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 درسا★

 .از روی دیوار پریدم پایین و کنار کشیدم تا دلسا روی سرم خراب نشه

طور که قیافش درهم بود، گفتدلسا هم با یه جهش پرید پایین و همون : 

 بابا دیواره یا قلعه آنکارا؟ -

کشیدم تا زودتر فلنگ رو ببندیم، گفتمکه دستشو میدر حالی : 

 !الکچری ترین خونه تهران! انتظار نداری که دورش حصار بکشن؟-

وئید و طول خیابون رو طی می کردیم، گفتدکه دنبالم میدرحالی : 

بینی؟ یکی مثل ما که یه آلونکم نداریم، یکی هم مثل این خیکی که نصف تهرانو کار خدا رو می -
 .صاحبه

که حسابی از محل جرم دور شدیم، راهمون رو ز اینبعد از پیمودن یک مسیر طوالنی و مطمئن شدن ا

 .به سمت پارکی که در اون نزدیکی قرار داشت، کج کردیم

هایی که جا حضور نداشت. پارک کوچیکی بود ولی به شدت زیبا. نور چراغظاهرا کسی غیر از ما اون
ه ساخته بودند که ذهن آدم ی موزاییکی قرار گرفته بودند، فضایی شاعرانبا فاصله از هم در اطراف جاده

ها غرق برد. اما انقدر وقت اضافی نداشتیم که بشینیم و ساعتهای دنیا میترین فیلمرو به سمت تراژدی

های خوب دنیا بشیمدر فکر و خیال . 
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های حاشیه سمت چمنپوزخندی به نیمکت خالی کنارم که زیر یکی از چراغ ها قرار داشت، زدم و به 
کرد و من هم از وقتی لسا هم دنبالم. بوی چمن خیس و خاک نم خورده مشاممو نوازش میپارک رفتم و د

تونه با ش. یعنی کی تو این دنیا میهای تازه هرس شدهیادم میاد عاشق بوی خاک بودم و طراوت چمن

خود نشه؟استشمام بوی خاک خیس خورده از خود بی  

اهم به لبخند بزرگ روی لبش گره خوردبا صدای شنگول دلسا چشمام رو باز کردم که نگ . 

 !خیلی بهت مزه داده رفتی تو هپروتا -

پشتیم رو با احتیاط روی زمین گذاشتم. این دختر خدای ضدحال زدن  ش کردم و کولهلبخند کجی حواله

 !بود

ر کنار دلسا روی چمنا ولو شدم و دستامو زیر سرم بردم. حس خوبی به خاطر بودنمون تو این جا و کا
موفقیت آمیزمون داشتم. استرس گرفتار شدنمون همیشه باهامون بود و رها شدن ازش حکم یه خوشی 

 .وصف ناپذیر رو برامون داشت

برگشتم سمت دلسا که دیدم اون هم نگاهم می کنه. ابروهام رو به نشونه ی "چیه؟" باال انداختم که نفس  

باالی سرمون دوخته بود، گفتکه نگاهش رو به آسمون سیاه عمیقی کشید و درحالی : 

 .امشب هم به خیر گذشت -

" ای گفتم و در حالی که به کوله م که روی زمین پخش بود نگاه می کردم، گفتماوم" کشیده : 

 .آره ولی از فردا باید دنبال آب کردنشون باشیم -

 :با لحن کالفه ای که انتظار شنیدنش رو داشتم، گفت

اون شارالتان هایی که باید دست به دامنشون بشیم به هم می خورهحالم از این قسمت ماجرا و  - ! 

خودمم همین حس رو داشتم. هیچ چیز منفورتر از رو به رو شدن با شرخرایی که هم به مالت نظرت 
ای هم مگه کار می تونیم بکنیم جز تحمل؟ اصال چاره دیگهدارن و هم به خودت وجود نداره ولی چی

 داریم؟

سراغ داری؟ راه دیگه ای -  

 :کف یه دستشو با حرص روی زمین کوبید و گفت

 .د همین اجبار لعنتیه که گند زده به زندگیمون -

می دونستم اگه دنبال این بحث رو بگیرم حاال حاالها نمی تونیم ازش دل بکنیم و حرف هم در این مورد 
زیاد برای گفتن داریم اما بخاطر خستگی و تنش عصبی که بهمون وارد شده بود تصمیم گرفتم سکوت 

هم از نظر روحی. کنم و اجازه بدم کمی مغزم آزاد باشه و آروم بگیره. هم از نظر جسمی خسته بودم و 
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اولی رو می تونستم یه کاری کنم ولی دومی رو هر چقدر بیش تر پیش می گرفتم، گسترده تر می شد پس 

 .سکوت، بهترین دارویی بود که می تونستم واسش تجویز کنم

*** 

تر دور خودم پیچیدمغلتی زدم و پتو رو بیش . 

نتری زدم یا واقعیتهکردم صدای چیزی میاد! نمیدونستم باز هم توهم فاحس می ! 

 .چشمامو باز کردم و گوشامو تیز

تر از اونی بودن که بشه خیال پردازی به حسابشون آورد. صدای کشیده شدن چیزی روی اصوات واقعی
داد. چشم هام رو ریز کردم و بعد چند لحظه خیلی آروم پتو رو از های شنواییم رو آزار میزمین گیرنده

شستمروم کنار زدم و سرجام ن . 

از فکری که تو ذهنم نقش بسته بود به شدت متنفر بودم و دوست داشتم حقیقت چیزی جز اون باشه، 

 .چیزی جز یه کابوس همیشگی، چیزی جز یه مزاحم سرگردون

ای چشم دوختم و سعی کردم فاصله ی احتمالی اون دادم و غضبناک به گوشهدندونام رو به هم فشار  
تر و وضوحش بیشتر شد، چوب دستی کلفتی که ی صدا کمند دقیقه که فاصلهصدا رو بسنجم. بعد از چ

همیشه باالی سرم قرار داشت رو برداشتم و با ابروهایی که به شدت تو هم گره خورده بود آماده ی 

 .رویارویی با اتفاقی شدم که چندلحظه ی دیگه رخ می داد

کرد کنار زدم. با این که ی رو که نقش درو ایفا میابدون این که سروصدایی تولید کنم آهن زوار در رفته

 :انتظارش رو داشتم ولی با دیدن موجود نحس مقابلم خون جلوی چشامو گرفت. با عصبانیت داد زدم

جا پیدا شده؟ راه گم کردی یا آدرس خراب شدت یادت ت اینخوای باز سر و کلههی مفنگی چی می -
 رفته؟

کرد با صدای کشدار و تو دماغی که فین فین میاال گرفت و در حالیبا شنیدن صدام گردن شلش رو ب

 :گفت

شی؟خوش.گله... چ..را..عصبان..ی.. می -  

دادم، داد زدمکه هولش میبا قدمای بلند خودمو بهش رسوندم و درحالی : 

. فهمیدی؟کنی. یه بار دیگه ببینمت حسابت با کرام الکاتبینهجمع کن کاسه کوزتو. میری گورتو گم می -  

خورد و سعی داشت تعادلش رو حفظ خاطر نیرویی که بهش وارد کرده بودم، تلو تلو میکه بهدر حالی

 .کنه، خندید که دندونای زشت و خرابش هویدا شد

 چقد عصبانی! حیف..ه این .. اعصاب ... خوش..گل نیست.. که .. خرد بش..ه؟ -
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با عصبانیت به سمتش خیز برداشتم که سریع برگشت و  چوبمو با یه حرکت نمایشی تو هوا تکون دادم و
سمت مخالفم شروع به فرار درحالی که با اون وضعیت اسفناکش سعی داشت بدوئه، راهش رو کشید و به

 !کرد. چه خوب فهمیده بود نباید با اعصاب متشنج من بازی کنه

ایده بود. کل زندگیم داشت تو نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم کمی از التهاب درونم کم کنم ولی بی ف

سوخترحمی این مردم میآتیش بی ! 

 :چوبم رو با عصبانیت پرت کردم رو زمین و داد زدم 

 !لعنت به این زندگی -

سابیدم، خیره شده بودم به جمشیدی که های تند و دندونایی که از شدت حرص و خشم روی هم میبا نفس

شدهر لحظه دور و دور تر می .  

چی شده؟درسا؟  -  

با شنیدن صدای دلسا، برگشتم سمت اتاقک کوچیک آجری که دیدم خواب آلود کنار در ایستاده و نگاهم 

کنه. سری تکون دادم و گفتممی : 

 .چیزی نیست. برو تو منم االن میام -

منگ تر از اونی بود که بخواد سوالی بپرسه. بدون هیچ حرفی پشتش رو بهم کرد و رفت داخل. نگاهم 
کشن، ی خونه بود که با هر باز و بسته شدن انگار که خنجر به جسمش میی در رنگ و رو رفتهخیره

هام نقش بسترفت. پوزخند تلخی روی لبش به هوا میصدای آه و ناله . 

ی نحس که خارج از شهر قرار داشت و شده بود تنها سرپناهمون. ی نه متری که نه، یه خرابهیه خونه
ای از های اسقاطی با چند متر فاصله در کنارمون وجود داشت وگرنه هیچ نشونهینفقط یک گاراژ ماش

خوردخونه و ساختمون در این اطراف، به چشم نمی . 

های رنگ نفسم رو سنگین بیرون دادم و بعد از برداشتن چوب دستیم، به سمت خونه حرکت کردم. دمپایی

ی به وضعیت اسفناک داخل خونه انداختمو رو رفتم رو جلوی در درآوردم و وارد شدم. نگاه . 

خورد، پوشیده شده کف اتاق با موکت خاکستری رنگ مندرس که بعضی جاها، اثر پارگی به چشم می

نیک و یخچال کوچیک زوار در رفته، سمت راست اتاق چیده شده بودبود. چندتا ظرف و یک پیک . 

یوار سیمانی پخش زمین شده بودن. مسیرم رو هایی که سمت چپ خونه، کنار درفتم سمت پتوها و بالش 
  .به سمت دلسا که به پهلو دراز کشیده بود و حرکاتم رو زیر نظر داشت، کج کردم

ای باالی سرم گذاشتم و سر جام دراز کشیدم. پتو رو تا گلو باال کشیدم و زل زدم به چوب دستیم رو گوشه

ای باال سرم. صدای آروم دلسا رو از کنار گوشم شنیدمسقف سیاه و ماسه . 

 درسا؟ -
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؟هوم -  

ولی انگار  نفس عمیقی کشید ولی چیزی نگفت. می دونستم حرف برای گفتن و درد دل کردن زیاد داره
داد. حال من هم مثل خودش بود و یا حتی بدتر از ای کفاف احساس واقعی درونیش رو نمیهیچ کلمه

اون. احساس می کردم سینم داره به خاطر این حجم از حرف ناگفته دریده میشه. تا کی قرار بود لب رو 

های نگفتم بکنم؟چال قبرستون حرفلب بذارم و وجودم رو مثل یه سیاه   

واسه همین لب باز کردم و اجازه دادم قسمت کوچیکی از حرفای تلنبار شده ته دلم، خودشون رو به 

 .زبونم برسونن

ساله؟ دخترایی که چیزی از دار دنیا ندارن، نه  ۱۹تا دختر  ۲فهمم واقعا. این همه بدبختی برای نمی -
خوشی و شادی. آخه این انصافه؟ دنیا خانواده دارن، نه پول دارن، نه خونه دارن، نه حتی سر سوزن دل

داره؟ به کجا می خواد برسونتمون که که همه داراییمون رو گرفت، چرا دست از سرمون بر نمی

 رضایت بده و از موضعش کوتاه بیاد؟ این همه سختی بس نیست؟ این همه سختی ارضاش نمی کنه؟

 :دلسا به دنبال حرفم نفس عمیقی کشید و گفت

خوره! این زدگی تو طالع ماست آجی. سعادت و کامروایی به گروه خونیمون نمیفلک این بدبختی و -
تونیم بکنیم. از در بیرونش زنه به حس و حالمون. کاریش هم نمیاولین باری نیست که جمشید گند می

رهزنه و میدونم چه خیری از ما دیده که هر چند روز میاد حالمونو بهم میکنیم از پنجره میاد. نمی . 

س میاد اینجا، لب موته میاد اینجا. مرتیکه مفنگی! خداشاهده امشب می خواستم خماره میاد اینجا، نعشه -

 .شرش رو از زمین بکنم که یه نفس راحت بکشیم ولی نخواستم بدبختی رو بدبختی بذارم

 :خندید و گفت

کاسه چه کنم چه کنم شه مهارت کرد. فقط تورو جون جدت، یه کاری نکن فردا تو سگ بشی نمی -

 .دستمون بگیریم

لحن بانمکش لبخند روی لبم آورد ولی چیزی نگفتم. چند دقیقه ای سکوت بینمون حکم فرما شد و بعد  
شدهای منظم دلسا شکسته میسکوت بینمون با صدای نفس .  

دونم ا. نمیهای مامان رو کرده بود، دل گرمِی بودن بابهوای دلم بدجور ابری بود. هوس مهر و محبت
شد که یک دفعه کاخ خوشبختیمون اینطور فرو ریخت که دیگه اثری از حس و حال خوبمون، باقی چی

ها و ها و این طرز زندگی رو فقط تو فیلمنموند. اگه مامان و بابا االن زنده بودن، قدم برداشتن تو این راه
د وجودمون حسش کنیمدیدیم، نه این که تو زندگی واقعیمون، با بند بنها میرمان . 

*** 

باالخره شبی که منتظرش بودیم بعداز کلی مس مس کردن و خون تو شیشه کردن از راه رسید. کاله 

 .مشکیمو تا باالی ابروم پایین کشیدم و کولمو روی شونم تنظیم کردم
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دستشو برگشتم سمت دلسا که دیدم سرپا ایستاده و داره با نگاهش عمارت رو به رومونو قورت میده. 
کشیدم که پرت شد روی زمین و نشست کنارم. در حالیکه به دوربین مخفی هایی که شناسایی کرده بودم 

 :اشاره می کردم، گفتم

ببین دلی االن نوبت توئه، همه دوربینا رو باید نفله کنی. عملیات انقراض نسل دوربینارو که انجام  -

 .دادی، یه تک بزن بیام

 :سرشو تکون داد و گفت

 .باشه خیالت تخت -

 :و بلند شد بره که دستشو کشیدم و برگشت سمتم

 .مواظب باش -

 :سری به عالمت "باشه" تکون داد و گفت

 .توام همینطور -

که منتظر جوابم بمونه، ازم رو گرفت و رفتو بدون این . 

ها به عمارت رو به روم دوختمالی بوتهبهنگاهمو ازش گرفتم و از ال . 

زیرنظر داشتم و شش دنگ حواسم به فضای اطراف بود که مبادا کسی سر و کله ش حرکات دلسا رو 
پیدا بشه. حس بدی داشتم، مثل همیشه! انگار با پای خودم می رفتم پای چوبه ی دار. این کار زجرم می 

اگه  داد و متنفر بودم از اجبار و ناچاری که به این جا می کشوندمون. اگه االن مامان و بابا زنده بودن،
یه مثقال انسانیت تو وجود بشر بود االن، این وقت شب، اینجا نبودیم! از یه زندگی پرمحبت و آرامش 

زار شرف داره بهش. ظاهرا مهریه که خورده رو پیشونیمون. دنیا اگه مارو رسیدیم به اینجا که لجن
جنگیم تا یستیم، انقد میخواست تست کنه؟ ولی ماهم که آدم تسلیم شدن نهاشو رو کی مینداشت بدبختی

 .باالخره دنیارو به ساز خودمون برقصونیم

*** 

 دلسا ★

ی بزرگ و مجلل عمارت. نگاهی به ارتفاعش انداختم که با برج از درسا جدا شدم و دویدم سمت دروازه

صاحابو انقدر بلند ساختهکرد! زیر لب فحشی به صاحبش دادم که این بیایفل برابری می .  

خیز برداشتم و پریدم سمت دروازه. با هر بدبختی بود خودم رو باال کشیدم و از حفاظ ها آویزون شدم. 
با  سرم رو چرخوندم سمت راست. یکی از دوربینا دقیقا سمت راستم، باالی دروازه تعبیه شده بود. 

تو این تاریکی خاطر رنگ مشکی لباسم، امکان تشخیصم به احتیاط رفتم سمتش و روی دیوار نشستم. 
ای مثل خودمشب کم بود، اما نه برای این دوربینای آخرین سیستم، برای یه بخت برگشته . 
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های موردنظرم شدم. همین مراحلو رو ابزارمو درآوردم و مشغول ور رفتن با دوربین و قطع کردن سیم
دیدم، همون باال سرجام دوربین بعدی هم پیاده کردم و خواستم از دیوار بپرم پایین که با چیزی که  ۴

 :میخکوب شدم. زیر لب غر زدم

کنه اینجا؟ی سارقین رو درمیاره، این سگ نحس دیگه چه غلطی میاین دوربینا پدر کل جامعه  - ! 

