کنن. م ستن منو نگه دارن که یمن ا س یبعدا بتونن تو خوا اس مواقع ح

 از من استفاده کنن. سیفشار به پل یبرا
 زد و گفت: یباال گرفتم و به عطا نگاه کردم. لب ند کم رنگ سرمو

 شد؟ یبعدش چ -
 انداختم و گفتم: نییوسرمو دوباره پا دمیخجالت کش ازش

روزم از اون همه شددمنجه و  کیبعدش...دوباره اوضددا  خراب شددد. هنوز  -
 خواستن. ینگکشته بود که مرحله بعد شرو  شد. اسم نامزدمو م عکاب

شددونه امو  نی. نگرونیخبر نزنه ب یبه چشددمم فشددار دادم تا اشددک ب دسددتمو
دم کر یکردن بود. سددع هیفشددرد.نگاهش کردم. اونم بغض کرده بود و آماده گر

 گرفتم و گفتم: ی. نفسادیدر ب یلب ند بزنم که اونم از نگران
شده...ول زیدم همه چکر یفمر م - سراغم و ازم  ریام یوقت یتمام  دوباره اومد 

 گفتم یاسم الم کیخواست اسم نامزدمو بدم به شدت وحشت کردم. اولش 
باره اومد سددراغمو افتاد به جونم. انگار اونام  دهیروز نرسدد کیبه  یول  هیدو

 و گفت دفرداش اوم نیهم یکنن برا ینیداشددتن که براشددون خبرچ ییکسددا
 یکردن. تنها کس دیندارم. شرو  کرد به تهد سیپل یروهاین یتو یکس نیهمچ
م جون حماقت نیبا ا دمیترس یو من م نیتونستم اسمشو ببرم...شما بود یکه م

 یشما رو هم به خطر بندازم و اولش به خودم گفتم اگه بمشنم اسم شما رو نم
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شد...ام یسع یدم. هر چ شدم..... ....آخرش مجبیعنی...اون...ریکردم ن ور 
 مجبور شدم...اسم جناب سروانو....بگم. یعنیخواست.... ی...اون میعنی

باره اومد تو ذهنم و تمام بدنم لرز رونیب صددحنه  و دیآوردن لباس از تنش دو
و  بلند شددد یصددندل یبه عطا کردم که کالفه از رو ینگاه میاشددمم راه افتاد. ن

ود. ب رهیخم کرده بود و به من خا یحساب اری. مهرونیرفت سمت در اتاق و زد ب
 اریشددده بود. مه بلندهم  نیکردن نگ نیف نیف یانداختم. صدددا نییسددرمو پا

نداخت که ا نیبه نگ ینگاه نبود  یبار نگاهش اخم کرده و از خودراضدد نیا
شد و از اتاق ب نیغمگ شتریب رفتن  رونیزد. با ب رونیبود. اونم بعد از عطا بلند 

 د و گفت:ب*غ*لم کر نینگ اریمه
 ...سرمه...اون  *و*ض*ی که...رمیبم یاله -

 وسط حرفش: دمیپر تند
 نه.... -
 ؟یپس چرا حافظه اتو از دست داد -

 ازش جدا کردم و گفتم: خودمو
کرد...ک*ث*ا*ز*ت  یاسددم عطا رو بهش گفتم بازم ولم نم نمهیبعد از ا -
 خواست... یخواست...م یم
 !یخواد بگ یخوب ولش کن...نم یلیخ -
صحنه جلو یول شده بود. ا یاون  شمم دوباره زنده  مدت  نیا یکه تو نقدریچ

 نیهم یاتفاق افتاده بود. برا روزید نیبودم که انگار هم دهیکاب*و*سددشددو د
 زدم گفتم: یهمون جور که نفس نفس م هیو چنگ زدم و وسط گر نیدست نگ
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هم خواسددتم ب یمن نم ی...دسددتامو گرفته بود...ولواریمنو چسددبونده بود به د -
 یشدم...از شدت انزجار م وونهیسرشو آورد جلو...انگار د یدست بزنه...وقت

ستم بم ستمامو به زور آزاد کردم و چنگ زدم تورمیخوا صورتش....اونم  ی...د
 صورتم منم پرت شدم....و از حال رفتم.... یتو دیشد...محمم کوب یعصب

 کرد گفت: یم هیکه خودشم گر یسرم و ب*غ*ل کرد و در حال نینگ
 ...گهیبسه سرمه....تموم شد....د -
شددد.  یچشددمام مدام تمرار م ی. اون حادثه درسددت جلودمیلرز یمن م یول

نگران  ی...که صددادیچیپ یسدرم م یشدد. درد تو یحالم داشدت دوباره بد م
 :دمیو شن نینگ
 !نیای....تو رو خدا باریمه -
 زانو زد و هول زده گفت: اتاق. عطا کنار ت ت یتو اریهجوم عطا و مه و
 دراز بمشه! دیکممش کن -

 :گفت نی. رو به نگدمیلرز یکنون کممم کرد. هنوز م هیهمون جور گر نینگ
 براش! نیاریآب ب وانیل هی -
 :اریرو به مه و
 !میداشته باش دیآرامب ش با -

ن پشددت سددرش رفت. با رفت ارمیبود.مه دهیدو رونیاز اتاق ب اریقبل از مه نینگ
 ا عطا دستمو گرفت و فشرد و گفت:اون
رو که ب واد  یاون یجات امنه...خودم قلم پا نجایدختر... ا سدددتین یزیچ -
 ؟یکن یشمنم. سرمه گوش م یکنه م تتیاذ
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خورد. عطا  یصورتم سر م یاشک آروم آروم رو یبدنم کم شده بود. ول لرزش
 فشرد: شتریت ت نشست. لب ند زد و دستمو ب یکنارم رو

هارچشددم گهید - به موقعش حسددداب اون  یخودم چ مواظبتم! صددبر کن 
 ...میرس یم*ر*ت*ی*ک*ه رو هم م

از من فاصددله  یدوباره لب ند زد. در که باز شددد. عطا دسددتمو ول کرد و کم و
ا قرص و ب اریآبو به من داد. پشت سرش مه وانیلرزون ل یبا دستا نیگرفت. نگ

 .دیرس گهیآب د وانیل هی
 د بود.خانم آب آور نینگ -

به عطا و ل اریمه به سددمت نگ وانیبدون حرز قرص و داد  دراز کرد و  نیآبو 
 گفت:

 ب ور...! -
 برگشت و گفت: هیوسط همون گر نینگ
 ....یخورده مهربون تر حرز بزن هی یریم یم -

 و درآورد: اریمه یصداشو کلف کرد ودستشو دراز کرد و ادا بعدم
 یجورنیکه ا سددتمیدسددتت ن ریم سددرباز زمن سددتیاداره ن نجایب ور....بابا ا -

 !یزن یبا من حرز م یدستور
صو م عطا شت قر ستم. منم گر یدا ه که کال مرد اریرفته بود. مه ادمیام  هیداد د

بعدم  و دیگرفت و همه شو سر کش اریآبو از دست مه وانیبا حرص ل نیبود. نگ
سط  اری. قرصدو گرفتم و با آب خوردم. مهرونیبلند شدد و از اتاق زد ب همون و

 کرد و گفت: یشده بود. عطا پوف خیم
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 نه؟! یش یتو آدم نم -
 یمن هیگر گهیکه حاال د نیبزنه که در اتاق باز شددد و نگ یحرف هیاومد  اریمه

 یعالم م یها هیبه تمام گر اریدسددتپاچه شددددن مه دنیکرد اومد تو. واقعا د
 گفت:صاز اومد سمت عطا و  نیدونست چمار کنه. نگ ی. نمدیارز

 برگردم خونه! دیبمونم با نیاز ا شتریتونم ب یمن نم -
که  نیبه من انداخت که من فقط بهش لب ند زدم. نگ ینگاه عکرخواهانه ا و

 زده ادامه داد: گهید یمیو اون حرفارو  افتادهین یاتفاق چیانگار اصال ه
نه جور م هی یتونم بمونم ول ینم گهیامروز د - ند روز یبهو  یکنم بتونم چ
 سرمه بمونم. شیپ نجایا

کرد. کامال معلوم بود  ینگاه م نیبود و به نگ ستادهیهمچنان سر جاش وا اریمه
د جلو و اوم نی. نگغیدر یبزنه. ول یحرف ایبهش بمنه  ینگاه هی نیمنتظره نگ

 و گفت: دیصورت منو ب*و*س
 !شتیپ امیزود م -
 دوباره بلند شد و رو به عطا گفت: و
 برم!؟ یبا ک دیمن با -

 بود تند گفت: نیکه انگار منتظر هم اریمه
 من خودم... -

 برگشت طرفشو گفت: نینگ که
 از شما برم! ریغ یدم با هر کس یم حیترج -

 رو به عطا اریبدون توجه به مه نیشددد. نگ نیدوباره غمگ اریبهت زده مه نگاه
 دوباره گفت:
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 منو برسونن! نیبگ شهیم دیبب ش -
 تمون داد و گفت: یانداخت و سر اریبه مه ینگاه عطا

 آم! یاالن م دیبفرمائ -
و  دیکشدد یقیرفت. عطا نفس عم رونیو از اتاق ب دیدوباره منو ب*و*سدد نینگ

 گفت:
 مثل آدم با دختر مردم رفتار کن... ریبگ ادیخورده هم  هیبرو برسونش... -

 بار من گفتم: نیاخم کرد و از جاش تمون ن ورد که ا اریمه
 طونشیبرخالز ظاهر ش نی...نگنینمرد دایو پ نیشدن به نگ کینزدشما راه  -
 ...شهیخورده توجه و محبت رام م هی...با هیاحساسات یلیخ
د. عطا بو دیجور ترد هینگاهش  یسرشو باال گرفت و به من نگاه کرد. تو اریمه

 هولش داد و گفت:
ما نی...اگهیبرو د - مه راهن کار خورده هم خودت مغز هی...میکرد ییه به  تو 

 بنداز!
 اتاق و گفت: یسرشو کرد تو نیموقع در اتاق باز شد و نگ همون

 جناب سرگرد؟ نیآ یچرا نم -
 عطا جواب داد: که
 ام! یاالن م -

 و هول داد و گفت: اریدوباره درو بست که عطا مه نینگ
 !یخور ینم یدرد چیبه ه یسیمورد برعمس موارد پل نیا یتو یعنی -
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رفت. با بسددته شدددن در  رونیه خودش تمون داد وتند از اتاق بباالخره ب اریمه
 :دمیگرفت و برگشت سمت من. متعجب پرس یعطا نفس

 ن؟یسرگرد شد -
 کرد و گفت: یخنده خودخواهانه ا عطا

 عوض شده! زایچ یلیسال خ کی نیا یگفتم تو -
جام  یتو ینگاهم کرد. کم میکنارم نشددسددت و م*س*تق یصددندل یرو عطا

که رفتن. حاال من مونده بودم  نمیو نگ اریم. معکب شددده بودم. مهتمون خورد
کردم که  یم یمن شددده بود. داشددتم با دسددتام باز خیجور م نیعطا که هم نیا

ت ت کنارم. سرم و باال آوردم و با  یبلند شد و نشست رو یصندل یعطا از رو
 مقدمه گفت: یخورده نگاهم کرد و بعد ب هیتعجب نگاهش کردم. 

 س ت بود! نمتینب گهیمممنه د نمهیر کردن به افم -
ت بود منتظر فرص نمهیانداختم.مثل ا نییبه هم فشردم و سرمو دوباره پا دستامو

 آقا! عطا ادامه داد:
شه...ول دیشا - ستم قراره همچ یاگه م شیسال پ کی یاالن وقتش نبا  نیدون

 کردم. یلحظه هم ولت نم هی افتهیب یاتفاق
شرم و ح نیدادم. ا یم نیش بود که به نگشده بود. فح گرمم صال   ایعطا هم ا

سته  نجایشد ها. مثال من ا یسرش نم ش شون اونوقت اومده ن ست امانت بودم د
 برا من...

 سرمه! -
 خورده جنبه داشته باشم. هیکردم  یباال گرفتم و سع سرمو

 بله! -
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 خورده نگاهم کرد و بعد گفت: هی
 !؟یبه من بگ یخوا ینم یچیتو ه -
 گرد شده نگاهش کردم. یچشما با
 ؟یمثال چ -

 باال انداخت و گفت: یا شونه
 دلت برام تنگ شده بود؟ نمهیا ای ادیاز من خوشت م نمهیمثال ا -

شده بود. عطا با تفر یبه گرد حاال ضافه  شمام دهن بازمم ا سرد حیچ  یو خون
 داد:کنم ادامه  یمنگ دارم نگاهش م جوریمن هم دید یکرد. وقت ینگاهم م

شتو زد - شت  یاز همون لحظه که اون م ساس کردم از من خو تو چونه ام اح
 اومده!!!

 کارشناسانه گفت: یلیو خ دیبه چونه اش کش یدست بعد
برداشددت بود که شددماره امو بهت دادم. با خودم گفتم اگه از من  نیطبق هم -

 به خودم. دنیرس یراه براش باز بکارم برا هیخوشش اومده 
 .دیتاز یخودش م یستم ساکت بمونم. داشت برانتون گهید
 !یباهوش باش نقدریکردم ا یواقعا؟ فمر نم -
س ت نبود...بعدم اون ماجر - صال  سم منو دادسهینامزدم پل یا  ؟ی...چرا ا

 کنه! خوب... یمنو ثابت م هیکامال فرض نیا نی...باریمه یچرا نگفت
 جناب سرگرد... یعنیلحظه جناب سرو... هی -

 خونسرد حرفمو قطع کرد و گفت: یلیخ عطا
 آد... یدونم از من خوشت م ی...خودم میخواد بگ یاگه س تته نم -
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 داد زدم: بایکنار گکاشتم و تقر تویبار رسم نیا
 عطا! -
محتلف راه به راه منو  یاز نشددونه هاش... به بهونه ها گهید یمی نمیبفرما...ا -

 تهش... یبچسبون زمیعز هی..فقط کم مونده یزن یصدا م کیبه اسم کوچ
چه آب نم نیکال غالز کردم. ا یعنی حد  یم یآب ریوگرنه ز دید یب رفت در 

 یهنگ کرده نگاهش کردم که اونم سر یا افهی!!! با ققیعم یآب ها یها یماه
 تمون داد و لب ند زد و گفت:

 اومده بود! ایدرصد عرضه منو داشت االن بچه اشم دن هی اریمه نیاگه ا -
 بایکرده بود تقر ریگلوم گ یکه از زور خجالت و حرص تو ییار با صدددداب نیا

 ناله کردم:
 کنم! یعطا خواهش م -

 کرد و گفت: یخنده بدجنس عطا
 رو بهت بگم! یراز هیبکار  -

صل نگاهش کردم. که اونم  ارهیدرب یخواد چه پرو باز یباز م نمهیاز ا م*س*تا
 و گفت: دیبسته خند یبا لب ها

سددر من و تو و خودش تمام  اریرو که مه ییت تقاص تمام بالهادوسددت نیا -
 افتادن ازش گرفته! یم رشیکه گ ییکسا

ا واقع ای اریو مه نیبه سمت نگ دیکش یدونم م صوصا داشت بحث و م ینم
ستقبال م یم صورت من ازش ا ست درباره اونا حرز بزنه که در هر دو   یخوا

 کردم.
 برام گفته! ییزایچ هی -
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 سرتمون داد و گفت:باز  عطا
 !دنیبود مانند د یک دنیشن یول -
 خنده ام گرفته بود: یهمه بدجنس نیا از
 اد؟یتو م ریگ یحاال چ -
چند منو مضحمه کرده باشه خوبه!  القید اریمه نیهم یدون ی...نمدینفرمائ -

 خوشم اومده یبود بنده از جناب عال دهیکه فهم لیاون اوا
سحرفش ممث کرد و با  ینجایا صورت من که باز ب یبجن شده یبه  بود  جنبه 

 و سرخ شده بود نگاه کرد و ادامه داد:
سر هر جر - ست م یکه م یانیهر بار  شانس آوردم تو  یشد منو د انداخت. 

 وهیخورده برام سوخت وگرنه پوست منو کنده بود. کال ش هی...و دلش یگم شد
مدت ها سددو ه گوشدده خورد تا  یم زیل شیاز بچه ها پا یهر ک هینجوریاش ا

 یه مرد واقعیادها مال  نیادعا بود که ا یبود که خدا اریجناب مه یها هیکنا
 .ستین

 و گاز گرفتم و گفتم: لبم
 بمشه! نویبراش س ت باشه که منت نگ یلیخ دیپس االن با -
س ت تره...م - زنه  یحرز م یجور هیره با دختره  یاوز از جون دادن براش 

پدرشددو از لب  گار ط ما ان خان بار بهش گفتم...احمق جون  ش داره...صدددد 
شون لط س شون برخورد کن دیبا فهیجن ره  یتو کله اش نم یول یبا لطافت باها

 چیه اجرام نیبگم ا دیاسددتعداد نداره...و با نهیزم نیره...اصددال در ا یکه نم
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 ینگاز صد فرس ارینداره. وگر نه مه یجالباس یموندن لباس رو یبه تئور یربط
 ره تو کمد.... یم شهیلباسشو بندازه خود به خود تا مهم که 

شددده امو گکاشددتم  یچین ندم و خنده امو ول کردم و دسددت باند پ نتونسددتم
و بعد نگاهش به دسددتم افتاد و  دیدهنم. عطا هم خودش آروم آروم خند یجلو

راه  نیب یآوردم. ول نییخنده اش کم کم قطع شد. متوجه شدم و دستم و آروم پا
 همون دست باندا  شده رو گرفت و گفت:عطا 

من  ادیسددرت ب ییبال هیاگه  ینگفت ؟یبود کرد یچه کار نیآخه دختر جون ا -
 چمار کنم؟

 بمشم. انگار حرارت دستش رونیکردم دستمو از دستش ب یو سع دمیگز لبمو
 سوزوند. یاز پشت باند هم دستمو م

سمته کنم. با اون و کینزد دیرس امتیپ یوقت - ش یضعبود  س و قطع که تو تما
 ...یکرد

 جور نگاهش به دستم بود. نیو هم دیکش یباند دستم م یآروم رو انگشتشو
ودمم خ یبدم. باور کن گفتن اون حرفا برا زهیخواسددتم مثال بهت انگ یمن م -

 تای. مممن بود هر لحظه دستور عملمینداشت یا گهیچاره د یس ت بود...ول
 ....یونا بودصادر بشه و تو هنوز تو دست ا

کرد.  یباند دسددتم حرکت م ینگاهمو داده بودم به دسددت عطا که آروم رو منم
 شده بودم: قیصدام آروم شده بود و به حرفاش دق

منو از  ید یهسددت؟ آ میخونه عظ یتو یکه دختر نیدیاصددال از کجا فهم -
 ن؟یکجا آورد
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 تونسددتم تا دیهفت ماه طول کشدد شی. شددمیگروه عظ یدارم تو ینفوذ هیما  -
ه که دختر دار هی میبود که عظ دهیفهم اوشیسدد قیاونا. از طر نیب مشیبفرسددت

 ه...کرد یبا تو چت م ییوقتا هی اوشیبود که س دهیهم مواظبشه. فهم یلیخ
س ینجایا به شو باال گرفت و با لحن دیحرفش که ر ست ب یکه م یسر گه خوا
 :دیپرس ستیهم براش مهم ن یلیخ
 بود؟ یدر چه حد اوشیرابطه ات با س -

ستمو ب دمیگز لبمو ستم د شت و به من نگاه کرد.  رونیو خوا شم که بازم نکا بم
سئله مه یسع شون بدم که م  نیهم ی. براستیهم ن یکردم منم مثل خودش ن

 باال انداختم و گفتم: یشونه ا
اومد اونجا و منم که حق رفت و آمد  یم ادیبود که ز ی...فقط تنها کسیچیه -

داد با  یم حیترج ممیشدددم. عظ یمینداشددتم کم کم باهاش صددمرو  یبا کسدد
 کنترل اون. بعدم کارمون به رهیاز دا رونیب یباشددم تا با کسدد یمیصددم اوشیسدد

 یلیخ میرفت تو لپ تاپ عظ یخوب چون همه ممالمات م یول دیچت کشدد
 زد... یشد حرز خاص یچت نم قیاز طر

 ؟یمثال چه جور حرز خاص -
ص یبار بو نیا لحنش شم ریداد. ز یم یخا  نینگاهش کردم. خوب اگه ا یچ

 حرفو نزده بودم بهتر بود. با دست سالمم چشممو خاروندم و گفتم:
 !گهیزنن د یشن م یم ریجو گ یکه پسرا وقت ییحرفا نیدونم از ا یچه م -

http://www.roman4u.ir/


 693 سوتسه 

عطا که همچنان مشدغول ور رفتن با باندا  دسدت من بود متوقف شدد.  دسدت
را ماج ینجایکرده بود. خوب ا یفیکردم. اخم ظرسددرمو باال گرفتم و نگاهش 

 :دمیپرس رونیب ارمشیب اوشیاز فمر س نمهیا یمن نبود. برا ریکه تقص
 ن؟یارتباط برقرار کن میبا دختر عظ نیخواست یم یچ یبرا -

بعد دوباره  یسددوال برگشددت سددمت من. انگار حواسددش نبود. ول نیبا ا عطا
 دستش راه افتاد و گفت:

 یها عهیشددا یکه دختر داشددته ول میمجهول بود. درآورده بود هی میدختر عظ -
ن گفت یعده م هیشددده.  یچ قایدونسددت دق ینم یدرباره اش بود. کسدد یبیعج

گفتن همراه  یعده هم م هیگفتن زنده اس.  یعده م هیکرده  یدختر خودکشدد
 ول کرده و رفتن.... نویزنش ا

 !؟نیهمه کنجماو بود نیداشت که ا یا دهیشما چه فا یبرا میدختر عظ -
اشددو به نتونسددته بود پ یترفند چیجلو رفته بود. با ه اوشیما تا حد سدد ینفوذ -

 ...میننفوذ ک گهیراه د هیگرفتم که از  میما تصم نیهم یباز کنه. برا میخونه عظ
 ...میسراغ دختر عظ یاومد نیهم یبرا -
ست - ونه چه خ نیا یبفهمم تو ...تامیراه نفوذ باز کن هی قیاز اون طر میآره..خوا

 ربط داره... یبه ک میعظ نیخبره...و ا
 کردم و گفتم: زیر چشمامو

قت چرا از ب - مه پل نیا نیاونو با سیه طه برقرار م میبا دختر عظ دیتو   یراب
 !؟یکرد
 با تعجب نگاهم کرد: عطا

 گفته من بودم؟ یک -
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 من بودم که تعجب کرده بودم: حاال
 ؟یتو نبود یعنی -
 تمون داد و گفت: یسر -
ل ید یآ هیآرس  - فراد یبود. و م یا حرز  تو  با  فر  یکه  ن ند  چ زدن 

بار سدد مات هر  مال بار یشدددد....حت یم ویبودن...م ند  چت  ارمیبا مه یچ
 ...یکرد

 و گفتم: دمیکش رونیحرز با حرص دستمو از دستش ب نیا با
 نمنه اونم با ده نفر ارتباط داشتم؟ یچ امایو پ یتلفن یتماسا -

 و گفت: دیخند یور هی عطا
 فقط من باهات در ارتباط بودم. یکشف کرد تو سرمه هست اریمه ینه از وقت -

 شده گفتم: زیر یبا چشما دوباره
 کشف کرد؟ اریمه -

 سر تمون داد: عطا
خراب شددده مدام تمرار  دمیصددفحه کل ید اتیاون ممالمه رو با چرند یوقت -

کنه. خالصدده ده  یبه ما حال یزیچ هید خوا یم نیبود که گفت ا اریمه یکرد
پا باال و   یبرامون مهم نبود...فقط م یلیخ یاولش اون د میکرد نییبار متن و 

 میم*س*تق یتون ینم یول دیمرکز خر هی یبر یخوا یم یکه تو میدونسددت
شو به ما بگ سم شیا سبز و رفتن به  دنی...پو ن قهوه و خورد دیمرکز خر هیکاله 

اومد...فقط اسددم اون  یکه داشددت م یدر طول هفته ا شدداپ اونجا یکاف یتو
که ه دیمرکز خر تا ا یجوره تو چیبود  مهیحرفات نبود... ها یمی ن چه   یاز ب
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شن یوقت گهید لوه که تاب نیو گفت: ا وندتورو خ یاومد و حرفا دیممالمه ما رو 
 خونه مام هست... کی...نزدید دیمرکز خر

 یمز ممنو کشف ر یحرفا دیکه با ین روزفمر بود انگار برگشته به او یتو عطا
 زد و گفت: یکردن. لب ند

 !یهست یگفتن دختر باهوش یهمه م -
 شد؟ یبعد چ -

 نگاهم کرد و گفت: عطا
 یمی ی. وقتمیدیپلم یشاپ م یکاف کینزد دیمرکز خر یتو یهر روز دو نفر -

. بود دهیتو رو د اریکه مه میشددد یم دیناام مینشددد کم کم داشددت یدو روز خبر
سته بود بفهمه چ و  یردکه انگار فرار ک دهیتو رو د یوقت ی. ولهیبه چ یاول نتون

 !یاششمش برده که تو همون دختر ب یبا دوتا قلچماق رفت
 اومد: ادمیهم فشار دادم و اون روزو  یرو چشمامو

شد. همون روز که مامور هی دمیو که د اریمه - شن  سرم رو شما  تیخاطره تو 
اومد. و اسددم  ادمیاشددو مبهم  مهیت هیسددر ما داد زد... اریو مهرو خراب کردم 

 شد. یسرم تمرار م یسرمه که تو
 زدم و گفتم: یتل  لب ند

 یمبهم ریباعث شد تصاو اریمه دنیو بعد هم د میمالقات اون روز با زن عظ -
شددک کنم و با  زیباعث به همه چ نیکله ام شددرو  بشدده که هم یاز گکشددته تو

 ...مریآرس تماس بگ
خواسدتم همون  یم دهیمنگ گفت تو رو د یبرگشدت و مثل آدما اریمه یوقت -

شدم ب شم که مه کی. نزدمیدر خونه عظ امیلحظه بلند  شت ب همه  اریبود بازدا
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 یشددد چند ماه بود که داشددتم با تو چت م یکرد. باورم نم یماسددت مال زویچ
ته سال گکش کی یتو .میشده بود جیبودم....همه مون گ دهینفهم نویا یکردم ول

....که نشون ینه...نه....جنازه ا یشده بود دایاز تو نبود. نه خودت پ یرد چیه
جا هسددت نیهم یبرا یگرد یبرنم گهیبده تو د زنده  یمن مطمئن بودم توهر 

 ....یا
شت بند انگ هیبه سر انگشتام که اندازه  دیباندا  سر خورد و رس یاز رو دستش

 لمس کرد و ادامه داد: یمی یمیشتامو بود. انگ رونیاز باند ب
را چ ؟یکن ینم ینگهت داشددتن. چرا تو کار یچ یکه برا میدیفهم ینم یول -

از خودت بهمون  یخبر چیه ینمرد یچرا سددع ای یفرار کرد اریاز دسددت مه
 ده بار مردم و زنده شدددم. رمیو بتونم باهات تماس بگ یری...تا تماس بگیبد
و  سددتادمیجلوش ا یجد یباهات حرز بزنم ول خواسددت نکاره من یم اریمه

 خودم انجامش بدم... دیهست که با یکار نیگفتم ا
 اون موقع رو توش داشت گفتم: یدیکه ناام یلحن با
واقعا با من  میاز دست دادن حافظه ام باعث شد زنده بمونم. عظ نیهم دیشا -

 ییحرفا یاهآد گ یم ادمیکنم  یکرد...حاال که فمر م یمثل دخترش رفتار م
گار م اطبش من نبودم...فمر کنم دخترشددو خ یم که ان دوسدددت  یلیزد 

 داشته...ساغر واقعا مرده....
 داد: یبا دقت بهم گوش م عطا

گفت انگار بعد از مرگ دخترش واقعا زده  میعظ یناگهان رییاز تغ میزن عظ -
فنو ن تلکنه...اگه او یفهمه تو کار مواده ولش م یزنش م یبوده به سددرش و وقت
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 یم یدونست چ یبودم و خدا م میخونه عظ یمن هنوز تو دیبهم نداده بود شا
 شد!

تونم  یشد م ی. باورم نممیکه اومد همه مون شوکه شد یاول اس ام اس خال -
همم بف نمهیخواسددت صددداتو بشددنوم و ا یباهات ارتباط قرار کنم. فقط دلم م

 ...یخوب
 منم؟ نیدیاز کجا فهم -
 !یره رو فقط تو داشتچون اون شما -

 زدم. عطا هم لب ند زد و گفت: یکم رنگ لب ند
به  یتو حواله ام داد یخواسدددت همون لحظه باهات حرز بزنم ول یدلم م -

 ادته؟یمردم... یتونستم نپرسم داشتم م ینم یدوازده شب. ول
 تمون دادم و گفتم: سر

 ؟یتو سرمه ا ینوشته بود -
 !ستین ادمی یچیه یدون ینم یتو هم جواب داد -

. عطا بود که میکرد یو به اون شدب و اون ممالمه فمر م میدو سدموت کرد هر
 سموتو شمست:

لرزونتو از پشددت تلفن  یصدددا یسدد ت بود. وقت یلیکنترل کردن خودم خ -
 یدونم ممالمه امون به چه سمت یام نبودن نم رهی. اگه ده جفت چشم خدمیشن

 رفت.... یم
 فشار داد و گفت: یمحرز انگشتمو ک نیبا ا و
 بود. شتریسال هم ب کیاز اون  دمیچند روز کش نیا یکه تو یزجر -
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شددده بودن نگاهش کردم. چقدر  دهیاز اشددک پوشدد یا هیکه با ال ییچشددما با
گاه دسددت سددالممو جلو بردم و رو دسددتش  یخوب بود که عطا بود. ناخودآ

 زد و گفت: یو لب ند دیکش یگکشتم. عطا نگاهم کرد. آه
 !یبه من بگ یزیچ یخوا یخوب حاال نم -

شک بزرگ نمهیاز ا قبل سر ب وره خند یقطره ا شمم  شه چ  . عطا خمدمیاز گو
 دستمال برداشت و گفت: هی زیم یشد و از رو

اشمش  ینجوریمثل تو ا یکردم دختر سرتق یاشماتو پاک کن دختر! فمر نم -
 دم ممش باشه!