م رو از روی شونم برداشتم و سوسیسی که واسه این مواقع آماده کرده با کالفگی "نچ"ی گفتم و کوله
باره انداختم رو دوشم و با صدای نسبتا آروم شروع کردم به تحریک کردن م رو دوبودم، در آوردم. کوله

 !سگ نگهبان

پیس پیس، هی داگی. پاشو خبر مرگت واست غذا آوردم کوفت کنی. پاشو جمع کن خودتو. آخه تو  -
خوری؟ هی پاشو دیگهجا چه زهرماری میاین . 

که درست تو فرق سرش فرود اومد. با تکون آرومی که خورد، ذوق زده سوسیس رو انداختم سمتش 
سریع دستامو روی صورتم گذاشتم و با ترس منتظر هوار کشیدنش شدم ولی هیچ صدایی تولید نشد. 

کنه. با دستامو آروم از روی صورتم برداشتم که دیدم سیخ سرجاش نشسته و داره اطراف رو آنالیز می
ی بدبخت طوری حمله کرد کردنش. گشنه دیدن سوسیس آروم آروم بهش نزدیک شد و شروع کرد به بو
روم برم. این همه مال و منال، بعد این به سوسیس که باعث شد یه چشم غره اساسی به عمارت روبه

 !حیوون انقد باید نخورده باشه؟! تف به طمع

از فرصت استفاده کردم و پریدم از رو دیوار پایین. قبل از این که داگی متوجهم بشه، دوییدم سمت 
ها پناه گرفتم. گوشیم رو از توی جیبم در آوردم و مشغول گرفتن شماره ی ارت و پشت یکی از بوتهعم

 .درسا شدم

*** 

 درسا★

گوشی رو گذاشتم تو جیب شلوار جینم و از پشت درخت بیرون اومدم. نگاهی به اطراف انداختم و بعد از 
طور که سرم پایین بود با قدمای بلند ینمطمئن شدن از جو امن محیط، راه عمارت رو در پیش گرفتم. هم

به عمارت نزدیک شدم. وقتی به فاصله مناسب با درخت رو به روی عمارت رسیدم، دویدم و با یه پرش 
پای راستمو روی تنه ی درخت روی به روی عمارت قرار دادم و با تکیه گاه قرار دادنش، پریدم سمت 

زه باال کشیدم و با یه پرش بلند روی زمین فرود اومدم. با دروازه. خودمو از روی حفاظ های باالی دروا
صدای نفس های ضعیفی که به گوشم خورد، سریع نگاهمو به اطراف چرخوندم که روی سگ بزرگی 

ای خوابیده بود، متوقف شد. مطمئنا کار دلسا بودی ماسهکه رو چمنای کنار جاده . 

ازه قرار داشت. با کمک چراغ قوه کوچیکی که تو لبخندی زدم و رفتم سمت کنتور برق که کنار درو 
پاییدم تا دست داشتم، فیوز رو پروندم و عمارت در تاریکی مطلق فرورفت. همینطور که اطرافو می

های گل پنهان شده بود، عالمت دادم پشت کسی خرمو نگیره، رفتم سمت ساختمون و به دلی که پشت بوته

 .سرم بیاد
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فتیم. پشت در ورودی که رسیدیم کولمو از رو شونم برداشتم تا ابزارمو دربیارم ی ایوان رو باال رپله ۴

 .که یه کارت بانکی جلوم نمایان شد. برگشتم و یه نگاه عاقل اندر سفیه حواله دلسا کردم

 !چیه؟ خوشگل ندیدی؟ بگیر بازش کن دیگه -

 :دستشو کنار زدم و گفتم

چین خونه ای با کارت باز نمیشه؟! خونه یک نفهمیدی همآخه ابله بعد این همه تجربه بزرگ و کوچ -
 !مادر بزرگه که نیس

 :در حالی که کارت رو به جیبش بر میگردوند، چشم غره ای بهم رفت و گفت

 .باز اومدیم سر کار شریفمون تو پاچه گیر شدی؟ سگ هار -

ه در با صدای تیکی باز شد جوابی بهش ندادم و جلوی در زانو زدم. بعد حدود یه ربع ور رفتن، باالخر
که لبخند رو لب هر دومون آورد. سریع بساطمو جمع کردم و بعد از یه نگاه کلی ولی موشکافانه به حیاط 

 .بزرگ عمارت، آروم درو هل دادم و قدمی به سمت داخل برداشتم

د به کف با دیدن فضای داخل ساختمون که با وجود تاریکی باز هم مثل الماس می درخشید، فکم چسبی
ی بزرگی سمت چپ سالن زمین و سرجام میخکوب شدم. به عبارت واقعی یه قصر مجلل بود. آشپزخونه

سمت راست پذیرایی بسیار بزرگی با چند دست مبل سلطنتی قرار گرفته بود. رو به روی  قرار داشت و 

شدهایی به صورت مارپیچ به طبقه باال ختم میورودی هم، پله . 

و سرمو تکون دادم تا حواسم جمع شه. وقت واسه محو شدن تو زرق و برق اشیا نبود، به خودم اومدم 

 .برای همین با سر به دلی اشاره زدم "هر چی دم دستت بود باال بکش" و خودم هم مشغول شدم

داد، انداختم. زمان زیادی رو نشون می ۱:۰۰بعد از چند دقیقه نگاهی به صفحه ی ساعت مچیم که 
اید برمی گشتیم، به دلی اشاره کردم سریع باشه که با سرعت بیشتری شروع به درو کردن نداشتیم و ب

 .وسایل کرد

*** 

 دلسا★

نگاهم رو از تابلوی خیره کننده رو به روم که کنار پله ها نصب شده بود، گرفتم و مجسمه ی طالیی 
اشاره زد برم سمتش. در درخشید رو سوار کولم کردم که درسا بهم نسبتا کوچیکی که مثل الماس می

شدم، سعی کردم وسایل کوچیک ولی با ارزش رو کش برم. بهش رسیدم و با حینی که بهش نزدیک می
 :ذوق گفتم

 !خداییش انگار موزه س، محمدرضا شاه گوربه گور شده هم انقد عتیقه نداشت فک کنم -

و موزه س. حاال دست بجنبون آره ولی یه کله پوک داشت که شگفتی خلقت بود که جاش فقط و فقط ت -

 .دلی ، وقت تنگه
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 :به خاطر ضدحالی که به حال خوشم زد، با اعتراض گفتم

 بابا مگه نگفتی صابخونه خونه نیست، خدم و حشمشم رفتن؟ پس عجله واسه چی؟ -

کرد، گفتکه با نگاهش همه جارو متر میدرحالی : 

آره ولی دیدی که فقط یه نفر از خونه زد بیرون، طبق اطالعاتی که من دارم باید دونفر باشن، پس  -

 .یکیشون احتماال خونه س

س و با شنیدن این حرف مخم مثل قطار شروع به سوت کشیدن کرد! درسا چی گفت؟ یه نفر دیگه خونه
کنیم؟ما با خیال راحت داریم زندگیشو درو می  

کردم صدام باال نره، گفتمت شده و درحالیکه سعی میبا چشمای درش : 

دونی چقدر ریسک کردیم؟ گیر بیفتیم ست بعد ما هلک و هلک پا شدیم اومدیم اینجا؟ مییکی تو خونه -

 پوستمون کنده س! چرا بهم نگفتی دری؟

 :با خونسردی ذاتیش نگاهش رو بهم دوخت و گفت

 !احتمال هم داره خونه نباشه - 

نیت غریدمبا عصبا : 

 از کجا مطمئنی؟ -

 :متفکر نگاهی بهم انداخت و گفت

شهاگر هم خونه باشه چیزی نمی - . 

کشیدش و کارهای عجیب و غریبش داشت رو اعصابم خط میواقعا هم این خونسردی همیشگی . 

یه جوری حرف می زنی انگار بهت الهام شده که چیزی نمیشه! شانس خوشگلمون رو نمی شناسی؟ تا  -

 .االن هم که گیر نیفتادیم باید کالهمون رو بندازیم هوا

گم چیزی نمیشه! مطمئن باشمی -درسا . 

 :کال بحث با درسا بیش تر از این که آروم ترت کنه بدتر عصبیت می کرد. با کالفگی پوفی کشیدم و گفتم

 .من که سر از کارای تو درنمیارم ولی به فنامون نده خواهشا -

م سمت دکوری که پر از وسایل بود که دری مانع شد و گفت وقت نداریم و باید خواستم دوباره بر

 .بگردیم
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ها نصب بود، انداختم. المصب بد رو مخم نگاهی به تابلوی بزرگ و سلطنتی که روی دیوار و کنار پله
چرا  دونمرفت. نمیبود. از ابتدای ورودمون توجهم رو جلب کرده بود و رو مخم جت اسکی می

کردتونستم بیخیالش بشم. ابهتش تو همین تاریکی هم بدجور خودنمایی مینمی . 

 :دست درسا رو گرفتم و کشیدم سمت تابلو که گفت

 .کجا دلسا؟ بسه باید برگردیم -

کشوندمش، گفتمکه نگاهم به تابلو بود و دنبال خودم میدر حالی : 

گردیم ولی اول بریم سراغ این تابلوئهبرمی - ! 

*** 

 درسا★

 :با کالفگی گفتم 

خوای تو دهنت جا کنی؟ مگه تا همین چند لحظه پیش من بابا بیخیال شو، تابلو به این بزرگی رو می -
 .رو از ترس جونت نمی خوردی؟ خب بیا بریم دیگه

طور که مسخ تابلو بود جواب دادهمین : 

م می بینیم و میایمریس، میخوام برش دارم که بعدشم تا االن که چیزی نشده. یه لحظهنمی - . 

کشید و چشماش می درخشید. جلوی تابلو که رسیدیم دستمو ول کرد. با لذت و لبخند روی تابلو دست می

شدم ولی واقعا وقت نداشتیم. با کالفگی گفتممنکر زیبایی تابلو نمی : 

 !چیه؟ ندیدی مگه هم چین چیزی؟ عامون بزرگ که نیست انقدر محوش شدی -

 :با هیجان برگشت سمتم که کنارش ایستاده بودم و گفت

بابا دری مگه ندیدی تو همه فیلما پشت تابلو یه چیز خفنی وجود داره؟ بیا امتحان کنیم شاید شانسمون  -

 !زد یه چیز توپ صاحب شدیم

 :با این حرفی که از دهنش خارج شد، چشمام گرد شد. با صدایی که سعی می کردم باال نره، گفتم

  تو بخاطر این من رو تا اینجا کشوندی؟ دیوونه شدی دلسا؟ -

 .از دیوونگی توکه بدتر نیست آوردیمون تو دهن شیر  -

 :خواسم چیزی بگم که پیش دستی کرد و گفت
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شم. بابا باید یه بار امتحان کنیم ببینیم هیس هیچی نگو، خودتو بکوبی به در دیوار هم من منصرف نمی -

غلط بهمون دادن یا نه؟از بچگی اطالعات   

حرف زدن باهاش مثل کوبیدن میخ آهنی تو سنگ بود. هیچ چی بهش اثر نمی کرد. دست به سینه کنارش 
 :ایستادم و همراه چشم غره گفتم

خوای بکنی بکن فقط سریعهر کاری می - . 

با نیش باز کردم که دو طرف تابلو رو دست گرفت و با کالفگی به این کارای عجیب و غریبش نگاه می
کردم خل بازی دلسا تا قبل اینکه کسی سر برسه تموم بشه که با صدای آژیر حرکتش داد. دعا دعا می

بلندی که تو کل عمارت پیچید، قلبم از حرکت ایستاد. سرجام میخکوب شده بودم و هیچ واکنشی نمی 
به دلسا انداختم. صدای  کردم. شوک زده نگاهیتونستم نشون بدم. افت فشار بدنم رو به وضوح حس می

آژیر هر لحظه بلندتر میشد و قدرت تفکر من ضعیف تر. لعنتی اینجا آژیر نداشت که، من مطمئنم نداشت! 

 .تنها چیزی که تو ذهنم بود فرار بود، اگه گیر میفتادیم بدبخت بودیم

فتمکرد به سمت در کشیدم و گدست دلسا رو که سرجاش خشک شده بود و شوکه بهم نگاه می : 

 .بدو دلسا، فقط بدو-

کمتر از دو قدم برداشته بودیم که در ورودی با صدای بلندی بسته و قفل شد که باعث شد سرجامون 

 .بایستیم. صدای مضطرب دلسا به گوشم خورد

 !بسته شد -

با اضطراب نگاهی به اطراف انداختم که متوجه پنجره بزرگ سالن شدم. دستشو ول کردم و دویدم سمت 
ه ای که تو ضلع شرقی قرار داشت. حاال که در نبود باید از طریق پنجره فرار می کردیم ولی هر پنجر

ای نداشت. صدای آژیر هم کردم بشکنمش ولی فایدهدادم، سعی میشد. تکونش میکردم باز نمیکاری می

رم پریدبدجور رو مخم بود و تمرکزم رو بهم می زد که با صدایی که به گوشم رسید، رنگ از چه . 

*** 

 دلسا★

زد کم مونده بود از شدت ترس قالب تهی کنم. خیلی موقعیت بدی بود. یه چشمم به درسا بود که زور می
پاییدم که با صدایی که اومد احساس کردم زهرم تا پنجره رو باز کنه و با اون یکی چشمم اطرافو می

 .ترکید

 کی اونجاست؟ -

لرزید، به درسا که دستش رو پنجره خشک ایی از شدت ترس میآب دهنمو قورت دادم و با دست و پاه
شده بود نگاهی انداختم. میون صدای بلند آژیر بدون اینکه سروصدایی تولید کنم پاورچین پاورچین رفتم 

سمت درسا و کنارش ایستادم. تازه وقت کردم بگردم دنبال این موجود مزاحم که دست و پامون رو 
 ۲۵-۲۶ که موقع عر زدن آژیر روشن شده بودن پیداش کردم. یه پسر جوون  لرزوند. به لطف چراغایی
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ساله که باالی پله ها ایستاده بود و حرکتی نمی کرد. حتی نیم نگاهی هم به سمتمون نمی انداخت و 

 :نگاهش روی یه نقطه خشک شده بود. با استرس نگاهی به درسا انداختم و پچ پچ کنان گفتم

سمه اون باال وایساده؟ االن باید بیاد دخلمونو بیارهپس این چرا مثل مج - . 

کرد مثل خودم زمزمه وار گفتدرحالیکه با دقت به یارو نگاه می : 

 .کوره -

 :با عصبانیت برگشتم سمتش و با صدایی زمزمه وار گفتم

 مرض، االن وقت شوخیه؟ -

 :یه چشم غره توپ بهم رفت و گفت

گم کوره، نابیناس، روشنمی - ... 

باز شدن یک باره در هر دومون سه متر پریدم هوا و چسبیدیم به هم. یه پسر جوون و فوق العاده  با
 :خشمگین وارد شد. با عصبانیت نگاهی به اطراف انداخت و با دیدن ما، فریاد کشید

 چه خبره اینجا؟ -

تونستیم چیزی بگیم و فقط دست هم رو با طوری نعره زد که گوشم سوت کشید. نه من نه درسا نمی
شدتر میکرد و نزدیکاسترس می فشردیم، اون هم مثل یه ببر زخمی بهمون نگاه می .  

کنین؟کرین مگه؟ پرسیدم اینجا چه غلطی می -  

ت. آروم طوری که فقط خودم بشنوم، گفتدرسا چند لحظه مکث کرد و بعد یه قدم به سمت جلو برداش : 

 .جلو نیا، باید فرار کنیم -

قبل از این که بپرسم "چطور" دوید طرفش. با احتمالی که تو ذهنم نقش بست "وای"ی گفتم و دست 
به نمایش بذاره. آخه هیکل ظریف  خواد هنراشوراستمو کوبیدم تو پیشونیم. بدبخت شدیم! فکر کنم باز می

اون غول تشن درسا و هیبت ... 

پاشو آورد باال که یه لگد جانانه نثارش کنه که ظاهرا یارو فرزتر از این حرفا بود که مثل درخت وایسه 
و کتک بخوره. جای خالی داد و این شد شروع مبارزشون. به تکنیک و قدرت درسا ایمان داشتم ولی 

دادتای درسا رو یه جا قورت می ۳خب یارو با اون هیکل  . 

ها که اتفاقی بیفته با اضطراب چندبار به اطرافم نگاهی انداختم که روی پسری که رو پلهاز این قبل 

 !ایستاده بود، ثابت موند. فکر کنم باید خودم دست به کار بشم

*** 
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 درسا★

بیست تا آبدوریو پشت سر هم بهش زدم ولی لعنتی همه رو جا خالی داد. ورزش اصلیم جودوئه ولی از 
سرکایی که به بقیه رشته ها هم کشیدم، فن واسه پیاده کردن رو حریف زیاد دارم ولی این صدقه سری 

کنه یا جا خالی میده. ولی یه چیزی این وسط خیلی عجیبه! کمتر پیش میاد حمله یارو یا همه رو دفاع می
استفاده می کنم  کنه. خیلی رو حرکاتم دقیق شده و اکثرا میره تو کار دفاع. منم از همین شیربرنج بازیش

 .و باالخره از پا می اندازمش

 .چرخیدم و پای راستمو باال آوردم که بخوابونم تو صورتش که صدای دلسا متوقفم کرد

 !بسه دیگه -

سرجام ایستادم و متعجب برگشتم سمتش که با دیدن صحنه مقابلم چشمام از تعجب گرد شد! باالی پله ها 
گرفته بود زیر گلوی پسرکوره و با عصبانیت داشت پسر دومی رو ایستاده بود و چاقوی ضامن دارشو 

کردنگاه می . 