 و گفتم: دمیباال کش دماغمو
 !ستین رنجویا چمیه -

طا ند ع با دیخ گاه لشیو همون موقع مو طا ن  شیبه گوشدد یزنگ خورد. ع
 انداخت و گفت:

 اس! هیداداش کوچ -
 ذوق گفتم: با
 چقدر دلم براش تنگ شده! یوا -

ستش را رو عطا ش شت  صورتم را به کنار یانگ شت اخم کرد و   یدماغم گکا
 هول داد و گفت:

 ؟یچ گهید -
 تماس را برقرار کرد: و
 !بله -
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 سالم! کیعل -
... 
 از پرونده هام... یمیمشغول  -

.... 
شدم پرونده اش. حاال  سیاز پل نمیباال انداختم. بفرما ا ییابرو مملمت...من 

عطا  گهیبپره د یدختر هیداره و بره با  یطاها بهش بگه کالس جبران نیفردا هم
 به ساعتش کرد. ی. عطا نگاهرهیتونه جلوشو بگ یم
 کشه... ی...کارم طول مامیم بفمر نمنم بتون -
-.... 
 نه به مامان بگو... -

... 
 اهه سالم مامان.... -

.... 
 نه گفتم که کار دارم... -
خورد گل کرد.  یکه مدت ها داشددت خاک م یلحظه رگ خباثت سددرمه ا کی

با انگشددتا یپا یمالفه رو یعطا نگاهش رو باز یمن بود و هنوز   یم یمن 
ه ک یزدم و درحال یکه عطا به من نگاه کرد. لب ندصدداز کردم  یا نهیکرد. سدد

 چشماش زل زده بودم گفتم: یتو
 ؟ید یعطا چقدر طولش م -

باال  یبگه. شددونه ا یچ دیرو گرفت و نفهم یگوشدد یدهان یجلو یفور عطا
 انداختم و زبونمو گاز گرفتم.
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 نه مامان.... -
 به من چشم غره رفت. عطا

 خانم؟ نه از هممارا بود؟ -
... 
 ...یاریصدام زد؟ مامان چرا حرز در م یمیصم یک -
خنده. عطا دنباله  ریدوباره به من چشددم غره رفت که نتونسددتم ن ندم و زدم ز و

 گفت: یگوش یو تو دیچیشالمو گرفت و دو بار دور دهنم پ
 دارم به شما بگم! یآخه من چه دروغ -
ور خفه از رسددم سددر تمون داد. من همون ج یبه حالت بعدا به حسددابت م و

 . عطا هم خنده اش گرفته بود.دمیخند یپشت شالم م
 !ینیب یعروستم م یشما نگران سن من نباش به زود -
گاه قطع شددد.  یو ابروها یبا بدجنسدد و باال رفته نگاهم کرد. خنده ام ناخودآ

ممالمه اش تمام بشه از اون  نمهیشد. قبل از ا یاوضا  داشت قمر در عقرب م
من رفتم سددمت  ینگاهم کرد ول ی. عطا سددوالدمیخز نییطرز ت ت آروم پا

بود که  هم ی. البته از فضددولیرفتم دسددتشددوئ یم دی. بادمیترک یدر. داشددتم م
 یاز دسشوئ یچمار کردن. وقت اریبا مه نینگ نمیبب  واستمیم دمیترک یداشتم م

خنده  یحرز زدن از سالن اومد. آروم رفتم سمت سالن صدا یبرگشتم صدا
 اومد: یعطا م

 ...یو خط بمش نیدور نگ دیبا گهیواقعا برات متاسفم د اریمه -
 ...یبانمم یلیبه تو گفته خ یدونم ک یخفه شو عطا...نم -
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 :دیباز بلند تر خند عطا
ساب یعنی - ستعداد در حد جلبک... مرد ح کلمه هم باهاش حرز  هی یعنی یا

 ؟ینزد
صال حرز نزد یمن ک - صال  هیصد من و  یمعمول ی...حرفامیگفتم ا غاز...ا

شم ن یبه رو شدم  ی...هر چاوردیخود شو بگ یزیچ هیمنتظر   رمیبگه منم دنبال
 نگفت که نگفت...

بظ ض دیصحنه ها با نی. استادمیسالن همون جا گوش وا یبرم تو نمهیا بدون
 و به حرفاشددون واریدادم به د هیشددد. تم یداده م لیتحو نیشددد بعدا به نگ یم

 تاسف گفت: گوش دادم. عطا با
 هیو اصددال  یایو ب یخودت آقا آقا بر یتوقع دار نهیمشددملت هم گهیخوب د -
 منت تو رو بمشه! ادیاونوقت اون دختره ب یایکوتاه ن مترمیلیم

 اومد: اریپوز مه یصدا
کنم  یصددحبت م یبابا خوب برام سدد ته من با خواهر و مادر خودمم رسددم -

 حرز بزنم.. یا گهیتونم جور د ینم
جور که سددرمه هم گفت  نیهم نینگ نیهمون که گفتم ولش کن...بب پس -

 مدت شناختمش... نیمن تو ا هیدختر احساس
 آروم و سرگردون بود: اریمه یصدا

ه ب یزد خودش حالش بده ول یداد م نمهی... با ادمیخودم نفهم یکن یفمر م -
مامانش  نمهیکرد با ا یخانواده سددرمه رو ول نم سددتین ادتیفمر همه بود....

ود پاش خونه شما...به فمر همه ب هیبود  مارستانیپاش تو ب هینبود  یاصال راض
 ...ادتهیبه هوش اومد  ردادیجز خودش...اون شب که ت
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که اومد  ردادیهم منتظر جواب نبود. اسددم ت ارینگفت و انگار مه یزیچ عطا
 ادامه داد: اریشد. مه زیگوشام ت

باز - با همه  ید. من فمر کردم چقدر بدر آورده بو یاولش چه شددلوغ  غمه. 
 داشیپ یدونم چرا رفتم دنبالش وقت یشددد نم بیبعدش غ یول دیگفت و خند

سته بود  ش شه و گر هیکردم ن  یزیچ نینگ دمیکرد....اونجا بود که فهم یم هیگو
 ....ستیده ن یکه نشون م

 !شهیپسر باالخره درست م الیخ یب -
 اومد:دوباره آروم و گرفته  اریمه یصدا

 دونم... یم دیمن که بع -
 کرد و گفت: یپوف بعد

 هادتی...مشونیدیکه خونه شما د یرسم به اون روز یگردم عقب م یبر که م -
رفت رو  یاز اون روز قایخوب دق یبه طاها شددماره داد...ول یبا چه پرو باز

شتش زد تو شمام با انگ صابم که اومد جلو زل تو چ س یاع سه  فت ام و گ نهیقف
 آقا! دیکن یلباس سو استفاده م نیاز ا نیدار شما

دهنمو  یجلو یخنده آروم هر دوتا اومد. منم خنده ام گرفته بود. ول یصددددا
 صداش ادامه داد: یبا خنده تو اریگرفته بودم. مه

 یحرز زده بود زده بودم لهش کرده بودم. ول ینجوریبا من ا گهید یهر ک -
ستم با یبود که نم یبار نیعا اولشده بودم. واق  موبیدونم چرا م ینم  دیدون

دختر داشددته باشددم. با تمام تفمرات و محاسددباتم به هم  نیبا ا یچه برخورد
 بود!  تهیر
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 بار عطا گفت: نیو ا دیخند دوباره
 که خورد تو چونه من! یهمون مشت نیبله ع -

شت. نگ دنیصحنه ها د نیا واقعا شم م نیدا ه چ اریگفتم مه یداد اگه م یجون
زنه  یگربه برق م نیع هیعصب یوقت نینگ یسر خورده. واقعا چشما یفته و کگ

نه بعدش کار نینگ ی. ولرهیگ یو برقش طرفو م  کرد که طرز یم یمتاسددفا
 یمحل یب رقبلشو داشت س یها یتمام کنه باز یشد. فمر کنم تالف یم یفرار

 آورد که البته حقش بود. یدر م اریکردن به مه
باهوش  -  یزد یم یزر هیبه بهونه همون  یدیخر یبراش م یزیچ هیخوب 

 باالخره!
 کرد و گفت: یپوف اریمه باز
 ب رم... یگفت براش بستن -

 با ذوق گفت: عطا
 خوب پس... -

 وسط حرفشو گفت: دیپر اریمه که
سب ن - سرده منا خرم براش...اونم گفت  یگرم م زیچ هی! ستیگفتم االن هوا 

 حرز نزد... گهین دخواد و تا خود خونه اشو ینم
 نفس پر حرص عطا اومد که گفت: یصدا

 چشمام گم شو... یپاشو برو از جلو -
 با من درست صحبت کن بچه! -
با خنگ ه؟یچ - زنم االن هم که درجه  یمثل تو حرز م یهر جور دلم ب واد 

 !یستی..پس مافوقمم نهیمیهامون 
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گرفته. مچمو ن یاق تا کسددات یبرگردم تو گهید دمیخواب رفته بود. بهتر د پاهام
دا اتاق. خ یو رفتم تو دمی.آروم خنددمیب ند نیچقدر سددو ه داشددتم که با نگ

. تمام شدده و بتونم برم خونه تیمامور نی. خدا کنه زودتر اادیزودتر ب نیکنه نگ
شه؟ ا یرو ستم. بچه ترمه االن چند وقت ش شملم... مامان...  یایلیت ت ن خو

 شد؟ یروزا تمام م نیا ی. کدمیبه صورتم کش یدست
و  رفت یجلوم قدم رو م رینشددسددته بودم و دسددتام بسددته بود. ام یصددندل یرو

صب ش یم گاریس یع سدیک صورتم راه افتاده بود و ر ود به ب دهی. خون از کنار 
 چشمم. جلوم خم شد:

 ه؟یچ یاسم اون لعنت -
شردم. خند سر . تقدم عقب رف کیبلند.  یلی. خدیتمون دادم و لبامو به هم ف

سب شت زده چ شو از تنش در آورد. وح س سمتم هجوم واریبودم به د دهیلبا . به 
 آورد و من از ته دل داد زدم:

 عطا!!! -
 ! سرمه!ینیب یخواب م یسرمه! سرمه دار -

شمامو شن اتاق عطا رو د کیتار یباز کردم. تو چ . کنار ت تم زانو زده دمیو رو
کرده بودم. متمام درست کنار  هیخواب گر یبود. از بس تو سیبود. چشمام خ

 یکجام.فمر م دمیفهم یزدم. اول نم یشددده بود. نفس نفس م سیچشددمم خ
 جور با وحشت به عطا زل زده بودم. نی. هممیکردم هنوز خونه عظم

 !یدید یخواب م یداشت -
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 آب وانیل هیجام نشددسددتم. عطا  یکجام.آروم تو دمیمغزم راه افتاد و فهم تازه
 و داد دستم.  تیر
 ؟یدید یم یچه خواب -

سرم و گره زده بودم و تقر شبیکه د شالمو شت  سرم در ا بایبرده بودم پ ومد از 
 وانی. زل زدم به عطا. لرونیبود ب  تهیجلو تر. موهام از دو طرز ر دمیبود کشدد

 دستمو به سمت دهنم هول داد و گفت: یتو
 ب ور! -

 حرز آبو خوردم. بدون
 !یبگ یخوا ینم -
 و گفتم: وانیل یشدم تو رهیخ
سم نامزد پل ی....و اون روزری! امیشگیهمون کاب*و*س هم -  یم سمویکه ا

 خواست.
 .زیم یآروم از دستم گرفت و گکاشت رو وانویل

 یهم بهت نم یاحد چیجات امنه دسددت ه گهید نجای! ایبهتره فراموش کن -
 رسه!

 زده نگاهش کردم. خجالت
 کردم. دارتی...بدیبب ش -

 زد و گفت: یکم رنگ لب ند
 .میبود داریب -

 تمون دادم که گفت: یسر
 . نگران نباش!رونمیب واب. من ب -



wWw.Roman4u.iR  706 

 

 .دیو عطا پتو رو روم کش دمیدراز کش دوباره
 ممنون! -

 زد و گفت: یلب ند
 .ریشب ب  -

دو  یردوا هیگفته بود  نایکه داده بود فرداش اومد. به مامانش ا یطبق قول نینگ
 یکرده کرده بود برا ادیچاخانا ز نیرو ببرن. از اروزه قرار هسددت دانشددجوها 

که اومد. من خواب بودم د شیپ ادیب نمهیا  داره یمی دمیمن. کله سددحر بود 
سددمته رو بزنم.  ودب کیلحظه فمر کردم عطاسددت نزد هیکشدده.  یدماغمو م

ستم که د ش شمامو باز کردم و تند ن ست. ن وونهید نینگ نیا دمیچ تا بنا  ششیا
شون ک ازهیو زل زده بود به من. دختره مونگول دماغمو گرفتم و خم گوش باز بود

 گفتم:
 ؟یکن یم یچه غلط نجایوقت صبح ا نیا -

 ت ت جا کرد و گفت: یهولم دادم اون طرز و خودشو تو نینگ
 افتادم. یبکار ب وابم که ب اطر تو به شدت از خواب و زندگ -
 !یایب یپاشکله سحر  ی. خوب مجبور بودنمیبرو اون ور بب -
 متمام و یوول خورد تا باالخره جاشو درست کرد و سرشو گکاشت رو نقدریا

 گفت:
 رم اردو. یبه مامانم دروغ گفتم. گفتم دارم م یبه خاطر جناب عال -

 .ت ت یرسه خودمو پهن کردم رو یبهم نم ییبجنبم جا ریاگه د دمیکه د منم
 !یگفت ینه که قبال نم -
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 سرشو گفت: ریشد و دستشو زد ز یور هیحرز من  نیا با
با ه ریدروغا نگفته بود. آخه غ نیوقت بود از ا یلیخ - قیا یشددمیاز تو   درن

 بود  *و*ض*ی! یخال یلیراحت نبودم. جات خ
 ت ت نشستم. یشممم که راست رو یتو دیبا مشت کوب و
 احمق روده ام اومد تو حلقم. -

 دوباره دراز کش شد و گفت: نینگ
 خوام ب وابم. یم صدا نده گهید -

 و با آرنج زدن تو پهلوش و گفتم: دمیکنارش دراز کش منم
 افتم! یخورده برو اون ور تر دارم م هی -
 من راحتم! -
 مس ره! -
صله خواب رفت. منم که د نیبعد از ا و همش کاب*و*س  شبیممالمه بالفا
د که وب یدونم ک یبودم خواب رفتم. نم دهین واب یبودم و درست و حساب دهید
 نیخونه جز ا نیا یکه اومده بودم تو روزینبود. از د نیاز نگ یشدم. خبر داریب

. بلند یضولف فتهر نیدونستم طبق معمول نگ ی. میاتاق فقط رفته بودم دسشوئ
ست ش یشدم و د صورتم ک سرو  سا نجای. ادمیبه   یجز لباس تنم که همون لبا

شتم.  یزیبود چ میخوه عظ شم هیندا  نار ت ت بود. حتماک کیکوچ یساک م
وش بود. ت نینگ یچتر شده. رفتم سراغ ساک. لباسا نجایبود. اومده ا نیمال نگ

واسدده خودش آورده  باسددمخورد. چه همه ل یبه هم م زمونیخدا رو شددمر سددا
 یکنه  *و*ض*ی. پسر مردم و به کشتن م یدلبر اریمه یخواد جلو یخانم. م

 ده آخرش!
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 یحرز از آشپزخونه م ی. سر و صدادمیشسرک ک رونیعوض کردم و ب لباسمو
 و یصددندل یولو شددده بود رو نیاومد. با تعجب رفتم سددمت آشددپزخونه. نگ

ر بود. رفتم جلوت یک گهید نی. ادنیخند یزدن و م یخانمه حرز م هیداشتن با 
 امو صاز کردم. هر دوشون برگشتن طرز من. تند سالم کردم: نهیو س

 سالم! -
 گفت:از جا بلند شد و  نینگ
 ش؟یدیواسه خودم آورده بودم. چرا پوش نویا -

 که نگاهم به اون خانمه بود گفتم: من
 خوب اونو خودت بپوش! -

 در اومد و اومد به طرز من و گفت: زیاز پشت م خانمه
 !زمیسالم عز -

 گفت: نهیپشت سرش اومد و دست به س نینگ
 دوست خل و چل ما! نمیجناب سروان ا -

 مشت اومده بود وسط شممش! هیبود وگرنه  نجایا هبیغر هیآورد  شانس
 خوشب تم! -

 دستشو فشردم و گفتم: یجیدراز کرد. با گ دستشو
 ن؟یسیشما پل -

 وسط و گفت: دیپر نیبزنه نگ یبتونه حرف نمهیاز ا قبل
 ...رشماریبله جناب سروان الهه م -

 و به من گفت: دیخانم خند الهه
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 الهه صدام کن. -
 .زیبرد سمت م و دیدستمو کش و
 صبحونه ب ور! ایب -

 گفتم: زویو متعجب نشستم پشت م جیجور گ همون
 نجا؟یا نینبود روزیشما د -
 مراقبت از شما به عهده ماست! فهینه از امروز با همسرم وظ -

 چونه زل زده بود به الهه. ریدست ز نینگ
 سه؟یشوهرتونم پل -
 !اتیبله! من تو ب ش اطالعاتم اون ب ش عمل -
 لقمه نون جدا کردم و گفتم: هی

 ه؟یفرقش چ -
 ینظام یها اتیعمل ی. توشددتریب هیاطالعات سددتاد کارشددون ادار یبچه ها -

 کنن. یشرکت نم
 :دیچونه پرس ریبا همون حالت دست ز نینگ
 ز؟یو گر بیتعق نیر ینم ن؟یشما اسلحه ندار یعنی -

سته ب افهی. بانمک بود قدیخند الهه شت ب شو از پ سش هم اش.موها  هیود. لبا
 بود. ازش خوشم اومد. یبلوز تنگ با سه شلوار سبز ارتش

 .ستیکار ما ن زیو گر بینه تعق ی. ولمیچرا دار -
 و گفتم: نینگ یبه پا زدم

 !زیمن بر یبرا ییچا هیپاشو  -
 گفت: رهینگاهشو از الهه بگ نمهیا بدون
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 ؟یمگه خودت چالق -
 آوردم باال و گفتم: دستمو

 که؟! ینیب یآره! م -
شت و نگاهم کرد و بعد از درآوردن  نینگ شد تا  هیبرگ سه من بلند  شملک وا
و  ایباالخره دلمو زدم به در یبپرسددم. ول یدونسددتم چطور ی. نمزهیبر ییچا

 گفتم:
 ستن؟یجناب سرگرد..ن -
 ؟یمیسرگرد کر -

 تمون دادم که گفت: سر
. دور برام شملک در آورداومد و از  ییبا چا نیصبح زود رفتن ستاد. نگ رین  -

شتم براش اگه  صبحانه رو که خورد یبراش م اریکلمه از مه هیدا سر میگفتم؟  .
داشت و چهره اش به  ی. قد متوسطییشد. سروان منا دایو کله شوهر الهه هم پ

ه چ چارهی. برمیبم یالهزد.  یبا الهه حرز م یوقت یشدددت اخم کرده بود. حت
اومد. منو  ییسددروان منا یمونه. وقت یم وید نیکشدده. شددوهرش ع یم یزجر

تاق من جلوش راحت نبود میدیچپ نینگ نشددسدددت رو ت ت و  نی. نگمیتو ا
 گفت:

 یناز نیالهه به ا نیدونم ا یکفاره بده. من نم دیخواد نگاهش کنه با یآدم م -
 !نیچطو شده زن ا

 شدم رو ت ت و گفتم: ولو
 !؟نجایآن ا ینم نایعطا ا گهید یعنی -
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 ست کنارمو گفت:نش نینگ
 !یو بمنم تو قوط اریدو روزه حال مه نیمنو باش که دلمو صابون زده بودم ا -

 هم و گفتم: یانداختم رو پاهامو
 ؟یبنده خدا آورده بود نیسر ا ییچه بال شبید ی...راستالیخ یبابا ب -

و  رونیب دیدست پاسور کش هیساکش  یو از تو دیکرد و شالشو کش یپوف نینگ
 ت ت و مشغول فال گرفتن شد و گفت: ینشست رو

شم ن نمهینه ا یدون یشم. م یم دی...دارم کم کم ناامیچیه - نه.  ادیازش خو
 یو منجمده زندگ خی نقدریکه ا یتونم با آدم ینم یهم دوسددش دارم ول یلیخ

 گرم زیچ هیگه سددرده  یخوام م یم یگم بسددتن یذره انعطاز نداره. م هیکنم. 
 بهتره. میب ور

کارتارو م نیهم عد  یرو م ییزایچ هیخودش  یو برا دیچ یجور  مارد. ب شدد
 ممث کرد و گفت:

 !مینک یبا هم زندگ میتون ی. ما نمهیگم جوابم منف یبار که اومد بهش م نیا -
 به شونه اشو گفتم: زدم

 !یاریادا در م یمس ره نشو. دار -
 نه به جون خودم! -

 و گفت: دیکش یآه بعد
 کنم که دوستم داشته باشه! یزندگ یدم با کس یم حیترج -
 کف پا زدم به زانوشو گفتم: با
 دوست نداره؟ اریمه یدون یاز کجا م -

 باال انداخت و گفت: یا شونه
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تو رفتارش.  دمیاز عالقه ند ینشددونه ا چیمدت ه نیاز کجا بدونم داره. تو ا -
 گرفتن. افهیو ق یهمش قد باز

 رش نشستمو گفتم:کنا نیزم یت ت سر خوردم و رو یرو از
 براش س ته! وونهیخوب د -

 و گفت: نیزم یدسته کارتو ول کرد رو نینگ
چقدر خوب  نیبب ی! ولسهیخوب عطام پل سه؟یفهمم چرا. چون پل یمن نم -

 کنه! یو مهربون برخورد م
 ه و گفتم:باز نش شمیرفت. لبم و گاز گرفتم که ن یلیو یلیحرز ق نیدلم از ا ته
س هیکنن. عطا  یفرق م خوب آدما با هم - سا  میاون روز که رفت ادتهی! هیآدم اح

 م؟یکرد یخونه اشون فوتبال باز
 سر تمون داد. منم ادامه دادم: نینگ
 !هیعطا واقعا بچه ساده دل دمیاون روز بود که فهم -

 و گفت: دیکش یآه نینگ
 آدم گنده دماغه! هی اریمه دمیمن از همون برخورد اول فهم یول -

 گفتم: یگرفت. با بدجنس ام خنده
 ازت خوشش اومده؟ یک یدون یاصال م -

 تفاوت نگاهم کرد و گفت: یب یلیخ نینگ
 اش! نهیس یکه با انگشت زدم تو یاز همون روز -

 خواستم مثال خبر دسته اول بهش بدم. یباز موند. منو باش که م دهنم
 ؟یدون یتو از کجا م -
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 کرد و گفت: یپوف نینگ
ب یفمر کرد - قدر حرز مدر بار هم یاره من چ نه؟ ده  ته.  نویز طا گف به ع

 و بعد به من گفت. دهیدوبارشو رها شن
 شدم. پمر

درصدددد  هی ؟یکن یرو به عطا گفته. دقت م نایاومده باز هم شددبمیحتما د -
خوره. هر بار که من  یبشددر به درد همون اعتراز گرفتن م نینداره. ا تیخالق

 گه! یبه عطا م رو نایره ا یزنم تو ذوقش م یم
 ؟یدون یتو از کجا م -

 شد به انگشتاشو گفت: رهیداد به ت ت و پاهاشو دراز کرد و خ هیتم نینگ
سر رفته بود اومد به من  اریبار که حوصله اش از دست مه هیعطا بهم گفت.  -

 !شهیکنه اون خل م ینم یرییتغ اریمه یروش ادامه بد نیگفت اگه به ا
س نقدریا دهینمونه بع سیپل اریز مهام گرفت. واقعا ا خنده سا نگ ل یاز نظر اح

برعمس بود.  قایزانوهام خدا رو شددمر که عطا دق یبزنه. چونه امو گکاشددتم رو
سائل پل یتو دیشا ش یزیبه ت یسیم ساب ینبود ول اریمه یو باهو مهربون  یح

 بود.
شت شد  نیکه نگ یم شونه ام باعث  هش امتر از جا بپرم. هاج و واج نگ هیزد به 

 کردم که گفت:
 ماهه! یلیکوفتت بشه . عطا خ -
 با حرص گفت: نیباز شد که نگ شمین

 جنبه! یمرگ! ب -
 !قیهرچه ال قیخوب خال -
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 گفت: یحرص نینگ
رو دسدتش...فک کرده  زمیر یرو م یآب پاک دمشیبار که د نی! ایغلط کرد -
 !ه؟یک

 .دمیاز جا پر یفور ییبزنم تو سرش که در زدن. دوتا اومدم
 بله؟ -
 تو؟ میایب میتون یسرمه م -

تو. طبق معمول هر  انیو اجازه دادم ب میبود. سددر و وضددعمونو مرتب کرد عطا
دم که من نکاشدته بو شدبمیخسدته بود. د یاشدون حسداب افهیدوتا با هم بودن. ق

 که من گفتم: میکرد یهمو نگاه م ستادهیدرست ب وابن. همه مون ا
 ن؟ینیش یچرا نم -

 . بعدم گفت:نینگاه کرد و اونم به نگ اریبه مه عطا
 !میبر دیبا -

 بود که گفت: نینگ
 چه زود؟ -
که م یخانم نیهم نیا فت م یبود  پاک یگ رو دسدددت  زهیرو بر یخواد آب 

 نگاهش کرد و گفت: اری.مهاریمه
 مهم تو راهه! اتیعمل هی -
 :. با وحشت به عطا نگاه کردم تیلحظه ر هیبه عطا نگاه کرد. قلبم  و
 !!م؟یعظد... -
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احسددداس کردم که  نوینگاهم کرد و سددر تمون داد. دسدددت نگ یبا نگران عطا
 :دیپرس یآروم یدستمو گرفت. با صدا

 خطرناکه؟ -
ا . عطنییسرشو انداخت پا بیانداخت و اونم دست به ج اریبه مه ینگاه عطا
 گرفت و گفت: ینفس

 .رار هست انجام بشهق ریچند سال اخ نیا یکه تو هیالتیعم نیبزرگتر نیا -
لرزش  .میبود دهیبه هم چسب ییفشردم. دوتا یم نویمن بودم که دست نگ حاال

ب بود. آ نییشددده بود که سددرش پا رهیخ اریکردم. به مه یحس م نویدسددت نگ
 دهنمو فرو دادم و گفتم:

 ن؟یگرد یبرم یک -
 گفت. شهینم قیدق -

 سرشو گرفت باال و گفت: اریمه
 م؟یکار دار یل! کگهید میعطا بر -

 روشو کرد به سمت من و گفت: بعد
 !نیکردم که ناراحت شد یکار ایزدم  ی. اگه حرفدیسرمه خانم. حالل کن -

از  یمعلوم نبود. ول یزیفشرد. تو چهره اش چ یحاال محمم تر دستمو م نینگ
شار ستم م یف ساب یکه به د شار م یآورد معلوم بود که داره ح . ارهیبه خودش ف

 گفتم: اریدم و به مهدستشو فشر
عدم عمل ه؟یحرفا چ نیکنم ا یخواهش م - باره م اتیب مام شدددد دو  یکه ت
 !نمتونیب
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 یکردم لب ند بزنم. عطا با همون نگاه نگرانش به من زل زده بود. برا یسددع و
که اونم لب ند کم رنگ دیتائ ب اریزد. مه یحرفم بهش نگاه کردم  که رو  ه بود 
 آروم گفت: نینگ
 !دیالل کنشما هم ح -
سددرشددو انداخت  اریکرد. مه ینگاه م اریبه مه مینگاه کردم. م*س*تق نینگ به
 گفت: نیو رفت.عطا رفتنشو نگاه کرد و بعد رو به نگ نییپا
 !دیصداتونو شن -

 با تعجب عطا رو نگاه کرد. نینگ
 صدامونو؟ -
 شما رو! یصدا -
 منو؟ -
 پابه پا شد که من گفتم: نی. نگدمیفمر کردم و لبمو گز نیجمله آخر نگ به
 !میکرد یم یشوخ میما داشت یول -