 !بروسلی شدن عوارض داره! حواست که هست؟ -

و با ابرو به پسری که زیر دستش بود، اشاره کرد. با این کار دلسا تو دلم جشن به پا شد. این شد یه پوئن 
دم. برخالف انتظارم که تصور می کردم االن مثبت واسه ما. برگشتم سمت پسره و پوزخندی نثارش کر

گیره، خیلی ریلکس دستشو برد تو جیب شلوارش و گوشه لبش باال سگ میشه و پاچه هر دومونو می
 !رفت. ابروی چپم باال پرید. چرا انقدر خونسرد؟

 :دلسا که این واکنش پسره رو دید، حلقه دستشو تنگ تر کرد و گفت 

دونی که االن زندگیش تو دستهای منه و تصمیمی که من برا داره نه؟ میظاهرا جونش واست ارزشی ن -

گیرم به تصمیم تو بستگی داره! ) و با ابرو به در ورودی اشاره کردآیندش می ) 

گزه؟دوباره سکوت و همون ژست قبلی. واسم خیلی جالب بود! این چرا ککشم نمی ! 

بود با عصبانیت گفت دلسا که این عکس العمل پسره به مزاجش خوش نیومده : 

 !چته؟ خالصش کنم یا دهنتو باز می کنی؟ -

پسره نگاه بی تفاوتی به دلسا و بعد به من انداخت و دست راستشو از تو جیبش بیرون آورد. رو به دلسا 

 :گوشیشو چند بار تکون داد و گفت

دونی که این چیه؟می -  

 :دلسا با تمسخر پوزخندی زد و گفت

وینچیه؟نکنه لئوناردودا -  
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 :پسره بدون اعتنا به لحن دلسا گفت

خواد اون موقع عربده کشیدناتو کنه! دلم میتا سه دقیقه دیگه پلیس دورتادور این خونه رو محاصره می -

  .ببینم

با این حرف پسره انگار یه پارچ آب یخ رو سرم خالی کردن. با ترس نگاهمو دوختم تو چشمای دلسا. 
پلیس؟ نه من نه دلسا اهل آدم کشتن نیستیم، این تهدید دلسا هم فقط قمپز در این پسره االن چی گفت؟ 

 !کردنه! اگه پای پلیس به اینجا باز بشه کمه کم دو سال باید آب خنک بخوریم

کرد از لرزش صداش جلوگیری کنه، گفتدلسا که انگار حالش از من خراب تر بود درحالیکه سعی می  : 

 ی..یعنی ..چی؟ -

 .پسره با بی تفاوتی شونه ای باال انداخت و رو مبل سلطنتی کنارش لم داد

می دونی که آینده ی شما االن توی دستای منه و تصمیمی هم که من برای آیندتون می گیرم به تصمیم  -

 .تو بستگی داره

س داد. از و پوزخند نیش داری چاشنی حرفش کرد و به دلسا خیره موند. دقیقا حرف خود دلسا رو بهش پ
خواست با دست های خودم از هستی تهدیدی که توی لحنش موج می زد حالم بهم می خورد. دلم می

کار کنیم؟ساقطش کنم. لعنتی، حاال باید چی ! 

*** 

 دلسا★

دستم زیر گلوی یارو لرزش کمی پیدا کرده بود. تصور دستبند خوردن و بازداشت شدن هم تنمو 
کردیم تو یه قوطی کبریت، بهزیستی که واسمون بهتر بود رفتیم و کز میلرزوند. اگه قرار بود میمی

کردم از شدت ترس و استرس کل بدنم یخ کرده و پمپاژ خون تو ولی حاال شده پلیس و زندان. احساس می
رگام متوقف شده. نگاهی به درسا انداختم تا شاید چیزی بگه ولی فقط با حالتی متفکر و در سکوت به 

شده بود و پوست لبشو می جوید. عکس العملی که انتظارشو داشتم زمین خیره . 

خونسردی به خصوص تو شرایط متشنج و حساس تو ذات درساست؛ برخالف من! من تحت تاثیر  

کنه ولی درسا نود و نه درصد یه حالت داره، خونسردشرایط حالتام تغییر می ! 

رو پسره. نشسته بود رو مبل و با گوشیش ور  وقتی دیدم از درسا آبی گرم نمیشه نگاهمو چرخوندم 
خوره. هیچی نگفت، هیچی نگفت وقتی هم دهنشو باز کرد دنیا رو آوار کرد رفت. حالم ازش بهم میمی

رو سرمون! صدا از هیچکس درنمیود. انگار این پسره زیر دستم عالوه بر بینایی، قدرت تکلمش رو هم 

 !از دست داده بود

رسا نگاهم میخ شد روش و منتظر شدم تا چیزی بگه و از این مخمصه نجاتمون بده. با باال اومدن سر د

 :بعد یه نگاه گذرا به ساعت روی دیوار، برگشت سمت پسره. بعد چند ثانیه تعلل گفت
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 .منظورتو واضح و صریح بگو -

 :پسره بعد از لحظه ای مکث برگشت سمتش و با پوزخند کمرنگش گفت

حرف بزنیدیر تصمیم گرفتی که  - ! 

 :درسا با انگشت شصت به ساعت میخ شده به دیوار پشت سرش اشاره کرد و گفت

دقیقه. االن تقریبا یه دقیقه از حرفت گذشته. بگو پیشنهادتو ۳گفتی  - . 

 :پسره با سر به من اشاره کرد و گفت

 !تا وقتی کارای چاله میدونیتونو تموم نکنید هیچ اتفاقی نمیفته -

فش پوزخند صدا داری زدم و گفتمبا شنیدن این حر : 

 ... هه، نکنه -

با اشاره دست درسا ساکت شدم. یعنی چی خب؟ خیلی خوش اشتها تشریف داره! خواستشو برآورده کنیم 

د برو که رفتیم؟ ما هم البد ببو گالبی هستیم که اونم بزنه زیر همه چی؟  . 

میدونی )!!( کارمون با هم تموم شه؟چه تضمینی وجود داره با تموم شد این کارای چاله  -درسا  

 :پسره با ابروهای باال پریده و پوزخند تمسخر آمیز رو لبش گفت

  !کار ما با هم تموم شه؟! با برداشته شدن چاقو فقط کار شما و پلیس تموم میشه -

 :به مرز انفجار رسیدم. با عصبانیت داد زدم

 ...برو ب -

کت شدم. دستم طوری دور دسته ی چاقو مشت شده بود که زد سابا فریاد درسا که اسممو صدا می
احساس کردم همین االن ممکنه تو دستم خرد بشه. این پسره خیلی فاز گرفتتش! چی فکر کرده با 

خودش؟! که با دو تا هالو طرفه که می تونه مجبورشون کنه ازش اطاعت کنن و بعد دبه کنه؟ کاش 

بیارم! ای کاش تونستم با این چاقوی تو دستم دخلشومی  ... 

*** 

 درسا★

وضعیت خیلی بدی بود. هرلحظه منتظر بودم صدای آژیر پلیس به گوشم بخوره. از طرفی هم 
خواستم پسره رو ول کنیم. برگ برندمون بود یه جورایی! البته با رفتارای خنثی این پسره به اینم نمی

لحظه این فکر از سرم گذشت که از کجا  شک دارم. فقط یک دقیقه تا اومدن پلیسها وقت باقی بود. یه
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اد سرمونو شیره بماله اما بی توجهی به حرفش هم یه ریسک بزرگ خومعلوم داره راست میگه و نمی
بود که آیندمونو نابود می کرد! نفس عمیقی کشیدم و چشمامو بستم، ظاهرا چاره دیگه ای نداریم. با باز 

 .شدن چشمام زبونم هم به حرکت در اومد

 !باشه، قبوله. جریان پلیس ها رو تموم کن -

 :ریلکس به پشتی مبل تکیه داد و پا روی پا انداخت. با گوشی تو دستش به پسره اشاره کرد و گفت

 .اول برادرم -

کنه که اول کی؟ هم حوصله و هم وقت کل کل نداشتم. کرد. چه فرقی میاین رفتاراش داشت عصبیم می
با کالفگی به دلسا اشاره کردم ولش کنه که اون هم با حالتی که کامال مشخص بود ناراضیه، دستشو 

ومد و روی مبل رو به ها پایین اکشید. پسره بعد از رها شدن از دست دلسا، آروم و با قدمای کوتاه از پله
  .رویی برادرش نشست

 !خب الوعده وفا. ما عمل کردیم، توام پای حرفی که زدی وایسا -

با اخم پررنگی که از اول بین پیشونیش خط انداخته بود، سری تکون داد و نگاهشو ازم گرفت. شماره ای 
 .گرفت و مشغول مکالمه شد. گوشامو تیز کردم

 الو مزدک؟-

... 

ا بهم انداخت و گفتنگاهی گذر : 

 حل شد اون مسئله -

... 

 نه نیازی نیست -

... 

 باشه -

... 

 آره، فعال -

گوشیشو از کنار گوشش پایین آورد و نگاهی بهم انداخت. مطمئن نبودم از کارش. ممکنه زیرآبی رفته 

دهان شیر باشه پس باید سریع از این جا بریم. حتی یه لحظه درنگ هم ممکنه نابودمون کنه، درنگ تو ! 



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

17 

 

که نگاهم به در بود گفتمکولمو رو دوشم تنظیم کردم و به دلسا اشاره کردم که راه بیفت. در حالی : 

 .درو باز کن -

 .اولین قدمو که برداشتم صدای نحس یارو به گوشم خورد

 کجا به سالمتی؟ -

 :بدون اینکه برگردم سمتش گفتم

 !هرجا به از اینجا -

داشتیم ولی هیچ خبری از باز شدن در نبود. دیگه واقعا تند به سمتش قدم برمینگاهم به در بود و تند 
اعصابم خرد شد. همه ی تنش های این چند دقیقه ناگهان سرباز کرد. برگشتم سمت پسره، با عصبانیت و 

 :صدای بلند گفتم

ختیارت. حاال چه دیگه چته؟ مگه نگفتی ولش کنیم؟) به پسر کوره اشاره کردم( بیا صحیح و سالم در ا -
کنی؟! باید حدس میزدم انقد مرد نباشی که رو حرفت وایسی! درو باز کن تا کاری نکردم مرگته دبه می

 ... صدای

با نشستن ساعدش رو گلوم محکم به در پشت سرم برخورد کردم و ابروهام از شدت درد تو هم گره 
نتی بهم خیره شده بود و نفس های تند خورد. با چشمایی که ازش خون می بارید، از فاصله ی چند سا

ش نشان از عصبانیت بیش از حدش بودشده . 

*** 

 دلسا★

دونستم دیگه به اوج عصبانیتش رسیده و ممکنه نتونه خودشو کنترل کردم. میبا ترس به درسا نگاه می
رش کنه. قبل این که بتونه آخرین جملشو تکمیل کنه، ساعد پسره نشست رو گلوش و با در پشت س

برخورد کرد. هی بلندی گفتم و چشمام از تعجب گرد شد. خواستم برم جلو پسره رو ازش جدا کنم و 
حسابش رو بذارم کف دستش که با دیدن چهرش درجا متوقف شدم. صورتش طوری سرخ شده بود که 

انگار هرچی خون تو بدنش بود تو صورتش جمع شده بود. چشماش انگار دو کاسه خون بود. نه 
خواد سر درسا بیاره، نه جرات جلو رفتن داشتم. درسا هم کم از پسره ونستم وایسم تا هر بالیی میتمی

نداشت. هر دو با چهره ای برزخی خیره شده بودن تو صورت هم. پسره درحالیکه تو چشمای درسا تیز 

 :شده بود، غرید

بذاری. فکر کردی من کی هستم انقدر بی ظرفیت نباش که وقتی هیچی بهت نمیگم پاتو از حدت فراتر  -
که بیای هر چی دیدی باال بکشی، تهدید کنی، پاتو از گلیمت دراز تر کنی و چیزی بهت نگم؟! نه خانوم، 
اشتباه به عرضتون رسوندن. تا تقاص تک تک کارا و حرفاتون رو پس ندین پاتونو از این خونه بیرون 

ذاریننمی ! 
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کرد. دست لحنش به قدری مصمم بود که خوف برم داشت. تصور موندن تو این خراب شده حالمو بد می

کرد تا دستش رو از گلوش دور کنه گفتدرسا نشست روی دست پسره و درحالیکه تقال می : 

 کنم. پس هارت وبینم هوا برت داشته. شده باشه با خاک یکسانت کنم تا بتونم برم، اینکارو میمی -
 .پورت الکی نکن و ولم کن

دیدن صورت مایل به سرخ درسا که نشونه ی سخت نفس نشیدنش بود، به حرکت وادارم کرد. هر چه باد 
آباد، درگیری با اون غول تشن از به خطر افتادن جون خواهرم که بدتر نیست. خواستم برم سمتشون که 

 :ناگهان پسره به سمتم برگشت و با عصبانیت غرید

ه قدم، فقط یه قدم دیگه جلوتر بیای هیچ ضمانتی وجود نداره فردا گوشه علف دونی نباشیداگه ی - . 

درسا با شنیدن این حرف درحالی که تقال می کرد تا خودش رو از دست پسره رها کنه، با عصبانیت 
 :گفت

ش اونور دیم. ولم کن. بکخوای؟ هر چی برداشتیم بهت پس میولم کن لعنتی. چی از جونمون می -دری

 .دست کثیفتو

پسره چند ثانیه ای به تقالهای درسا نگاه کرد و سرانجام با پوزخندی ولش کرد و قدمی به عقب برداشت. 
درسا به محض رها شدن نگاه پر نفرتی به پسره انداخت که جوابش فقط پوزخندی بود که عمیق تر شد. 

کرد که دنبالش برم و خودش به سمت در دست راستش رو به بند کوله ش گرفت و با سر اشاره ای بهم 
برگشت اما به محض این که قدم اول رو برداشت در به طور خودکار باز شد که باعث شد قدم های من و 

درسا متوقف بشه. با دیدن سگ بزرگی که مقابل در ایستاده بود و ظاهرا آماده بود تا با دریافت کوچک 
ی داد. نگاه نگرانم رو به درسا دوختم که با دیدن شدت ترین دستوری دست به کار بشه، گوش تکون م

 .باال و پایین شدن قفسه ی سینش حتی از روی سویی شرتش فهمیدم بدجوری برزخی شده

**** 

 درسا★

خیلی موقعیت ها تو زندگیم پیش اومده بود که اعتراف کرده بودم مثل خر تو گل گیر افتادم ولی امشب 

و روانی افتادن بدترین عذابیه که می تونه تو زندگی شامل حالت باشه فهمیدم گیر یه آدم زبون نفهم . 

نگاهم رو از سگه گرفتم و با عصبانیت آمیخته به کالفگی دستی به صورتم کشیدم. دروغ نیست اگه بگم 
داشتم منفجر می شدم. به حدی از جنون رسیده بودم که این خونه ی نحس رو روی سر صاحبش خراب 

مت در برداشتم که سگ بزرگش قدمی جلو اومد و پارس بلندی کرد که قدم هام در جا کنم. قدمی به س
متوقف شد. بدنم از شدت عصباینت می لرزید و دستام به شدت مشت شده بود. مگه میشه بدون لت و پار 

 شدن از کنار این سگ وحشی رد شد؟

که گمون نکنم موفق شده باشم، به در حالی که سعی می کردم لحنم آروم و تا حدودی مسالمت آمیز باشه 
عقب برگشتم اما به محض دیدن پوزخند منفور پسره که دست به جیب نگاهم می کردم تمام تالشم مبنی 

 .بر آروم بودن به هدر رفت و صدای فریادم تو فضای خونه منعکس شد
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ه خودت دزد و چه مرگته؟ مگه من نگفتم هر چی برداشتیم بهت میدم پس چرا انقدر فاز گرفتت واس -
پلیس راه انداختی؟ زبون آدمیزاد حالیت نمیشه یا سرت درد می کنه واسه این مسخره بازیا؟ چرا انقدر 

 زبون نفهمی آخه؟

 :پسره قدمی به سمتم برداشت و درحالی که انگشت اشاره ش رو تهدیدوار مقابلم گرفته بود، غرید

رخت سر بی عقلت رو به باد ندادهدفعه بعد حرف دهنتو مزمزه کن بعد بزن تا زبون س - ! 

 :خواستم چیزی بهش بگم که پیش دستی کرد و با همون لحن تهدیدوارش ادامه داد

حواست که هست، حقت نیست که االن اینجا باشی، باید کت بسته تحویل پلیس می دادمت تا بفهمی هر  -
رو که کنسلش کردم ادامه بدم و  چیزی یه بهایی داره. ولی اینو بدون، هر وقت که بخوام می تونم کاری

 .به جرم دزدی بندازمت گوشه زندان پس سعی کن به زندگیت جفتک نپرونی

خواست یه مشت حروم صورتش کنم ولی حیف که کارم بهش گیر بود. دروغ چرا، هر جمله که دلم می
و رفتارهایی  از دهنش بیرون می اومد هم رو اعصابم خط می کشید و هم باعث وحشتم می شد. با کارها

که ازش دیدم مطمئنم انقدر دیوونه هست که زندگیمون رو به باد بده. چند دقیقه پیش نزدیک بود گیر 
ها بیفتیم و حاال دست یه سادیسمی متوحش اسیریم. اصوال تو زندگی هر آدمی بد و بدتر هست تو پلیس

 .زندگی من فاجعه و فاجعه، هر دوهم با دوز باال

ت و بعداز این که آروم چیزی بهش گفت، با دست به در اشاره کرد و خودش جلوتر رف به سمت برادرش
حرکت کرد. ابروهام تو هم رفت. متعجب برگشتم سمت دلسا که دیدم اونم از این کارش تعجب کرده. 

 یعنی چی؟ آزادیم االن؟

 !سریع -

نبالش راه افتادیم سمت با صدای پسره نگاهمو از دلسا گرفتم و چشمام رو با حرص روی هم فشردم. د
در. سگش از جلوی در کنار کشید و همراه صاحبش از پله ها پایین رفت. نگاه پر نفرتی به هر دوشون 

های ایوون بزرگ پایین اومدیمانداختم و با دلسا از خونه خارج شدیم و از پله . 

شده بود درست مثل یه های حیاط بزرگشون روشن شده بود. حاال که با وجود نور همه چی نمایان چراغ
ای که ی باریک ماسههای گل. یه جادههای سر به فلک کشیده، انواع و اقسام بوتهرویا بود. درخت

کرد. مقابل ایوون، یه حوض بسیار بزرگ و آب نمای دروازه رو به محوطه ی جلوی خونه وصل می
محیط رو حتی تو خواب هم ندیده هر انسانی رو به خودش خیره می کرد. این  مجللی قرار داشت که چشم

 .بودم

 .حواستون کجاست؟ دنبالم بیاین -

با این حرفش به خودم اومدم و نگاهم رو به مسیری که داشت می رفت دوختم. به سمت پشت ساختمون 
بود ولی برای چی میره اون سمت؟ خواستم فریاد بزنم که "کجا داری میری؟" ولی وقتی متوجه 

خودآگاه بهم دوخته شد. آب دهانم رو قورت دادم و نگاهی به دلسا انداختم. شاید وضعیتمون شدم لبام نا
بشه از این موقعیت استفاده و فرار کرد. دوباره نگاهم رو به سمت پسره چرخوندم که بی توجه به راهش 

 ادامه می داد. استرس گرفته بودم، می ترسیدم متوجهمون بشه. سریع به دلسا که کنارم ایستاده بود



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

20 

 

عالمت دادم و بی صدا، چند قدم به عقب رفتم. همزمان با برگشتمون به سمت عقب و آماده شدن برای 
فرار، صدای پارس بلندی به گوش رسید و چند لحظه بعد جثه ی بزرگ سگه مقابلمون نمایان شد. با 

فسم تو سینه دیدن حالت آماده به حمله و دندونای تیزش که از بین لب های گنده ش بیرون زده بود، ن

 .حبس شد

 :دلسا خودشو بیش تر بهم نزدیک کرد و همونطور که نگاهش به سگه دوخته شده بود، زیر گوشم گفت

 موندگار شدیم نه؟  -

چشمام رو با حرص روی هم فشردم و دستام از شدت عصبانیت مشت شد. هم من هم دلسا می دونستیم 

ولی به زبون آوردنش منو تا مرز انفجار پیش می بردجواب این سوال با توجه به چیزی که دیدم مثبته  . 

صدای پسره از فاصله ی نسبتا نزدیکی باعث شد به عقب برگردم که دست به جیب با اخم عمیقی که 
 :روی پیشونیش خط انداخته بود، نگاهم می کرد

 .نه، ظاهرا با شما نباید به زبون خوش حرف زد که لیاقتش رو ندارید  -

که من یا دلسا فرصت نشون دادن واکنشی رو داشته باشیم، موبایلش رو از جیبش بیرون آورد قبل از این
ی من و دلسا به سمت هم برگشت. دلسا آب دهانش رو قورت داد و مثل زدهکه همزمان نگاه وحشت

 .فشنگ به سمت پسره پرید

 .باشه، باشه هر چی تو بگی  -

ش بکنه گوشی رو کنار گوشش نگه داشت و گفتپسره بدون این که اعتنایی به : 

 .دیگه حناتون واسه من رنگی نداره  -

خواست اصرار کنم و التماس که زنگ دلسا به سمتم برگشت و نگاه ملتمسش رو بهم دوخت. ازم می
 شد از خودم بدم بیاد چه برسه بهنزنه؟ من به این پسر غد و یه دنده التماس کنم؟ حتی فکرش هم باعث می

 .انجام دادنش

 !درسا  -

زد. چشمامو با حرص بهم فشردم و سعی کردم راه حلی برای خالص دلسا بود که با حرص صدام می

 .شدن از این مخمصه پیدا کنم اما انگار همه ی درها به روم بسته شده بود

 .باشه، هر چی تو بگی  -

سعی کردم غرور و لجبازیم رو پس  خودم هم با شنیدن حرفی که از دهنم بیرون پرید تعجب کردم اما 

 :بزنم، آیندم تو خطر بود. قدمی جلوتر رفتم و با هر زحمت و ذلتی که بود، گفتم

 .لطفا قطع کن. هر چی تو بگی  -
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هر کلمه ای که از دهانم خارج می شد تیغی میشد و روی جای جای بدنم می نشست. من داشتم به این 
و اون هم که می دید همه چی به نفعشه بیشتر می تازوند. از این پسره اصرار میکردم که بهم رحم کنه 

شد خوار شد؟تر هم میبیش ! 

گوشی که از کنار گوشش پایین اومد صدای آزاد شدن نفس حبس شده ی دلسا رو شنیدم. سری به عالمت 
و ی تاسف تکون دادم. تاسف برای خودم و این حماقتی که تو زندگیم مرتکب شدم. با شنیدن لحن جد

کشیدهاش هم برامون خط و نشون میآمیخته به تهدیدش نگاهم رو بهش دوختم که حتی چشم . 

جا هیچ خوام بدونید بودنتون اینکنم فقط میفقط کافیه یه بار دیگه پاتونو کج بذارید! تهدیدتون نمی  -
ی یه حدی داره وقتی سودی واسه من نداره که هر بار با رفتارتون کنار بیام و ازش بگذرم. صبر هر آدم

شه چیزی که نباید بشه. حاال انتخاب با خودتونه، هنوز هم دیر نیست که به به سرحدش برسه می

 .نیروهای پلیس زحمت بدید

کردم یه گوشم در باشه و یه گوشم دروازه تا هیچ کدوم از کلماتش به وجودم رسوخ نکنه و سعی می
های چند دقیقه قبلش مثل موریانه وجودم رو هم حرفطوری باعث به سقف رسیدن آمپرم نشه. همین

که دوباره چیزی هم بخواد بهش اضافه بشهخورد چه برسه به اینمی .  

حرف مسیر منتهی به پشت ساختمون رو که هیج جوابی بهش بدم، نگاهم رو ازش گرفتم و بیبدون این
با این تفاوت که این دفعه سگش درست در پیش گرفتم که با دیدن این حرکتم خودش جلوتر به راه افتاد 

  !پشت سرمون بود

 :با وارد شدن به محیط باغ مانند و نسبتا تاریک پشت ساختمون سرجام ایستادم و با کالفگی گفتم

 کجا میریم؟ -

 :پسره که جلوتر از ما قدم برمی داشت، به سمتم برگشت و گفت

فهمیخودت می - . 

میره بهمون بگه کجا داره ریم پس میآدم داریم پشت سرش راه میفهمی؟! ما که مثل یعنی چی خودت می
برتمون؟می  

 :با عصبانیت داد زدم

بری، دیگه یه قدم هم جلو نمیامفهمی؟ تا نگی مارو کدوم قبرستونی میچی چیو خودت می - . 

لرزید، انداخت و با پوزخند گفتنگاهی به سرتا پام که از شدت خشم می : 

چند لحظه پیشم رو دوباره فراموش کردین، نه؟ هوس کردین هوای بازداشتگاه به  هایفکر کنم حرف -

 سرتون بخوره؟

از شدت عصبانیت به مرز انفجار رسیدم. نقطه ضعف خوبی دستش داده بودیم. دور دور اون بود و تا 
یر اون رسید، اطاعت بود چون در غذاشت. تنها راهی که به عقلم میتازوند و کم نمیتونست، میمی
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ها،  صورت بیچاره بودیم. از این مخمصه شاید می تونستیم راه نجاتی پیدا کنیم ولی از چنگال پلیس

 !هرگز

قدم اول رو که برداشتم سری به عالمت تاسف تکون داد و به راهش ادامه داد. مطئنم از چشمام آتیش می 
کنمهای خودم، خفش میبارید. من که باالخره یه روز با دست . 

ی ساختمون کوچیکی ایستاد و با کلیدی که از جیبش درآورد، قفل در رو باز کرد. با دست راست، جلو

 :در رو هل داد و بهمون اشاره کرد بریم داخل. نتونستم زبونم رو کنترل کنم و پرسیدم

 اینجا دیگه کجاست؟ -

دونی که چرا؟اینجا تو حق سوال پرسیدن و بدقلقی نداری. می -  

و حق به جانب بهم خیره شد. با خشم نگاهمو ازش گرفتم و وارد اون ساختمون شدم. دلسا هم پشت سرم 
وارد شد. قدمی جلوتر از در ایستادم و نگاهمو دور تا دور فضای داخل ساختمون چرخوندم. با دیدن 

هر چیزی شباهت  وسایل و اشیایی که کنار هم چیده شده بود، فهمیدم داخل انباری هستیم ولی اینجا به
داشت جز انباری! یه ساختمان حدودا سی متری با در و دیوار گچی و وسایل کوچیک و بزرگی که تو 

خوردگوشه و کنارش به چشم می . 

با صدای قفل شدن در سریع به خودم اومدم و هجوم بردم سمتش و شروع کردم به تکون دادن در. وقتی 

زدم دیدم کوچیک ترین تکونی نمی خوره فریاد :  

 چرا درو بستی؟ زود باش بازش کن. هی با توام. آهای! کجا داری میری؟ -

ها پیدا بود، تصویر پسری بود که با بی اعتنایی، مسیر مخالف رو به اما تنها تصویری که از پشت شیشه
 فایده بود، انگار هیچ صدایی تو این عمارتکرد. هر چی به در کوبیدم بیسمت ساختمون اصلی طی می

شد که بخواد توجه پسره رو به خودش جلب کنهتولید نمی . 

با کالفگی "اه" ای گفتم و برگشتم سمت دلسا که خیلی وقت بود صدایی ازش در نمیومد. زبون هر دومون 

 .رو خوب کوتاه کرده پسره

ل شده! م رو به دیوار رو به رو دوختم. یه اتاق با در قفی لبم رو به دندون گرفتم و نگاه خیرهگوشه
چطور باید بریم بیرون؟ از این چهار دیواری چطور می شه خالص شد؟ فکر کنم باید قاشق دست بگیریم 

 !و تونل بزنیم ولی افسوس که قاشق هم نداریم

کرد انداختم و گفتمی انباری رو آنالیز مینگاهی به دلسا که مقابلم ایستاده بود و گوشه به گوشه  : 

این منجالب بیایم بیرون باید یه نقشه بکشیم از - . 

نگاهش رو من ثابت موند. پوفی کشید و رفت سمت دیوار رو به رو. نشست و درحالیکه زانوهاشو در 

 .آغوش کشیده بود، به دیوار تکیه داد
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بینی چطور غل و زنجیرمون کرده؟ مرتیکه انگار قوم مغولو به اسارت ای آخه؟ مگه نمیچه نقشه -

 .گرفته

کشیدم، جواب دادمداختم و درحالیکه بین وسایل سرک میشونه باالیی ان : 

تا ابد که قرار نیست تو این خراب شده بمونیم. باید یه فکر اساسی بکنیم که سریع فلنگو ببندیم. ممکنه  -
 .یارو بدقلقی کنه و کار دستمون بده

 .با صدای متعجبش، دست از کنکاش وسایل کشیدم و برگشتم سمتش

ندرسا کوله هامو - ! 

هامون خیلی وقت بود رو دوشمون نبود و این سرعت عملی که دلسا تو آپدیت شدن داره، ستودنیهکوله ! 

ها که چیزمیزای خودشون بود که موند دست صاحبش. مهم گوشیامونه که همراهمونهتو اون کوله - . 

 .نه -

 :با شنیدن جوابش متعجب و با چشمای گرد شده گفتم

گوشیت همیشه پیشت باشه؟نه؟ تو مگه قرار نبود  -  

شونه باالیی انداخت و چیزی نگفت. سری به عالمت تاسف تکون دادم. واقعا در مقابل این شیرین 
ای نمیشه کردهای دلسا، جز حرص و خودخوری کار دیگهکاری . 

فکر کنم نزدیک صد بار بهت گفتم اون ماسماسکو از خودت دور نکن که وقتی افتادیم تو هچل یه  -

بکنیم. حاال باز خوبه گوشی من دست تو نبودغلطی  . 

دستی به جیب شلوار جینم کشیدم به امید لمس گوشیم ولی وقتی دستم با هیچ شیئی تماس پیدا نکرد، با 
هام که باعث شد دلسا گشتن جیبچشمای درشت و قیافه شوکه نگاهم رو به دلسا دوختم و شروع کردم به 

 .با تعجب بگه

 چی شد؟ -

م زده بودسرجام خشک . 

 .گوشیم نیست -

ش دوچندان شدتعجب چهره . 

گی دست خودت بود؟مگه نمی -  

 :با کالفگی گفتم
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 .آره ولی االن نیست -

ای که با اون یارو غول تشنه بهم تحمیل ی جانانهبا یادآوری پرش بلندی که از روی دیوار داشتم و مبارزه

 .شده بود، آه از نهادم برخاست

 .وای! فکر کنم یه جا از جیبم افتاده -

خیالی گفتنفس عمیقی کشید و با بی : 

خواستی زنگ بزنی که بیاد نجاتت بده؟خیالش بابا. حاال اگه دستت بود مثال به چه اسپایدرمنی میبی -  

ای مکث سری تکون دادم و هیچی نگفتم. حق با دلسا بود. من کی رو داشتم که بهش زنگ بزنم با لحظه
 بیاد و از مخمصه نجاتم بده؟ کی رو داشتم جز دلسا که خودش هم االن مثل من تو دام افتاده بود؟

 :دستهامو که محکم بسته شده بودن تکونی دادم و با کالفگی گفتم 

 !اه تو روحت. زندان گوانتانامو انقدر تدابیر امنیتی نداره -

 :دلسا خندید و گفت

جا، حاال افتادیم شد؟ به امید تامین خرج و مخارجمون اومدیم این یکردیم و چولی خدایی چی فکر می -
 .تو قفس

 .دست از تقال کشیدم و چپ چپ نگاهی بهش انداختم

 بعد اون وقت سر منشا این بدبختی دست کیه؟ -

 :خندید و گفت

 بابا خواستم ببینم جریان فیلما واقعیه یا نه؟ -

طراب زده مخش تاب برداشته. اول باید یه طوری از شر نفسمو محکم بیرون دادم و چیزی نگفتم. اض

های لعنتی خالص شیم، انگار دور مخم پیچیده شده که قوه ی تفکرم رو از کار انداختهاین طناب . 

ای از بین وسایل بیرون زده بود، چشمامو دورتا دور وسایل چرخوندم که روی صفحه آهنی که گوشه

غزم زده شد که باعث شد سریع بدوم سمتش و پشت بهش بشینمثابت موند. با دیدنش جرقه ای تو م . 

کنی؟چی کار می -  

ش تنظیم کردم و شروع کردم به بدون اعتنا به سوالش، طنابی که دور دستم پیچیده بود رو، رو لبه
ای هم داره یا نه ولی  سابیدن. پشتم بهش بود و نمی دیدم دارم چه کار می کنم و این کار اصال فایده

فایده هم نباشهدوار بودم بیامی . 
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کردم ولی باالخره با افتادن طناب از دور کارو میدونم چند دقیقه بود که زیر نگاه کنجکاو دلسا ایننمی
رو پوشوند. نگاهی به مچ دستم که قرمز شده بود انداختم و لبهامدستم فهمیدم موفق شدم. لبخند بزرگی 

 .زیر لب به یارو بد و بیراه گفتم

مالید، گفتکه مچ دستشو میم سمت دلسا و دستاشو باز کردم. در حالیرفت : 

 .آخیش دنیا چقد قشنگه. انگار تو قوطی کبریت بودم -

ای نشستم. سرمو به دیوار تکیه جوابی بهش ندادم و فرشی که گوشه اتاق قرار داشت و پهن کردم و گوشه

 :دادم و گفتم

 .دلسا باید سریع یه نقشه بکشیم -

با دیدن من و موقعیتم به سمتم اومد و یه طرف فرش ولو شد. کفشاشو گذاشته بود زیر سرش و  دلسا

هاشو رو سینه قالب کرده بود. پامو دراز کردم و سیخونکی به پهلوش زدمدست . 