 تمون داد و گفت: یسر عطا
 باشه. یتونه جد یم یهر حرف تیموقع نیا یتو اریمه یبرا -

 ما گفت: یبه ساعتش نگاه کرد و رو به هر دو بعد
 . اگه بر نگشتم...دیحالل کن -

 دادم زدم: یمن حرص که
 !ن؟یاریشما دوتا درم هیادها چ نیها! ا هیفمسن التیعم هیاه  -

 راحت شد. المیخورده خ هی. انگار دیآروم خند عطا
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سالش م - سرهنگ بفهمه به زحمات دو  سن اتیلیعم یگ یاگه  و پدر من یفم
 !ارهیدر م
 انداخت و گفت: نیبه من و نگ ینگاه بعد

 !نیمواظب خودتون باش -
فت. گ ینم یچیه نی. نگمیدنبالش راه افتاد نمیراه افتاد سددمت در. من و نگ و

شم دنبال مه سروان منا اریفقط با چ شت که کنار   ییزایچ هیبود  ستادهیا ییگ
سم یبهش م سروان الهه رو تو لباس ر شم چرخوندم و  . کنار دمید یگفت. چ

 بود. ستادهیا اریهمسرش و مه
 به من کرد و گفت: ینگاه نیهم رفت سمتشون. نگ عطا

 دعا کن سمته نمنم! -
ته.  یبودم چ دهینوز نفهکه ه من به  هیمنو ول کرد و  دمید هویگف فت  قدم ر

 و صداش زد: اریسمت مه
 جناب سرگرد! -

صفه رها کرد و به نگ اریمه شو ن ه. خورده ناراحت هینگاه کرد. معلوم بود  نیحرف
 گفت: یجد یلیخ نینگ
 االن بهتون بگم! نیهم دیهست که با یمسئله ا هی -

 نگرفت. نینگاهشو از نگ اریمه
 االن وقت... -
 بگم... دیمن االن با یول -

 و گفت: ارینگاه کرد. بعد زد به شونه مه نیو بعد نگ اریبه مه عطا
 نداره! بیع قهیدو دق یمی -
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شد و  یباالخره راض اریکردن. مه ینگاه م نیالهه و همسرش هم به نگ سروان
س سمت نگ ینف شت و وقت نی. نگنیگرفت و اومد  شد  یمن رد ماز کنار  یبرگ

 گفت:
 کنه! یم یچه ناز نیحاال بب -
سرش انگار که  و شرو  کرد به حرز زدن با الهه و هم سمت اتاق. عطا  رفت 

رفت. من اون  نیبدون حرز پشددت سددر نگ اریب واد سددر اونا رو گرم کنه. مه
ه من حواسش ب یکس دمید یدونستم چمار کنم. وقت یبودم نم ستادهیوسط وا

س واشی ستین صدا یمت در اتاق. الرفتم   یم یبه خوب نینگ یدر باز بود و 
 اومد:

 !دینیش یلحظه م هی -
 برم... دیگفتم که با -

 شد: یحرص نینگ
 باشه...؟ یمن بزنم تو بگ یحرف هیشد  یعنی -

 خنده. ریدهنمو گرفتم تا نزنم ز یجلو
 ممنون! یلیخ -
 بکارم بعدا؟ ستیبهتر ن -
 .تتونیسراغ مامور نیخوام با ذهن باز بر یبگم. م دیاالن با نیهم رین  -

 خجالت زده بود: شتریب نیاز نگ اریمه انگار
 ...دمیمن خودم شن ستیالزم ن -
 ن؟یدیشن ویچ -
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 شه... یم ری...داره دمیبگکر -
 خواستم بگم جوابم مثبته! یخان...م اریجناب مه -

 ید لظحه اچن هینمونه نداره. ییاز پرو گهید نینگ نیرفت ته سددرم. ا چشددمام
 اومد: اریمتعجب مه یسموت شد و بعد صدا

 مثبته؟! -
 صداش بود: یخورده خجالت هم تو هیبار  نیا

 !گهی....خب آره دنیبش یبلند شد یچ یبرا -
 ....یعنیپس...خوب.... -
 یرسددم الل شددده بود. لبمو تند تند گاز گرفتم تا ن ندم. صدددا اریخدا مه یوا

 اومد: نینگ
 ن؟یمه ؟یعنیپس خوب  -

 هول زده بود: اریمه یصدا
صال ا یعنیشدم...االن اصال انتظارشو نداشتم... رینه..نه...راستش غافل گ -

 ...یعنیاصال... یتیموقع نیتو همچ
 :اریمه یخنگ باز نیترکه از ا یمعلوم بود داره م نینگ
 ن؟یدازجوابم ناراحت ش یعنی نی...انی...ده بار گفتنیبله...انتظارشو نداشت -

 دوباره اومد: اریهول مه یاصد
 کجا؟ -
 حرفو زدم... نی...فمر کنم اشتباه کردم ارونیب -

شد م دانهیناام صداش سموت  صدا یبود.  ستم بزنم به چاک که   رایمه یخوا
 اومد:
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 !نیلحظه صبر کن نگ هی -
. حاال صددداشددون به در نیزد چه برسدده به نگ یدهنم م یقلبم داشددت تو منم

 بود. کینزد یحساب
 ...یعنیخواستم بگم... یم -
 من رفتم... -
 ...یممنون که جواب مثبت داد یلیخب...خ یلینه صبر کن....خ -

 با تمس ر گفت: نینگ
 کنم قابل نداشت. یخواهش م -
ه س ت یلیشدم...راستش برام خ جیخورده گ هی...راستش من االن یحق دار -

 از حرفا... یگفتن بعض
 گفت: یلحن خاصو با  اریاومد وسط صحبت مه نینگ
 بگو که دلم خوش باشه بهش... یزیچ هیبار  هیفقط  -

 یکه سموت کردن چ یموقع نیا یمردم بفهمم تو یسموت شد. داشتم م بازم
 گکره. یم نشونیداره ب

.....از همون روز اول...از همون لحظه  گمیمن...م ینگو...ول یزیباشه...چ -
اومد  شیده بار پ نمهیاومد. با ا ...ازت خوشمدمتیاول که خونه طاهره خانم د

ازم ب یکنم...ول یبهش فمر نم گهیگفتم د ی...و هر بار میموندیکه دلمو شدد
کشددم نه  یم لت...از گفتنشددم نه خجااریشددد... من دوسددتت دارم مه ینم

نم. ک تیخواستم اذ ینبود که م نیهمه کشش دادم ب اطر ا نیناراحتم....اگه ا
خواسددتم سددرمه  ی. من میدیوقت نپرسدد چیچرا که ه یمنتظر بودم بپرسدد
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 هیرز ح هیبار  هیشددرو  کنم...منتظر بودم  مویزندگ لیبرگرده...بدون فمر و خ
 هم که امروز زدم از یحرف نی...ادمیکه ند نمیحرکت دلگرم کننده از طرفت بب

....راه بازه....فقط یبش دیشه یخوا یحرصم بود....حاالم بفرما برو...م یرو
 کنم...... یمن حاللت نم

صه شد من که مونده بودم چمار کنم. ول بالفا شدت  یمی یدر باز  ستمو به  د
. نیگاومدن ن رونیکنه. با ب یکه خندون نگاهم م دمی. برگشتم و عطا رو ددیکش

بود به  سددتادهیاونم وا یعطا دسددتمو ول کرد و بهم چشددمک زد. فضددول باشدد
 زد و اومد ی ند کم رنگلب نیداد. نگ یدوتا چقندر عاشددق گوش م نیا یحرفا

 شد. دستشو گرفتم و آروم کنار گوشش گفتم: رهیخ نیو به زم ستادیکنارم ا
 !یادیز ارمیاز سر مه -

زد. عطا رفت سددمت اتاق و از  یبهم انداخت و لب ند تل  ینگاه مین نینگ
 همون جا داد زد:

 شد! رمونیواقعا د گهید اریمه -
عد ثان ب ند  م اریمه هیاز چ تاق او به زم نی. نگرونید باز ا گاهش  به نین  بود و 

زد.  یشددده بود. چشددماش برق م نینگ رهیخ اریمه یکرد. ول ینگاه نم اریمه
 گفت: یبا لحن خاص دنشیعطا با د

 گه؟ید میان شاالله بر -
که هنوز  نیخاص خودش زد و به نگ یاز اون لب ندا یور هیلب ند  هی اریمه

سربود نگ ستادهیکنار من وا ریسر به ز سمت  یاه کرد. عطا  تمون داد و اومد 
 من و گفت:



wWw.Roman4u.iR  722 

 

نا یمدت هر چ نیا یتو - ماریو م ییسددروان م . دیکن یگفتن گوش م رشدد
 !نیباش یخوب ی. دخترادیهم نمن طنتیش
 سرشو گرفت باال و رو به عطا گفت: نینگ
جور که  نی...همنی. شددما مواظب خودتون باشددمیهسددت یخوب یما دخترا -

 .نیبرگرد سالم هم نیسالم رف
 بشنوه. واریگفت که د یبه در داشت م انگار

 نگاهش نینگ یکرد. ول ینگاه م نیبا همون لب ند خاصددش هنوز به نگ اریمه
 کرد. آروم کنار گوشم گفت: ینم
سدددالمو امروز  هی ی. ظرفت پرو بازهیگر ریزنم ز یجا م نیاگه االن نرن هم -

 و هول داد و گفت: اریخرج کردم. عطا مه
 دنبالمون! ادیکه االنه سرهنگ خودش ش صا ب افتیب راه -

شو از نگ نمهیبدون ا اریمه سمت در. من و نگ رهیبگ نینگاه شت  نمیراه افتاد  پ
رو تا دم در  نایمنتظر ما بودن. عطا ا اطیح یسددرشددون. سددروان و خانمش تو

 یزیچ هی. خم شددد و نیبرگشددت سددمت نگ اریلحظه مه نی. آخرمیبدرقه کرد
 یحال در اریشد و مه یلیده درجه سرخ و بنفش و ن نیگفت که نگکنار گوشش 

 من سر تمون داد و رفت. یلبش بود برا یلب ند بدجنس رو هیکه 
ضول از شش چ ارینامرد نگفت مه نینگ نیمردم و ا یف ه گفته. هر حرب یدر گو
نگفت که نگفت.اولش التماس کردم. بعد  یکه بلد بودم به کار بسددتم ول یا

 یمعرف میرم و خودم و به عظ یکردم که م دیاهاش به هم زدم. تهدب مویدوسددت
شونتم ک ی. حترهیکنم تا دوباره منو گروگان بگ یم سه تا و د دمیشکارو به خ و 
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شت و لگد حوله اش کردم که نت ستم بود. اونجام به یزیاش فقط خونر جهیم  د
ض ستفاده کردم و ق سو ا ضا   س هیشدت از او سا  نینگ نیا یکردم ول یرو اح

 یخودم از وسط به سه قسمت مساو نجایاالغ نم پس نداد. آخرشم گفت اگه ا
 گه. یکنم بهم نم میهم تقس

به خودش زل زده و  نهیتو آ دمید یم ییوقتا هیفقط  یکم آوردم ول گهیکه د من
گوشددش خونده  ریز ینامرد چ اریمه نیبازه.  *و*ض*ی معلوم نبود ا شددشین

زده  یزیچ هیکه  یینایا نیع یور هیلب ند  هیود. بود که انگار همش تو فضددا ب
وند. خ یلب م ریز ییزایچ هیباشن و منگ شده باشن رو لبش بود و برا خودش 

 پاک از دست رفته بود.
 ریز زایچ نیاز ا دیخوردم. چرا عطا نبا یکردم و حرص م یفقط نگاهش م منم

شو م سروان الهه هم رمیگ یگوش من بگه؟ بکار برگرده حال ود ب دهیفهم گهید. 
 .دیهمف یبود اگه نم یدر حد جلبک م وشیک یآ دیهست. البته با ییخبرا هی

ز ا یبود. ول اتیعمل انیگکشت. سروان الهه در جر یاتفاق چیروز بدون ه اون
پرسه ب یزیکرد چ یجرئت نم یکه کس ییخبر نداشت. از سروان منا اتشیجزئ

 زد. یبا لب ند باهاش حرز م هشیسروان الهه هم نیا یبس که اخم داشت. ول
 شده باشه. ییخبرا هی میروز دوم از حرکات و رفتار سروان و شوهرش حدس زد

سر م داریاز خواب ب یوقت از شتم.  شوره دا سروان  زیشده بودم دل صبحانه به 
 الهه گفتم:

 بوده نه؟ اتیامروز عمل -
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سر تمون داد. نگ سروان صه  یکه هنوز تو نیالهه نگاهم کرد و فقط  همون خل
ضا ستش یری. لقمه نون و پندیحرز انگار از خواب پر نیبود با ا ییف بود  که د

 به سروان الهه کرد و گفت: یدهنش متوقف شد. نگاه یدرست جلو
 امروز؟ -
گاه اتیعمل هی. دهیبه ما رس اتیآره. خبر شرو  عمل -  !یمشترک بود با آ
م دست اون دمیکردم که د نینگبه  ینرفت. نگاه نییلقمه هم از گلوم پا هی گهید

 و نشسته. دهیکش
 شه؟یتمام م یک -
س عیسر یلیخ دیبا زیهمه چ ی. ولستیمعلوم ن - شه که به ک هلت م یانجام ب

 ندن ب واد فرار کنه.
ت که بلند شد و رف نیاضطرب مشغول کندن گوشت شست دستم شدم. نگ با
 اتاق. منم بلند شدم و به سروان گفتم: یتو
 د؟یگ یبه ما م دیدیشن یخبر نمهیبه محض ا -

سته بود نش نیاتاق. نگ یلب ند نزد. رفتم تو شهیبرخالز هم یتمون داد ول سر
منم اضطراب گرفتم. نشستم  دنشی. با ددیجو یت ت و داشت ناخنشو م یرو

تونسددت.  ینم یبزنه ول یخواسددت حرف یکنارش و نگاهش کردم. انگار که م
 یم فمر زیچ هیبه  میگارهردوتامون داشددتان یبگم. ول یدونسددتم چ یمنم نم

 .میکرد
 گم سرمه؟! یم -
 هوم؟ -
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 !یچی....ه -
 ه؟یبگو...چ -

 دفعه بغض کرد: هیطرفمو  برگشت
 داریدونم شددانس ندارم...صددبح که ب ی. من که مادیب اریسددر مه یینمنه بال -

 بهم گفت: من تا.. اریمه شبیکه د دمیکردم خواب د یشدم فمر م
 داد: رییفشو خورد و جمله اشو تغحر یفور یول
آدم شددده و به من  اریبد شددانسددم که حاال که مه نقدریکنم ا یفمر م یعنی -

 خوب... یعنیگفته....
بغض  افتهیعطا ب یبرا ینمته اتفاق نمهیدونستم از فمر ا ی. منم نمهیگر ریزد ز و

ست نگ ایکنم  شو نزد و نگفت مه نیاز د ش هبهش گفته بزنم ل یچ اریکه حرف
تاهیگر ریگرفتم و منم زدم ز مویکنم. آخرم تصددم همو ب*غ*ل کرده  یی. دو

 که سروان الهه اومد و در زد: میزد یو زار م میبود
 بچه ها حالتون خوبه؟ -

. سددروان اومد تو و با تعجب به ما نگاه کرد و میاشددممونو پاک کرد ییدوتا
 گفت:

 چتونه؟ -
 کردم و گفتم: زیتم دماغمو

 بشه؟ ونشینمنه طور -
 پنهون کردن نداشت. سروان الهه نشست کنارمونو گفت: گهی. ددمیگز ولبمو

 چه خبرتونه بابا. نرفتن که با اشرار بجنگن. -
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ستم چقدر م ینم ست یدون د سروان الهه چن یول میبه حرفش اعتماد کن میتون
شه. گرچه  ینم یزیداد که چ مونینشست و باهامون حرز زد و دلدار یا هیدق

شور مته دل صم یزد ول یم هنوز  ش نیخوش ب میگرفت میباالخره ت شب میبا . تا 
 تمام شده باشه. زیهمه چ دینشد. باالخره تا اون موقع با اریاز عطا و مه یخبر
 ی. ولسددتین یگفت هنوز خبر یم میدیپرسدد یهم از سددروان الهه م یچ هر

د و وشددده ب شددتریصددورتش ب یاز عصددر به اون ور کامال گرفتگ ییسددروان منا
نده شدددده بود. ا نیهم بود. نگ یاخمش تو ثل مرغ پر ک قدریکه م که  ن نق زد 

سترس انداخت. آخرا و  لهو یشب بود و ما دوتا هنوز تو یدوباره منو هم به ا
سم ب ورم که منهیسروان داره با الهه پچ پچ م دمیکه د میوال بود ضر بودم ق  حا

 فتم:گ نیاتاق و به نگ یتو دمیافتاده. دو یاتفاق هی
 زنن! یدوتا مشموک م نیا نینگ -

 تند بلند شد و گفت: دیجو یت ت و ناخنشو م یکه نشسته بود رو نینگ
 شده؟ یخبر -
 کنن! یدارن با هم پچ پچ م یهست ه یساعت هیدونم.  ینم -
 دوباره بغض کرد و گفت: نیحرفو زدم نگ نیا تا
 شه...! دیبشه...من بهش گفتم بره شه شیزیچ اریسرمه اگه مه یوا -

شم  ینم ستم نگران با سط همون و نیب ندم. نگ نینگ اتیچرند نیبه ا ایدون
شد و  زونیبچه ها لباش آو نیبود و ع سادهیوا شده بود که همون موقع درباز 

 یاش دلم هر افهیق دنیتنش بود. با د شیسددروان الهه اومد تو. لباس رسددم
 ما بده! بهود خبر بد که بود، اومده ب یهر چ یالهه خانم برا نی. ا تیر

http://www.roman4u.ir/


 727 سوتسه 

 و گفت: دیسروان الهه بغضش ترک دنیبا د نمینگ
 دونم! یشده من م دیشه اریمه -

 طرفشو گفت: دیالهه تند دو سروان
 گفته! ی! کهیچه حرف نیا زمینه عز -

 اش بند اومد: هیگر نینگ
 نشده؟ دیشه -
 معلومه که نه...فقط... -
 نگاه به من انداخت که قلبم کنده شد: هی

 شده؟ شیزیعطا چ -
 ...نیهست ینجورینه بابا...شما چرا ا -
 خورده... ریفقط جناب سرگرد ت -

 :میهم زمان با هم گفت نیو نگ من
 عطا!؟ -
 !ار؟یمه -

 ریت یکرد ک یانت اب م دیبه ما دوتا کرد انگار که اون با یالهه نگاه سددروان
ست ه یخورده. و نم شو کرد باال یکنه! ول دیکدوم مارو ناام چیخوا خره انت اب

 و گفت:
 !یسرگرد...مرتضو -

شدددده بود. سددروان الهه با  نیپ ش زم ن،یبتونم برم سددمت نگ نمهیاز ا قبل
 وحشت گفت:

 شد! ینجوریچرا ا نیا یوا -
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. زدم به رونیب دیو سددرشددو گرفتم. سددروان الهه هم دو نیسددمت نگ دمیدو
 صورتشو گفتم:

 گفت؟ یسروان چ یدیالش نفهمخورده خوبه...ح ری...خره...فقط تنینگ -
 اصال تمون ن ورد. نینگ یول
 ...ادیاداها به تو نم نیمس ره نشو...ا نینگ -
ام  هیکه از گوشه چشمش راه افتاد. منم گر دمید نویحرز اشک نگ نیگفتن ا با

 گرفت:
گه خودت ت نیا گهینمن د نینگ - به این ورد ریکارو...تو م تازه تو   نی...

 ...یبه اون گردن کلفت اری..چه بسره به مهنشد. تیچیه یسوسول
س سروان شوند نی. کمک کرد و نگدیالهه با آب قند ر  می تیو آب قندو ر میو ن

 اومد. سروان گفت: یبه حلقش. اشمش بند نم
 دختر جون حالش خوبه. عصر عملش کردن. االنم به هوش اومده. -

 به سروان نگاه کرد و گفت: یاشم یبا همون چشما نینگ
 !نمشیخوام برم بب یم -
 .دیتا فردا وقت مالقات صبر کن دیشه. با یاالن که نم -

 .امدیکوتاه ن نینگ
 !نمشیبرم بب دیاالن با نینه هم -
ست تمام مدت ینوبر بود به خدا. م نمینگ نیا یعنی ود که مقاومت کرده ب یخوا

 ارهیب اریبه سددر مه یبود و حاال جبران کنه. فمر کنم کار اوردهیدرن یو کنه باز
 .بهشت یرفت تو یصاز م ینجوریشده بود. الاقل ا دیکه آرزو کنه کاش شه
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 شه! یبچه نشو...االن نم گنین -
 با حرص به من نگاه کرد و گفت: نینگ
 کنم تا فردا که! یخوب من دق م -
 سروان نگاه کردم و گفتم: به
 باهاش حرز بزنه! نیریتماس بگ نینیتون یم -
 ال کنم!سو دیدونم با ینم -

 چنگ زد به دست سروان و گفت: نینگ
 ...من صداشو بشنوم الاقل!دیبمن یکار هیتو رو خدا... -

رفت  سروان ی. وقترونینگاه کرد و بعدم رفت ب نیبه نگ یجور خاص هی سروان
 گفتم: نیبه نگ

شما  نیکنه ب یبنده خدا فمر م نی. حاال ایکن یشورش م یدار یلیخ نینگ -
 بوده! یچه خبر

 گفت: یلرزون یت ت و اشماشو پاک کرد و با صدا ینشست رو نیگن
م - ن که  ن یتو  م یدو من  قدر درد داره!  ل یچ حا چه  نم االن اون   یدو

 س ته... یلیداره....خ
 یحرفو که زد دلم براش سوخت. رفتم نشستم کنارشو دستمو گکاشتم رو نیا

 شونه اش.
 ینجوریشدده که هر بار ا ی...نمیایکنار ب دیبا نهیاون شددغلش ا نیخب نگ -
 !یکن
 نگاهم کرد و گفت: نینگ
 ؟یزد یحرفو م نیاتفاق افتاده بود هم نیعطا هم ا یاگه برا -
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 یرسدد نمیخورد عطا تمام تنمو لرزوند. نگ ریلحظه نگاهش کردم و تصددور ت هی
 تمون داد و گفت:

 دونم! یچقدر درد داره من م یدون یتازه تو نم -
رو گرفت  یاومد تو. گوشدد لیموبا هیروان الهه با موقع در باز شددد و سدد همون

 سمت منو و گفت:
 !هیمیسرگرد کر -

 :دمیرو از دستش کش یگوش تند
 سرگرد خوبه؟ ؟یالو...عطا...خوب -
 سرمه جان مهلت بده... -

ده زل ز یاشم یبا همون چشما نیت ت. نگ یخسته بود. نشستم رو صداش
 :دمیبود به من. آروم پرس

 حالت خوبه؟-
 ....اریمه یمن خوبم...ول -

 دوباره اشمش راه افتاده بود. به عطا گفتم: نینگ
 تونه صحبت کنه؟ یبده. سرگرد م یلی. حالش خنجاستیا نینگ -
 دونم بتونه! ینم -
 صداشو بشنوه! نیخورده نگ هیتونه  یاگه م نیبب -
 صبر کن! قهیدق هی -

 اومد: یعطا م یصدا
 ؟یصحبت کن یتون یم -
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... 
 خانم! نینگ -

 :اریشل و ول مه یخش خش اومد و بعد صدا یصدا
 ..نینگ -

 :نیرو گرفتم سمت نگ یگوش تند
 ...ارهیمه -

 رو چنگ زد: یگوش نینگ
 ....اریالو مه -
 اش راه افتاد. هیدوباره گر و
 سرت اومده؟ ییچه بال -
- ... 
 دونم چقدر درد داره... یدروغ نگو من م -
-... 
 ؟یجون من خوب -
-... 
 ام... ی...من بگم کامیب یمن...من...چه جور -

 لحظه بند اومد و سرخ شد: هی نینگ اشک
 ؟یگفت یک -
-... 
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بلند شددد و از من دور شددد. حاال نگاش کن باز پرو شددد. فمر کرده من  بعدم
صوص یخودم نم شتم پوست لبمو م یتونم با عطا جونم خ  یصحبت کنم. دا

 رو داد به من: یو گوش باز برگشت شیخانم با ن دمیکندم که د
 عطاست! -

 رو گرفتم: یچشم غره رفتم و گوش بهش
 جانم؟ -

 نازک کردم و بلند شدم و ازش دور شدم: یکردم و پشت چشم نیبه نگ ینگاه
 بال! یجان شما ب -

 گاز گرفتم که عطا گفت: لبمو
 !میو دار و دسته اش و گرفت میعظ -
 حبس شد. نهیس یلحظه نفسم تو کی

 نو؟همه اشو -
 همه شون! -
 خورد. یذهنم وول م یاسم بود که داشت تو هی

 ؟ی... چریام -
 بهش گفتم؟ یچ یدون یدادم. تازه م لشیاونو که خودم کت بسته تحو -
 ؟یچ -
 هستم که قراره پوستتو بمنه! یام؟ من نامزد همون یمن ک یدون یگفتم م -
م دهیرد پربرو برگ یبود ب نجایکردم که مطمئنم اگه عطا ا یذوق هی اچش بودم 

 کردم و گفتم: یکرده بودم. خنده آروم
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 آزادم؟ گهید یعنی -
 .رونیب یایب یکنم که بتون ستیکنم کارارو راست و ر یم یفردا سع -
 ؟یگ یراست م یوا -
 جرئت داره به شما دروغ بگه! یبله ک -

 . صداش خسته بود.دی. اونم خنددمیخند
 برو استراحت کن! -
 سال ب وابم! کی نیخوام به اندازه ا یرم. م یهستم بعد م اریمه شیفعال پ -
 برو...مواظب خودت باش! -
 تو هم! -

 فمر بود. یانداختم که تو نیبه نگ یکه قطع شد. نگاه تماس
 شده؟ یچ -

 سرشو گرفت باال و گفت: نینگ
 من زنده بمونم؟ یمنیفمر م -
 ؟یخل شد -

 باال انداخت و گفت: یشونه ا نینگ
 راسددت به مامانش هیرفته  نجایاز ا نمهیبعد از ا شددبید وونهید اریمه نیآخه ا -

زنگ زده گفته جواب من مثبته! اونم قرار شددده دوباره زنگ بزنه خونه از مامان 
 !رهیبگ یوقت خواستگار نایا

 خوبه؟ یلیکه خ نیخوب ا -
مو ستجواب دادم زنده زنده پو اریمامان بفهمه من سر خود رفتم به مه یبله ول -
 کنه! یم
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 !یدیهمه چشم سف نیو ا یترس یم نقدریباز خوبه تو از مامانت ا -
 چمار کنم؟ یگیحاال م -
 نشن! عیزنگ نزده خودت به مامانت خبر بده ضا اریتا مامان مه یچیه -
بادیاز جا پر نیحرز نگ نیگفتن ا با با ریغ لی. روشددن کردن مو  یها لیاز مو

 نمهیاومده بود به بهانه ا یاز وقت نمیود. نگخونه ممنو  ب نیا یمش ص شده تو
وبار د یمیخاموش کرده بود و فقط  شددویده گوشدد یرن آنتن نم یکه م یینجایا

 شد: داشیزد و بعدم پ بشیبه مامانش زنگ زده بود. سه سوته غ رونیاز ب
 خواست منو ب وره! یسرمه مامانم از پشت تلفن م -

 ام گرفته بود. خنده
 !وونهید -
که برنگردبهم  - گه  فت م به نظرت اول برم د یگ نه!  عد برم  اریمه دنیخو ب

 نه اول برم خونه! ایخونه. 
 ؟یواسه چ -
 .نمیبب اروینتونم مه گهیترسم مامان منو بمشه د یآخه م -

 تو سرشو گفتم: زدم
 .یشعور یب یلیخ -

 و ب*غ*لش کردم و گفتم: دمیپر بعدم
شده. آخ بچه ترمه رو بگو.  هیمانم رم خونه! دلم برا ما یمنم م نینگ یوا - ذره 
 ردادی! آخ دلم واسه سرو کله زدن با تهیاالن چند وقتشه. چه شمل یگ یم یعنی
 ذره شده. با اون اخالق آشغالش... هی
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 یزنه. وقت یلب ند م ینگاهم کرد. احسدداس کردم داره زورک میم*س*تق نینگ
 کنم تند گفت: یمن دارم نگاهش م دید
 تنگ شده! یلیحتما دلشون واسه تو خ آره...اونام -

 حالمو بد کرد. مشموک نگاهش کردم. شتریجوابش ب نیدونم چرا ا ینم
 خانواده ام... یبدونم....برا دیهست که من با یزی...چنینگ -
صو هی و ست نگ یاومد تو ردادیت ریلحظه ت شد. به د سم حبس   نیذهنم....نف

 چنگ زدم و گفتم:
 ....ردادیت نینگ -

ست نینگ شتم مطمئن م یم دهید صالیزل زده بود به من تو نگاهش ا  یشد. دا
 اومده. التماس کردم: ردادیسر ت ییبال هیشدم 

 زنده اس؟ -
 ب*غ*لم کرد: نینگ
 ...هیچه حرف نیآروم باش....آره...دختر ا -
 ...یگ یدروغ م -
 ....زنده اس حالش خوبه...اریبه خدا به جون مه -

مدت  نیا یلحظه از خودم متنفر شدم. چرا تو هی یراازش جدا کردم. ب خودمو
 شدتریخوام ب ی. چرا اصددرار نمردم که مدمینمردم. چرا نپرسدد یکنجماو شددتریب

 بدونم.
 پس... -

 .نییسرشو انداخت پا نینگ
 ...نینگ -
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 نگاهم کنه گفت: نمهیا بدون
 خورده....فرق کرده....! هی ردادیخودتو آماده کن....ت -

 ردادیت کنم. لیذهنم تحل یجمله شو تو نیتونستم ا یو نم نینگ زده بودم به زل
 نیغمگ یکم نیتونسددت کرده باشدده. چند بار پلک زدم. نگاه نگ یم یچه فرق

 اندخته بود. آروم صداش زدم: نییبود و سرشو پا
 !نینگ -

 گفت: صالیباال گرفت و نگاهم کرد. بعد با است سرشو
 بهت بگم! دیبا یدونم چ یمتو رو خدا سرمه از من نپرس! من ن -

 کردم: اخم
 ؟یچ یعنی -
 ت ت بلند شد و گفت: یرو از
 اومده؟ ردادیسر ت ییچه بال ادتهیتو اصال  -

 یم ی. پشتشو کرده بود به من و با دستاش بازستادمیبلند شدم و کنارش ا منم
 کرد.