 .بد نگذره بهت؟ اینجا جای ریلکس کردن نیست، پاشو اون مغز فندقیتو به کار بنداز ببینم -

ی محکمی به پام زد و گفتبا دست راست ضربه : 

 .قبل این که پاتو مثل قمه فرو کنی تو تن و بدن آدم کفشاتو درار -

ای بهش زدم و گفتمی دیگهضربه : 

 .ببخشید که با تشریفات نبود -

 :نیم خیز شد و برگشت سمتم. با حال زاری گفت

  .جون عمت بذار فعال بخوابیم درسا -

 :چشمامو درشت کردم و گفتم

 .ینی چی بخوابیم؟ انگار هنوز نفهمیدی کجاییم! اینجا که جای خواب و ریلکس کردن نیست -

 :بی توجه به حرفم دوباره دراز کشید با چشمای بسته گفت

کنه. این یارو هم االن کپه مرگشو گذاشته و نمی تونه کاری کنه. بابا خداوکیلی خستم. مخم کار نمی -

کشیمبخواب فردا نقشه می . 

ای بهش زدم و گفتمی نسبتا محکم دیگهحرص ضربهبا  : 

 .خاک بر سر بی مصرفت -
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 .بدون این که به روی خودش بیاره، خوابید

کرد، نه به االن که شه. نه به یه ساعت پیش که داشت شلوارشو گلبارون میاز این بشر هیچ آبی گرم نمی
انگار داشتم نیمی از قدرت تفکرم رو از  خواست بخوابهبا بلدوزر نمیشه جمعش کرد. حاال که دلسا می

دادم. هم خسته بودم و هم فشاری که تو این چند دقیقه بهم وارد شده بود، مخم رو فلج کرده بود. دست می
اگه دلسا حاضر بود بیدار بمونه تا فکرامونو روی هم بذاریم و به یه راه چاره برسیم خوب بود ولی بدون 

هایی به نتیجه برسمتونستم تندلسا عمرا اگه می .  

کفشامو درآوردم و جفت شده گذاشتم کنار سر دلسا. من هم کنارش دراز کشیدم که چشمم خورد به المپ 
روشن باالی سرمون. تو روشنایی خوابم نمی برد ولی کی حال داره بره خاموشش کنه؟ حوصله نداشتم 

ایین کشیدم و سعی کردم بخوابمبگردم دنبال کلید برق. کاله مشکیمو با بدبختی تا روی چشمم پ . 

〰〰 

با صدای چرخیدن کلید تو قفل چشمام از هم باز شد و چند لحظه طول کشید تا به طور کامل لود شم ولی 
کردم اون پسره محض دریافت وضعیتمون یه ضرب سرجام نشستم و تیز شدم رو در. خدا خدا میبه

آوردمنباشه، وگرنه فکشو پایین می . 

ای سینی به دست وارد شد. تا نگاه منو رو خودش دید، سینی رو مقابلم رو زمین ساله ۵۰مرد تقریبا 
 .گذاشت

 .آقا گفتن این صبحانه رو واستون بیارم -

 :نگاهی به سینی حاوی نون و پنیر و یه بطری آب انداختم. پیرمرد رو مخاطب قرار دادم و گفتم

خاصیتتون کجاست؟اون آقای بی -  

جب نگاهم کرد و بعد لب گزید و گفتپیرمرد اول با تع : 

زنین ولی هر چی دونم شما برای چی این حرفو مینگو دخترم. آقا خیلی مرد نازنینی هستن. من نمی -
چسبهها به آقا نمیباشه، مطمئن باشین این وصله . 

! همه ی هفت خط نازنینه؟هیچ کاری نتونستم بکنم جز این که بر و بر مثل بز نگاهش کنم! اون پسره

 حرفاش رو در وصف کسی گفت که عامل بدبختی االن ماست؟

زنم سری تکون داد که نفهمیدم از روی تاسف بود یا سرزنش. از در رفت پیرمرد وقتی دید حرفی نمی

 .بیرون و دوباره قفلش کرد

 .صدای کلید تو قفل مثل سوهان روحم بود و روانم رو خراش می داد

گرفت. دلسا رو بیدار کردم و با هم مشغول خوردن شدیم. زندانی شدیم با شنیدن سمفونی شکمم خندم 
 .درست، ولی قرار نیست که از گرسنگی بمیریم
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هام رفتم سمت در. کمی در بطری رو بستم و گذاشتمش تو سینی. از جام بلند شدم و بدون پوشیدن کفش

یا نه تکونش دادم و از پنجره ی حفاظ دار سرک کشیدم ببینم کسی بیرون هست . 

ای ی ماسهزد، فقط دار و درخت و گل و بلبل بود. برخالف حیاط جلوی عمارت که جادهخر پر نمی 
زنیدم میبرای رفت و آمد داشت، این پشت هیچ راهی برای عبور و مرور نبود و انگار تو یه جنگل ق .  

ز سرم درآوردم و پرت کرد. کالهمو با کالفگی ابرگشتم سمت دلسا که لقمه به دست داشت نگاهم می

 :کردم رو فرش. دستی بین موهای افشونم کشیدم و گفتم

 .هیچ راهی نیست دلسا -

 :لقمه تو دهنشو قورت داد و گفت

کنیمشکنیم و درو باز میخب شیشه رو می - . 

 :کنارش رو فرش نشستم و گفتم

با کدوم کلید آخه؟ در از پشت با یه قفل مجزا بسته شده.)کمی مکث کردم و ادامه دادم( البته فقط یه راه  -

 .هست

 :مشتاقانه برگشت سمتم و گفت

 چه راهی؟ -

 :نگاهی به چشماش انداختم و گفتم

 .مگه این که یکی مثل امروز صبح درو باز کنه و بتونیم فرار کنیم -

ش گرفت و بعد از چند لحظه گفتی متفکری به خودچهره : 

تونیم اون موقع جیم فنگ شیمخب پیرمرده قطعا واسمون ناهار و شام هم میاره دیگه. می - . 

فکری که تو ذهنم بود رو به زبون آورد. تنها راه ممکن برای فرار همین بود وگرنه هیچ رقمه با وجود 

ز مغزامون و طراحی نقشه ی فراردر بسته، نمیشه دررفت. پس شروع کردیم به کار کشیدن ا . 

تا ظهر هزار بار نقشه کشیدم و برنامه ریختیم. از پیچوندن پیرمرده تا کشتنش! که البته آخری قمپز در 
 .کردنی بیش نبود، چون هیچ کدوممون نه جربزه آدم کشتن داریم نه وجدانشو

هدف گرفته بود. شیشه هم که نقش  های در، دقیقا جایی که ما نشسته بودیم رونور خورشید از پشت شیشه
کرد و شرایط برای انهداممون کامال فراهم بود. انگار همه ی کائنات تو این چند روز بین رو ایفا میذره

 .دست به دست هم داده بودن تا حالمون رو بگیرن

 .فرشو قدری جا به جا کردیم تا از شر نور در امان باشیم
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جان داشتم. بعد از پیچوندن پیرمرده تازه بدبختی شروع میشه. از چه االناس که دیگه پیرمرده بیاد. هی

 !راهی باید بریم بیرون؟ دلو به دریا زده بودیم. هر چه باد آباد

ست. سریع برگشتم سمت دلسا. آروم گفتمهایی که به گوشم خورد فهمیدم وقت شروع نقشهبا صدای قدم : 

ای؟داره میاد. آماده -  

که رو لبش بود سری به عالمت "آره" تکون داد که بالفاصله صدای باز شدن قفل در  با لبخند پت و پهنی
 .اومد و به دنبالش ورود یک جفت کفش مردونه

 .نگاهمو از کفش یارو باال کشیدم و رو چهرش زوم کردم

 ...این که

زنی! مار از ی نحسش که سینی به دست جلوم ایستاده بود، همه سلوالم شروع کردن به خودبا دیدن چهره

شهپونه بدش میاد، دم لونش سبز می ! 

اخمی کردم و رومو ازش برگردوندم. این اینجا چیکار می کنه؟ اون هم تو این موقعیت و زمانی که ما 

 .کلی نقشه برای فرار کشیدیم

سینی غذا رو گذاشت رو فرش و بعد از برداشتن سینی حاوی صبحانه که االن خالی بود، خواست بره که 

و ایستاد. همونطور که پشتش بهمون بود، گفتیه : 

خوریدفکر فرار به سرتون نزنه! دست از پا خطا کنید ناهار فردا رو تو زندان می - . 

 .اینو گفت و رفت، اما همین یه جمله واسه بهم ریختنم بس بود

ه شدم. زیر لب بارید به در خیرکه رفته، برگشتم و با نگاهی که ازش آتیش میبعد از اطمینان از این
 :غریدم

گیرم. فقط بشین و تماشا کنیه روزی بد حالتو می - . 

چزوندمش تا روزی صد بار آرزوی مرگ کنهتونستم کاری کنم، یه جوری مییقین داشتم اگه می . 

توجهم رو به خودش جلب کرد صدای دلسا از کنار گوشم . 

 چرا انقد نسبت به این یارو برزخی هستی؟ -

و با ابروهای باال پریده گفتمبرگشتم سمتش  : 

ی گالبی چه فازی گرفته. درسا نیستم اگه سرجات نشونمتنکنه انتظار داری رو فرم باشم؟ پسره - . 

کنه؟ای خیره بهم نگاه کرد و ترکید از خنده. نگاهم رنگ تعجب گرفت. چرا همچین میدلسا چند لحظه   



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

29 

 

گفتهاش بریده بریده میال به الی خنده : 

 .حرص نخور، ناهار بخور -

 خودمم خندم گرفته بود ولی مگه میشه تو همچین شرایطی بود و حرص نخورد؟

کشیدم، گفتمدر حالیکه سینی غذا رو جلو می  : 

تونم تصور کنم یه شب دیگه هم اینجا بخوابمدلسا دیگه بیخیالی بسه. من واقعا نمی - . 

زد گفتکه ساندویچشو گاز میدر حالی : 

غذاتو بخور فعال - . 

ی مظلومی به خودش گرفت. همیشه شکمو بود این بشرچپ چپ نگاهش کردم که قیافه .  

 :ساندویچامونو خوردیم و سینی رو گذاشتم کنارم. نگاهی به بطری داخل سینی انداختم و گفتم

ی بوزینه نکرد دو تا بطری آب بیارهپسره - ! 

 !مثال گروگانیما -

دادم، زیر لب گفتمکه به دیوار تکیه می پوزخند تلخی زدم و در حالی : 

 !گروگان -

دلسا با دیدن حالتم چند لحظه سکوت کرد و بعد کنارم به دیوار تکیه داده بود. صدای آرومش به گوشم 

 :خورد

درسا چی شد که به اینجا رسیدیم؟ از یه خانواده آروم و پر از محبت به یه زندگی که سراسرش  -
خواد برگردم به گذشته، تا به هر زوری شده، اون روز لعنتی خانوادمون دلم می دونی؟ همشبدبختیه. می

شد که در عرض یه ساعت کل خانوادم، کل زندگیم زیر رو از اون شهر بیرون ببرم. کاش بهم وحی می

زدم تا اون روز اونجا نباشیمآوار چال میشن. اون وقت به هر دری می . 

  .نفس عمیقی کشیدم و چشمامو بستم

ی اون اتفاق لعنتی تو مغزم حک شده. اتفاقی که ما رو از پدر و مادرمون جدا کرد، از لحظه به لحظه
تونستیم نفس بکشیم، یه ها نمیعزیزترین افراد زندگیمون. عادالنه نبود، مایی که یک روز هم بدون اون

نه نبوددیدیم. عادالدفعه طوری تنها شدیم که آخر خط زندگی رو جلوی چشمامون می ! 

 .با چشمای بسته شروع کردم به حرف زدن
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خوام به خودم بقبولونم که اون فاجعه، یه حادثه طبیعی بود و برای هر فرد و دونی دلسا؟ همش میمی -
شناسه که بخواد گزینشمون کنه تا استارت تونه پیش بیاد. زلزله که من و تو و دیگری نمیشهری می

ای که اون زمین لرزه نقطه شروعش بود، تونم اینطوری فکر کنم. زلزلهمیهامون رو بزنه. اما نبدبختی
هاشو با بند بند وجودمون حس های زندگیمون رو به لرزه درمیاره، هنوز داریم پس لرزههنوز داره پایه

سر تونم قبول کنم یه اتفاق بود. ) نفس عمیقی کشیدم و چشمامو باز کردم( انگار دنیا با ما کنیم. نمیمی
 .لجبازی داره

 :لبخند پر دردی زد و گفت

گفت کفر نگید، کردیم، مامان مییادته بعضی وقتا که سر چیزای الکی و بچگونه با خدا دعوا می -
ناشکری نکنید. ولی حاال نیست ببینه دختراش تو چه وضعیت اسفناکی گرفتار شدن؟ کدوم یکی از 

سالگی از زندگی طرد شده و به  ۱۵م دختری مثل ما تو ساله کشیده؟ کدو ۱۵دردهای ما رو یه دختربچه 
های درد تا اعماق وجودت رو خراش شه خوب بود و شکر کرد. وقتی پنجهفالکت افتاده؟ گاهی وقتا نمی

 .بده

شد. چقدر بد رکب ها، اگه پشتمون خالی نمیتونست انقدر افتضاح نباشهزندگی بعد مامان و بابا می -

گاهی وقتا از نبود مامان و بابا هم بیشتر میشه. چه اعتمادی داشتن بهشونخوردیم دلسا، دردش  ! 

بود گفتکه چهرشو تو هم کشیدهدلسا در حالی : 

هاشون الکیه. دیدم احتراماشون ظاهریه، محبتمن از اولم از هیچکدومشون خوشم نمیومد. می -
کردن. یادته وقتی رت به من و تو نگاه میهاشون با نفدیدم بچهدیدم، حتی میهاشونو به مامان میحسادت

کردن؟ حتی یه تبریک خشک و خالی هم بهت نگفتنحکم مربیگریتو گرفتی چطور بهت نگاه می . 

خوره اخمام رفت تو هم. کردن حکمم الکیه و به هیچ دردی نمیبا یادآوری اون روز که همه فکر می

قدر اون روز دلم شکست و ناراحت شدمها واسه به دست آوردنش زحمت کشیدم. چحکمی که سال . 

حال بودین واسم کافی بودمن نیازی به تبریک اونا نداشتم. همین که شما خوش - . 

با تغییر حالت سریعی که داشت، با تعجب نگاهمو چرخوندم سمتش. دو زانو جلوم نشست و با ذوق و 

 :اشتیاق گفت

گذشت؟ندگیمون چطوری مییه دقیقه فکر کن اگه مامان و بابا زنده بودن، ز  -  

رفت، گفتمابروهام ناخودآگاه باال پرید و با صدایی که تعجب توش موج مکزیکی می : 

 وا یعنی چی؟ -

گذشت، االن کجا ایستاده بودیم؟تا حاال فکر کردی اگه زندگیمون به روال سابق می -  

 :شونه باالیی انداختم و با بی قیدی گفتم

 .هر جا غیر از اینجا -
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داد گفتزانوهاشو تو بغل گرفت و دستاشو دورشون حلقه کرد. در حالیکه خودشو تاب می : 

های رزمی هستی. خودمم مهندس کامپیوتر تو رویاهای من، تو همیشه یه مربی مطرح جودو و ورزش -

شهن پاک نمیای که یه لحظه هم خنده از رو لباشوو نرم افزار. هر دومون موفق و راضی، کنار خانواده . 

 :نفس عمیقی کشیدم و با حسرت گفتم

شد به این رویات لباس حقیقت پوشوند که هر کدوممون تو راهی که بهش عالقه داریم قدم کاش می -
کنم از خودم و که برای زنده موندن دست به کار کثیفی مثل دزدی بزنیم. فکرشم که میبرداریم. نه این

شمزندگیم متنفر می . 

کرد و گفتسرشو باال و پایین  : 

کنیم، یه لحظه هم ازم جدا نمیشه. مایی که تا قبل فوت مامان و هایی که میبخدا عذاب وجدان دزدی -
دزدیم رو با ی اموالی که میبابا یه لقمه حروم نخورده بودیم، االن به سرقت رو آوردیم. درسته که همه

تونیم پسشون بدیم. فقط صدسال دیگم نمی کنیم اما واقعا با این وضعیتنشونی صاحبش یه جا یادداشت می

زنیمداریم خودمونو گول می . 

سری تکون دادم و چیزی نگفتم. در واقع حرفی برای گفتن نداشتم. اگه این روند ادامه پیدا کنه از 
تونیم پوالشونو جور کنیم بهشون برگردونیم. مگه این که از این بدزدیم بدیم به اون که سرقبرمونم نمی

رام اندر حراممیشه ح ! 

تا شب یه ریز حرف زدیم و برای آینده نقشه کشیدیم. تصمیم داشتیم بعد از رها شدن از چنگال این دیو دو 
ساله که کس و کاری ندارن، کار میده؟ دلم نمیخواست  9۱سر، بریم سرکار. ولی آخه کی به دو تا دختر 

نجالب و کار زشتی که شده جزئی از به این قسمت منفیش فکرکنم. ما با امید رها شدن از این م
زندگیمون، راه درست رو در پیش می گیریم. بقیش می مونه با خدا و دستی که امیدوارم هیچ وقت ازش 

 .رها نشه

هوا تاریک شده بود. از بس با دلسا فک زده بودیم و زندگی خاکستریمونو مرور کرده بودیم، دهنم کف 

 .کرده بود

سا سریع سرشو از رو پام برداشت و صاف نشست. پاهامو جمع کردم و با صدای پایی که اومد، دل
کالهمو گذاشتم رو سرم. ظهرم حواسم نبود چیزی سرم نیست و چشمای زشت اون یارو همه موهامو 

 .دید

  .در باز شد و همونطور که انتظارشو داشتم، پسره داخل اومد

خوردمی انگار بهش آلرژی داشتم، به محض دیدنش ابروهام گره کور . 

کنه و کردم سایه نحسشو از سرمون جمع میسینی رو جلومون گذاشت و برخالف تصورم که فکر می

ای از گوشه انبار برداشت و دقیقا گذاشت رو به رومونمیره، صندلی .  
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های تو هاشو گذاشت رو زانوهاش. انگشتکردم. نشست رو صندلی و آرنجبا اخم به این کاراش نگاه می

ش رو جلوی دهنش گرفت و با اخم خیره شد تو صورتمشدههم قفل  . 

از ژستی که به خودش گرفته بود متنفر بودم. انگار تو اتاق بازجویی هستم و اونم مسئول حرف کشیدن 
  .از زیر زبونمه

 :سری تکون دادم و با حفظ اخمم گفتم

  چیه؟ -

دونستم، گفتپسره که هنوز اسمشو هم نمی : 

گذره نه؟میخیلی بهتون خوش  -  

چین چیزی امکان داره؟در جوار آدم گوشت تلخی مثل تو هم -  

 :یه ابروش رو انداخت باال که گفتم

کنی؟ این مسخره بازیا چیه که کردیمون تو این چهار دیواری و واسه خودت جا آزادمون میکی از این -

زد و پلیس بازی. کار و زندگی داریمفاز کارآگاه گجتی گرفتی؟ ما که مثل تو عالف نیستیم بیفتیم دنبال د . 

 :پوزخندی زد و گفت

 منظورت همون کار شریفیه که االن به خاطرش زندانی هستی؟ -

حرفش مثل یه پتک آهنی رو سرم کوبیده شد. خیلی واسم گرون تموم شد. درسته حقیقت بود ولی تلخ 

 .ترین حقیقتی بود که می تونست به رخمون بکشه

 :دستام اتوماتیک وار مشت شد. تو چشماش تیز شدم و گفتم 

 تو رو سننه؟ چرا مثل زگیل چسبیدی بهمون؟ -

 .نفس عمیقی کشید و دستاشو از رو زانوهاش برداشت و به پشتی صندلی تکیه کرد

 .تا وقتی یاد نگرفتی مناسب با اندازه دهنت حرف بزنی، مهمون ما هستی -

قیافه جدیش کردم و گفتمپورخند تمسخرآمیزی حواله  : 

کنم. جواب آدم مریضی مثل تو که اندازه دهن؟ نه جناب، من با هر کسی با توجه به لیاقتش صحبت می -
جازه بیرون رفتن نمیدی، بد تر از ایناست. معلوم نیست چه دو تا دخترو تو خونت زندانی کردی و ا

ایدردت هست که انقدر مردم آزار و بی مالحظه . 
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ای تو چشمام نگاه کرد سپس دستشو به زانو گرفت و از جا بلند شد. قبل از این که قدمی برداره، یهچند ثان

 :نگاه نافذش رو تو چشمام دوخت و گفت

دهد بر باد خانومنه، مثل این که اهل معامله نیستی. زبان سرخ سر سبز می - . 

حرف هاش بدجور هنرنمایی می کرد. ای به صدا در اومد. یه کلمه بین با شنیدن حرفش تو مغزم جرقه
 :نگاهی به دلسا انداختم که زیر لب گفت

 معامله؟ -

 :قبل از این که من فرصت کنم چیزی بگم، دلسا گفت

 معامله؟ -

رفت، جواب دادکه پشتش به طرف ما بود و به سمت در میپسره در حالی : 

 !نه تا وقتی زبونتون درازه -

تونه نجاتمون بده. در حال حاضر هیچ گفت این راه میحسی بهم می دوباره به سمت در حرکت کرد. یه

خواست بهش اعتماد کنم ولی شنیدن حرفش که ایرادی ندارهراه نجاتی نداشتیم، هیچی. دلم نمی . 

 :قبل از این که از در خارج بشه، گفتم

 .صبر کن -

کرداهم میای مکث کرد و برگشت سمتم. ابروهاش باال پریده بود و منتظر نگلحظه . 

 منظورت چیه؟ -

جیب شلوارش فرو کرد و گفت دستاشو تو : 

 .معامله -

دونیمچشم بسته غیب گفت! اینو که می . 

 :ابروهامو تو هم کشیدم و گفتم

 خب؟ -

بعد از چندلحظه درنگ، برگشت سر جای اولش و رو صندلی نشست. این ریلکس بودنش رو مخم جت 

رفتاسکی می . 

زنه تا این قضیه رو شفاف سازی کنه. معامله چی؟ کی؟ چطوری؟منتظر بودم حرفی ب    
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 .چند ثانیه چیزی نگفت و بعد زبون مبارکش شروع به تکون خوردن کرد

 !یه معامله دو سر سود. یعنی هم به نفع شماست و هم به نفع ما -

 :با شنیدن حرف شگفت انگیزش، پوزخندی زدم و گفتم

کنه. ) با دستم به اطراف اشاره کردم و گفتم( نه عمو، چیزی که به نفع شما باشه ما رو کن فیکون می -

کنیمیه نمونه از موردی که واسه شما سود داره رو داریم مالحظه می . 

 :پا روی پا انداخت و بیخیال گفت

تونید نه. اما از این به بعد میتا االن هر اتفاقی که واستون افتاده، نتیجه کارها و رفتارهای خودتو -
تر فکر کنید و از این وضعیت هم خالص شیدعاقالنه . 

که دستامو تو نفس عمیقی کشیدم و چشمامو تو کاسه چرخوندم. دو زانو رو به روش نشستم و در حالی

دادم، گفتمهوا تکون می : 

داره رو عرض کنید نبال ی دو سر سودتون که قطعا یه شری واسه ما به دخب بفرمایید. معامله - . 

کرد برگشتم سمتش و بدون پایین آوردن صدام گفتمبا صدای آروم دلسا که صدام می : 

تونه سودی هم بهمون برسونه؟بینی که دلسا. همچین آدمی که ما رو به این وضعیت انداخته میمی -  

تونستم تر کنم اما منم نمیرو با حرفام جری ترسید پسرهنگاه نگرانی بهم انداخت و چیزی نگفت. می 
خواد بتازونه. آتو داره درست ولی این دلیل بر سوءاستفاده ساکت باشم تا پسره هر طوری که دلش می

شهکردن نمی . 

کنهبرگشتم سمت پسره که دیدم فقط نگاهمون می .  

خوای؟خب بگو دیگه جناب. نکنه زیر لفظی می -  

گفت بدون این که تغییری تو حالتش ایجاد کنه، : 

ها دارهاین معامله یه فرق اساسی با بقیه معامله - . 

شینی که زیرش آب بره. همین اول پوزخندی زدم و سرمو برگردوندم. بفرما، من که میگم این جایی نمی
 .کاری نیت خیرخواهانشو آشکار کرد

 :نگاهمو تو چشماش دوختم و گفتم

 .خب ادامه عرایضتون -

د. با حرفی که زد، ابروی راستم پرید باال و مخم درجا هنگ کردنگاهش بین چشمام در حرکت بو . 
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ای جز خواید بشنویدش یا نه. به محض این که معامله رو شرح بدم چارهخوب فکراتونو بکنید که می -

 .قبول کردن ندارید. اگه مخالفت کنید وضعیتتون از اینی که هست بدتر میشه

چرخوندم سمت دلسا که دیدم اونم حالتی مثل من داره با چشمای گرد شده و حالت بهت زده سرمو .  

ای که موافقت باهاش اجباریه، میشه اسمشو گذاشت معامله؟ این پسره چی فکر کرده با خودش؟ ما معامله
اده لوحیم که به راحتی حرفای صد من یه دو تا هالوییم که بخواد ازمون سوءاستفاده کنه؟ یا انقدر س

 غازشو باور کنیم؟

خندیدم گفتمکه به صورت عصبی میشتم سمتش و در حالیبرگ : 

ای جز موافقت باهاش نداشته نه بابا؟ نچایی آقا پسر؟ این همون معامله دو سر سودته؟ چیزی که چاره -

 باشیم میشه معامله؟ فکر کردی با احمق طرفی؟

ن یا نشنیدن این معامله با فعال که با دوتا دزد طرفم که شبونه قصد خالی کردن خونم رو داشتن. شنید -
خودتونه. مختارید حرف منو بشنوید یا همینطور چشم بسته ردش کنید. اما اگه قبول کردین و من معامله 

 .رو بهتون گفتم حق مخالفت ندارین

 :با اخم گفتم

ای بهمون میدی؟ فکر تو چی فکر کردی با خودت؟ فکر کردی کی هستی که همچین پیشنهاد مسخره -

ایم که به تو اعتماد کنیم و با سر بیفتیم تو چاه؟قدر سادهکردی ان  

کرد، گفتپسره از جاش بلند شد و درحالیکه دستاشو تو جیب شلوارش فرو می : 

کنید و تا فردا صبح وقت دارید در این مورد فکر کنید. اگه قبول کنید که از این وضعیت نجات پیدا می -

شیداگه رد کنید به وضعیت بدتری دچار می . 

 .پوزخندی زدم و "بروبابا" زیر لبی گفتم که رفت و پشت سرش درو بست

 .نگاهی به سینی غذا انداختم و به دیوار تکیه دادم

کنه که انگار هیلتر دومه. یه جوری ازمون توقع اعتماد داره که انگار ی نکبت طوری تهدید میپسره
خواست تحویل پلیسمون بده، بعدشم کت بسته انداختمون تو این یادمون رفته همین مرتیکه دیشب می

زننکنه همه مثل خودش شیش میآلونک. فکر می . 

کشید، گفتشتشو دور سینی جلوم میدلسا رو به روم نشست و درحالیکه انگ : 

 میگم درسا؟ -

 :هوم"ی گفتم که ادامه داد"

خوای چیکار کنی؟می -  
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کنمهر کاری کنم قطعا به این پسره وحشی اعتماد نمی - . 

 .سرشو آورد باال و تو چشمام نگاه کرد

 چرا درسا؟ از کجا معلوم پیشنهادی که میده به نفع ما نباشه؟ -

دادم، گفتمکه دور تا دورمون رو نشون میو در حالی چشمامو درشت کردم : 

س که االن تو این کدوم نفع دلسا؟ یه نگاه به دور و برت بنداز. همش از صدقه سری این پسره -

 .چهاردیواری زندانی شدیم

گه هم به نفع ماست هم واسه اونا سود داره؟خب مگه نمی -دلسا  

عد شنیدن حرفش، راهی جز قبول کردن نداریم! معلومه یه ذاشت باگه اینطوری بود که شرط نمی -
های شیطانی واسمون کشیده دیگهنقشه . 

ی شیطانی؟ ما از دیشب تو خونه این یارو زندانی هستیم. مگه بالیی سرمون آورد؟ تازه چه نقشه -دلسا

 .ناهار و شاممونم به موقع میاره

 :تو دلم " بخوره تو سرش"ی گفتم و جواب دادم

خواست تحویل پلیسمون بده؟ایا! مگه ندیدی میدهسا -  

کردخواست همچین کاری کنه همون اول میاون اگه می -دلسا . 

 .نفس عمیقی کشیدم و چیزی نگفتم

تونستم سریع تصمیم بگیرم. حرفای دلسا هم رو مخم کردم روش. نمیدونستم چیکار کنم. باید فکر مینمی

اریش چیه؟ چی از این پسره دیده که حاضره بهش اعتماد کنه؟دونم دلیل این همه پافشبود. نمی  

 .با صدای دلسا دوباره نگاهمو چرخوندم روش

کنیمصبح که اومد بگو قبول می -دلسا . 

 ... آخه دلسا -

 :بدون این که اجازه بده حرفمو تکمیل کنم، گفت

گوش کن. بخدا یه حسی بهم  شه. این بارو به حرفمآخه نداره دیگه. وضعیتمون از این که بدتر نمی -

گه اتفاق بدی در انتظارمون نیستمی .  

 :چند ثانیه ای نگاهش کردم و گفتم
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 .چمیدونم واال -

*** 

ی نگاهی به دلسا که کنارم خوابیده بود انداختم. دستامو بردم زیر سرم و زل زدم به نور ماه که از شیشه

شددر به اتاق تابیده می . 

و گرفتیم که بهش اعتماد کنیم. ته دلم به هیچ عنوان راضی نبودم به این غول برخالف میلم، تصمیممون
شاخ و دم اعتماد کنم. اما دلسا نظرش این بود که شنیدن اون پیشنهاد، از کپک زدن تو این انباری بی

کرد. منم به اجبار قبول بینه ولی رو حرفش پافشاری میبهتره. سعی کردم قانعش کنم که زیادی خوش
خوام اگه یه درصد با مخالفت من، بالیی بدتر سرمون دم چون اونم حق تصمیم گیری داشت. نمیکر

 .اومد، پیشش شرمنده بشم که چرا به حرفش گوش ندادم

کنم حرف ناجوری نزنه وگرنه کالهمون بد میره همه چی با طلوع خورشید مشخص میشه. خدا خدا می

 !تو هم

〰〰 

امروز برخالف دیروز که با اومدن پیرمرده از خواب بیدار شدیم، از کله سحر چفت هم نشستیم و منتظر 
به عمق کنجنکاویمون پی برده که انقدر  ایم تا بیاد و از ترشحات مغز نداشتش بگه. اونم انگاراون پسره

 .لفتش میده

یشه، چیزی تو دستش نبود. پسره باالخره در باز شد و آقا تشریف فرما شد. این دفعه برخالف هم

مالحظه نمیگه شاید گشنشون باشهبی .  

 :درو بست و چند قدم جلو اومد. نگاه جدیش رو تو چشمام انداخت و گفت

 فکراتونو کردین؟ -

خواست پامو بکنم تو حلقش. با بداخالقی جواب دادمدلم می : 

 .بگو پیشنهادتو -

 :ابروشو باال انداخت و گفت

پیشنهاد نیست، فقط پذیرفتنه دونی کهمی - ! 

زد دستی به پیشونیم کشیدم و نگاه برزخیمو دوختم تو چشماش. تو چشمای اون یه چیزی مثل برد موج می
 .و تو نگاه من فقط خشم

 :دلسا که دید دو دقیقه دیگه ممکنه اعصابم بهم بریزه و بپرم بهش، سریع گفت

 !بگو پیشنهادتو. قبوله -
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ز دیشب از جاش تکون نخورده بود. نشست و آرنجاشو گذاشت رو زانوهاش. رفت سمت صندلی که ا

 :کمی به سمت جلو متمایل شد و گفت

دونید که جرمی که پریشب مرتکب شدید، تقاصش بدتر از ایناست! با پیشنهاد من شما دیگه اینجا می -
. هتون چشم پوشی کنم و ولتون کنمزندانی نیستید، اما آزادی کامل هم ندارید! انتظار نداشته باشید رو اشتبا

رسونهکنه. یعنی به هر دومون سود میکنه هم به ما کمک میاین پیشنهاد هم شما رو آزاد می . 

خب پیشنهادتون چیه؟ -دلسا  

اول بگید غیر از دزدی چه هنرهایی دارید تا بشه بهتر تصمیم گرفت -پسره . 

 :دلسا نگاه متعجبی بهم انداخت و گفت

کارای کامپیوتری و نرم افزاری واردم. خواهرم هم مدرک مربی گری جودو داره و تو خب من تو  -

های رزمی و ژیمناستیک هم واردهبقیه رشته . 

ای مکث کرد و بعد سری به عالمت تایید تکون دادپسره چندلحظه . 

ونید فرار کنید. تدم، از اینجا به هیچ وجه نمیکه بریم بیرون بهتون هشدار میبسیار خب. قبل از این -

ست. متوجهین که؟اگه همچین فکری به سرتون بزنه بی برو برگرد کارتون ساخته  

 :بدون توجه به کری که خوند گفتم

ی به اصطالح دو سر سودت نگفتیتو که هنوز چیزی از معامله - ! 