 ...ادمهیآره..معلومه که  -
 و گفتم: دمیبه چشمام کش یدست

 شد...بعد زدنش سرش ضربه خورد.... زیونا گالواز ا یمیبا  -
گاه م صدام  :دیلرز یناخودآ

 کردم...اون مرده... ی...من فمر کردم...فمر مادیاومد ز یاز سرش خون م -
 برگشت و آروم ب*غ*لم کرد. نینگ
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 ی....ولینه زنده موند...ول -
 وحشت ازش جدا شدم: با
 سرش اومده؟ نه؟ ییبال هی یول -

 ز گرفت و آروم زمزمه کرد:لبو گا نینگ
 شش ماه تو کما بود! -

 گرد شده بودن. با لمنت و ترس گفتم: تیبه حد نها چشمام
 ....ماه!شیشد...ش -

 دوباره ازم دور شد و گفت: نینگ
 بعد به هوش اومد! یآره...ول -

 :ستادمیدورش زدم و روبه روش وا تند
 پس مشمل کجاست اگه به هوش اومده باشه... -
س نیبب خوب - ضربه خورده و رفته تو کما...م یسرمه...ک سرش   یندو یکه 

 که خوب باالخره...
 زدم و بازوهاشو گرفتم و گفتم: چنگ

 کور....شده؟ -
ون مدت فقط چشماش تم هی....تا شینیبب دیدختر...با نینه...سرمه...ب یوا -
 حرز بزنه...دو سه ماه.... تونستینم یول دیفهم یخورد. حرفارو م یم

 لحظه روم و قرار هیکه  ی...کسطونمی...دادش شردادیسرم...ت یرفت رو دستم
تونسته ازجاش تمون ب وره. عقب عقب رفتم و به  یهمه مدت نم نینداشت ا

جا آوارم شددددم رو هیتم وارید عدم همون  به فرش چهره  رهی. خنیزم یداد. ب
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مد تو طونیشدد ندونش او بدون ا یو خ مهیذهنم.  گاهمو از فرش بگ ن  رمین
 :دمیپرس

 هنوزم... -
 جلوم زانو زد: نینگ
 ....یتونه حرز بزنه ول ی...االن میتراپ ویزینه کم کم راه افتاد. با ف -

 کردم. هیزانوهام گکاشتم و بلند گر یرو سرمو
صبح بازم کاب*و*س د اون صبح وقتدمیشب تا  ساس م داریب ی.   یشدم. اح

شدم و تمام بدن نیزم یرو یکردم از بلند شپرت   نیشده. نگ ریم خورد و خاک
تش . از دسادیمن در سموت منتظر بودم تا عطا ب یکرد. ول ینگاهم م یبا نگران

ومده. ا ردادیسددر ت ییگفت چه بال یم دیگفت. با یبه من م دیدل ور بودم. با
ه خبر نباشم. مامان چ یاز اون ب قهیدق کیو  رمیدونستم حاضر بودم بم یاگر م

صال بچه یحال شت؟ ا شده بود  نیا ایاومده بود؟  ایترمه به دن دا اتفاق باعث 
 بچه اشو از دست بده!

کرد با من  یجرات نم یزدم. کسدد یسددر درد و اعصدداب خورد. مدام قدم م با
 افتاد یلحظه هم از کار نم کیکه  یو مغز دنیبد خواب یحرز بزنه. خسددتگ

چهره  ندید. با دظهر بود که عطا اوم کیبشم. نزد وونهید بایباعث شده بود تقر
ته اش  بل ا یهامو فراموش کردم. ول یلحظه تمام دل ور کیخسدد  نمهیا زق

بازم تصددو یبتونم حرف فت. رومو ازش  یتو ردادیت ریبزنم  نگ گر ذهنم ر
ندم و رو بل آوار شددددم. تعجبو تو یبرگردو گاهش د یم به  نی. و نگدمین که 
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تم دستام گرف نیپچپچه اشون اومد. سر دردناکمو ب یسمتش رفت و بعد صدا
 و سرمو بلند کردم:

 تونم برم؟ یم یک -
ستگ هیکه حاال انگار توج عطا سرخ از خ شما  سمتم. چ  شیشده بود. اومد به 

شون بدم. فقط نگاهم  مویخوام دل ور یکه م یشد نتونم اونجور یباعث م ن
 دیزلر یکه از بغض م یانداختم و با صدا نییکرد. باالخره کم آوردمو سرمو پا

 م:گفت
 !یگفت یبه من م دیبا -

 خسته تر از چهره اش بود: صداش
 نیا یاومد؟ جز غصددده خوردن؟ تو تو یاز دسددتت بر م یاونوقت چه کار -

 د!ش یعکابت م هینبود. پس فقط ما دنشونید یبرا یراه ؟یخونه حبس بود
 لب ند زدم: هیباال گرفتم و نگاهش کردم. لب ند زد. منم وسط گر سرمو

 ؟یاخسته  یلیخ -
 م؟یبر ی! آماده ایلینه خ یخسته که هستم ول -

شد یسر ست کنار در ا نی. نگمیتمون دادم و با هم بلند  ساک به د  ادهستیهم 
 .میزد رونیو از خونه ب میکرد یخداحافظ ییبود. با سددروان الهه و سددروان منا

تونسددتم  ی. حاال مشددهیخسددته کننده داره تمام م یروزا نیشددد که ا یباورم نم
 ...ردادیمامان و ترمه...بابا...ت شیردم پبرگ

 نگاهم کرد و گفت: نهی. راه افتاد و از آدمیعطا شد نیسوار ماش ییدوتا
 رفت. ادمی یکرد یبداخالق یبهت بدم ول یخبر هیخواستم  یم -
 نگاهش کردم. نهیآ یتو از
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 شده؟ یچ -
 با خانواده ات تماس گرفتم! شبید -

گاه از پشددت منو گرفت و  نیهجوم بردم. نگجلو  یبه سددمت صددندل ناخودآ
 گفت:

 حاال! یریخوب...نم یلیخ -
رخ عطا نگاه کردم و  میشددد به ن یم دهیکشدد نیکه لباسددم از طرز نگ یحال در

 گفتم:
 نجام؟یمن ا یبهشون گفت -

 سر تمون داد. و از گوشه چشم نگاهم کرد و گفت: عطا
 ه افتادن.را شبیگفتم. اونام همن د یبود ول یبله! کار س ت -

ها رد شددددم که عطا  یصددندل نیخالص کردم و از ب نیاز دسدددت نگ خودمو
 کنار و اعتراض کرد: دیخودشو کش

 دختر؟ یکن یچمار م -
 رخ عطا گفتم: مینشستم و رو به ن یصندل یزده کج رو جانیمن ه یول
 !؟نجانیاالن ا -

 برگشت و ب خنده نگاهم کرد و گفت: عطا
 ستن!خونه ما ه نجانیبله! ا -

 نمشم. که عطا گفت: غیدهنم تا ج یگرفتم جلو دستمو
 !؟یمنو ببر یهممارا آبرو یجلو یخوا یکمربندتو ببند. م نیحاالم بش -
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صور د صاز ستم. از ت ستم و کمربندمو ب ش شد.  یمامان دلم مچاله م دنین
هم طاقت نداشددتم که صددبر کنم. مدام پاشدده پامو به کف  هیثان کی یحت گهید

 فاصله زودتر تمام شه و برسم خونه! نیخواست ا یدم. دلم مز یم نیماش
مام چش یلحظه گرفت. اشک تو کیآشنا شد. دلم  ابونیعطا وارد اون خ یوقت

ل مح نیسال از ا کیسال گکشته بود.  کیجمع شد. باورش برام س ت بود. 
کوچه  یوت دیچیعطا پ یو رو کرده بود. وقت ریمنو ز یکه زندگ ییرفته بودم. جا

طا کردم. ع ازکمربندمو ب دنینفسددم گرفته بود. قبل از رسدد گهیخونه اشددون د
 برگشت و نگاهم کرد.

 سرمه! -
 تمون دادم و تند تند گفتم: یسر

 خوبم! خوبم! -
 نایطا اخونه ع یبابا جلو نیمتوقف بشه درو باز کردم. ماش نیماش نمهیاز ا قبل

ش ست ک س یرو دمیپارک بود. د شدن  دهایپ نمیطا و نگبودم. ع دهیکاپوتش. ر
من خودمو رسددوندم به درو تند تند زنگ زدم. در بدون حرز باز شدددد.  یول

قدم که  کیپشددت سددرم اومدم.  نیشدددم. عطا و نگ اطیهولش دادم و وارد ح
زد.  رونیاشددک آلود از اون ب افهیداخل گکاشددتم در سددالن باز شددد و مامان با ق

شم نیشد تا ا یطرفش. باورم نم دمیو دو ستادمینا گهید . حد دلتنگش بوده با
همه دور  نیمدت دووم آورده بودم. چطو تونسددته بودم ازش ا نیا یچطور تو

ست شم. د سرمو باال گر یرو یبا ست.  ش بار  نیا هی. بابا بود. با گرفتمشونه ام ن
ردن ک هیگر یگفت. فقط صددددا ینم یزیکس چ چیب*غ*ل بابا رفتم. ه یتو
 .یبزنشد  ینم یاومد. اصال حرف یم
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 خانم بود که جمع رو به خودش آورد: نویم یصدا
 خسته اس. یلیتو. حتما خ ادیدخترمون ب نیاجازه بد -

خانم هم تنگ شددده بود. چشددم چرخوندم. رها اون عقب  نویم یدلم برا یحت
 یکرد. دسددتمو دراز کردم و اونم خودشددو تو یم هیبود و گر سددتادهیکنار طاها ا

تا خت. دو ندا بازومو ول نممیکرد هیگر ییب*غ*لم ا مان  ما  یکرد. جلو ی. 
 و اشددتد شی. ته ریعنیهمه فرق کرده بود  نیسددال ا کی ی. توسددتادمیطاها ا

 بود: یچشماش قرمز و اشم
 !یچقدر فرق کرد -

 :دیخند
 !یراه به راه بهم گل بزن یتون ینم گهید -

باعث شددد نگاهمو از طاها  یا بهیغر یصدددا ی. ولدمیخند هیوسددط گر منم
 :رمیگب

 نو...بت...ما نشد؟ -
من خودش بود. خشک  یخدا رداد؟ی. تدیبه شدت به سمت سالن چرخ سرم

ن او ینمرده بود. ول یفرق چیزد. چهره اش ه یشدم. بهش نگاه کردم. لب ند م
صا...تم صا یاش رو هیع ستش بود. به پاهاش نگاه کردم. تمون آروم یع  ید

ته نداش ی. انگار که پاهاش قدرت کافبه خودش داد. اومد به سمتم. قدم به قدم
عصاش انداخت و  یزد. وزنشو رو یباشه. بغض کرده نگاهش کردم. لب ند م

تو ب*غ*لش. تمون خورد و به  دمیصددبر نمردم و پر گهیدسددتشددو باز کرد. د
 منو گرفته بود. یدست هیتعادلشو حفظ کرد. همون جور  یس ت
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 !یشه سرمه...که....برگشت یباور..م نم -
باال گرفتمو نگاهش کردم. حرز زدنش کلمه به کلمه و با ممث بود.  موسددر
همون داداش زبون دراز من بود. همون که دخترا از دست زبونش در  نیا ایخدا

 امون نبودن.
 !ردادیبه سرت اومده ت یچ -

 زد و گفت: یلب ند
 !ستین میزیمن که چ ؟یکن یم هیگر ی...داریتو واسه ...چ -

 جدا کرد و آروم کنار گوشم گفت: ردادیت و منو از تبازومو گرف بابا
 خسته اش نمن! -
امو  هیگر یتونسددتم جلو یجدا کردم. نم ردادیبابا نگاه کردم و خودمو از ت به
 مامان و گرفتم: یکرد. بازو تیخانم همه رو به سمت سالن هدا نوی. مرمیبگ
 شه؟یخوب م -

 آروم جواب داد: مامان
گوشددت افتاده بود رو ت ت. اول زبونش  هی نینبود. ع ینجوریروز اول که ا -

دن. بر یراش م مردنیباز شد. بعدم راه افتاد. اون اوال بابات و مهرداد کممش م
 .دیکش یبچه ام چقدر خجالت م یدون ینم

 اشک نگاهش کردم. نیو از ب برگشتم
 تونه راه بره؟! یخوب شده باشه که خودش م یلیخ دیپس االن با -
 بهتره! یلیشمر خدا االن خ یبودم. ول دیر من که ناامآره ماد -

 پاک کردم و گفتم: دماغمو
 ترمه خوبه؟ مهرداد؟ -
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 اشمشو گرفت: مامان
 بود... ضیخوبن؟ دخترش مر -

 زده گفتم: ذوق
 اومده؟ ایبچه اش دن -
 ما بود برگشت و گفت: یکه جلو ردادیت

 !ادیصبر کنه...تا...خاله اش ب مینه...گفت -
 یشددده بود. دلم نم یو خنده همه قاط هی. گردندیخند ردادیحرز ت نیز اا همه

ست از مامان ا شم. ت نایخوا سته بود و با همون حرز زدن  ردادیجدا  ش کنارم ن
باورم نم یم یخاصددش همه رو همراه بتونم جمع  گهیبار د هیشدددد  یکرد. 

 .نمیخانوده امو بب
بزنم.  یزیمن دسدت به چ . خودش که نکاشدتمیخانم بود نویو مهمون م نهار

. همه می. بعد نهار دور هم نشدسدته بوددیمثل اسدب کار کشد نیرها از نگ یول
شدددم.  یم رهیخ یمیبه اون  یمیاز  دیبد دیند یزدن و من مثل آدما یحرز م

رفت  یمخنده هاش مثل قبال که صدددداش تا هفتا خونه  یول دیخند یبابا م
بود. مامان هر بار که نگاهش به چشددماش غصدده  یو تو دیخند ینبود. آروم م

حرز زدن  یکه برا ردادیشد. و ت یم دهیچشماش د یافتاد نم اشک تو یمن م
 کرد. یکلمات ممث م نیب دیبا
 و دمیکشدد یدل ور بودم. آه یبودم حسددداب رییهمه تغ نیمن باعث ا نمهیا از

شسته بود و به ت سمت رها. آروم ن سع ردادینگاهمو چرخوندم  شت   یم یکه دا
بود.  لبش یرو یکرد. لب ند کم رنگ یکنه نگاه م فیبامزه رو تعر زیچ هیرد ک
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و  یبه عطا سددوال دیکرده بود. نگاهمو چرخوندم که رسدد رییانگار رها هم تغ
 :دیبه طرافم انداخت و با حرکت لب پرس ینگاه میکرد. ن ینگران نگاهم م

 شده؟ یچ -
 یزیچ هی. برگشددت و به رها انگار قانع نشددد یباال انداختم ول یآروم سددر منم

رها بلند شدددد و رو به من  هیگفت. رها هم فقط نگاهش کرد. بعد از چند ثان
 گفت:

 اتاق من؟ نیایم قهیدق هی نیسرمه با نگ -
. زد و بلند شدم یبه اون و بعدم عطا کردم که حاال داشت با بابا حرز م ینگاه

 چیخونه ه نیا یا. توطرز اتاق ره میرفت ییبدون حرز پا شددد و سدده تا نمینگ
تاق رها و  نجایا میبود که اومد روزید نیعوض نشدددده بود. انگار هم زیچ تو ا

کرد. دسدتمو گرفت و  ه. رها درو بسدت و به من نگامیپرونده هاشدو مرتب کرد
 گفت:

 سرمه! یخوشحالم که خوب -
 ت ت نشست و گفت: یرفت رو میم*س*تق نیلب ند زدم. نگ بهش

 !رمیم یم من دارم از استرس -
 نشست و گفت: نیدست منو ول کرد و رفت کنار نگ رها

 ؟یواسه چ -
 و روش نشستم. بعد رو به من گفت: دمیکش رونیب زشویم یصندل

 ؟یسادیچرا وا نیبش ایب -
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 چند روز. از نیکردن اتفاقات ا فیو شددرو  کرد به تعر دیناخناشددو جو نینگ
شون فم نیب شم رو به  یمیصم یلیمدت با هم خ نیکه ا دمیحرفا شدن. آخر

 رها گفت:
 ؟یگ یبپرسم راستشو م یزیچ هیرها... -

 کم گشاد کرد و گفت: هیخوشملشو  یعروسم یچشما رها
 آد؟ یمعلومه! از من دروغ بر م -

و بعد سددداکت شدددد و من من کنون  دیخند نمینه! نگ ییام گرفت. خدا خنده
 گفت:

 ..برامون. یکه گفت یی...اون ماجرایعنیتو که... -
 نگاهش کرد: جیگ رها

 کدوم ماجرا؟ -
 اشو صاز کرد و گفت: نهیس نینگ -
 ...یداد اریهمون نامه...که به مه -

 و گفت: دیکرد و بعدم بدجنس خند زیچشماشو ر رها
 نه؟ ای ادیخوشم م اریهنوزم از مه ینیبب یآها....پس اومد -

 نگاه کرد و نینگکرد و سددر تمون داد. رها چونه اشددو خاروند و به  یپوف نینگ
 گفت:

 صادقانه بگم؟ -
شو پ نینگ شا دهیچیشال شو و با چ ست رد. ک یوق زده به رها نگاه م یبود دور د

 لب ند زد و گفت: هیو  دیکش قینفس عم هیرها هم 
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 نه! گهیصادقانه بگم...االن د -
 خورده به رها نگاه کرد و هی نینگ ی. ولدمیکشدد یقینفس عم نینگ یبه جا منم

 گفت:
 صادقانه؟ -

 تمون داد و گفت: یهم سر رها
 .اوردیماجرا رو اصال به روم ن نیممنونم که ا اریاز مه یلیصادقانه...و خ -
 و گفت: دیکش ینفس راحت نیجمله نگ نیا با
 خورده عکاب وجدان داشتم. هی تشیواقع -

 زد به شونه اشو گفت: رها
 بگو بگنجه! یزیچ هی -

 دراتاقو زدن. خود رها جواب داد: که میدیخند یم میداشت ییتا سه
 بله؟ -

 بود: عطا
 تو؟ امیتونم ب یم -
 بله داداش بفرما! -

ستم و به در خ یصندل یرو ش شدم. عطا درو باز کردم و اومد تو.  رهیمرتب ن
 رو به من گفت: نیبدون توجه به رها و نگ

 ؟یخوب -
د. رها با باشه خواهر عطا بو ی. هر چدمیخورده جلو رها خجالت کش هی خوب

 کرد. یباز به ما نگاه م شین
 خوبم؟ -
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 نشست کنار رها و گفت: عطا
 ات که پمر بود! افهیق -
 .ستین یزینه چ -
 رهیباز شددد. خ شددشددونین ییو دوتا نینگ یکه رها نامحسددوس زد به پهلو دمید

 کردم وگفتم: زیشده به رها و چشمامو ر
 شما دوتا چتونه؟ -

 خنده و گفت: ریزد ز یپ  رها
 آد. یبهت خجالت نم -

گاه خنده.  ریباعث شد جفتشون بزنن ز نیدستم رفت سمت صورتم و ا ناخودآ
ش شتریلب ند مهربون نگام کرد که ب هیعطا با  یول  نمهیون او بد دمیخجالت ک

 نگاهشو برداره گفت:
 نمن رها! تشیاذ -

 گفت و بعدم گفت: یا دهیوسط خنده اوه کش رها
 .به عش...چشم...چشم داداش جون.. -

 و به رها تشر زدم: دمیگز لبمو
 !گهیلوس نشو د -

 عطا و گفت: ی. رها لم داد رودیخند یم زیر زیبد ذاتم ر نینگ
ست ا هی نیا یدون یبرو بابا تو که نم - ش یچ نیسال من از د شب مدمیک  ی. 

 !!!؟ییاومد تو اتاق من اشک و آه..سرمه کجا
 ولش داد و گفت:خنده. عطا ه ریزدن ز نیبا نگ ییدوتا و
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سر دادم. نگ یچرت نگو..من ک - شک و آه  شد تا بتونه عطا رو بب نیا و  نهیخم 
 بعدم گفت:

 .دمیدوتا چشمه اشو د یمیجناب سرگرد منم  دینفرمائ -
 اخم خجالت زده کرد و گفت: هی عطا

 ...نیکن یاغراق م نیشما دار -
شتم از ق حاال س یم فیخجالت زده عطا ک افهیمن بودم که دا  یکردم. با بدجن

 تمام گفتم:
 گم شدن من مهم نبود...؟ یعنی -
 حق به جانب نگاهش کردم. عطا هول شد و تند گفت: و
 بود.... نیگفته...منظورم ا یچرا...ک -

حق به  افهیمن با همون ق ی. ولدنیخند یو رها حاال ولو شددده بودن و م نینگ
 رها و گفت: یپا یرو دیکردم که اونم محمم کوب یجانب به عطا نگاه م

 بفرما خودت درستش کن! -
 با خباثت تمام گفت: نیرو به نگ بعدم

 نه؟ اریمه دنید یبر یخوا یشما که نم -
 فورا تمام شد و راست نشست و به رها گفت: نینگ خنده

دوتا کفتر عاشددقم با هم خوش  نیبکار ا ؟یاهه چمار به جناب سددرگرد دار -
 باشن...

 گرفت و ینفسدد نیداد. نگ یخونسددرد سددر تمون م یلیلب ند به لب خ عطا
 گفت:

 رسه چمار کنم؟ یبه ذهنم نم یزیچ گهی...خوب دگهی....دگهید -
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رها همچنان ادامه داشدددت.  ینگاه موذ ی. ولمیدیحرز همه مون خند نیا با
شد و ا شد و  نیاومدن تو. نگ ردادیبار طاها و ت نیهمون موقع در تاق زده  بلند 

ست کنار و عطا و طاها و تپ زیم یاومد رو ش ست. رها ن ش سر من ن  ردادیشت 
 گفت: ردادیهم کنارش نشستن. عطا خم شد و رو ت

 جات راحته که؟ -
 داد به ت ت و گفت: هیعصاشو تم ردادیت

 کنم انگار! ینمه.... حسش.... نم هی.... نیپام که... نشمسته داداش..همچ -
بام گاه از ا ل فهیق دنیبا د دادریشدددد. ت زونیحرز آو نیناخودآ و  دیمن خند ا

 گفت:
به اون.... وقت نویا - .... رو ت ت.... دراز جی.... هوهی نیکه.... ع یباش...خو

 .دهیبه دراز.... افتاده بودم.... منو ند
مه ند بزنن ول یسددع ه هم مثل  ردادیکه لحن خود ت دمیفهم یم یکردن لب 

شم. هر اخالق خواد من دل و یدلش م شتریو ب ستیسر زنده ن شهیهم ر نبا
 .ب اطر اون دل ور نباشه یبراش مهم بود کس یلیخ یکه قبال داشت ول یگند

پک و پوزمو جمع  نهیکه منظورش ا دمیاز پشدددت آروم زد به کمرم. فهم نینگ
شرا نمهیا یگرفتم و برا یکنم. نفس ر کنم رو دو ردادیت طیتوجه خودمو الاقل از 

 بهش گفتم:
 ن؟یهست یتا ک -
 جاش تمون خورد و گفت: یتو یکم ردادیت
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.... اسددتراحت کنن.... راه هی.... که.... نظرشددون به..... فردا صددبحه. نایباباا -
 .میافت یم

 از من عطا بود که با بهت گفت: قبل
 فردا؟ -
 آره؟ -
 .نیر یم نیزود دار یلیخ -
 به من اشاره کرد و گفت: ردادیت

.... ببرنش خونه.... که راحت خوان ی.... ب اطر.... سددرمه اسددت. مشددتریب -
 باشه!

من نگاهمو دوختم به  یول دی. سددر عطا به سددمت من چرخ تیر یهور دلم
 . دوباره عطا بود که گفت:نیزم
 ن؟یبر یمگه سرمه خانم رو هم م -
 با تعجب خم شد و به عطا نگاه کرد و گفت: ردادیت

 یزی.... چییرو..... شددناسددا یکسدد دی..... باهاش؟ بانیدار یمگه.... کار -
 کنه؟
 بگه. بعد آب دهنشو قورت داد و گفت: یلحظه موند که چ هی عطا

 باشه... ازین شونیپرونده ها به ا ریباالخره مممنه تو مس -
 حرز عطا و گفت: یتو دیاز اون عقب پر نمینگ
 !؟شهیم یپس دانشگاهش چ -
 شد: زونیحرز دوباره لب و لوچه ام آو نیا دنیشن با
 تونم برم. یدانشگاه نم گهید بتیال غس کیبعد از  -



wWw.Roman4u.iR  752 

 

 بود که تند جواب داد: عطا
 نی. من خودم اگه ب وانیکه مشددمل داشددت نیببر ی. گواهنیتون یچرا نم -

 کنم. یم یگریبراتون پ
 کرد و گفت: یصاز کرد و به من بعدم عطا نگاه خاص یا نهیس ردادیت

.. بکارن.... سددرمه.... ..نای.... جناب سددرگرد...فمر نمنم.... بابا ادیبب شدد -
 بمونه! نجایا گهید

هم چند لحظه سددموت کردن. طاها اون  هیکه رسددما خفه خون گرفت. بق عطا
دفعه رها  کیکرد.  ینگاه م ردادیبه ت یبه عطا و ه یوسددط نشددسددته بود و ه

 گفت:
 !نجایا ادیب دیمونه بعدا که با یخوب االن نم -

سددوال بود. من که  هیه هر کس نگا ی. تومیبا هم همزمان نگاهش کرد همه
نه. عطا  ایداشت  یاز ماجرا خبر ردادیدونم ت یمردم. نم یاز خجالت م میداشت

زد و طاها هم داشت  یم جیگ ردادیکرد. ت یکه داشت باچشماش رها رو خفه م
 خودشو جمع و جور کرد و گفت: ی. رها فوردیترک یاز خنده م

 نداره! یمامان کار نمیمن برم بب -
با نگاهش رها رو تا دم  ردادی. ترونیب دیل جت رفت سددمت در و از در پرمث و

 در بدرقه کرد و بعد برگشت و به ما گفت:
 بود؟ یمنظور..... رها خانم.... چ -

 وسط و گفت: دیپر نینگ
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دونم شهر شما رشته ما  یکه من م ییمنظورش همون دانشگاه بود. تا اونجا -
 ود.ب نیدن. فمر کنم منظور رها ا ینم یه انتقالها هم ک یراحت نیرو نداره. به ا

سر تمون داد نیع همه  رهیخ نیبه ما انداخت و بعدم به زم ینگاه ردادی. تمیبز 
 به ساعتش انداخت و گفت: یشد. عطا هم بلند شد و نگاه

 .اریمه دنید ادیخواد ب یم یبه ساعت مالقات نمونده. ک یزیچ -
 ت:و گف دیپر نییپا زیم یاز رو نینگ
 من... -

 داد: یبه جمع کرد و ادامه م ینگاه بعد
 ام؟یتونم ب ی..م م -

 که خنده ام گرفته بود بلند شدم و گفتم: یبه من زد. در حال یسقلمه ا بعدم
 .نمیجناب سرگردو بب امیخوام ب یمنم م -

. عصدداشددو برداشددت و به ادیاومد ب یبدش نم یول ردادینبود. ت لیما ادیز طاها
 د و گفت:بلند ش یس ت

.. به ..مارستانهی.... بی. فعال حالم.... از هر چانیمونم.... تا ب یمنتظرتون م -
 .نیخوره. سالم منو.... به سرگرد.... برسون یهم م

 به عطا گفتم: رو
 !هینظرشون چ نمیبگم بب نایبه مامان ا نیبکار -

 و گفت: . طاها کنارم اومدمیاومد رونیتمون داد و با هم از اتاق ب یسر عطا
 !میکن یبسمتبال باز یا یبازم م -
 !یریتقاص باختا رو بگ یخوا یم -
 تمون داد و گفت: یباز سر شین با
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 .رمیفمر کنم بتونم حالتونو بگ یهنوز ول میدیگرچه به واحد بمتبال نرس -
 کردم و گفتم: نیبه نگ ینگاه

 گه؟ یم یچ نیا -
 کنار گوشو خاروند و گفت: نینگ
 بره!که ب واد مارو ب ستین یدر حد یبد نبوده ول شرفتشیل پسا هی نیتو ا -

 اعتراض کرد: طاها
 من و شما دوتا! میذار یم یباز هینداره  یکار -

 گفت: یبا خونسرد نینگ
 !یبد دیشام به ما با هینرفته که  ادتیشما  -
 تعجب گفتم: با
 شام؟ -

 زد پس سرمو گفت: نینگ
پارسال با اون داداش سرگردش به  تسین ادتیمعلومه م ت ضربه خورده.  -