 :از رو صندلی بلند شد و گفت

فهمیددنبال من بیاین. خودتون می - . 

زنی، همشو بگو دیگه. انگار خورد. خب تو که داری حرف میرف زدناش بهم میحالم از این قسطی ح
خواد واسه تکون دادن اون نیم مثفال زبونشزیر لفظی می . 

 :از جام بلند شدم و دلسا هم دنبالم. قدمی جلوتر رفتم و گفتم

بینیخب کجا قراره بریم؟ ببین گفته باشما بخوای بدقلقی کنی بد می - . 

سمت در که اعتنایی به حرفم بکنه راه افتادم زد و بدون اینپوزخندی به .  

خواست فسیل بشه و برای همیشه به همین حالت باقی بمونه، با اون خیلی رو مخم بود، خیلی. دلم می

ایشلبخند کج و سکته .  

دنبالش رفتیم بیرون. نور خورشید کمی چشمامو زد. زیر لب فحشی به باعث و بانیش دادم. با چشمای 

  .نیمه باز دیدمش که به سمت ساختمون میره
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 .به دلسا اشاره کردم و دنبالش راه افتادیم

تونست خیلی لذت بخشه باشه اما وقتی گوریلی مثل اون کنارمون نبودراه رفتن تو اون باغ می . 

رفتیم، اطرافو زیر نظر داشتم که یه راه در رو پیدا کنم. درسته در حینی که به سمت عمارت می

 .پیشنهادشو قبول کردیم ولی فرار تو اولویته

کنیدنبال راه فرار نباش. چیزی پیدا نمی - . 

دارهسریع برگشتم سمتش که دیدم ریلکس به سمت ساختمون قدم برمی .  

 .چشمام از تعجب گرد شد

اخدا! علم غیب داره یا چندتا دیگه چشم اضافه پشت سرش؟ی  

 :دلسا در گوشم با صدای آروم گفت

 .چقدر تیزه یارو -

 :چهرم رو تو هم کشیدم و مثل خودش آروم گفتم

خوره؟نه بابا، رو هوا یه چی پروند. یه نگاه به قیافه ببوگالبیش بنداز، تیز بودن اصال بهش می -  

ای بهم زد. گفتشونش ضربه دلسا آروم خندید و با : 

 .برو عمو. این با این قیافه و هیکل ببو گالبی باشه که ما باید قبرمونو بکنیم بخوابیم توش -

که به شدت با حرفش موافق بودم گفتمدر حالی : 

 !نه بابا، همش باد هواس. گول ظاهرشو نخور -

های عمارت باال رفتیم و دنبال پسره وارد شدیماز پله . 

ترندونه خانوما مقدمرهنگ هنوز نمیبی ف . 

که نگاهشو دور تا دور دلسا درو پشت سرش بست. مثل بچه سرراهیا جلوی در ایستادیم. دلسا درحالی

چرخوند، گفتخونه می : 

ها. انگار کاخ ملکه انگلیسهتو روز چه ابهتی داره - ! 

کردن نشسته بود و نگاهمون میهای سلطنتی سالبا صدای پسره توجهم بهش جلب شد. رو یکی از مبل . 

 چرا اونجا ایستادین؟ -
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پوفی کشیدم و رفتیم سمتش . رو مبل سه نفره رو به روش نشستیم. وقتی دیدم قصد حرف زدن نداره، 

 :گفتم

خوای حرف بزنی؟ مچلت نیستیمانمی - . 

 :با لحن جدیش گفت

 .صبر کن -

 :با کالفگی گفتم

؟ مثل مسخره تو مکتب حضرت ایوب نشستیم. اینم بازی جدیدتهینی چی؟ هی صبر، هی صبر. انگار  -
 بازی زندانی کردنت؟

 :اخماشو کشید تو هم و گفت

ببین بچه، چیزی بهت نمیگم حد خودتو بدون! قبال هم گفته بودم حرفتو مزه مزه کن، یه بار دیگه  -

کنمبخوای بزرگتر از دهنت حرف بزنی جوری که الیقشی باهات برخورد می . 

 .دهنمو باز کردم بشونمش سرجاش که صدایی که اومد، متوقفم کرد

 .سالم -

ها گرفته بود ها پایین میومد. دستشو به نردهبا صدای ساشا، سر من و دلسا چرخید سمتش که داشت از پله

کردها رو طی میو آروم پله . 

سوزه یا لم بخاطر بیماریش میدونم ددونم چرا از این پسره، مثل برادر گنددماغش بدم نمیاد. نمینمی
ظاهر معصومی که داره. البته هنوز وقت نکردیم باهاش معاشرت کنیم، شاید اونم یکی باشه لنگه 

 .داداشش. باید ابعاد پنهان شخصیتش رو شناخت و بعد نظر داد

کرد، کنار برادرش، روی مبل رو به رومون نشستساشا اومد پایین و همونطور که عصاشو تا می .  

تشکیل دادن ۱+۵انگار اجالس  ! 

 :در حالیکه صورتش رو رو به ما گرفته بود، گفت

 راشا؟ -

 :پسره با همون قیافه جدی و اخموش "بله"ای گفت که ساشا کمی به سمتش متمایل شد و گفت

 گفتی بهشون؟ -

 :راشا جواب داد
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 .قسمتیشو گفتم. منتظر بودم تو بیای -

 :ساشا لبخندی زد و گفت

اشا رو که شنیدین؟حرفای ر -  

که به راشا نگاهی بندازم و آدم حسابش کنم، گفتمبدون این : 

 !ولی هنوز اصل مطلب رو بهمون نگفته -

 .با این حرف من راشا شروع به صحبت کردن کرد

های رزمی و کارهای کامپیوتری مهارت دارینگفتین که تو ورزش - ! 

داد که ادامه داد من چیزی نگفتم ولی دلسا سری به عالمت بله تکون : 

 .هر کدوم از شما باید برای پیدا کردن آزادی نسبیتون، از توانایی هایی که دارید استفاده کنید -

 :این دفعه من با حالت گنگی پرسیدم

 یعنی چی؟ -

 :راشا رو به دلسا گفت

کنی. به می تو گفتی تو کارای کامپیوتری مهارت داری. از این به بعد همراه ساشا به کاراش رسیدگی -

کنیهاش کار کنه، تو کمکش میتونه اون طور که باید، با سیستمخاطر مشکلی که داره نمی . 

ی حرف زدن بهمون بده، رو به هر دومون ادامه دادکه اجازهبدون این : 

کنمکنم. اگه موردی ببینم فقط عمل میاخطارها و هشدارهامو بهتون دادم، پس دیگه تکرارش نمی - . 

ای نگاهمون کرد که مثال حرفش تو گوشت و استخونمون فرو برههچندلحظ . 

که بره، نگاهی بهم انداخت و جواب نگاه پر از تهدیدشو ازمون گرفت و از جاش بلند شد. قبل از این

 .سوالی که تو ذهنم رژه می رفت رو داد

ی تو بعدا مشخص میشهوظیفه - . 

خوام صدسال دیگه مشخص نشه. نگاه پر حرصی بهش انداختم و رو به دلسا ها. میو رفت سمت پله
 :گفتم

ی خودشیفتهکرد؟ انگار خدمتکارشیم. پسرهرسما شدیم حمالش. دیدی چطور وظیفه وظیفه می - . 

بش بوددلسا هی واسم چشم و ابرو میومد. رد نگاهشو گرفتم و رسیدم به ساشا که لبخند محوی رو ل .  
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 .خب که چی؟ من جلوی خودشم این حرفارو میگم، حقیقت همیشه تلخه

 فیروزه جون؟ -

ای از ساله ۵۰کرد، کنجکاو نگاهی به اطرافم انداختم، که زن تقریبا با صدای ساشا که کسی رو صدا می

 :آشپزخونه بیرون اومد. همونطور که به سمتمون میومد گفت

 جانم آقا ساشا؟ -

شد گفتور که از جاش بلند میساشا همونط : 

 .بی زحمت اتاق این خانوما رو بهشون نشون بده -

 یعنی چی؟ یعنی قراره ما اینجا بمونیم؟ پیش دو تا پسر؟ یا همون قاتالی جونمون؟

 :زنی که اسمش فیروزه بود، "چشم"ی به ساشا گفت و رو به ما ادامه داد

 .دخترا دنبال من بیاین -

رفت، گفتمسریع بلند شدم و برگشتم رو به ساشا که به طرف در ورودی می بدون توجه به حرفش، : 

 ما باید اینجا بمونیم؟ -

 :با شنیدن صدام برگشت سمتم که پشت سرش ایستاده بودم و گفت

 .آره -

 :اخمامو کشیدم تو هم و گفتم

 یعنی چی؟ مگه قرار نبود آزاد باشیم؟ -

 :با آرامش گفت

تونید از خونه بیرون بریدشما آزادید ولی نمی حتما راشا بهتون گفته. - . 

 .صدای دلسا از کنارم به گوش رسید

که آزادی نمیشه. تا کی اینجاییم؟خب این -  

 :برگشت سمت در و گفت

 .مشخص نیست -

  .و از در خارج شد. برگشتم سمت دلسا که شونه باالیی انداخت
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دن. اسیرشون که شدیم و حسابی بهمون نمی ست. هیچ کدوم یه جواب درستآقا اینجا دیوونه خونه
اومدیم تو دهن شکست و نمیکنن. اه کاش اون شب پامون میخداروشکر، مدت اسارتمونم مشخص نمی

 .شیر

 دخترای گل؟ -

 :با صدای فیروزه برگشتیم سمتش. با لبخندی که رو لب داشت گفت

خواید اتاقاتونو ببینید؟نمی -  

بارید. یه مهربونی از جنس محبتایی که باعث میشه از ناگواری های زندگیت از نگاهش مهربونی می

  .فاصله بگیری. آخرین نگاه مهربونی که به یاد دارم، واسه چشمای خوشگل مامانم بود

زد. برگشتم سمت دلسا که سری به عالمت "آره" تکون خیره بودم تو چشمایی که مهربونی توش موج می
ها رفت و ما پشت سرش. باالی پلهها به راه افتاد. اون جلوتر میاد. رفتیم سمت فیروزه که به سمت پلهد

 .که رسیدیم، رفتیم طرف راهرویی که سمت راستمون قرار داشت

 .از کنار چندتا در گذشتیم و مقابل آخرین در که سمت چپمون قرار داشت ایستادیم

با همون لبخندی که رو لب داشت گفت فیروزه درو باز کرد و کنار کشید. : 

اینجا اتاق شماست. سرویس بهداشتی و حمام هم داخل هست. اگه باز هم مشکل داشتید از خودم  -
  .بپرسید

ای بهش زدم و "چشم"ی گفتم که رفتمتقابال لبخندی نصفه و نیمه .  

رد شدبا دلسا وارد اتاق شدیم که به محض دیدن فضای داخل، چشمامون از تعجب گ . 

چین اتاقی میدن؟ی دزداشون هماینا به همه   

 .رفتیم داخل و درو پشت سرمون بستیم. نگاهی به فضای زیبای داخل اتاق انداختم

یه تخت دونفره سمت چپ اتاق قرار داشت. رو به روش یه میزآرایش و آینه گذاشته شده بود که دری که 
ای یس باشه. یه فرش بیضی شکل خوشگل فیروزهسمت راست میز وجود داشت، احتماال باید در سرو

ی بزرگی بود که رو به کف اتاق پهن بود. اما چیزی که از همه بیشتر چشممو خیره کرده بود، پنجره
ی زیبایی که ترکیب رنگ فیروزه ای و سفید بود، پوشیده شده بود. با لبخند رومون قرار داشت و با پرده

پرده رو کنار زدم مسیر بین پنجره و درو طی کردم و . 

ی بزرگ اتاق رو به باغ پر از گل و درخت با دیدن فضای زیر پام، چشمام از شگفتی برقی زد. پنجره
داد. منبع انرژی مثبت بود و ما هم محتاج شد. نگاه کردن بهش هم به آدم انرژی میپشت عمارت باز می

 .این انرژی مثبت تا قسمتی از حس بد زندگیمون رو جبران کنه
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کرد. سنگینی نگاهمو که حس کرد، برگشتم سمت دلسا که رو تخت نشسته بود و به اطراف نگاه می

 .سرشو به سمتم برگردوند

اینجا رو که به ما دادن و انقدر خفنه، فکر کن اتاق خودشون چیه -دلسا . 

 :کنارش رو تخت نشستم و گفتم 

کننچه فایده وقتی مثل بوزینه رفتار می - . 

و گفت دلسا خندید : 

کوبیشاون پسره راشا شاید خیلی گنددماغ باشه ولی تو هم زیادی داره می - . 

و با لبخند مرموزی گفتم برگشتم سمتش  : 

 عه چه زود مختو زد؟ -

هام با برادر همکارم رو باید کم کنم دیگهنه بابا مخ زنی چیه؟ باالخره باید یکم از خصومت -دلسا . 

ال انداخت که در جواب، چپ چپ نگاهش کردم که خندید. کامال با نظرش با لبخند ژکوند واسم ابرو با
دونم دلسا ده ولی نمیمخالف بود؛ تفاسیری که من از راشا دارم حد کفاف بند انگشت کوچیکش رو نمی

کوبمشگه زیادی دارم میش دیده که میقوارهچی تو قد و قواره بی .  

سا از جاش بلند شد و درو باز کردنیم ساعت بعد با به صدا در اومدن در، دل . 

ی خسیس یه صبحونم کرد. تازه یاد گرسنگیم افتاد. پسرهفیروزه جون بود که برای ناهار صدامون می

 .بهمون نداد

که از اتاق بریم بیرون، نگاهی به تیپ و قیافمون تو آینه انداختیمقبل از این . 

اله مشکی. نگاهی به هم انداختیم و همزمان شرت سفید، سویی شرت مشکی و کشلوار جین مشکی، تی

 .شونه باالیی انداختیم. تیپمون همخونی فوق العاده ای با کار و حرفمون داشت

ها ایستادیمرفتیم پایین و جلوی پله .  

حاال کجا باید بریم؟ -دلسا  

" ها ی مکانیهچمیدونم"ی گفتم که نگاهم افتاد به آشپزخونه. به دلسا اشاره کردیم بریم اونجا چون بق
  .مجهول بودن

های غذا بود. همزمان سالم کردیم که برگشت و جون تو آشپزخونه مشغول سرک کشیدن به قابلمهفیروزه

 :نگاهمون کرد. لبخندی زد و گفت
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 سالم دخترای گلم. بیاید تو، چرا اونجا ایستادین؟ -

که به حرکات سریع فیروزه رفتیم داخل و پشت میزی که وسط آشپزخونه قرار داشت نشستیم. در حالی

کردم، گفتمجون نگاه می : 

جاچه بویی راه انداختین این - . 

شست گفتکه دستشو میها رو بست و در حالیدر یکی از قابلمه : 

شهست خودشم چند دقیقه آماده میبوش که آماده - . 

در آورد و رو به رومون روی صندلی نشست و گفت پیشبندشو : 

 از اتاقتون خوشتون اومد؟ -

 :دلسا جواب داد

 .آره ممنون، خیلی خوشگل بود -

  .لبخندی بهمون زد و چیزی نگفت

کنه یا نه؟ دونه ما واسه چی اینجا هستیم و داره انقدر بهمون محبت میواسم خیلی جای سوال بود که می
ه که قطعا باید اخم و تخم نثارمون کنه. نمی تونستم در برابر این حس کنجکاوی که مثل اگه واقعیتو بدون

داد رو کردم سوالی که تو ذهنم جوالن میخوره به جونم افتاده بود، مقاومت کنم. در حالیکه من و من می

 .پرسیدم

دونید ما برای چی اینجاییم؟فیروزه جون، شما می -  

روی لب داشت گفت فیروزه با همون لبخندی که : 

 .آره گلم. آقا راشا بهمون گفته. وقتی هم شنیدم خیلی ناراحت شدم -

مرد همین اول کاری منهدممون نکنه؟ی گاو، میپسره  

 .یه چشممو بستم و نگاهی زیرزیرکی به دلسا انداختم که یعنی آبرومون برفناست

 سالم آقا-

کنه. با کنجکاوی برگشتم عقب ه پشت سرمون نگاه میبا صدای فیروزه جون سرمو باال آوردم که دیدم ب

 .که راشا رو دیدم
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کرد. در جواب فیروزه خانوم کمی سرشو کیف دستی کوچیک چرمش تو دستش بود و با تلفن صحبت می
ه سمت غذاهاش خم کرد و از دیدمون خارج شد. با صدای فیروزه جون برگشتم سمتش. بلند شده بود و ب

رفتمی . 

ترا. شما برید تو سالن غذاخوری تا من ناهارو بیارم. االن بقیه هم میانپاشین دخ - . 

ی تونستیم اجازه بدیم تنها همهدونستیم سالن غذاخوری کجاست و از طرفی هم نمیاز اونجایی که هم نمی

کنیم. اونم با روی باز ازمون استقبال کردکارا رو بکنه، گفتیم که کمکش می .  