 شام در رفتن! ریاز ز یما باختن. ول
 اومد. یم ادمیداشت  تازه

 !ناسوراسیاوه اون که مال عصر دا -
 خنده و گفت: ریزد ز یپ  طاها

 خانم. نیبفرما نگ -
 ازم گرفت که بنفش شدم. بعدم با اعتراض یشگونیبازمو گرفت و چنان ن نمینگ

 گفت:
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 ب ورم. یب اطر خانم نرفتم شام مفت منو باش که -
 . رو به طاها گفتم:ییرایشتر راهشو گرفت و رفت تو پک نیع بعدم

 گفت؟ یچ نیا -
 :رفته بود نگاه کرد و گفت نیکه نگ یریبه مس بیو دست به ج ستادیا طاها

و که ر یشددام میبر ایبهش گفتم ب یو جد یسددال هر بار به شددوخ کی نیتو ا -
 وقت که سرمه هم باشه... هیت نه بکار باختم بهت بدم گف

 اومد رو لبم. طاها گفت: یتل  لب ند
 با معرفته! یلیخ -

صا برم. م صو نیو همراه عطا و نگ افتمینبود که دوباره راه ب یاصال راض مامان
 هیکرد االن اگه برم اونجا  ی. فمر ماریمه دنید میبر میخوا یبود م دهیکه فهم

ه تو گوشددش خوندم ک نقدریتا منو به رگبار ببندن.ا سددادنیدسددته آدم مسددلح وا
به نما کهچرت و پرتا  نیو از ا دهیزحمت کشدد یبرا اریمه با هم   از یندگیبا

اش  هافیاسددترس داشددت که از ق نقدریا نی. نگادیگرفت ب میخانواده ما تصددم
بل از رفتن  ند دق هیمعلوم بود. ق مد. د بشیغ یا قهیچ که او عدم  وه ا دمیزد. ب

سابخانم  س یرفته ح سابدهیبه خودش ر شم م ی. ر  لبش ح ه زد. زدم ب یتو چ
 شونه اشو گفتم:

 ها! مارستانهیبابا بنده خدا رو ت ت ب -
 باال انداخت و گفت: یشونه ا نمینگ
س نیهم یخوب برا - سردمیبه خودم ر سمته کنه  هش ب عی. گفتم اگه از ذوق 
 باشه. شده یبراش عاد نهیبب افهیق نیو منو با ا رونیب ادیرسن. بعد تا ب یم

 تو سرش و گفتم: زدم
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 !یشعور یواقعا ب یعنی -
 باز شد و گفت: ششین

 دونم! یم -
شپزخونه دفن  رها شو تو آ شو گم و گور کرده بود. فمر کنم خود سما خود که ر

 من گفت: دنیکرده بود. موقع رفتن رفتم سراغش. با د
 زدم؟ یچه گند یدید -
 ش کرد.جمع نیبابا نگ الیخ یب -

 کرد و گفت: یپوف یول رها
 یجور هی. همش زهیت یلیخ یداداشت م ش تمون خورده ول نیفمر نمنم. ا -

 .دمیگه. فمر نمن من نفهم یکنه انگار داره م یبه من نگاه م
 ام گرفت: خنده

 ؟یکرد میآشپزخونه قا یخودتو تو نیهم یبرا -
 ره.ب ادشینباشم بلمه  دیذره تو د هیچمار کنم. گفتم  -

نده ربط نیبگم ا خواسددتم نداره بلمه  یمدل نگاه کردن داداش ب به حرز تو 
خصددلتش  نیا یکه به م ش خورده رو یدونم ضددربه ا ی. نمزهیچشددماش ه

شته  ریتاث شون م ایگکا شواهد ن شتم با رها حرز م دهینه. که البته  شته! دا  ینکا
 خانم اومد: نوینق زدن م یزدم که صدا

 زشته مهمونن. شه. عطا. یاالن نم -
 برن! یمامان دارن سرمه رو م -
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هه ع - مه رو م یلوس م یدخترا نیا نه...دارن سددر  یبرن. تو فمر کرد یمو
دهر توه لن شیذارن دختر دسددته گلشددون پ یجوابشددونم که مثبت باشدده االن م

 بمونه!
. دیخند یو م زیم یصدا پهن شده بود رو یمن گرد شده بود. رها که ب یچشما

همون جا بمونم.  ایشددنوم  یو بگم دارم صددداتونو م رونیم برم بدونسددت ینم
 اعتراض عطا اومد: یصدا

 مامان! -
 !ستین یمامان و مرض! االن وقت خواستگار -
 فرصت! نیدر اول یخودت گفت ه؟یخوب پس وقتش ک -
شانس ن یا - صت  نی...بچه جان اولاوردمیخدا چرا من از بچه   نیاول یعنیفر

بدومم بگم پسددر االغ منو به  دهیهنوز دختره از راه نرسدد فرصددت مناسددب نه که
 !نیقبول کن یغالم

 شده بود. زدم به شونه رها و آروم گفتم: یخدا چه افتضاح یوا
 بمن! یکار هیتو رو خدا پاشو  -

 عطا باز اومد: یصدا
 !میدست شما درد نمنه...حاال االغم شد -
 !یدیفهم یم زادویکه حرز آدم یاگه آدم بود -

 عطا مظلوم شد: یداص
سرمه بره..من چمار کنم... - ش هیخوب مامان االن  ...حاالم دمیسال انتظار ک

 بکارم بره...
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و  رونیخواسدددت برم ب یبچه ام چقدر ماهه. دلم م یی. اله تیر یهور دلم
کارو نمردم.چون افتضددداح  نیاصددال ا یب*غ*لش. ول یخودم پرت کنم تو

شددده بود که رها زدم به  یام چه شددمل افهیدونم ق یاومد. نم یبه بار م یبزرگ
 شونه امو گفت:

 !یغرق نش -
 بهش رفتم و به در اشاره کردم و گفتم: یغره ا چشم

 بودم. نجایبرو بفرستشون برن. نفهمن من ا -
 بابا! الیخ یب -
 حرفاشو. دمیخجالتبمشه من فهم دینه عطا گ*ن*ا*ه داره. شا -
 اوه اوه چه لوس! -

 م:دادم و گفت هولش
 !گهیبرو د -
 رونیخانم و عطا شرو  بشه رها رفت ب نویم نیب یا گهیممالمه د نمهیقبل از ا و

 و گفت:
 گه ها! یمامان عطا راست م -
 ؟یدیمارو شن یتو همه حرفا -

 تمام گفت: یبا بدجنس رها
 باشه! دهیخود سرمه نشن نی. دعا کننیزد یکه بلند حرز م نقدریآره. ا -

کنم.عطا بود که  یرها رو خفه م نیمن ا یعنیدهنم.  یو گکاشددتم رو دسددتم
 گفت:
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 گوش بده! هیبق یبره به حرفا ستیسرمه مثل تو فضول ن -
 و گفت: دیخند زیر زیر رها

 همو هم دارن! یچه هوا -
 !؟ایک -
 شما؟ نیر یکنن...عطا چرا نم یهان! اهه مامان فمر کنم دارن صداتون م -

شند یصدا شون و  سرککه دو میحرز زدن شدن.   که یمیبار یراهرو یتو یر 
س یم ییرایبه پک ش دیر شپزخونه پر دمیک شپرونیب دمیو از آ زخونه . حاال بگن آ

 اپن خوبه.
ش یتو شغل عطا حرز م نیما ه ک یینایا نیزدن. عطا هم ع یبابا و عطا درباره 

ته داد. من که خنده ام گرف یم حیبابا توضدد یبرا اتیبا جزئ یرفتن خواسددتگار
 کرد. ی. انگار داشت مقدمات کار رو فراهم میساببود ح

س قبل ستانیبه ب دنیاز ر . عطا میریگب یزیچ هیبابا به عطا گفت نگه داره تا  مار
 کرد. ینگاه م رونویبه شدت ساکت شده بود و ب نیخودشم همراه بابا رفت. نگ

 ن؟ینگ -
 هوم؟ -
 ؟یخوب -
 آره. -
 !یساکت -
 بر*ق*صم! یپس پاشم بندر -
 هست! تیزیچ هیده  ینشون م نیهم ایب -
 سرمه! الیخ یب -
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نه نداختم و براش دهن کج یا شددو روزا معلوم  نیا نمینگ نیکردم. ا یباال ا
به  شده بود. زدم تیم نیع نینگ مارستانیب یبا خودش چند چنده!جلو ستین

 شونه اش و گفتم:
 چته؟ -

 منوگوال نگام کرد. نیکرد و برگشت طرفم و ع یهان نینگ
 ه؟یچ -
 نی. االنم که عیکه خفه خون گرفته بود نیگم چته؟تو ماش یه؟میمرض و چ -

 !یماست شد
بار هم برگشت و نگاه  کیرفتن. ما هم پشت سرشون. عطا  یو بابا جلو م عطا

 منگا نیهنوز ع نی. نگمیایم میخواسددت مطمئن بشدده ما دار یکرد انگار که م
 بود.

 چته تو؟! نینگ -
 گفت: یچارگ یو بعدم با ب ادسیلحظه وا هی نینگ
 سرمه؟ -
 هان؟ -
 !امیشه ب یمن روم نم -
 گرد شده نگاهش کردم و گفتم: یچشما با
 !ینیو بب اریمه یایب یزد یپر پر م یتو که داشت ؟یشد وونهید -

 گفت: زونیآو یو با لبا دیبه شالش کش یدست
 خوب... یزنه ول یآره دلم که داره پرپر م -
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 و گفتم: میباره راه افتادو دو دمیکش دستشو
 یخجالت م یواسدده چ گهید ی...جواب بله رو بهش داداریمرض...ادا درن -

 ...یرسوند تیرو به حد نها ی...تو که پرو بازگهید یکش
 اومد. در همون حالم غر زد: یکشون کشون پشت سرم م نینگ
. رفته صددداز حرز منو امیشددده ب یکه کردم روم نم یغلط نیهم یآخه برا -
ست مامان جونش...حاال خانواده اش نمگ شته کف د شمل  یکا گن دختره م

 خانم سرخود اومده جواب داده. نمهیهمه التماس کردن ما...نه ا نیداره نه از ا
ت رفت سم یداشت م میبه راهرو و عطا که راهو بلد بود م*س*تق میبود دهیرس

 زد: یم غر یه نمیکردم. نگ یو خر کش م نیرسما داشتم نگ گهیاتاق. د
 . اصال بگو خانواده اش اجازه ندادن!ادینتونست ب نیتو برو بگو نگ -
 !ید یتو چقدددددرم به حرز ننه بابات گوش م نمهیآره نه ا -
 سر هم کن! بگو تصادز کرده پاش شمسته! یزیچ هیخوب  -
 خورده سمته هم بمنه! ریبنده خدا ت یخوا یچشم م -
 ...ستین یاحساسات نقدارمیا ارینترس مه -

ست  کی یموقع عطا و بابا جلو همون سمت ما. د شتن  شدن و برگ در متوقف 
لب ند  هیو من  میبه اونا نگاه کرد ییو اونم پرت شدم کنارم. دوتا دمیکش نوینگ

 سفت گرفتم و گفتم: نویزدم. بعدم دست نگ یزورک
 کنم! یخفه ات م یاز جات تمون ب ور -

 م کرد که منم محلش ندادم و گفتم:نگاه مظلومانه به هیبرگشت و  نینگ
 دلم غش بره واست... ینگاها کن نیاز ا ستمین اریمن مه -
 شعور... یب -
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نا و کنار او میمونده رو تند رفت یبه در اتاق اشداره کرد و ما هم چند قدم باق عطا
 و گفتم: دمیاتاق سرک کش ی. تومیسادیوا
 جاست؟ نیهم -

 سر تمون داد: عطا
که شددلوغ نشدده راحت  میای. من گفتم زودتر بامدنیانواده اش نآره...هنوز خ -

 .میباش
شو آروم م نینگ ش یپا شو نم نیزم یرو دیک سر صال  گرفت باال. عطا با  یو ا

 دست به بابا تعارز کرد و گفت:
 !یریکب یآقا دیبفرمائ -

اشدداره  نیکرد و باالخره رفت تو. عطا برگشددت و با چشددم به نگ یهم تعارف بابا
 :دیآروم پرسکرد و 

 چشه؟ -
شاره کردم. عطا خنده اش گرفت  یا شونه شم به اتاق ا باال انداختم و منم با چ

ت کش دنبالم راه افتاد. بابا داش نیو اونم ع دمیکش نویو رفت تو. منم دست نگ
 نیو از ا نیدیکرد. اونم تعارز که چرا زحمت کشدد یم یاحوال پرسدد اریبا مه

ن هنوز کنار م نیبود. نگ تاقاون ا ضیتنها مر اریحرفا. اتاق دو ت ته بود و مه
 سنگر گرفته بود. زدم به شونه اشو گفتم:

 دی. بایشددناسدد یبشددرو نم نیکنه! ا یم تتیاذ اریمه یکن ینجوریابله...ا -
 وگر نه پوستت کنده اس! یدربرابرش پرو باش

 ت:گف ترشیکرد و آروم انگار که با خودش باشه ب یسرشو گرفت باال پوف نینگ
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 بشر... نیچقدر ا یدون یتو که نم -
شو خورد. م و ستمیحرف ستم منظورش به حرف یخفه اش کنم م  وا ود ب یدون

شغول مه اریکه مه سب نیع نمیبود. نگ اریزده بود. بابا هنوز م بود و  هدیسنگ چ
 رفت. همون موقع عطا رو به ما کرد: یاز کنار در جلوتر نم

 ن؟یسادیشما چرا اون عقب وا -
 گفت: نی صوصا رو به نگم و
 خانم بفرما جلوتر! نینگ -

. دیا رو دباالخره م اریکه گفت از کنار ت ت کنار رفت و مه ییبا بهتر باشدد بابا
تنش بود.  مارسددتانیب یداد. لباس آب یرو نشددون م یخسددتگ یچهره اش کم

رده خو هی نویبود. نگ نیچشددماش به نگ یجور خنده بدجنس تو هینگاهش با 
گرفت و  نیگنگاهشددو از ن اریول دادم و خودم اول سددالم کردم. مهبه جلو ه

 جواب سالممو داد.
 ن؟یبهتر -
 الحمدالله.بله االن بهترم... -
 یاز پهلو شددگونیو هیبود.  نییانداخت که هنوز سددرش پا نیبه نگ ینگاه و

گرفتم که اخم کرد و نگاهم کرد. با چشددم به ت ت اشدداره کردم و بهش  نینگ
 تم. اونم باالخره زبونش باز شد:چشم غره رف

 سالم جناب سرگرد! -
 شما؟ نی! خوبیسالم خانم سهراب -

شده  رهیخ نیبود و به زم ستادهیا هیبدجنس بود. بابا دست به سن یحساب لحنش
بره بابا رو ب یعنیکرد. با چشددم به بابا اشدداره کردم که  یبود. عطا با ما نگاه م
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 هیبه من و بعدم بابا انداخت.  ینگه کالفه ادوتا راحت باشددن. عطا  نیا رونیب
م ذره کج کرد هیبه بابا انداختم و گردنمو  ینگاه میخورده خودمو لوس کردم. ن

 کردم. عطا لب ندشو خورد و رو به بابا گفت: زیو چشمامو ر
 یئله امسد هی. انیتا خانما ب نییپا میما بر دیدون ی..اگه صدالح میریکب یآقا -

 م بهتون بگم.خواست یبود که م
 به ما انداخت و گفت: ینگاه بابا

 .دیای. زود بدیمزاحم جناب سرگرد نش ادیز -
 تمون دادم و گفتم: یسر

 !میآ یچشم زود م -
 کرد و موقع رد شدن از کنار من گفت: یخداحافظ اریاز مه بابا

 !نیطولش ند یلیخ -
ود. با ب ستادهیاهنوز همون جور و نی. نگرونیگفتم و منتظر شدم برن ب یا باشه

 ول کردم و گفتم: نویدست نگ نایرفتن بابا ا
 رم... یمنم...م -

 چنگ زد دستمو گرفت و گفت: نینگ که
 کجا؟! -
شما با شده نگاهش کردم و لبمو گز یچ ه کردم ک اریبه مه ینگاه می. ندمیگرد 

شم غره نگاهش کردم و به مه یبه ما نگاه م حیبا تفر شاره کر اریکرد. با چ  دم.ا
 خورده خودش و جمع و جور کرد و گفت: هی

 .میمعطل نمن ادیبابات گفتن که ز -
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ستش ستم م یتو د  تشیاذ ومدی. معلوم بود حالش واقعا خرابه. دلم ندیلرز ید
 و گفت: یکه اشاره کرد به ت ت خال دیانگار فهم ارمیکنم. مه

 !دینیبش -
شت نگ حق ستور هی. نیدا صداش نبود. د  ب اطر ی. ولمطلق یذره نرمش تو 

 نیروش. نگ مینشست ییو دوتا یسمت ت ت خال دمشیکش نیحال خراب نگ
 دستمو ول کنه. انگار که من مامانش باشم گفت: نمهیبدون ا

 .انیمالقات کننده ها االن م هی. بقمیزودتر بر -
 و گفت: اریاال مه مردیکرد که به همه جا نگاه م نیبه نگ رهینگاه خ اریمه
 !نیستیکه ن بهی. غرانیخوب ب -
شو  نیباال برد و منتظر به نگ ییابرو و ست سوس زدم به پاش و د نگاه کرد. نامح

دوباره شالشو درست کرد و بحث و عوض کرد و بازم بدون نگاه  نیفشردم. نگ
 گفت: اریکردن به مه

 ن؟یدرد ندار -
 .دیخند یهنوز م اریمه نگاه

 زنن. ینه. مسمن م ادیز -
 فت:تمون داد و گ یسر نینگ
 اده؟یز یلیدرد گلوله خ یول -

 گفتم: ارمیجو رو از اون حالت در ب نمهیا یام گرفته بود. برا خنده
 خدا درو ت ته رو خوب رو هم جور کرده! -
 کرد. اونم گفت: ینگاهش م اری. مهدیخند نمیکردم. نگ یخنده آروم و



wWw.Roman4u.iR  766 

 

عد ا ریمن اول ت - بدو رفتن برا شددونیخوردم. ب مهیا یبدو  قب نمو ن نن ع
 خودشونو پرت کردن جلو گلوله!

 رایشددد. مه یم دایداشددت سددر و کله اش پ یواقع نینگ نمهیبود. مثل ا خوب
 چونه اشو خاروند و گفت:

 شم.... دیبهم گفت برم شه یمیآد  یم ادمی -
ال با . مثدمیکه حرفاشونو شن اوردمیخودم ن یخنده اش گرفت...من به رو نینگ

 :دمیتعجب پرس
 ن؟یش دیشه -
 اضافه کرد: یبا بدجنس ارمیباز شده بود. مه ششین نیگن

 ...ستیاضافه کنم...بنده بار اولم ن دیدر ضمن با -
 نگاه کرد: اریبه مه میسرشو بلند کرد و م*س*تق یفور نینگ
 !؟ستیبار اولت ن یچ یعنی -

 گفت: نینگ مینگاه م*س*تق دنیبا د اریمه
 !نیخانم. باالخره افت ار داد نیسالم نگ -

. من مدیکش یکمان شد. راستش خودمم داشتم خجالت م نیرنگ چارهیب نینگ
ش سط چه نق شتم آخه. نگ یاون و شو انداخت پا نیدا سر  هگی. من دنییدوباره 

 گفت: نیت ت بلند شدم. نگ یتحمل نداشتم. از رو
 کجا؟ -
 نمرد و دستم و چنگ نزد. پا به پا شدمو گفتم: یزیبار خدا رو شمر آبرور نیا و
 !گهیمن برم د -
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 ت ت بلند شدم و گفت: یاز رو اونم
 آم. ینه منم م -

خورده بود. مغزشم تمون خورده  ری. انگار تشهیمعلوم بود تازه داره گرم م اریمه
 بود.

 ؟یزود نیکجا به ا -
 یلوپه ی. نگاهش روسددتادیدنبالم اومد و کنارم ا نمیسددمت ت ت که نگ رفتم

 رده بود.خو ریکه ت ییمونده بود. جا اریمه
 !تونموینیبب نجایاز ا رونیب ی. ان شاالله به زودنی! بهتر باشگهیخوب د -
 ممنون! -

 گفتم: نیعقب و به نگ دمیکش
 منتظرتم. رونیب -

 یمن محلش ندادم. نم یسددمت منو بهم چشددم غره رفت. ول دیچرخ نینگ
 ی. ولرونیاتاق خودمو پرت کردم ب یدر بره. از تو یتونست که بدون خداحافظ
گوش  یواشددمیرو  نایا یاز بس که من حرفا یعنیهمون جا کنار در موندم. 

شم. به جون خودم م یدارم خجالت م گهیدادم خودم د ستم د یک ن یا گهیخوا
شددتو کار ز نیگفته من ا یبهش چ ارینامرد گفته بود مه نیکارو نمنم. اگه نگ

ذاشددتم  یم ویرفت. من همه چ یم یآب ریز نیشددد. نگ ینم یکردم ول یترک م
داد.  یخوب خوبشددو واسدده خودش نگه م یکف دسددتش اونوقت خانم حرفا

 کردم. زیگفت. گوشامو ت یآشغالشو به من م یحرفا
 سرمه هم بود.. یاومدم...بابا یدست خال دیبب ش -

 سر خوش بود: اریمه یصدا
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 !یکن یجبران م -
 بحثو عوض کرد. نیکردم نگ احساس

 ؟یخور یم ریبار چندمه که ت -
 و گفت: دی. چون خنددیانگار فهم ارمیمه
 بار سومه! -

 هنوز توش خنده بود: اریمه ی. صدادمیشن نوینگ نیه یصدا
 که خودم فمر کردم مردم. نیه یگفت یجور هی -
 خدا نمنه! یوا -

 گفت: اریشد و بعد مه سموت
 شدم! یم دیواقعا داشتم شه یول -
 نگو! ینجوریا یوا -

 :دیخند اریمه
خورده گلوله اون ور تر خورده بود.  هیگم..دکتر گفت شانس آوردم  یم یجد -

 ام نابود شده بود. هیکل
 ؟یشه شغلتو عوض کن ینم -
 !ینمن یرنگ نقدریشه لباتو ا ینم -

 ی. ولرهیجو گ اریمه نی. چه اچارهیب نیشدددم. چه برسدده به نگ  موبیم منم
ه که خف نینگ بود. دهیبه خودش رسدد یلیبار خ نیا نیخوب حقم داشددت. نگ

 ود گفت:ب دیکه ازش بع یمهربون یبا صدا اریمه یخون گرفته بود فمر کنم. ول
 خورده کمش کن! هی -
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م ه ماین یمسددائل دخالت کنه. حت نجوریتو ا یدوس نداشددت کسدد ادیز نینگ
ضعش گ سر و و شت به  شدم نگ دمیجو یبده. لبمو م ریجرات ندا  نیو منتظر 

. سدتین ینه انگار خبر دمیگوش دادم د یچهر  یمنفجر شده. ول شدهیمثل هم
ضول شتم از ف شدم و باالخره بر نیخورده ا هیمردم.  یم یدا ع رف یاپا و اون پا 

 اتاق و گفتم: یهم که شده سرمو کردم تو یحس فضول
 ؟یآ ینم نینگ -
دسددتش بود و  یدسددتمال کاغک هی نیشدداخ در آوردم. نگ دمیکه د یزیاز چ و

بود  نینگ نیجور هنگ مونده بودم. ا نیمن همکرد.  یداشدددت لبشددو پاک م
نباشدده چشددمامو وق زده امو جمع کردم و  عیهم ضددا یلیخ نمهیا یبرا ؟یعنی

 گفتم:
 !میشد. بر رید یلیخ گهید -

 و گفت: اریتمون داد و برگشت سمت مه یسر نینگ
 ؟یش یمرخص م یک -
 ؟یبه زود -
 گه؟یچند روز د یعنی -

 : تیبازم نمک ر اریمه
 .ارمیرو دووم ب یساعت مراسم خواستگار هیتونم  یس منتر -

شما شد. ا نیمنو و نگ یچ ضربه خورده بود.  نیبا هم گرد  سرش  بچه واقعا به 
 و گفت: دیخند نیبهت زده نگ افهیبه ق اریمه
 خسته شد! سادیسرمه بس که گوش وا گهیبرو د -
 وسط: دمیپر
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 ..یمن..من...ک -
 کرد و گفت: یجبرگشت سمت منو برام دهن ک نینگ
 کردم! یکارو م نیمنم بودم هم اریادا در ن -

 گفت: اریبرگشت و به مه نیشد. نگ سیسرو دهنم
 فعال خداحافظ! -

 ابروهاش داد باال و گفت: ارمیمه
 فعال! -

 تو کمرشو گفتم: دمیکوب یمی رونیب میاز اتاق زد ییدوتا یوقت
 آره؟ یکش یکه خجالت م -

 کمرشو گرفت و گفت: نینگ
 کشم! یخوب هنوزم خجالت م -
 ؟یکرد یچمار م یدیکش یاهه تو خجالت نم -
 باز شد و گفت: نینگ شین

 !هیشه گفت. عمل ینم -
 خاک بر سر... -

 زد به شونه ام و گفت: نینگ
 عطا اومد دنبالمون! میکرد رید نقدریاوخ ا -

آوردن.  متنفس ک یبرا ژنیبود که اکس یینایا هیاش ب افهیاومد. ق یداشت م عطا
 به ما کالفه گفت: دیرس یوقت

 ن؟یطولش داد نقدریچرا ا -
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 اشاره کردم و گفتم: گنین به
 ؟یبود...تو خوب نیتقصر ا -

 کار من راه افتاد و گفت: عطا
 نه گند زدم! -

 .میستادیوا ییدوتا نیو نگ من
 ؟یکار کرد یچ -

 آب دهنشو فرو داد و مثل خطا کارا به من نگاه کرد و گفت: عطا
 خواستم... یشد. من نم ییهویواقعا  -
 هول گفتم: با
 بابام خوبه! -
 من.... یآره...آره...ول -
 ؟یعطا تو رو خدا بگو چمار کرد -

 و آروم گفت: نییدوباره آب دهنشو فرو داد و سرشو انداخت پا عطا
 کردم. یتو رو از بابات خواستگار -

با همون دهن باز همون  سددداعت میخنده من تا ن رینزده بود ز یپ  نینگ اگه
 دستشو گرفت جلودهنشو به عطا نگاه کرد و گفت: نیبودم. نگ ستادهیوسط ا

 ؟یواقعا گفت -
 حممشونه بده به من نگاه یکه منتظرن قاض ییها یکرد و مثل اعدام یپوف عطا

بگم؟  یدونسددتم چ یکرد. باالخره دهنمو بسددتم و آب دهنمو قورت دادم. نم
زدم. تازه کم کم داشت حرفش برام  یحرز م یطیشرا نیهمچ یتو دیاصال با

اشون؟  خونه میبر افتمیراه ب دیخل با نیافتاد. خاک بر سرم. االن من با ا یجا م
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گاه دسددتم رفت طرز دهنم. نگ ناخودآ با؟  با  یم زیر زیهنوز ر نیاونم جلو 
 گفت: یکه عطا حرص دیخند

 زدم. یگند نی. ب اطر شما همچارهیتو و اون مه ریهمش تقص -
 خنده اشو خورد و گفت: نینگ
 به ما چه؟ -
 .دیرو گرم کنم شما دوتا راحت باش یریکب یخواستم سر آقا یبه شما چه؟ م -

 گفتم: یباالخره دهنمو باز کردم. با بدب ت منم
 ؟ینبود بزن گهیحرز د -

 باال انداخت و گفت: ییابرو نینگ
 گرم تر؟ یحرز چ نیاز ا -
خنده خجالت زده  هیخورده باز شدددد و  هی. عطا اخمش به ما دوتا نگاه کرد و

 شدم. یکرد. منم که داشتم مرحوم م
 ؟یگفت نویحاال چرا ا -

 و گفت: دیبه سرش کش یدست عطا
درباره  دیبه ذهنم نرسدد یبهونه ا چیفمر کردم ه یشددد. خوب هر چ ییهوی -

 یم یبه هم بافتم. بعدم بابات گفت درباره چه موضدوع مونیپرونده آسدمون ر
تا ک ی....منم موندم چنیبا من حرز بزن نیخواسددت  فیتشددر یبگم؟ گفتم 

 باباتم گفت احتماال فردا. ن؟یدار
 حرفشو قطع کرد و گفت: دیکه رس نجایا

 !گهیشد که گفتم د یجور طیشرا گهید الیخ یب -
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ت به با دس نیشد بگه. نگ یزده بود که روش نم یگند درست و حساب هی انگار
 ره کرد و گفت:ما دوتا اشا

 دنبالمون! امدنیتا خودشون ن نیافتیراه ب -
 کنارم راه افتاد و گفت: عطا

 بد شد؟ یلیخ -
د؟ فقط بد ش یلیپرسه خ یبشر؟ تازه م نیا هیگفتم  یم دیبا یمن االن چ یعنی

 تمون داد و گفت: ینگاهش کردم که اونم سر
 بره! یبد شد! مامان بفهمه سرمو گوش تا گوش م یلیخ -
 . زدم به شونه اشو گفتم:دیخند یسرخوش برا خودش م نیگن

 ؟یخند یم یمرض تو واسه چ -
 دوباره خنده اشو خورد و گفت: نینگ
سرگرد م ریافتن ز یکه م ییاگه اون مجرما - ست جناب  چقدر از  دنیفهم ید

 کردن. یبره براش تره هم خرد نم یمامانش حساب م
 کنه گفتم: هیگر ایونست ب نده د یهول دادم و رو به عطا که نم نوینگ
 گفت؟ یبابا چ -

 تمون داد و گفت: یمردم. عطا بازم سر یخودمم داشتم از خجالت م حاال
که جا خورد. منم د یچیه - تا تهش  دمیاولش  بکار بگم.  که گفتم  که حاال 

 گفتم...
 باز گفت: شیخم شد و با ن نینگ
 ؟یعنی یگفت یتا تهش چ -

 فتم و گفتم:و بهش چشم غره ر برگشتم
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 ؟یحرز نزن قهیدق هی شهیم -
 . برگشتم سمت عطا و گفتم:دیباال انداخت و دوباره خند ییابرو نینگ
 ناراحت نشد؟ -
ساب یدونم. ول ینم -  گهید طیشرا هیجا خورده بود. بعدم گفت. بهتره تو  یح

رم دنبال بچه ها و زدم به  یشددم گفتم م یم عیدارم ضددا دمیمطرح بشدده! منم د
 چاک!

 به عطا گفت: نینگ میدیرس یخروج کینزد یوقت
ت سرشم بره و پش یریکب یفمر کنم کال آقا ینجوریا نیبهتره شما جلوتر بر -

 نگاه نمنه چه برسه که به تو دختر بده.
 لب گفت: ریکرد و ز یپوف عطا

 بمنم اریمه نیاز ا یپوست هیمن  -
 گفت:با حرص  نیقدماشو تند کرد و از ما فاصله گرفت. نگ و
 کرده؟ یچه گ*ن*ا*ه اریمه نمیواسا بب -

 و گفتم: دمیگرفتم و کش دستشو
ص یچه گ*ن*ا*ه - ست...وا ریداره؟ همش تق شه  یمن روم نم نینگ یشما

 بابام... شیبرم پ
 خنده و گفت: ریزد ز یدوباره پ  نینگ
سرمه خوش به حالت تو زندگ - سر نم یواقعا  صله ات  صال حو  نیره با ا یا

 عطا!
 شعور خودتو اون شوهر برج زهرمارتو مس ره کن... یب -
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 درست صحبت کنا! یهو -
 چشماشو گرد کرد و گفت: نیموقع تلفنش زنگ زد. نگ همون

 مامانمه! -
 سرشو جواب داد: یگکاشت رو دستشو

 الو؟ -
 :دمیشن یبلند بود که منم داشتم صداشو م نقدریمامانش ا غیج یصدا

...از همون یت که جواب خواسددتگارتو دادسددالم دختر دسددته گلم... خود -
 خونه! یایهمه راه ب نیا هیچه کار گهیطرفم برو خونه شوهرت د

رفته شعور خنده اش گ یب نیکردم ا یلبشو گاز گرفت. من داشتم سمته م نینگ
 بود:

 مامان... -
 ونه؟خ یایتو قرار نبود ب ؟یهست یآبرو...کدوم گور یمامان و مرگ دختره ب -
 ...مارستانیاومدم ب یعنیشد.... زیچ یلچرا...و -
ستم درد نمنه...دختر تربنیآفر - شت تی...د سه من نکا ...مادر یکردم...آبرو وا

 یبتابرا صح میقرار بکار هیگه بچه ها که صحبتاشونو کردن  یزنگ زده م اریمه
 دهن باز کنه من برم توش... نیخواستم زم یم یعنی...یینها
 گفت: کرد و زونیلباشو آو نینگ
 مگه من چمار کردم؟ -
مار کرد - مار کردم؟ ه یهنوز م ؟یچ شددبم  یخواسددت یم یچیپرسددده چ
 ...الاله اال ا...یبر
 باز گفت: شیبا ن نینگ
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 اش... هیخوب بق -
 مامانش اوج گرفت: یدوباره صدا که
پسره خوشم اومده...وگرنه  نیمن از ا یخونه...فقط شانس آورد یایمگه که ن -

 .یبه گور ببر دنشویآرزو دکردم  یم یکار
 کرد و گفت: یپوف نینگ
 خواستم بگم... یشد...نم ییهوی...دیخوب بب ش -
تا وقتایخب...جمع کن ب یلیخ - قد نمرد ی... که ع ندار گهید یهم   یحق 

 !رونیب یخونه بکار نیتنها پاتو از ا
 اهه مامان... -
 خونه! ایدرمون...پاشو گمشو ب یمامان و درد ب -
 چشم! -
 باز بهش گفتم: شیکردم و با ن نیبه نگ یتماس قطع شد. نگاه و
 ها؟ ،یحبس خونگ -

سمتم هجوم آورد که من فرار کردم و با مغز خوردم به  نینگ که  منیو نگ یمیبه 
 مدیشن مویگفتن  یوا یاومد هوار شد رو من. فقط صدا یداشت به سرعت م

 یچ دمیکنم تازه فهم تونسددتم دور و برمو نگاه یهوا معلق شددددم. وقت یو تو
ساو یشانس در حد اتم یعنیشده.  سمت م صد ق شون س یکه به  شده یتق م 

خورده بود به من و اون  نمی. و نگاریباشه. با مغز رفته بودم تو ب*غ*ل مامان مه
مه ه یبه شوهرش که پشت سرش بود. چشما میبنده خدا رو سنجاق کرده بود

دسددتش  یکندم. دسددته گل تو اریمهگرد شددده بود. من به زور خودمو از مامان 
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تاب خورده بود درست  رشدور دور س هیشالشو که  نمیرسما مقوا شده بود. نگ
 کرد و تند گفت:

 سالم! -
 و ب*غ*ل کرد: نیو نگ دیگل له شده رو داد دست شوهرشو پر اریمه مامان

 ؟یخوب زمیسالم عز -
 ینم رهچای. من بدنیکشدد یپشددت سددرش بودن که داشددتن سددرک م ینفر چند

 و گفت: دیو ب*و*س نیصورت نگ اریدونستم چمار کنم. مامان مه
 ؟یبود اریمه شیپ -

 رنگ بود. ضیآفتاب پرست مشغول تعو نیبدب ت ع نینگ
 بله...با سرمه! -

 بود. دهیتازه منو د انگار
شن ؟یسرمه جان خوب یوا - شدم  شحال   یحالت خوبه؟ نم دمیچقدر خو

 ی! رفتیشددد دایپ میخورد. هنوز بهش نگفتمادرجون چقدر غصدده تو رو  یدون
 ؟یبهش سر زد

ه خدا بند نیبود. ا دهیمنو ند شددتریمنو ب*غ*ل کرد. خوبه دو بار ب دیحاال پر و
 و گفت: هیبرگشت سمت بق اریداشت. مامان مه یچقدر انر 

! منو برده اریبوده که دل مه یپاره ا شیآت نیهمچ ؟یآبج ینیب یعروسددمو م -
 کرد... یاومد رم م یاسم زن که م یدونیو مخودت که اخالقش

 و گفت: نیبرگشت سمت نگ بعد
 چه ماهه!؟ ینیب یدخترو گکاشت سر راهش م نیخدا ا نمهیتا ا -
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 نیبگم. از مادر شددوهر به شدددت شددانس آورده ع کیتبر نیبه نگ دیبا یعنی
 زنه! یخودش خل م

 یم یمعرف هیبق باشه به یگرفته بود و انگار که وسط مجلس عروس نوینگ دست
ت و به من انداخ ینگاه اریمه یداد. بابا یبز سر تمون م نیفقط ع نمیکرد. نگ

 گفت:
 شده! ریببر خانم ما باز جو گ ریگیب نویدست ا ایب -

شم پا خنده شوهر سر ناچار هیام گرفته بود. الحمدا...پدر   نیع یبود. منم از 
 قاشق نشسته خودمو انداختم وسط و گفتم:

 .میبر دیدم در منتظرن...با نایبابا ا دیبب ش -
 و گفت: دیو ب*و*س نیبازم نگ اریمه مامان

 .رمیگ یمن امشب با مامانت تماس م -
 به سددمت میکرد و راه افتاد یتمون داد و مودبانه از همه خداحافظ یسددر نینگ

شد نقدریدر. ا شد د یوقت نی. نگمینگاهمون کردن تا تو افق محو   گهیمطمئن 
 از بازوم گرفت و گفت: یحساب شگونیکه و میتسین دیتو د

مونه وگرنه  یدسته گل م نیمادر شوهرم ع یاالغ  *و*ض*ی...شانس آورد -
مه من و مه گه برنا نازه اتم نم اریا ذاشددتم تو ب*غ*ل  یبه هم خورده بود ج

 عطا...
 !دددددددددددددنینگ -
نداشت.  ایذر هم ح هیدختر  نیدستم بهش برسه در رفته بود. ا نمهیقبل از ا یول

ش میبرس نمهیقبل از ا سته گل، مودب نیع ییدوتا نیکنار ما  دوتا دختر خانم د
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ست میو مرتب رفت ش ش مین  رونیبه ب بگه نگاهش یزیچ نمهی. بابا بدون انیتو ما
 گفت: نیبود که نگ

 خونه؟ نیمنو ببر نیلطف کن شهیجناب سرگرد م -
 بشنوه گفتم: نیکه فقط نگ یجور آروم

 ه؟یو مگه عطا تاکسپر -
 لب گفت: ریز اونم

 خف بابا!! -
 لگد نامحسوس بهش زدم که عطا گفت: هی

 خونه! میبر نیایب -
 نه ممنون..مامان زنگ زد دلش تنگ شده بود! -

گاه باال رفت که نگ ابروهام از پام گرفت که ابروهام نه  شددگونیو هی نیناخودآ
پا تمون داد و راه افتاد  یعطا سددرکه کال از دماغمم رد کردن.  نییتنها اومد 

خره . باالمینامحسددوس همو کبود کرد نی. تا اونجا با نگنایا نیسددمت خونه نگ
ه ما و . با تعجب بدیرسدد ماین نیبره تو، ماشدد نمهیقبل از ا یشددد. ول ادهیپ نینگ

شددد. منم  هادیگفت و پ یدیبه بابا بب شدد دنشینگاه کرد. عطا با د نیبعدم نگ
گفت و اونم اومد سددمت  مایبه ن یزیچ هیعطا  دمیکنم که دمونده بودم چمار 
 پنجره بابا و گفت:

 !میباال در خدمت باش میبر دیبفرمائ یریجناب کب -
 مین مایشدددم و سددالم کردم. ن ادهیشددد و منم به ناچار پ ادهیهم باالخره پ بابا

 و گفت: دیبه من انداخت و زود نگاهشو دزد ینگاه
 .نیالم و سالمت برگشتخوشحال شدم که س یلیخ -
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گاه لب ند ناخودآ هیهم تنگ شددده بود. با  ماین یلب د تشددمر کردم. دلم برا با
ذاشددتم. االن  یافتادم که سددر به سددرش م ییاون روزا ادیکردم.  یبهش نگاه م

شت با بابا خوش و  مایجور نگاهم به ن نیسال آخر بود احتماال. هم بود که دا
بود. معلوم بود با بابا  دهبه من محل ندا گهیمه دکرد. به جز همون ممال یبش م

دونستم.  یداشت و من خودم نم دهیهمه فا نیآشنا بودن. خوبه گم شدن من ا
 :دمیعطا رو کنار گوشم شن یبود که صدا مایجور نگاهم به ن نیهم

 بهش؟ یزل بزن یخوا یم یجور نیهم -
 کرد. ینگاه م مایبه ن یجور هیبه خودم اومدم و به عطا نگاه کردم.  هوی

 گکشته افتادم! ادینداشتم... یمنظور -
 گفت: یشد و با لحن طلبمار نهیدست به س عطا

 گکشته هستم! انیبله در جر -
 کرد. چشمام گرد شد: یبود و به من نگاه نم ماینگاهش به ن همچنان

 کدوم گکشته؟ -
 که تو رو برد تو هپروت! یهمون -
ساب هی. وگر نه بود نجایشانس آورد بابا ا یعنی ساق پاش کر یلگد ح ده مهمون 

ده . ش ریهم و ازش فاصله گرفتم. بچه پرو..چه جوگ یتو دمیبودم. اخممو کش
 یتو بکار بابام جواب مثبت بهت بده بعد دور بردار واسه من. با اون خواستگار

 !عی! ضاعتیکردن ضا
س ستادمیو کنار بابا ا رفتم ست به   یدم. وقتش رهیخ نیو اخم کرده به زم نهیو د
 که من گفت: دمیرو شن ماین یصدا
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 !دمتونیخوشحال شدم د -
 باال گرفتم و گفتم: سرمو

 ممنون. منم! -
 نایخونه عطا ا می. تا برسددمیو سددوار شددد میکرد یخداحافظ نمیباالخره از نگ و

چون پرو  یکنه ول یداره نگاهم م دمیفهم ینگاهم بهش ننداختم. م هیاصددال 
. میشددد ادهیپ نایخونه عطا ا یدادم. باالخره جلو یبود محلش نمدرآورده  یباز

کرد  بگه. عطا درو باز یزیتا به عطا مهلت ندم چ سددتادمیرفتم کنار بابا ا یفور
نشدم.  قدمم ازش دور هیو به بابا تعارز کرد. منم پرو پرو پشت سر بابا رفتم و 

سرمون اومد تو. مامان ا شت   یتو ردادیطاها و ت نبودن. تعجب کردم. نایعطا پ
 اتاق طاها بودن. عطا در و بست و با تعجب طاها رو صدا زد:

 طاها...رها! -
 جیهو نیاز مبال نشست. منم ع یمی ی. بابا معکب رورونیاز اتاق اومد ب طاها

 بودم. ستادهیهمون وسط وا
 کو؟ نایپس مامان ا -
 ومده!رفتن اون ور خونه طاهره خانم. رفتن بهش خبر بدن سرمه ا -
 وسط: دمیپر
 خوام برم. یاهه منم م -
 گفت: رونیکه پشت سر طاها اومده بود ب ردادیت

 ...بنده...خدا...سمته...کنه....ی...نریجور هیفقط... -
 کردم و به بابا گفتم: یدهن کج براش

 برم بابا؟ -
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ع و جم ادیپاشدده ب میبر میخوا یهم بگو صددبح م نایبرو بابا جان به مامان ا -
 نه!جور ک

ه من جغد ب نی. عطا عنیایب نیپاش یعنی نیبود که ب واد جمع کنه. ا یچ حاال
 دمی. خوش و خندان دوادیتونست دنبالم ب یکه نم ناینگاه بابا ا ریزل زده بود. ز

با طاهره خانم رو به رو  دیبا یدونستم چطور ی. نمدمیسمت درو کفشامو پوش
زدم و باالخره رها درو  زنگبار داشددتم هم نگران بودم. چند  جانیبشددم. هم ه

 باز کرد.
 ن؟یاومد -
 آره؟ -
 حالش چطور بود؟ -
 خوب خوب! از من و تو هم بهتر! -

 م گفت:رها کنار گوش میوارد بش نمهیقبل از ا ییرایسمت پک میراه افتاد ییدوتا
 ها؟ یند یخورده. سوت ریت اریدونه مه یطاهره خانم نم -
 واقعا؟ چرا بهش نگفتن؟ -
شه یکنه! از وقت یسمته م یا وونهید - سرش   ره یم اریشده هر وقت مه دیپ

 بهش یزیگن. دوبار قبلم چ یشه! بهش نم یو زنده م رهیم یم ادیو م تیمامور
 نگفتن!

 باشه بابا. -
 هیدونم چرا گر یطاهره خانم موند. نم ی. نگاهم رومیشد ییرایوارد پک ییدوتا

 ام گرفت.
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 سالم! -
م بود. تند رفت دیکه از سن و سالش بع دیمن چنان از جا پر دنیخانم با د طاهره

 اش گرفته بود: هیطرفش و ب*غ*لش کردم. طاهره خانمم گر
مدزکمیعز - خوش او می... تر  خ ن ی....د پ یچ یدو من   رزنیبه روز 

 !یرد نمرد اهوی....شمرت خدا...شمرت که منو رو سیآورد
م. کن هیگر ایب ندم  دیستم بادون ی. خودمم نمدیخند یکرد هم م یم هیگر هم

خانم هم با  نویطاهره خانم دسددتمو گرفت و منو نشددوند کنارش. مامان و م
شما س ینگاهمون م سیخ یچ س ییچا ینیکردن. رها با  شغول تعارز دیر . م

 دست رها بنده گفتم: دمیبود که زنگ زدن. د
 دم. یمن جواب م -

کردم و برگشددتم که  یسددمت درو بازش کردم. عطا پشددت در بود. اخم رفتم
 گفت:

 ؟یچ یعنیکارا  نیاالن ا -
 نگاهش کردم. فقط

 نگفتم؟ یزیخوب من که چ -
 حرفاست؟ نیاالن وقت ا یمنیفمر م -

 گفت: نویزم یرو دیکتش و پاشو کش بیج یکرد تو دستاشو
 خوب خانم قهر باش...اصال من با مامانم کار داشتم! یلیخ -

خانم و  نویبرگشددتم سددمت راهرو و م یجد افهیکردم ن ندم. با همون ق یسددع
 صدا زدم:

 جان سرگرد با شما کار دارن! نویم -
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 منو در آورد: یسرشو گرفت باال و ادا عطا
شما کار دارن...محض اطال  ا نویم - سرگرد با  ست...م نجایجون   شهیخونه ا
 سرگرد... ینگ نقدریا

 باال انداختم و گفتم: ییابرو
 شه! یدم نچ نمکوچه است بع نجایاوال ا -

 خانم باعث شد عقب بمشم: نویم یصدا
 مامان جان؟ هیچ -
 کارتون داشتم؟ قهیدق هی -
 اون ور! میایب یکرد یخوب صبر م -
 بگم! دینه االن با -

عد گاه کرد. فور ب فه ام. اخم کم رنگ دمیفهم یبه من ن جا اضدددا کردم و  یاون
 گفتم:

 شم! یمزاحم نم -
 برگشتم برم که عطا گفت: و
 خوام بگم. یرو م یخواستگار یماجرا -
بود  سادهیخانم وا نوی. مدیبرگشتم که گردنم سه دور چرخ یبا چنان سرعت یعنی

 یخانم چه فمر نویعطا مغز نداشددت؟ حاال م نیا یعنیکرد.  یو به ما نگاه م
 کرد. دستپاچه و هول گفتم: یم
 جون... نویبه خدا م -

http://www.roman4u.ir/


 785 سوتسه 

خانم  نویام گرفته بود. م هیکرد. گر یه ملب ند بدجنس داشت منو نگا هیبا  عطا
 یحد هیکرد صداش از  یم یکه سع یاخم کرده برگشت سمت عطا و در حال

 باالتر نره با حرص گفت:
راسدددت راسدددت از دختر مردم  یشددده. رفت یسددرت نم متریتو بزرگتر کوچ -

 دختر بزرگتر نداره؟ نیمگه ا ؟یمگه تو بزرگتر ندار ؟یکرد یخواستگار
زد  یم یگریبعد از د یمیکه عطا  ییبودم و داشتم به گندا سادهیده وابغ کر من

 کرد اونم یم یکه سع یخونه و در حال یتو دیکردم. عطا خودشو کش یفمر م
 آروم حرز بزنه گفت:

 مامان...جان... -
 مامان جان و زهر مار... -

لم د یعنینگاه بهش کردم که  هیکشه.  یخجالت نم شعوریفمر ب یپسره ب حقته
 دور: یجون افتاده بود رو نویخنک شد.م

سم یمگه من به تو نگفتم هر کار - به  دختر گهیداره؟ حاال پدرش بفهمه د یر
 ده... یتو م
ش بشه بنف تیجون از شدت عصبان نویم نمهیخنده اش گرفته بود قبل از ا عطا

 عطا گفت:
 مامان به خودش که نگفتم...به باباش گفتم.... -

 گرد شده گفت: یر همون لحظه بسته شد. با چشماجون د نویم دهن
 ؟یچ -

صله گرفت. انگار م نویخورده از م هی عطا س یجون فا شت نویم دیتر  ،یجون م
 حواله اش کنه و گفت: یزیچ یلگد ،یچم
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 نیبارو کن میزد یحرز م گهید زیچ هیدرباره  میشددد...داشددت ییهویبه خدا  -
که فمر م زدم  یحرفو زدم. ول نیکه ا شدددد یآد چ ینم ادمیکنم  یاالنم 

 ن؟یشما با خانما مطرح کن شهی...حاال مگهید
 جون برگشت سمت منو و گفت: نویم
 ها! یجواب مثبت بد نیبه ا یش وونهیسرمه نمنه د -

 اعتراض کرد: عطا
 مامان... -

شر خیکنم در تار یفمر نم یعنی واقعا س تیب ست نیمثل ا یمورد یک  یگارخوا
ودم ب یمن برا خودم نمونه ا یعنیلحظه!  نیتا هم ینیغار نشباشه. از زمان  دهید

شت تو موزه نما یکه حت  نویجور منگ زل زده بودم به م نیبدن. هم شمیجا دا
 کلمه فرمان داد: هیجون و در اون لحظه مغزم فقط 

 چشم! -
 گرد شده نگاهم کرد و گفت: یبا چشما عطا

 سرمه؟! -
دونسددتم کجا فرار کنم. با  یز خجالت نمام گرفته بود. ا هیرسددما گر گهید من

 اخم گفتم:
 بابام گفت.. یاصال به من چه...هر چ -
 و نشستم کنار مامان. طاهره خانم گفت: ییرایتو پک دمیدو و
 سرد شد. بکار عوض کنم؟ تیچا -

 رو برداشتم: ییچا یفور

http://www.roman4u.ir/


 787 سوتسه 

 خوبه! نینه ممنون هم -
نه چا خیاون لحظه آب  در  قهیجون بعد از چند دق نویداغ. م ییالزم داشددتم 

جون االن  نویکردم که م یو خدا خدا م نییاومد. من سددرمو انداخته بودم پا
 شانس داشتم. یمن ک ینگه! ول یزیچ
 یب نجوریخواسددتم ا یجسددارت نباشدده...اصددال نم دی...بب شددیریخانم کب -

 .ادیب شیبحث پ نیا طیشرا نیا یمقدمه و تو
 جون نگاه کرد. اونم ادامه داد: نویمو گاز گرفتم. مامان منتظر به  لبم

 یخدمتتون برا امیروز ب هی نیخواسددتم اگه سددرمه جان و شددما قابل بدون یم -
 !ریامر خ

 زد و گفت: یلب ند کم رنگ هیتصورم مامان اصال جا ن ورد.  برخالز
 شما... یبرا میسال فقط زحمت بود هی نیا یجون ما که تو نویواال م -
 ...نینمش شیحرفارو پ نیاتو رو خدا دوباره  -

 مهنیسدال چه خبر بوده؟ مامان بدون ا هی نیا یبه مامان نگاه کردم. تو جیگ من
 به من نگاه کنه گفت:

که  . بعدممیبود تونیهفت ماه مزاحم خونه و زندگ شی... شستین یزیکم چ -
 و باز مزاحمت پشت مزاحمت... میو رفت میاومد ردادیب اطر ت یه
 شم! یمن ناراحت م یحرفا بزن نیاز ا یگه باز ب وابه جان خودت ا -

 زونیبودن. لبام آو یمشددغول خاله باز نایکه من نبودم ا یسددال هی نیبگو ا پس
شددد. چقدر با هم بودن و من نبودم. طاهره خانم اومد وسددط تعارفات مامان و 

 جون و گفت: نویم
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سالمت - شاا... به  سرمه جان بهتر...م ی...کیان  ست رو خوب جون  نویاز  د
 ...یگکاشت یجواهر
 جواب تعارز طاهره خانمو داد. مامان

 شما! نیلطف دار -
ست داده بود و ه منم ساس عروس بودن بهم د شدت اح سط به   یتو یاون و

 یدادم. االن که م یموضددوعو انداخته بود وسددط فحش م نیدلم به عطا که ا
 .یزیبرو رچه آ ی. وادنیفهم یاون ور تازه عطا و طاها هم م میرفت
نطقم کامال کور شده بود. رها هم نشسته بود کنارم  نایخونه عطا ا میبر یوقت تا

 میو برگشت میکرد یاز طاهره خانم خداحافظ ی. وقتدیخند یم یرکیز ریز یو ه
بابا و با هم پچ پچ کردن. منم خودم پرت کردم  شیمامان رفت پ نا،یخونه عطا ا

 و گفت: دیتو اتاق رها. رها اونجا راحت خند
 ه؟یعطا چه شاهمار یدقت کرد -
 ت ت رها و گفتم: ینشستم رو یچارگیب با
 طاها و پشددت دهینرسدد قهیقبل از حرز زدنش. به دق منهیواقعا اصددال فمر م -

تاق. وا ردادیسددرش ت مدن تو ا نگ لنگون او با  یل ها  طا قت فرار بود.  االن و
 گرد شده گفت: یچشما

 راسته؟ -
نبودم. فمر کنم اون شب به اندازه تمام عمرم عرق  یجالتخ نقدریتو عمرم ا من

 گفت: یبا بدجنس ردادی. ت تمیر
 پس جناب ....سرگرد باالخره.... وا داد. -
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 گفت: یعصب طاها
 !نیدونست یهمه تون م -
 و رها و با هم گفتن: ردادیت

 !یدیکه نفهم یتو خنگ -
ا ولو . طاهدنیکردن و خند داشت. بعدم به هم نگاه ریخورده تاخ هی ردادیت البته

 و گفت: یصندل یشد رو
 داد به سرمه... یبه جان خودم اصال نشون نم یول -

 و داد زدم: اوردمیطاقت ن گهیمن د که
 کشم. یم غیج نیباره حرز بزن نیدر ا گهیکلمه د هی -

خنده. تو رو خدا ما رو باش  ریاول به هم نگاه کردن و بعدم زدن ز شونیتا سه
نفس  کیبشدده و  یرتیخورده غ هی ردادیت نمهیا ی. بجامیما دار لهیفام فک و نایا

ش سته با ا ریچک بزنه ز هی یزیچ یک ش  یدوتا هر و کر م نیگوش عطا الاقل. ن
 کنه.

 دای. خدا رو شددمر سددر و کله عطا هم پامدمین رونیموقع شددام از اتاق رها ب تا
شد. ول شک من در او گهیکردن که د یسه تا کار نیا ین  ردادیبه ت هیمد. با گرا

 :دمیاونا شده بود توپ یکه سر دسته دلقک باز
 ...!یمس ره ا یلیخ -

 من گفت: هیگر دنیبا د طاها
 ...یاخالقا نداشت نیبابا سرمه...تو که از ا یا -

 :دمیبهشش توپ هیگر وسط
 کردم.... یباهات بستمتبال باز گهیحرز نزن...اگه د گهید یمیتو  -
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 بابا... یا -
 شونه ام: یدستشو گکاشت رو اره
 ناراحت شده! نینیب ینم گهیبچه ها بسه د -
دونم چرا همه ش همون روز به من رو آورده  یکه نم یطبق اصول بدشانس یول

شام. وا صدا کنه برا  سو ه  یبود عطا در زد و اومد تو که ما رو  خدا االن دوباره 
س یم نایا شمل ینم یشم. تا ک ست م شتم ول یدون صال ج یندا لو خانواده ام ا

 :ت. عطا اومد تو و گفرهیام بگ هیشد گر یفمرشم باعث م
 شام! نیایبچه ها ب -

 مزه پروند: طاها
 به افت ار آقا داماد... -

 کرد و گفت: یخنده خجالت زده ا عطا
 کن بچه! یبرو با همسنت شوخ -

شمم بند ن من صال نم ومدهیکه هنوز ا شد. ا ستدو یبود با اومدن عطا بدتر  م ن
من  یاشددما دنیبه من کرد و با د یبا بابا رو به رو بشددم. عطا نگاه یچطور

 : دیاتاق و درو بست و نگران پرس یتو دیخودشو کامل کش
 شده؟ یچ -

به او دوتا رفت  ی. رها بود که چشم غره ادنیخند یم زیر زیکه ر ردادیو ت طاها
 تمام گفت: ییو رو به عطا با پرو

 کردن... تشیخورده اذ هیتاست دو نیا ریتقص یچیه -
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خودشو از  ینجوریدستمال برداشت و داد دستم و ا هی زیم یخم شد و از رو و
س نیاون دوتا جدا کرد. ا ساده ما که مقنعه اش رو جالبا شوهر   ینم یخواهر 

 مونه!
خنده اشددو خورد و بلند شددد و  یاخم کرد و به طاها نگاه کرد. طاها فور عطا

 گفت:
 خواد. یمامان کمک نم منیمن برم بب -
 عصاشو برداشت و گفت: ردادمیت

 .... زرزوه!یلیخ نی.... بود ایشوخ الیخ یجناب سرگرد... ب -
 از کنار عطا رد شد و گفت: و
 خدا...صبرت بده! -
بودم و داشددتم  سددتادهیو رفتن. من همون وسددط وا دنیبا طاها خند ییدوتا و

به رها کرد و انگار بودن رها  ینگاهکردم. عطا  یم زیر زیدستمو ر یدستمال تو
 براش مهم نبود گفت:

 ؟یکن یم ینجوریسرمه...چرا ا الیخ یب -
 خورده اومد جلوتر و گفت: هیبگم. عطا  یدونستم چ ینم
 کردم؟ یموضوعو مطرح م دینبا ؟یاز کار من ناراحت -

از خود عطا هم خجالت  یچشددمم. به طرز احمقانه ا یرو دمیکشدد دسددتمالو
 نگاهش کنم گفتم: نمهی. بدون ادمیکش یم
 کشم. یمن فقط خجالت م -

 خنده آرومش اومد: یصدا
 سرمه منو نگاه... -
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 اشممو پاک کردم: دوباره
 سرمه خانم! -
گاه سرمو باال گرفتم. لب ند زد. نقدریا  ناز صدام کرد که ناخودآ

 نیرو فراموش کن. ا یخواسددتگار یماجرا نیبابا من همون عطام...اصددال ا -
 شه! یانجام م یبه صورت اصول گهیرو پاک کن. دو سه روز د مهیت

 صاز کرد و گفت: یا نهیبود. س سادهیکه پشت سر من وا رها
 !رونیمن برم ب یخوا یم -
شت چرخ با شده بود. بهش  دمیوح سرخ  و به رها نگاه کردم. اون بد تر از من 

 گفتم:
 ها... ینه نر -

 .دیهم خند عطا
 کنه! ی...پوستمم مچیده ه یدختر که بهم نم یریکب یآقا ینجوریآره ا -

 زد و گفت: یا گهیلب ند د بعدم
هسددتم، نه عطا! حاال با  یمیعطا اصددل کر ریدر ضددمن من همون سددرگرد ام -

 شام ب ور! ایفمر ب نیهم
 به من زد و رفت. رها گفت: یو چشمم دیبه چونه اش کش یدست و
 گه! یخودشم اشتباه م لیخل شده. فام -

 خودم و عطا بمونه! نیماجرا ب هی نی. بکار ادمیخند
 شد. ریزود باش د مامان

 خب هولم نمن! یلیاهه خ -
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 .میبر میخوا یاوز مامان سفر قندهار که نم -
. دهن یبر یحرز نزن. اگه به تو باشددده که اون بدب ت و دهن خشدددک م -

 !یگردون یخشمم بر م
 حاال نگاه کن! -

 طرفش و گفتم: دمی. دورونیق اومد ببچه به ب*غ*ل از اتا ترمه
 فندق خاله رو! نیبدش من ا -

 پونه رو پرت کردم تو ب*غ*لم. بایتقر ترمه
 به منو مک زد. دیخوره بس که چسب یداره حالم به هم م گهید رشیبگ -

 و گفتم: دمیتپل پونه رو ب*و*س صورت
 شه! یاالن دلم واسش تنگ م نیاز هم یحرز نزن مامان بد اخالق. وا -

کوتاه رنگ شددده اشدو  یموها نیب دیمبل و دسددتش و کشدد ینشددسددت رو ترمه
 گفت:

 !یکه کال بر یبه وقت یوا یجور نیا یهنوز نرفت -
از  نیبوق ماشدد ی. صدددادیغش غش خند دمیپونه رو که ب*و*سدد یگلو ریز

 .رونیب دیکوچه اومد و مامان دو
 مامان بدو! یوا -
 و بنده خدا هالک شد.بر ای. بشیانداز یم نیبچه بکار زم -

 ی. سبددمیب*غ*ل ترمه و صورت هر دوشونو ب*و*س یرو گکاشتم تو پونه
و رفتم سمت در  دمیکه مامان آماده کرده بود و گرفتم و صورت مامانم ب*و*س

 سرشو و گفت: دیمامان چادرشو کش
 !نیساعته نشسته تو ماش مین -
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 کفشمو بستم و گفتم: بند
 !شمهی. کارمون طول مرونیه بخودشه من گفتم نر ریتقص -
 !گهیخب برو د یلیخ -
 چشم...ترمه خداحافظ! -
 مامان تند تند پشت سرم اومد و آروم گفت: رونیب میدر سالن اومد از
 ها! نیحواست باشه مامان هنوز عقد -

 باز شرو  شد. اوز
 شوهرمه! یعنی...میمامان عقد -

 اخم کرد و گفت: مامان
 ...یکن یم یکار دهیورپر یپسره هم ن واد تودختر بار آوردم...اون  -

 ام گرفت. خنده
 !گهید میکن یم یعروس گهی...چند وقت دریمامان س ت نگ -

 ردادیفرار کردم. وسددط راه خوردم به ت بایبود بزنه لهم کنه که تقر کینزد مامان
 .میش نیپ ش زم ییبود دوتا کیکه نزد

 ..چته!یهو -
زد.  یخورده لنگ م هیپاش هنوز  یه بود. ولزبونش خوب راه افتاد الحمدالله

هم دستش بود. سر  یچوب یقهوه ا یعصا هیگکاشته بود و  یکاله فدورا قهوه ا
 نیه اب یعنی. نیبود ا یخل نیسر عقاب بود. همچ هیبود و شب یعصا کنده کار

قت حت یم فا ین خال به نفع خودش اسددت کرده بود.  دهاز چالق بودنش هم 
 گفتم: بهش کردم و ینگاه
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 ؟یباز کجا بود -
 دست لبه کتشو گرفت و گفت: هیبه مامان انداخت و با  ینگاه مین

 باور کن! ه؟ییعصا جادو نیا -
 آوردش باال و تو هوا تابش داد و گفت: و
 ... هستم!یسیجنتلمن انگل هی هیدختره بهم...گفت شب هیامروز  -
 مامان باز شد و گفت: شین

 !یهم کمتر ندار یزیچ -
آدم بشو  نیخورده خم شد. مس ره دلقک. ا هیابروهاشو باال انداخت و  دادریت

 کردم و گفتم: زینبود. چشمامو ر
 !یفمر کردم آدم شد -
 دن! یم ریبابا..به من چه دخترا به من گ یا -
 به عصاش کرد و گفت: ینگاه و
 !هیزیالکردار خوب چ یول -

 و گفت: که دوباره اومد مامان هولم داد نیبوق ماش یصدا
 !گهیبرو د -
 اهه شازده پسرت راهو بسته! -
 !نسای...مامان سرپا واردادیتو ت ای. باریخوبه خوبه بهونه ن -
 کردم و گفتم: یبازم برام ابرو باال انداخت و منم براش دهن کج ردادیت

 بچه ننه! -
 رو به مامان گفتم: و
 !میدور هم باش لیسال تحو نیایب نیها! جمع کن نیایروز آخر ب نینکار -
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 هولم دادم و گفتم: ردادیت
 ...بنده خدا کاًل سبز شد!گهیبرو د -

 تنه زدم و گفتم: بهش
 !ی...بچه قرتنمیبرو بب -
فضا و  فیتلط یباز کردم برا شموی. نرونیبار خودمو از خونه پرت کردم ب نیا و

 در عقب و باز کردم و تند گفتم:
 مامان شد. ری...تقصدیبب ش یوا -
 شددده بود. مامان به رهینگاه مسدد ره به من خ هیداد بود و با  هیبه در تم دردایت

 یوبود جل ستادهیبه دست وا لنگیکاسه آب خودشو راحت کرده بود و ش یجا
 .میبه جاده برگرد دهیکنه نرس یخواست کار یدر. م

 !یحاال لطفا سوار ش شهیم -
 آره! یوا -
زد و مامان  یون دادم. عطا هم بوقدسدددت تم ردادیمامان و ت یباال و برا دمیپر
خورده اخم داشت. خودمو  هیگرفت طرفمون. برگشتم و نگاهش کردم.  لگویش

 لوس کردم.
 !دیخوب گفتم بب ش -
 ...میزود بر دیندارم. با یمن به شما گفتم من مرخص زمیعز -
 ماچ گنده ار لپش کردم و گفتم: هیسمتش و  دمینگاه به اطراز انداختم و پر هی

 ؟یب ش یحاال م -
 اش گرفته بود. دستامو زدم به هم و گفتم: خنده
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 شد! یاوضا  عاد نمهیخوب مثل ا -
 و گفت: دیبار راحت تر خند نیا

 !نهیبب یمی یگ ینم وونهید -
 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 !الیخ یب -
 یکند. ه یبود پوسددتمو م نجایخم شددددم و کمربندمو بسددتم. اگه مامان ا و

 نیو از ا نیو چنان االن عقد نیباش و چن نیکنه عاقل و سددنگ یم حتینصدد
 باز شد. شمیحرفا! ن

 !نه یکن یحال م یدار یلیخ یکرد نینقطه چ ینجوریمنو ا نمهیاز ا هیها چ -
 !نیجناب سرگرد! شما تاج سر دینفرمائ -

 بود گفت: نهیآ یزد و نگاهش تو یجور که راهنما م نیهم عطا
 !دهیامون تدارک دبر یحاال مامانت چ -
 تو جاده! میریشممو! بکار ب -
 !می! نگفتم االن ب وردمیخب پرس یلیخ -

 و گفتم: دمیکش رونیسبد و پاکت ت مه رو ب یبردم عقب تو دستمو
 !میشرو  کن میتون یم نیالحساب با ا یعل -

 کرد و گفت: یاخم عطا
 تونم ب ورم! یمن نم یموقع رانندگ -
 !گهید اریدر ن یاوووز..بچه مثبت باز -

 با اخم سر تمون داد: عطا
 کنم! یشناس...خودم برات مغز م فهی...وظسیخب پل یلیخ -
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 تمون داد و گفت: یسر عطا
 خورم! یم ینجوریا -

 تو بازوش و گفتم: دمیکوب یمشت
 ده! یبهت مزه م یبگو مفت خور -

 و گفت: دیخند بدجنس
 !یگفت یآ -
د. زنگ خور میکه شدانس آورد و گوشد رمیخواسدتم بپرم و دسدتشدو گاز بگ یم

 بود. نینگ
 !نهینگ -

 به من کرد و گفت: ینگاه عطا
به در  یم یچ نینگ نیا - خواد از جون ما. دوسدددت بدب ت ما رو که از راه 

 داره! یبر نم گهیما د یکرد. چرا دست از سر زندگ
 تو بازوشو جواب داد: دمیکوب گهیمشت د هی دوباره

 سالم خانم خونه! -
 ن؟یرض...راه افتادم -
 ؟یبله! تو چمار کرد -
 برات انت اب واحد کردم. یچیه -
که  یخدا نینگ نیا یعنی نات ترمشددو  حا ماجرا امت عد از اون  معرفت بود. ب

لو تر ترم از من ج هیگرفته بود. االن فقط  یترمم مرخصدد هینتونسددته بود بده. 
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باره برگشددتم بود. منم که خدا شددوهرمو برام نگه داره. کارمو راه اند اخت دو
 دانشگاه.

 ؟یچند واحد برداشت -
 !میبرداشتم سه تا درس مشترک دار یجور هی 18 -
 ول دمت گرم! یا -
 ن؟یرس یم یک -
 ؟یندار یبه تو چه؟ تو مگه خودت زندگ -
صبح تا شب ستاده! من انگار شوهر ندارم. من  اریمه نیکجا بود....ا یزندگ -

 نمش؟یب یمگه م
 !ینمرد گهید نجاشویفمر ا یع که تور پهن کردبله اون موق -
 ؟یگ یرو م نایا یشعور جلو عطا دار یب -

 . زدم به دستشو بهش چشمدیخند یو به عطا نگاه کردم. داشت آروم م برگشتم
 غره رفتم. خودمم خنده ام گرفته بود.

 !ستینه حواسش ن -
 آره جون خودت! -
 نده.خ رینتونستم خودمو کنترل کنم و زدم ز گهید
 !نجایا یآ یشعور! تو که م یمرض ب -
 شه! یخونه طاهره خانم. خوشحالم م میبر ایآد خونه. ب ینم اریاگه مه -

 حرز زد به دستمو با اخم گفت: نیبا ا عطا
 خونه خودمون! میر یم ؟یچ یعنی رین  -

 گفتم: نیندادم و به نگ محلش
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 تنها نکاره!تازه عروسشو  گهیشه که د یم اریمه یبرا همیتنب هی -
 !یام اساس هیسرمه پا یوا -
 !میپس ساکتو ببند که اومد -

 تماسو قطع کردم عطا گفت: یوقت
 !یر ینم ییجا یگفته باشم جناب عال -
 رم! یمنم گفته باشم...م -
 !گهینمن د تیسرمه اذ -
 !یمجرد امیا ادیبه  نینگ شیرم پ یدو شب م هیکردم.  تیاذ یمن ک -

 برگشت و گفت: عطا
 !هیلیدو شب؟ خ -

 گرد کردم و گفتم: چشمامو
 !نایهفته اس اومدم خونه مامان ا هیخوبه من االن  -

 مثل بچه ها گفت: عطا
 گم! گ*ن*ا*ه دارم ها! یم نیخوب برا هم -

 نشستم و گفتم: نهیبه س دست
 ی...ولمیگرفتن؟ ما اول عقد کرد یزودتر از ما عروس اریو مه نیاصال چرا نگ -

 گرفتن! یعروساونا زودتر 
 برگشت و با خنده گفت: عطا

 یم ینیوسددط اول مقدمه چ یبحثو بمشدد نیا یخواسددت یسددرمه جان قبال م -
 بودا! عیضا ینجوری..ایکرد
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 نگاهش کردم و گفتم: یور هیگاز گرفتم  زبونمو
 تابلو بود؟ -
ر ه ینامرد زنشو برده خونه...جناب عال اریمه نیا یبله خانم...اصوال از وقت -
 وسط! یدیمساله رو کش نیا یت کم آوردوق

که عطا برگشدددت و با ابرو به پاکت ت مه  دمیخند ییحرفش دوتا نیاز ا بعد
 اشاره کرد و گفت:

 ت مه! -
 کوفت! -
 !میخور یکوفتم از دست شما م -

گرد  یخونه طاهره خانم بود. با چشددما یبا سدداک جلو نی. نگمیدیرسدد یوقت
 شدم و گفتم: ادهیشده پ

 ؟یاومد یجد یتو جد -
 دست به دست کرد و گفت: ساکشو

 داشتم بچه! یبا تو شوخ یمن ک -
 شد نگاه کرد و گفت: یم ادهیبه عطا که داشت پ بعد

 سالم جناب سرگرد! -
سددقف و  یدسددتشددو گکاشددت رو نیزم یپاش رو هی نیماشدد یپاش تو هی عطا

 گفت:
 !ریسالم از ماست! اوغور ب  -

 کرد و گفت:بازم ساکشو دست به دست  نینگ
 آد! یگفته امشب نم اریاون خونه! مه یتو دمیپوس ییتنها -



wWw.Roman4u.iR  802 

 

 کرد و گفت: یاخم عطا
 خورده گره خورده! هیآره کارامون  -

 شده بودم گفتم: لیکه مشغول برداشتن وسا من
 گره ن ورده بودن؟ یشما ک یکارا -

 به من کرد و گفت: ینگاه عطا
 نقطه کور داره! هیهنوز  میپرونده عظ -

 :میو هم زمان گفت تمیبرگش نیو نگ من
 !میعظ -

 دستشو تمون داد و گفت: عطا
 که به درد شما ب وره! ستین یزیچ -
 و گفتم: ستادمیدور زدم و جلوش وا نویماش ینگران با
 عطا جون من راستشو بگو... پرونده بسته شده؟ -

 کرد و گفت: یپوف عطا
 دختر! ید یچرا قسم م -
 طفره نرو! -

م و کرد. بازوشددو گرفت یبود و با دقت به عطا نگاه م سددتادهیکنارم ا نمینگ حاال
 تمونش دادم:

 االن؟ ستین رونیب یکس گه؟ید نیو دار و دسته اشو گرفت میعظ -
دسددتش  یبازوش برداشددت و تو یبه من انداخت و دسددتمو از رو ینگاه عطا

 فشرد و گفت:
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سته عظ - س هی یهمه تو زندانن ول میدار و د شمل ه  سیگم رئ یت...همه مم
 هی. هر جا سددتیازش ن یاثر یفرهاده...داماد سددابق همون کارخونه داره...ول

 .ستیخودش ن یناجور اتفاق افتاده اسم فرهاد هست ول یماجرا
 متفمر گفت: نینگ
 !دنیترس یم یلی! همه ازش خمیدیما هم اسم فرهادو چند بار شن -
 به عطا نگاه کردم و گفتم: ینگران با
 شما نداره؟ یکه برا یرخط -

 :دیخند عطا
 !ینه بابا...چه خطر -

 زد به بازومو گفت: نینگ
 !گهیاه جمش کن د -
 رو به عطا گفت: و
 !نیمعرفت منم برسون یسالم منو به اون شوهر ب -

 کرد و گفت: یخنده ا عطا
 نجا؟یا نیخبر داره اومد -
سادیب یدونه ک ینچ! اون که خدا م - سر  ستی. بمیکرد ی. دو ماهه عرو روز 

سل ریجمع خونه نبوده. غ سه روز ع ش چیه گهیکه د میکه رفت یاز اون  ده وقت ن
 روز کامل خونه باشه! هی

 و به عطا نگاه کردم و گفتم: برگشتم
 !یتنها بکار ینجوریمنو ا یحواست باشه تو حق ندار -
 !گهید رینگ یبابا...سرمه جان از آب گل آلود ماه یا -
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 کار گفتم: طلب
 گرفتن.... یزودتر از ما عروس نایکه ا نیهم -

 کرد ن نده گفت: یم یداد و سع یکه سر تمون م یدر حال عطا
قد کرد یدونم م یم - ما زودتر ع نه  یول میدونم  نا زودتر رفتن سددر خو او

 سر منه! یماجرا تا آخر عمر چماق تو نی....اشونیزندگ
 و گفت: دیبازومو کش نینگ
 !یحسود نبود درنقیاه سرمه تو که ا -

 یبود از وسط به دو قسمت نامساو کیکه نزد دیور دستم و کش نیهم از ا عطا
 بشم! میتقس

 خانما کجا؟ -
 کند: یرسما داشت دسمتو م گهیو عطا هم د دیدوباره منو کش نینگ
 بمش اون بمش! نیا یه هی.چنیبابا منو ول کن -

شدددم تو ب*غ*لش. که پرت  دیخورده شددل کرد و عطا محمم تر کشدد هی نینگ
 باز شد. نینگ شین

 .دیکن تیوسط کوچه رعا -
 دست انداخت دور کمرم و خونسرد گفت: عطا

 خونه ما! نیاریم فیشما تشر -
 هم اضافه کرد: گنیرو به ن و
خوام مدام نگران  یخوام حواسددم جمع کارم باشدده! نم یو شددما هم! من م -

 سر شما اومده باشه! ییباشم که نمنه بال
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 نیکردم که با اخم به نگ ین جا سرمو گرفته بودم باال و داشتم نگاهش مهمو از
گاه لب ند زدم. عطا برگشددت و نگاهم کرد  یکرد و حرز م ینگاه م زد. ناخودآ
 . نگاهش مهربون شد و گفت:دیلب ندم و د یو وقت

ال مامان بدم و برم دنب لیتحو طونویتا من شما دوتا بچه ش دیحاال هم بفرمائ -
 !میزندگ

ن تمو یتوسددتم بگم نه! سددر یکرد مگه من م ینگاهم م ینجوریا یوقت خوب
 دادم و گفتم:

 جناب سرگرد بگه! یهر چ -
 و ولم کرد و ساکمو برداشت و گفت: دیلپمو کش عطا

 !مالیآبار -
سبد و سمت در خونه! منم  ست رفت  که مامان برامون آماده کرده  یساک به د

مه خشک مجس نیکه ع نیبرداشتم و به نگ میه بودتهشو باال آورد نجایبود و تا ا
 شده بود گفتم:

 !گهید میبر -
 ساکشو برداشت و کنارم راه افتاد و نمیدرو باز کرده بود و منتظر ما بود. نگ عطا

 گفت:
 بود. ینجوریا ارمیذره مه هیکاش  -
 !گمایم اریبه مه یهو یهو -

 باال انداخت و گفت: یشونه ا نینگ
 بگو! -
 هولش دادم و گفتم: شونه با



wWw.Roman4u.iR  806 

 

 چقدر قده! یدونست یتو که م ؟یخسته شد یزود نیبه ا -
 ....رونیب یخوبه. ول یلیخ میخودمون ی. تو خونه وقتستمین مونینه پش -

 اشاره کرد: عطا
 بفرما! -

و هول دادم تو و خودم هم پشددت سددرش رفتم. عطا در و بسددت و قبل از  نینگ
 نیسمت خودش. با خجالت به نگ دیکشبرسم دستمو گرفت و  نیبه نگ نمهیا

 زد و کار خودشو کرد و کنار گوشم گفت: یاشاره کردم که اونم لب ند بدجنس
 !یوسط کوچه به من لب ند نزن ینجوریا گهید یتا تو باش -

 دمی. دودیخند یم زیر زیازش جدا کردم و بهش چشم غره رفتم. اونم ر خودمو
 قدم شدم که گفت:رفت سمت در هم  یکه داشت م نیو با نگ

 !دمید شهیش یدر ضمن تو -
نور  گفت. انعماس یپنجره اتاق عطا اشاره کرد. راست م یسرتاسر شهیبه ش و

ش شهیش یبعد از ظهر تو شده بود  شه! االن هم عطا به  نهیمثل آ شهیباعث  ب
 پشت سرمون معلوم بود. لجم گرفت و گفتم: یخوب

 ؟یاریبه روم ن یتونست ینم -
 خونسرد گفت: یلیر کفشاشو در آورد و خکنار د نینگ
 !نییپا یاریحال طرفو کمپلت ب یکه بزن نهینه مزه اش به هم -
 زد گفت: یداد م بایکه تقر یدر حال و
 ن؟یخوا یجون مهمون نم نویم -
 تو! دست به کمر برگشتم و به عطا گفتم: دیپر
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 ؟یچمار کرد دید نی...نگیلوس یلیخ -
 در آورد و اونم خونسرد جواب داد:ساکو گکاشت و کفشاشو  عطا

 ماچ ناقابل بود! هیچمار کردم؟  -
 یخل تر. پوف کیاز  کیاز شددوهرم.  نمیاونم رفت تو! بفرما اون از دوسددتم ا و

 کردم و رفتم تو!
خاص خودش  یبا همون لب ندا نویگفتم مامان م یبهش م گهیجون که د نویم

 بود از خودش کند و سدداک دهیکه بهش چسددب نویاومده بود به اسددتقبالمون. نگ
 منو از دست عطا گرفت و رو به من گفت:

 ینیبب یبود. نبود یهفته جات خال هی نیچقدر تو ا یدون یسددرمه نم یوا -
 اخم و ت م کرده بودن. هیها  یبعض
 رفت سمت اتاقش برگشت و با تعجب گفت: یکه داشت م عطا

 اخم و ت م کردم؟ یمن ک -
 گفت: نیجون به نگ نویم خنده و ریزد ز یپ  نینگ
 بفرما... -
 رو به عطا گفت: و
کارت از اخم و  گهیها! در ضمن تو د یمگه من اسم تو رو بردم؟ گفتم بعض -

 ت م گکشته بود.
 تمون داد و به من گفت: ی. که عطا سردمیخند یبار منم داشتم م نیا

 بهت گفتم. یک بنیکردن...حاال ب دایمنو از سر راه پ نایا -
سبدو بردم تو یت تورف و شتم. نگ یاتاقش.  شپزخونه و برگ ش نیآ ده بود ولو 

 زد. شالمو برداشتم و گفتم: یجون حرز م نویمبل و داشت با م یرو
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 امده؟یرها ن -
 مونه! یکار دارن تا پنج م یلینه آخر ساله...خ -
 طاها!؟ -

 به ساعت انداخت و گفت: ینگاه
 دانشگاهه! -

 مبل و گفتم: یشدم رو ولو
؟ کالس رفتن داره گهیدو هفته د نیمس ره است. ا یلیترم بهمن خ نیواقعا ا -

کنن  یم لیتعط دیهفته مونده به ع هیرن از اون ورم  یم ریور که همه د نیاز ا
 !میشن راحت ش الیخ یدو هفته رو هم ب نیا هوی

 کرده بود گفت: تیکه انگار از شوهرش بهش سرا یور هی یبا خنده ها نینگ
 کنن. ینم لیدوهفته رو تعط نیدانشجوها هستن که ا دنیان چانگر -

کردم که عطا صدددام  یکردم. براش دهن کج یمانتومو باز م یدکمه ها داشددتم
 زد:

 سرمه! -
 جانم! -
 !ایب قهیدق هی -
 و گفت: نینگ یپا یجون زد رو نویم
 !یاتاق رها لباستو عوض کن یبر یتون یم -
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سمت اتاق عط من ست رفت تو نمیا. نگکه راه افتادم  ساک به د شد و   یبلند 
ست ش یتو یاتاق رها. مانتومو هم در آوردم. د و در اتاق و باز کردم  دمیموهام ک

 و گفتم:
 جانم! -
 به عطا! دمیآهنربا چسب نیبزنم ع گهیحرز د نمهیقبل از ا یو
 !یکن یچمار م وونهید -
 کنم! یهفته ب*غ*ل م هیدارم زنمو بعد از  -
 دباز ش شمین

 !یکن یخوب م -
بهم انداخت و بعد کشددون کشددون بردم  یباال رفته نگاه یهم با ابروها عطا

 سمت ت ت:
 خورده ب وابم! هی ایبرم ستاد. ب دیبا یخسته ام ول -
 ؟یخورده ب واب هی امیب -

 :دیت تو دست منم کش یرو دیدراز کش عطا
 !قایبله دق -

 و گفت: دیکش یدستش. نفس یگکاشتم رو سرمو
 !یش میج ین وابم. تا منم خواب رفتم پا نش شتریساعت ب هی -

 و گفتم: دمیخند
 نه هستم در خدمتتون! -

شت رو دیهم خند عطا شو گکا ساعد شو به ثان یو  شما ش هیچ خواب  دینم
 خورده نگاهش کردم و بعد کم کم خودمم خوابم برد. هیرفت. 
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 دسددتمو یوشددم. هکنه تو گ یم یزیچ هیداره  یمی دمیبود که د یدونم ک ینم
 تمون دادم و خواب آلود گفتم:

 نمن! تینمن! عطا...اذ -
 لگد زد به پشتم و گفت: هی یمی یول
شددو ...پایدیخرس خواب نیبلند شددو بابا...عطا جونت دو سدداعته رفته تو ع -

 .یر یشب خواب نم
خورد. چشمامو باز کردم و  یگوشم ول م یداشت تو یزیچ هیبود. هنوز  نینگ

 گفتم:
 !نیه نمن نگا -

 کنه تو گوش من! ین و م هیرهاست که داره  دمید که
 ن؟یضیشما دوتا مر -

 ن و فوت کرد و گفت: رها
 بود! نینقشه ا -
 و گفت: دیدستمو کش نیاشاره کرد. نگ نیبه نگ و
 !رهیبگ افهیخواد واسه ما ق یباز م ادی. بامدهیبسمت. تا طاها ن میبر ایب -
 کشون گفتم: ازهیزور بلند شدم و خم به
 !ادیخوابم م -

 بلندم کرد و گفت: نمینگ
 !یغلط کرد -
 !رونیکشون کشون منو برد ب و
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ش نویم ستقبال کرد. منم لباس پو . اطیح یوت میو رفت دمیجون با لب ند ازمون ا
که  میبد ادیحداقل پاس دادن و به رها  میکرد یسددع نیو با نگ میتوپ برداشددت

 هیباز عیضا یها نهیفت. کال استعدادش در زمگرفت نگر ادیذره  هی یاصال بگ
 بچه! نیا

 گهی. آخر اسددفند بود و هوا دمیولو شددد اطیت ت گوشدده ح یرو یاز باز بعد
سئول تغک نویسرد نبود. م یلیخ شه با  هیجونم انگار که م و  ییچا ینیس هیما با
 و اونم نشست و گفت: می. براش جا باز کردرونیاومد ب کیک
 .میزنونه راحت باش نجایم بره خونه خاله اش که اطاها رو دک کرد -

 نشستم و گفتم: راست
 آد؟ یمگه عطا نم -

 و گفت: دیجور داغ داغ هورت کش نیبرداشت و هم شوییچا رها
 .ادیتونه ب یتماس گرفت گفت مشغولن نم ینه تو خواب بود -
 به من کرد و گفت: ینگاه نویم
خانم...قبال دور روزم نم - له  م یب مد  گل  یکرد. ول یا رو خبر نماو ب اطر 

 شماست که تماس گرفته! یرو
 زد به شونه ام و آروم گفت: نینگ
 بودا! یمادرشوهر یاالن از اون حرفا نیا -
 !یرو به هم بزن نویمن و مامان م نیب یتون یمرگ! خفه! نم -

 لومبوند گفت: یم مشویتمام کرده بود و داشت ک شوییکه چا رها
 !ونریب میچطوره بر -
 جونم سر تمون داد و گفت: نویم
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 حوصله اتونم سر نره! نیبزن یدور هی نیآره...هنوز ساعت هفته! بر -
 تو مغزم جرقه زد. یفمر هیلحظه  هینگاه کردم و  نینگ به
 !میکار دار یکه کل رونی. بمیبر نیپاش نیپاش -

 !رونیب میو رفت میآس زد پی. سه تا تمیسرو کله هم زد یتو ییتا سه
 بلند کرد و به عطا نگاه کرد و گفت: زیم یسرش را از رو اریهم
 کاره باشه! چیه چارهیفرهاد ب نیکرد ا یفمرشو م یک -

 کشان گفت: ازهیهم خم عطا
 بود! یحربه شوهمندانه ا یول -

 هم سر تمان داد و گفت: اریمه
 دستاشون. ریغول ساختن واسه ز هیاز اسمش  یآب کردن ول ریسرشو ز -
مه م نی..برا همآره. - هاده...و ا سیگفتن رئ یبودن ه مه ازش م نیفر  یه

 تونسته ده جا باشه! ی...چون در ان واحد مدنیترس
 خورده! ییآورده به تور بد کسا یفرهاد بدشانس -
 ییکار به جا نمهیگکاشت. نه ا یم انیدر جر سویپل دیهمون اول که فهم دیبا -

 .ارنیاون بال رو سرش ببرسه که براش پاپوش درست کنن و بعدم 
سته عظ یبابا اون بدب ت که نم - ضامند ک میدون  نهیب اطر مرگ دخترش از ر

 !نیخواد بزنتش زم یبه دل گرفته و م
 کرد و گفت: یهوم اریمه
 معتاد کرده کجاست؟ مویرضامند که دختر عظ یخواهر زاده فرار نیحاال ا -
 فرستادتش اون ور. ساغر رضامند یخودکش یبعد از ماجرا نمهیمثل ا -
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واست خ یم دهیرس یکه دستش به پسره نم ممیعظ دهیبله مرغ که از قفس پر -
 !نیبزنه زم شویدائ
کرده  یهمه مدت فمر م نیخورده که ا یشددد از کسدد یرضددامند باورش نم -

 !مشهیدوست و شر
 عوارضم داره! نیا یگاه ادیاعتماد ز -

 و گفت: دیکش ینفس خسته ا عطا
 آدم... هیهمه آدم نابود شدن ب اطر انتقام گرفتن  نیط اوس نیا یول -

 تمون داد و گفت: یسر اریمه
 ده؟یبه خانواده فرهاد خبر م یحاال ک -

 دستاشو برد باال و گفت: عطا
 رو من حساب نمن! -

 و گفت: دیکش یا ازهیخم ارمیمه
 از جنازه اش نمونده! یزیسپارم خبرشون کنن. گرچه چ یبه بچه ها م -

 گرفت و گفت: ینفس عطا
 خوام برم خونه. یم گهیمن که د -

 عطا داد و گفت: لیاش را تحو یور کی یاز ان لب ندها یمی اریمه
 !شهیدلت واسه خونه تنگ م ادیها ز یتازگ -

با ب زشیم یرو یکاغکها عطا فاوت یرا مرتب کرد و  نگاه کرد و  اریبه مه یت
 گفت:

 ور دل تو! نمیزن نگرفتم بش -
 داد و گفت: اریهمان لب ند را حواله مه نیع یمی و
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سبن به ا ستنیهمه مثل تو ن - شونو ول کنن به امون خدا و بچ س  نیکه تازه عرو
 اداره!

 به عطا نگاه کرد و گفت: نهیبه عقب لم داد و دست به س اریمه
س - صبح که از خونه  نیبا نگ یمن قبل از عرو صحبت کردم. بهش گفتم من 
ه تنش رو ب زایچ نیا یبرنگشددتم. بهش گفتم پ گهیب دشدد دیشددا رونیرم ب یم

 بماله!
 با تمس ر نگاهش کرد و گفت: عطا

ست؟ من نم ینم نارویخودش ا یکن ی. فمر میهنر کرد یلی! خنیآفر -  یدون
 تو دل خوش کرده! یاصال به چ نینگ نیدونم ا

 خم شد و به عطا نگاه کرد و گفت: زیم یمغرور و رو لیخ اریمه
 خبر دارم! نیل نگمن از د -

 گکاشت و گفت: اریمه یکاغک ها را جلو عطا
 که تنهاست بفرستش خونه مادرش! ییگزارش من! جناب سرگرد وقتا نیا -

 و رو کرد و گفت: ریکاغکها را برداشت و ز اریمه
با مامانش جور ن یره! م یخودش نم -  سدددتیگه خونه خودمون راحت تره! 
 ...یلیخ

 تمام گفت: یکرد و با بدجنس زیرا ر شیت و چشم هاباال انداخ یشانه ا عطا
 ؟یستیاالن نگرانش ن یعنی -

 گرفت و با ممث گفت: ینفس اریمه
 نه! -
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 و گفت: ستادیپشت سرش ا نهیدست به س عطا
مار چ ینیب یزن یزنگم نم هیوقت شددب تو خونه تنهاسددت  نیاالن تا ا یعنی -
 کنه؟ یم

 گفت: یعصب اریمه
رو  ینجوریتوقع داره صبح و شب بهش زنگ بزنم.من ا یرنجوینه عطا..نه! ا -

 کارم تمرکز ندارم!
 تمان داد و گفت: یسر عطا

. حاال که کارت تمام شددده سددتیهم خوب ن یالیخ یهمه ب نیا یباشدده ول -
 خونه. یر یم یزنگ بهش بزن بگو دار هیپاشو 

 کرد و گفت: یپوف اریمه
 !یکن یالت ممن دخ یاصال به تو چه که تو مسائل خصوص -

 تمام گفت: یو با بدجنس دیعقب کش عطا
 ه!ن ایواقعا حال اونم خوبه  یمطئن یمطمئن یگ یهمه م نیا نمیخوام بب یم -

 کالفه به عطا نگاه کرد و گفت: اریمه
 ها! یا لهیبد پ -

 و کالهش را برداشت و گفت: دیکتش را پوش عطا
زنگ  یترسدد یتو هم مده.  یشددمرآب شددده محلت نم نتونینمنه ب ه؟یها چ -

 !یبزن
 با تعجب گفت: اریمه
 ؟یشد وونهیعطا امشب د -



wWw.Roman4u.iR  816 

 

خواست هر طور شده او را ودار کند که  ی. مدیکرد و لبش را جو یخنده ا عطا
ا را همه او عط نیخبر از او رفته. ا یب نیکه نگ ندیبه خانه اش زنگ بزند و بب

خونسددرد  یلیعطا خ کرد. یم تیبار هم عطا او را اذ کیدسددت انداخته بود 
 جواب داد:

اون خونه...همه هم  یزن تنها تو هی...یفمر یهمه ب نیا دهینه آخه از تو بع -
دان زن یکه فرسددتاد ییاز اونا یمیخونواده  هیفقط کاف یدونن تو چماره ا یم

 محض خنک شدن دلشونم که شده...
 ؟یخفه ش شهیعطا م -
سد ا یم جهیدارد به نت دیصورتش معلوم بود. عطا که د یتو ینگران یول دامه ر

 داد:
 !شهیراحت م التمیخ ینجوریتلفن مگه چقدر خرج داره... ا هی -

اش را برداشت. عطا کالهش را گکاشت و ان را خوب جلو  یمتفمر گوش اریمه
مردد مشددغول  اریزد. مه یو لب ند بدجنسدد نی. نگاهش را دوخت به زمدیکشدد

 شماره گرفتن بود. در همان حال گفت:
 !ی تیاعصاب منو به هم ر ینجوریخدا لعنتت کنه که ا -
به  یچشددم ریتندتر شددماره گرفت. عطا خودش را مشددغول کالهش کرد و ز و

 شد و با خودش گفت: رهیداد خ یمداوم گوش م یکه به بوق ها اریمه
 زنگ بزن تا جونت درآد. نقدریحاال ا -
 ده؟ یجواب نم -
 دستش بنده؟ دیخوب شا -
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 یارآشم یآن هم جواب نداد با نگران یرا گرفت. وقت نینگ لیموبا شماره اریمه
 گفت:

 ده! یجواب نم نمیا -
 به سمت در رفت و گفت: عطا

 بزن. حتما دستش بنده! گهیبار د هی -
رفت کاله و کتش را  یدسددته کاغک را برداشددت و به سددمت چوب رخت اریمه

شماره خانه را گرفت. عطا هم ت شت و در همان حال   هریکنان به او خ حیفربردا
د مطمئن ش نمهیچند بار پشت سر هم شماره گرفت و بعد از ا اریشده بود. مه

 دهد رو به عطا گفت: یجواب نم نینگ
 ده... یجواب نم -
 ذوق کرده عطا گفت: افهیق دنیبا د یول
 ...نمیبب سایوا -

 الشدنب دیپوشدد یکه کتش را م یهم درحال اریرا تند کرد و مه شیقدم ها عطا
 راه افتاد و گفت:

 !یدون یم یزیچ هیتو  -
 برگشت و گفت: عطا

که ندونه زنش  یسددرکار جناب سددرگرد...خجالت بمش...مرد یخوب رفت -
 ...دیکجاست با

 اخم کرده به سمتش هجوم برد که عطا تند گفت: اریمه
 بابا خونه ماست... -

 از پشت گردن عطا را گرفت و گفت: اریمه
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 دورغ نگو! -
 ودش را از دست او خالص کرد و گفت:خ عطا
 ...نجایا ایب یا یزنگ زد به سرمه اونم گفت تو شب نم یعصر بابا
ساب اریمه شده بود. نگ نیکار نگ نیاز ا یاخم کرده بود. ح به او  دیبا نیدل ور 

 رود. عطا زد به شانه اش و گفت: یداد که دارد کجا م یخبر م
سه م الیخ یب -  هیسر جمع  یخونه ول یزنتو برد ستیاه نبابا. اونم حق داره. 

 !یخونه نبود یهفته درست و حساب
تمان داد و سوار  یهمانجور اخم کرده نشست پشت فرمان. عطا هم سر اریمه

در عطا زنگ زد و بعد  یبدون حرز راه افتاد سمت خانه عطا. جلو اریشد. مه
 ونیوارد خانه شدند. م رای... گفت و باالخره همراه مهاایدر را باز کرد و چند بار 

 خانم خندان به استقبالشان آمد.
 سالم مامان! -
 !نیسالم خوش اومد -

 نندیبه آنها تعارز کرد که بنشدد یشددد و وقت اریبا مه یمشددغول احوال پرسدد بعد
 به در انداخت و گفت: ینگاه

 بچه ها کو پس؟ -
 متوقف شد و گفت: نیکه هنوز ننشسته بود وسط هوا و زم عطا

 ها؟ بچه -
 خانم با تعجب گفت: نویبه اطراز انداخت.م ینگاه و
 خود سرمه به من زنگ زد و گفت با شما هستن! -
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شد. عطا نگاه نویحرز م نیهم با ا اریمه انداخت  اریبه مه یخانم از جا بلند 
 و به مادرش گفت:

 تماس گرفت؟ یک -
 !رونیساعت بود رفته بودن ب هی دیشا -

 :دیکالفه پرس عطا
 ا همراهشونه؟طاه -
 خانم که حاال خودش هم نگران شده بود گفت: نویم
 اونو فرستادم خونه خاله ات! نیا ینه فمر کردم شما نم -
 !یباشن رفته باشن باز چوندهیمامان؟ دوباره شما رو نپ یمطمئن -

 دیکش رونیاش را ب یذهن هر سه جان گرفت. عطا گوش یتو شیسال پ خاطره
سرمه را گرفت. شماره  شماره  نویگرفت و م یرا م نیشماره نگ اریمه و  خانم 

را گکاشددت و  یخانم گوشدد نویاتاق آمد. م یرها که از تو یگو یرها را. صدددا
 گفت:

 نبرده! شویدختره گوش نیبا ا -
 هم به هم نگاه کردند و با هم گفتند: اریو مه عطا

 ده! یجواب نم -
مبل آوار  یده بود. عطا رونمان ازدهیبه  یزیهر سدده به سدداعت نگاه کردند. چ و

شنه پا یشد و درحال شماره طاها را گرفت. بعد از  یم نیرا به زم شیکه پا زد 
 دو سه بوق طاها جواب داد:

 الو؟ -
 با شمان؟ نایطاها سرمه ا -
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 کرد و گفت: یپوف طاها
 نه! -
 ؟ییجا نینرفت ستن؟یطاها با تو ن -
 ن؟یینه داداش نه؟ شما کجا -
 خونه! -
 امدن؟یه تا هنوز ناونا س -
 کجان؟ یدون ینه تو م -
 کنن! تتونیخوان اذ ی! منیسرکار ینه ول -

 اخم کرد: عطا
 ؟یچ یعنی -
شب به من زنگ زد گفت مامان و پ یچیه - سر  شمان  چوندهیسرمه  گفته با 

 بعدم به من گفت ساعت ده زنگ بزنم به شما بگم برنگشتن خونه!
 خوب؟ -
 بار برا هفت پشتم بس بود! هیهمون  ستمیمنم گفتم من ن یچیه -
 پس االن کجان؟ -
 دونم. یمن نم -
 ؟یطاها تو مطمئن -
سرمه و  ستمیبله...بله...بله..خر ن - شما دوتا دربندازم...اون بار که  خودمو با 

 یبه حاال که زنا یکاره بودن من بدب ت شدددم آدم بده. وا چیبا شددما ه نینگ
 ب وابم!خوام  یم یندار یشمان. حاالم کار
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 !یخواب یبار از ب هی یریخواب نم ریخوب بگ یلیخ -
 گفت: اریتماس را قطع کرد و رو به مه و
 اونجا باشن! دیزنگ بزن خونه اتون. با گهیبار د هی -
 گفت؟ یطاها چ -
 نمرده! یکنن که طاها باهشون هممار تیخواستن اذ یم یچیه -

 ت:گرفت گف یکه شماره خانه اش را م یدر حال اریمه
 !ایمس ره باز نیا یچ یعنی -

 به سمت در خانه رفت و گفت: اریجواب نداد. مه یکس یوقت
 دن! یکنن که جواب نم تیخوان اذ یاگه م -
 خانم نگران پشت سر آنها را افتاد و گفت: نویم
 ها! نیبهشون نگ یزیچ -

 و گفت: دیکفشش را پوش عطا
 .میشما ندار یدردونه ها زیبه عز یکار نینترس -

 گفت: اریکنار هم راه افتادند که مه اریو مه عطا
 ؟یگفت یآدم ندونه زنش کجاست م نمهیدرباره ا یداشت یزیچ هی -

 نگاهش کرد و گفت: عطا
 مس ره! -
ه و ب دندیپر نیماشدد یتو ییبا همان خنده بدجنس نگاهش کرد. دوتا اریمه و

 رفتند. اریسمت خانه مه
 یچه عمس العمل ننیب یما رو م یوقت نمیخوام ب یعطا سددر و صدددا نمن! م -

 !دنینشون م
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هم در را آرام باز کرد و هر دو داخل شدددند. خانه  اریتمان داد و مه یسددر عطا
ستش را برا اریبود. مه کیکامال تار شن کردن چراغ پ ید  برد و هم زمان شیرو

 را صدا زد: نیهم نگ
 !نینگ -

 هم عقب نماند: عطا
 گفت. زویبود. طاها همه چ یمزه ا یب یسرمه..رها! شوخ -
 به سمت اتاق خواب رفت و گفت: ارینبود. مه ییصدا چیه
 د؟یرو تمام کن یبچه باز نیا شهیم نینگ -

آمد و به عطا نگاه  رونیاز اتاق ب اریبه آشددپزخانه انداخت. مه یهم نگاه عطا
 دستش بود: یتو نینگ یکرد گوش

 رفته ببره! ادشیزده بود به شار ...فک کنم  -
را هم نگاه  یحمام و دسددشددوئ یهم باز و بسددته شددد. حت یبعد یاتاق ها در

 بود که گفت: اریکردند. و باالخره مه
 !ستنین -

 :دیکالفه دور خودش چرخ عطا
 در آوردن! نایکه ا یچه مس ره باز نیا -

 و گفت: دیبه صورت خسته اش کش یدست اریمه
 !احمقانه با من نمنه یها یشوخ نیکنم از ا یم شیحال ارمیب رشیفقط اگه گ -
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 یبچه باز نیاز دسدددت ا نقدریکرد. ا یفمر م نیبه هم قایهم داشدددت دق عطا
بدون شددک سددرش داد  دید یسددرمه ناراحت بود که اگر در همان لحظه او را م

 به سمت در خانه راه افتاد و عطا هم دنبالش: اریزد. مه یم
 دنبالشون!؟ میکجا بر -
 !نیخونه مامان نگ -
 !میکن یاونارم نگران م یخود یه نباشن باگ -

 کرد گفت: یکه در خانه را قفل م یو درحال دیکش رونیرا ب لشیموبا اریمه
 زنم! یزنگ م مایبه ن -
شماره او را گرفت. مه و سته با ن اریتند  صحبت کرد. آنجا هم نبودند.  مایسر ب

ش یتو اریمه یوقت صبان نیما صورتش از ع ست  ش شده بود. ع تین ا طسرخ 
 نداشت. اریاز مه یبه او انداخت. خودش هم دست کم ینگاه

 تونن باشن؟ یکجا م گهید -
 و گفت: اریبرگشت سمت مه عطا

 خونه طاهره خانم؟ -
 و گفت: دیفرمان کوب یمشتش را رو اریمه
 !میبزرگ کن میبچه آورد میواقعا مارو باش زن نگرفت -
کدام  چیخانه عطا ه یند جلوگاز تند راه انداخت. تا برسدد کیرا با  نیماشدد و

ا ر نیسددرمه و نگ یکه وقت  تندیر ینزدند. هر کدام داشددتند برنامه م یحرف
شان را جا ب یچطور دندید ش نمهیبدون ا اری. مهاورندیحال  را قفل کند نیدر ما

 عطا گفت: بهپا به پا کرد و رو  یبه سمت خانه مادربزرگش رفت. کم
 االن خوابن! نایبابا ا -
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 خاموش خانه و بعد هم ساعت انداخت و گفت: یبه چراغ ها ینگاههم  عطا
 نجایاصدددل ا دهیدوازدهه... بع کیکنن. نزد یخدا سددمته م یآره...بنده ها -

 باشن.
 کالفه برگشت و گفت: اریمه
 م؟یحاال کجا بر -
 دارن! ادیدوست ز نیدونم. سرمه و نگ ینم -

ش اریمه ستکوچه نگا یداد و به انتها هیتم نیبه ما  شیهامو یتو یه کرد. عطا د
 و گفت: دیکش

 خندن. یما م شیجا نشستن دارن به ر هی نایبه جان خودم ا -
 فقط به عطا نگاه کرد. عطا رفت سمت در خانه و بازش کرد و گفت: اریمه
 نداره! یا دهیکه فا سادنیتو! تو کوچه وا ایب -

و پشت سر عطا وارد را زد  ریجدا کرد. دزگ نیرغبت خودش را از ماش یب اریمه
 خانه شد. عطا دو قدم نرفته برگشت و گفت:

 م؟یمامان و چمار کن -
ست. چراغ  یپوف اریمه ش ست. عطا هم کنارش ن ش کرد و همانجا لب باغچه ن
به تک چراغ روشددن  ینداشددت. عطا نگاه دیخاموش بود و از داخل د اطیح

 سالن انداخت و گفت:
 راحته! الشیهمه خ نیکنه خونه شمان که ا یمامان فمر م -
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شت تا جواب عطا را بدهد که در خانه با چرخش کل اریمه شد. عطا  دیبرگ باز 
را  اریهنوز عطا و مه یمیتار ی. سددرمه آرام وارد شددد. تودندیاز جا پر اریو مه

 بود. آرام زمزمه کرد: دهیند
 دستشو ول نمن! -

ر کنند که پشت س یگارد گرفته بودند که خشمشان را سر آنها خال اریو مه عطا
ب*غ*لش را گرفته بود آمد تو. سددرمه هنوز  ریکه رها ز یدر حال نیسددرمه، نگ

 کرد: یزمزمه م
 کرد. یوگرنه سمته م ستین اریخوبه مه -

 آمد: نیحال نگ یب یصدا
 االغ! ریزبونتو گاز بگ -

زده بود  تیان وضددع یکه تو یو بعد هم حرف نیحال نگ دنیاز د اریمه خشددم
 او را گرفت و گفت: گریمه دست ددود شد. سر

 ؟یبهش زنگ بزن یخوا یحاال نم -
 !شهیستاده بهش زنگ نزنم. حواسش پرت م ینه خودش گفته وقت -

 کرد و گفت: یخنده آرام سرمه
 حق داره... -
 خفه شو سرمه! -

 و گفت: دیخند رها
 یهم زبونش از کار نم تیوضددع نی...تو انیکشدده از دسددت ا یم یچ اریمه -

 !افته
 و گفت: دیخند سرمه
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 ...ینجوریا شویعمل یاز خداشم باشه...کل واحدا -
کشددم...اه دسددتمو  یم اروی...من مه تیبه هم ر میحرز نزن... همه زندگ -

 ول کن...چالق که نشدم.
زودتر از ما  دیعطاسددت...چرا شددما با نیا ریتو حرز نزن...اصددال تقصدد -

 .نیریبگ یعروس
طا آمدند. ع رونیب یمیتار یت نماندند و از توسدداک شددتریب گریو عطا د اریمه

 بود که گفت:
 بازم کاسه کوزه ها سر من شمست؟ -

 سه با هم برگشتند سمت صدا. سرمه اعتراض کرد: هر
 که! یعطا...سمته مون داد -
ر نداشت س میتصم گریشد. د رهیو اخم کرده به سرمه خ نهیعطا دست به س -

 او داد بزند.
سمته د - شما رو  شتم ب م؟یادما  ستانیاگه طاها لو نداده بود که االن دا ا ه مار

 م؟یگشت یرو م
 کرد و گفت: یاه سرمه

 طاها دهن لقه! نیچه ا -
 ؟یجواب نداد تویچرا گوش -

 باال انداخت و گفت: یشانه ا سرمه
 !لنتیگکاشتنش رو سا میبود مارستانیبار زنگ خورد تو ب هی -

 دش دست او را گرفت:و خو نیرفت سمت نگ میم*س*تق اریمه
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 چت شده؟ -
 گرفت. ارینگاهش را از مه نینگ
 خورده حالم بد شد! هی ستین یزیچ -

 افتاده بود. سرمه به عطا اشاره کرد و گفت: ریگ یتیچه وضع یتو واقعا
 !ایعطا ب -
 گفت: اریرو به مه و
 خورده فشارش افتاده بود سرم زد. هی -

 نگاه کرد: نیبا دقت به نگ اریمه
 مشه؟یهمه طول م نیسرم زدن ا هی -

 را ول کرد و گفت: نیدست نگ رها
 !افتهیپس ن دید نویبرم به مامان خبر بدم ا -

به آنها انداخت. سرمه به او چشم غره رفت. با دست اشاره  ینگاه مشموک عطا
که راه ب تدیکرد  ماناف به خودش ت طا  باالخره ع به مه ی.  تاد. رو   اریداد و راه اف

 گفت:
 که بدتره! سهیتو. سرپا وا شاریب -

 و او را به سمت خانه برد و کنار گوشش غر زد: دیدست عطا را کش سرمه
 اه! گهید ایب -
شما م - ساب  شب معلوم ن نیرسم! تا ا یمن بعدا به ح کجا بودن  ستیوقت 

 کنه! یحاال هم اومده و واسه من اخم ت م م
نگاهشددان  نیو نگ اریرا درآورد و رفت تو. مه شیبدون حرز کفش ها سددرمه

 یدر ممث کرد که سددرمه دسددتش را گرفت و او را تو یکردند. عطا جلو یم
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راحت شدد. دسدتش را دور کمر  الشیاز رفتن همه خ یوقت اری. مهدیخانه کشد
 برد. اطیانداخت و او را به خوش چسباند و به سمت ت ت کنار ح نینگ
 رون؟یب یر یم یدار یبه من بگ دینبا -

 ن داد و گفت:تما یسر نینگ
 زنگ نزنم! یخودت گفت -

 رخ او نگاه کرد و گفت: میبه ن اریبود. مه نییسرش پا هنوز
 !یزد یده بار زنگ م یروز یگفتم که جناب عال یاونو وقت -
 زد و گفت: یهم لب ند نی. نگدیخند و
 دمت؟ید یشد...مگه چقدر م یخب دلم تنگ م -

 گفت: یکرد و با بدجنس لبش او را نگاه یبا همان لب ند رو اریمه
 .یزنگ بزن یتون یبار م هیبه بعد اگه دلت تنگ شد  نیخب از ا یلیخ -

 ت ت نشست و باالخره نگاهش را باال آورد و گفت: یرو نینگ
 !یو حال ما رو بپرس یزنگ بزن دیاز امروز شما با گهینه د -
شرم زده ا و سرش را پا یخنده  صل  که اریانداخت. مه نییکرد و دوباره  هنوز ا

 مطلب را نگرفته بود گفت:
 زنه! یدلش تنگ شد خودشم زنگ م یهر ک -

 و گفت: دیکش یتمان داد و آه یسر نینگ
 ...یبرا یشه ول یدونم تنگ نم یدلت برا من که م -
 بار اخم کرد و گفت: نیدوباره سرش را باال آورد و ا و
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من رشددته ام  ؟شددنیم یچ میواحدا عمل ار؟یبرم دانشددگاه مه یحاال چطور -
 !هیبدن تیترب

 و گفت: دیکوب اریمه یپا یحالش را رو یمشت ب بعد
 توهه! ریهمش تقص -

 گفت: نیربط نگ یب یاز حرفا جیگ اریمه
 ؟یگ یم یدار یچ -
 او نگاه کرد و گفت: یبه سرتاپا و
 مگه چت شده؟ -

 نگران بود. نگاهش
 ...چرا حالت بد شده؟راستشو بگو!نینگ -
 ینیریظرز ش کیخانم با  نویبزند در سالن باز شد و م یحرف نمهیقبل از ا یول

خانم  نویبلند شددد و سددالم کرد. م اریآمدند. مه رونیو پسددت سددرش هم رها ب
 و گفت: دیرا ب*و*س نیرا به دست رها داد و نگ ینیریظرز ش

 ...زمیمبارکه عز -
 فت:کرد و گ اریخانم رو به مه نویکرد. م یمنگ به آنها نگاه م اریمه
 باشه... ریان شاا... که قدمش خ -

نان گ اریمه فت. م نیبود. نگ جیهمچ نده اش گر به نگ نویخ عد  نیخانم  و ب
 نگاه کرد و گفت: اریمه
 ...یجون بهش نگفت نینگ -

 تمان داد و گفت: یسر نینگ
 فمر کنم متوجه نشد! یگفتم ول -
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 خانم کرد و گفت: نویو بعد م نیبه نگ ینگاه اریمه
 ؟یچ متوجه -

 او گرفت و گفت: یرا جلو ینیریظرز ش رها
 !ندهیجناب سرگرد...پدر آ نیبردار -

اده اش افت یذهنش تمرار کرد و بعد انگار که تازه دوزار یکلمه پدر را تو اریمه
 گفت: نیگرد شده رو به نگ ییبا چشم ها

 تو... نینگ -
 کرد و گفت: یخانم خنده ا نویاز خجالت کبود شده بود. م نینگ
 تو...خانمت بارداره. یریگ یم ریبله پسرم...چه د -

 یکرد. باورش س ت بود. اصال برنامه ا ینگاه م نینگ یناباور به سرتاپا اریمه
نداشددتند. آن هم ا یبرا از  کیمنتظره. کدام  ریهمه زود و غ نیداشددتن بچه 

ست او بود که ا ریاتفاقات اخ شد. او که تا قبل از ا یمی نیبه خوا ص نیبا ال به ا
هان نگ ناگ قدریسددر درآورد و ا اش یزندگ یتو نیازدواج فمر نمرده بود  ر پ ن

 یولوکوچ نیاز کنارش بگکرد. حاال هم انگار ا هیرنگ شد که نتوانست مثل بق
شده وارد ا یعجول م ست هر جور  کم  اریشود. چهره بهت زده مه ایدن نیخوا

دون بار ب نیاول یارفت و بر نیباز شددد و دسددتش به سددمت نگ یکم به لب ند
 گرفت. شخجالت او را در مقابل جمع در آغو

 کرد بق کرده گفت: یکه داشت از پنجره نگاه م سرمه
 بفرما! بچه دارم شدن! -

 گفت: ردیکرد خنده اش نگ یم یکه سع یدرحال عطا
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 خوب اگه مشملت بچه است من... -
شتش را تو سرمه شت و م شد و دیشمم عطا کوب یبرگ  یدر حال. که عطا خم 

 خنده زد و گفت: ریکه شممش را گرفته بود ز
 ؟یخوب خودت گفت -
 ت ت نشست و گفت: یسرمه رو -
روز اونجا. پا در هوا موندم. نه  هی نجایروز ا هی نیمن خسددته شدددم از ا رین  -

 کردم. ریوسط گ نیمثل قبل دختر خونه ام نه زن شوهر دار...بابا ا
 انه او انداخت و گفت:ش ینشست کنارش و دستش را رو عطا

رو راه  یهر جور شددده عروسدد دیتا ع ؟یکن یم تیخب چرا خودتو اذ یلیخ -
 خوبه؟ میانداز یم

 سرش را باال گرفت و گفت: سرمه
 ؟یگ یراست م -

 و گفت: دیسرش را ب*و*س عطا
 گم! یمعلومه که راست م -
 ها؟ یقول داد -
 قول! -

 دیاو را گرفت و کش یدست هاو  دی. صورت عطا را ب*و*سدیاز جا پر سرمه
 و گفت:

 !میبگ کیتبر نیو نگ اریبه مه میبدو بر -
که داشددتند از اتاق  یخنده کنان بلند شددد و دسددت سددرمه را گرفت و وقت عطا

 شدند رو به سرمه گفت: یخارج م
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 اومده برام؟ شیسوال پ هی -
 ورجه ورجه کنان گفت: سرمه

 ؟یچ -
 عوض کرد؟ دوتا رو نیا یزمان بیشه ترت ینم -
 کدوم دوتا؟ -
 و بچه! یعروس -

 برگشت و داد زد: سرمه
 عطا!! -
 انیپا
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