و برداشتم و پشت سر فیروزه جون بیرون رفتم. دلسا هم داشت برنج توی دیس پارچ دوغ و نوشابه ر

کشیدمی . 

ها. دو پله پایین اومدیم و رسیدیم به سالن نسبتا بزرگی که از کنار سالن گذشت و رفت سمت چپ پله
 هارو رو میز گذاشتم و رفتم برای آوردن بقیهمیزغذاخوری بزرگ و سلطنتی داخلش قرار داشت. پارچ

 .وسایل

وعده، صدبار این راهو طی کنم، تو  ۳جون ستودنیه. من اگه قرار باشه واقعا توانایی و صبر فیروزه

کنمی دوم این خونه رو روی سر صاحبش خراب میوعده . 

راشا و ساشا به سالن غذاخوری اومده بودن و پشت میز نشسته بودن. میزو که کامل چیدیم با دلسا 

ن بیایم که صدای جدی راشا به گوشم خوردخواستیم از سالن بیرو . 

خورنی افراد این خونه کنار هم و پشت یه میز غذا میکجا؟ همه - . 

کرد. خواستم بگم" برگشتم و به صورت جدیش نگاهی انداختم. بی توجه به من داشت سوپشو مزه مزه می
گفتکنی" که فیروزه جون به تو چه که واسه غذا خوردنمونم تعیین تکلیف می : 

خواین برین؟آره دخترا. بیاین ببینم، کجا می -  

نگاهی به دلسا انداختم که لب زد " بریم" . رفتیم سمت فیروزه جون و دو طرفش نشستیم. واسم جای 
چشیدن. نکنه مراسم دعا و نیایش زد و گه گاهی سوپشون رو میسوال بود که چرا کسی لب به غذا نمی

 !قبل از غذا دارن؟

اومد برگشتم سمت راستم که دیدم همون پیرمرده همراه یه پسر جوون وارد سالن هایی که میبا صدای قدم
نشستن، پیرمرده گفتکه پشت میز میغذا خوری شدن. در حالی : 

 .ببخشید آقا دیر شد. چرا شما غذاتونو نخوردین؟ شرمنده بخدا -

 :راشا با مالیمتی که هرگز ازش ندیده بودم گفت

سته نباشی عموباقر. شمام خسته نباشی اقا جوادخ - . 

 :پیرمرده با مهربونی جواب داد
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 .سالمت باشی پسرم -

  .با دست راشا که به سمت برنج رفت، بقیه هم شروع کردن به غذا کشیدن

خورد خدمتکارشون باشن. ها و ظاهر پیرمرد و اون پسر جوون میولی من فکرم مشغول بود. از لباس

خورن؟ یعنی این پسره گوریل فروتنی و تواضع هم بلده؟همشون دور هم غذا می یعنی همیشه  

ناخوداگاه لبخند محوی رو لبام نقش بست. دیدن این صحنه خیلی واسم لذت بخش بود، این که افراد بدون 
خورن. دور این میز کنن و با هم پشت یه میز غذا میدر نظر گرفتن فاصله طبقاتیشون، بهم محبت می

ه برابر بودن. چه من دزد و چه راشای گند دماغ ثروتمند و چه خانواده ی عموباقر خدمتکارهم . 

گفت" چرا با قرار گرفتن دیس برنج مقابلم، از فکر بیرون اومدم و به فیروزه جون که با لبخند بهم می

کشی؟" نگاهی انداختم. واسه خودم غذا کشیدم و شروع کردم به خوردننمی .  

شون رو تموم کردن، بلند شدیم واسه جمع کردن میز که ساشا، دلسا رو خطاب قرار دادهمه که غذا : 

 .کارت که تموم شد، بیا اتاقم تا کارمون رو شروع کنیم -

ای گفتدلسا نگاه مرددی بهم انداخت و باشه . 

پیش  ها بود که با چیدنشون تو ماشین ظرفشویی، دلسا رفتجواد هم همراه ما مشغول جمع کردن ظرف

 .ساشا و منم موندم تک و تنها

شمردم که با صدای فیروزه جون از ی در و دیوارو مینشسته بودم پشت میز آشپزخونه و ترکای نداشته
 .هپروت بیرون اومدم

 .پاشو گلم. پاشو برو بیرون یکم بگرد، همش نشستی اینجا حوصلت سر میره -

تونم دنبال راه فرار بیکار یه جا نشستن بهتره. تازه میبا حرفش لبخندی اومد رو لبم. فکر خوبی بود. از 

  .هم بگردم

 .پا شدم از آشپزخونه بیرون بیام که فیروزه جون پرسید

 راسی دخترم اسماتون چیه؟ -

 :برگشتم سمتش لبخندی زدم و گفتم

 .من درسام، اسم خواهرم هم دلسا ست. من بیرونم فیروزه جون، اگه کاری داشتین صدام کنید -

 .باشه عزیزم -

 !از آشپزخونه بیرون اومدم و نگاهی دور تا دور سالن انداختم. هیچ خبری از اشرف مخلوقات نبود



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

48 

 

 .کالهمو که هنوز روی سرم بود پایین تر کشیدم و بیرون رفتم

و  ها پایین رفتموزید. از پلهاوایل آبان ماه بودیم و هوا هنوز سرد نشده بود ولی نسیم خنکی هر از گاه می
کنار حوض بزرگ رو به روی ایوون ایستادم. به آبنمای قشنگی که توش بود خیره شدم. صدای شرشر 

ی شیرینی فرو رفته بودم که با صدای کردم لب دریام. تو خلسهکرد. احساس میآب حالمو بهتر می
کاری یصحبت کردنی که میومد با کنجکاوی گوشامو تیز کردم و سعی کردم بفهمم از کدوم سمته. ب

 !فضولی هم میاره دیگه

خواستم منشا صدا کشیدم، میکه بین گل و درختا سرک میای راه افتادم و درحالیی ماسهبه طرف جاده
 .رو پیدا کنم

کردن، لبخند بزرگی روی لبم پدیدار شد. های اطرافو تمیز میبا دیدن عمو باقر و جواد که داشتن باغچه

حوصلم سرنره باالخره یکی رو پیدا کردم که . 

دویدم سمتشون و ورجه وورجه کنان ازشون خواستم بذارن کمکشون کنم. اول که به شدت مخالفت کردن 
گفتم " گور شوهرعمش" رو خواستم پافشاری کردم که تو دلم میو گفتن آقا ببینه بدش میاد. منم درحالی

ده رو که رو چمنا ولو بودن جمع که باالخره تسلیم شدن. کار سختی نبود، بیشتر گل و برگای شهید ش
کردن. آخر کار هم چای باغبونی عموباقرو خوردیم و بساطو جمع کردیممی . 

کرد. جالبه، اصال متوجه گذر زمان نشدم. دستامو شستم و رفتم داخل خونهآفتاب داشت غروب می . 

رفت. دلسا که مشغول کار با ساشا بود، بقیه هم سرشون به کار واقعا تو این خونه حوصلم سر می

  .خودشون گرم بود

خواستم طبق معمول برم پیش فیروزه جون که صدای راشا رو از سالن شنیدم. توجهم بهش جلب شد و 

خوندروی تی وی نشسته بود و کتاب میمتوجه حضورش شدم. رو مبل روبه . 

 .بیا اینجا -

دونم چه حکمتی بود که راه به راه هم کال به شنیدن صداش و دیدن قیافش آلرژی پیدا کرده بودم و نمی
کردمباید باهاش برخورد می . 

ای کشیده. جلوش ایستادم و منتظر نگاهش کردم که پوفی کشیدم و رفتم سمتش. معلوم نیست باز چه نقشه

 .حرفشو بزنه، تا برم دنبال زندگیم

 .بشین -

 .بدون این که نگاهم کنه، به مبل سمت راستش اشاره کرد

ی کل کل نداشتم. نشستم و بدون هیچ حرفی شروع کردم با پام رو زمین خطای فرضی کشیدن. حوصله

ی راشا رو بکشم و پامو تو چش و چالش فرو کنمکردم چهرهبیشتر سعی می . 

 :همونطور که تا کمر تو کتاب بود، گفت
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وظیفه تو بعدا مشخص میشهگفتم  - . 

باز غیب گفت. حرکت پام روی زمین متوقف شد. چشمامو با کالفگی تو کاسه چرخوندم و جوابی ندادم 

 :که ادامه داد

 .فردا بعد صبحانه میای تو حیاط -

 .سرمو عقب بردم و اخمام رفت تو هم

 واسه چی؟ -

اال کنه گفتدوباره بدون این که تکونی به گردن خشک شدش بده و سرشو ب : 

فهمیبعدا می - . 

چند ثانیه با حالت پوکرفیس نگاهش کردم و با حرص از جام بلند شدم. در حالیکه به سمت آشپزخونه 
رفتم، زیر لب اداشو درآوردممی : 

فهمی! مرتیکه انگار کالس فهم و شعور گذاشته. بوزینهفهمی خودت میخودت می - ! 

*** 

اتاق. انقدر خسته بودم که نرسیده، طاق باز ولو شدم رو تخت بعد از شام با دلسا برگشتیم تو . 

ی خواب بهم نداد. بالشتو گذاشتم پشتم و به تاج تخت تکیه دادم. به دلسا که رو به روی کنحکاوی اجازه
کرد گفتمآینه، موهای بلندشو شونه می : 

 با ساشا چیکار کردید؟ -

گفت با شنیدن صدام، از تو آینه نگاهم کرد و شیطون : 

 .کارای خوب خوب -

خندید شونه رو رو میز خندیدم و بالش پشتمو پرت کردم سمتش که دقیقا خورد به هدف. درحالیکه می

 :گذاشت و برگشت سمتم. به میز تکیه داد و گفت

گیرن که اجدادمون جلو چشامون ویراژ کردم یه تنبیهی واسمون در نظر میولی درسا اول فکر می -
کار امروز خوب بود. همش پشت کامپیوترهای آخرین سیستم بودیم، کلی هم اطالعات بدن ولی خیلی 
 .جدید پیدا کردم

 .منتظر بودم ادامه بده. اومد سمتم و رو تخت نشست
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تونه ببینه، اطالعات زیادی هم نداشته باشه. باالخره دیدن و کردم چون ساشا نمیمن اول فکر می -دلسا

ها رو ازبرهین کاره و خیلی مهمه ولی این پسره انگار همه برنامهبینایی مهم ترین اصل توی ا . 

 :سرمو باال پایین کردم و گفتم

گذره ولی مواظب این ساشا هم باش که یه وقتپس خوبه که در کنار کار بهت خوش می - ... 

 باشه حواسم جمعه. راستی راشا به تو چیزی نگفت راجع به کارت؟ -

کشیدم گفتمهمونطور که دراز می : 

 !نه بابا. انگار جونش درمیاد دو کلمه حرف بزنه. فقط گفت فردا بعد صبحانه برم حیاط -

 :با تعجب پرسید

 حیاط؟ واسه چی؟ -

 :چشمامو بستم و گفتم

  .چمیدونم -

رفت با شیطنت گفتکه به سمت بالش ولو شده روی زمین میدر حالی : 

کارای خوب خوب بکنه؟ خوادنکنه اونم می -  

 :چشم بسته گفتم

 !اگه از زندگیش سیر شده شاید -

 :خندید و گفت

زنهنه فکر کنم فهمیده چه سگی هستی، بهت دست نمی - . 

ای که با بالش تو صورتم خورد چشمامو باز کردمبا ضربه . 

سه بخوام جواب فهمیدم دوباره سیستم کرم ریختنش فعال شده. اصال جون نداشتم تکون بخورم، چه بر

ش رو بدم! فعالیت امروزم کنار عموباقر و جواد همه ی انرژیم رو گرفته بودضربه . 

کنان گفتمدادم بلکه بهش بخوره، نالهکه تو هوا تکون میبالش خودمو از زیر سرم در آوردم و درحالی : 

کردمجون جدت شروع نکن دلسا. از ظهر پا به پای عمو باقر باغبونی می - . 

ش به دست، چشماشو واسم درشت کرد و بعد چند لحظه زد زیر خنده. بالشمو زیر سرم گذاشتم و با بال
 :چشمای بسته گفتم
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کردیمبله دلسا خانوم، ما که مثل شما تبادل اطالعات نمی - . 

 .و بدون اینکه اعتنایی به بقیه حرفاش بکنم خوابیدم

*** 

ای پریشونم کشیدم و نگاهی به دلسا که خواب خواب کالفه بلند شدم و روی تخت نشستم. دستی به موه

 .بود انداختم

تونستم راحت بخوابم. تا عادت کنم به اینجا همین بدخوابی باهام هستلعنتی جام تغییر کرده بود و نمی .  

از تخت پایین اومدم و رفتم سمت پنجره. پرده رو کنار زدم و به هوای گرگ و میش صبح چشم دوختم. 
ی فوق العاده زیر پیچید، اونا رو به رقص درمیاورد. با دیدن منظرهن شاخ و برگ درختا مینسیمی که بی

 .پام، هوس نرمش کردن زد به سرم

از وقتی تو این دام بال گرفتار شدیم، منی که ورزش جزی از زندگیم بود، نتونستم حتی یه تکون ورزشی 

 .هم به خودم بدم

هام، که یادم افتاد هیچ لباسی اینجا ندارمبرم سمت لباس پرده رو انداختم و با لبخند خواستم . 

  .لبخند از رو لبام محو شد و آه از نهادم برخاست

" لعنتی" ای گفتم. با یه دست لباس  زدم، دست راستمو مشت کردم و در حالی که به رون پام ضربه می

 که نمیشه هم ورزش کرد هم رفت تو جمع بقیه. چه گناهی کردن بدبختا؟

تونستم تا بیدار شدن بقیه بیکار بمونم. تصمیم گرفتم یه دوش اساسی بگیرمواقعا نمی . 

مونهباید در اولین فرصت برم لباسامونو از خونمون بیارم وگرنه همه کارام اینجا لنگ می . 

 .رفتم حمام و با کلی وقت تلف کردن یه ساعت بعد اومدم بیرون

کردموهای بلند و خیسم انداختم که قطرات آب ازش چکه میهامو پوشیدم و نگاه نالونی به لباس . 

ای چیزی، بازش کردمرفتم سمت کمدی که سمت چپ میز آرایش قرار داشت و به امید پیدا کردن حوله . 

بدشانسی، بخت باهام یار بود و دو تا تن پوش داخلش آویزون بود برای اولین بار تو این مدت  . 

امو خشک کردم! بعد پوشیدن لباسام که دیگه کارایی جز این ندارهیکیشو در آوردم و باهاش موه . 

داد. دیگه بعد از اتمام کارم نگاهی به ساعت روی عسلی کنار تخت انداختم که هشت و نیم رو نشون می
 .کمه کم یه نفر باید تو این خونه سحر خیز باشه

 .آروم از اتاق بیرون رفتم تا دلسا بیدار نشه
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پایین میومدم که همزمان راشا از در وارد شد هاداشتم از پله .  

کنه؟ بیشتر ی کوچیکی دور گردنش بود. نه بابا اینم ورزش میلباس ورزشی مشکی به تن داشت و حوله

 .بهش می خوره هر صبح بلند شه و عصا قورت بده

نه. فیروزه جون در ها پایین اومدم تا باهاش رو در رو نشم. بدون توجه بهش رفتم تو آشپزخوسریع از پله
 .حال آماده کردن بساط صبحانه بود

 :سالمی کردم که تا منو دید لبخندی زد و گفت

 !سالم. به به، چه زود بیدار شدی خانوم-

کردم، گفتمهای روی میز نگاه میکه به خوراکیلبخندی بهش زدم و درحالی : 

دار شین بیام پایینمن که خیلی وقته بیدارم، تو اتاق مونده بودم که شما هم بی - . 

 :حین ریختن عسل تو ظرف نگاهی بهم انداخت و گفت

 همیشه انقدر سحرخیزی؟ -

 .تقریبا ولی امروز چون جام هم تغییر کرده بود، بدخواب شدم. حاال اگه اجازه بدین کمکتون کنم -

ط صبحونه، رفتم های شیر رو از تو یخچال درارم. بعد از آماده کردن بسالبخندی زد و ازم خواست پاکت
 .تو اتاق تا دلسا رو بیدار کنم

خورد. با کردی تکون نمیبرخالف من مثل خرس قطبی خوابیده و اگه بمب هم دم گوشش منفجر می

 .هزار دنگ و فنگ و مکافات، از خواب زمستونی بیدارش کردم و با هم پایین اومدیم

خوردن شدیم. نیم نگاهی به راشا انداختم  همه تو سالن غذاخوری نشسته بودن. رفتیم پیششون و مشغول
که موهاش نم داشت و مشخص بود تازه از حمام اومده. یاد حرف دیروزش افتادم که ازم خواست بعد 

 .صبحانه بیرون باشم

یه لحظه به سرم زد که بپیچونمش و عالفش کنم ولی وقتی دیدم چه آتوی بزرگی ازم داره، منصرف شدم 

ادامه صبحانه خوردنم رسیدمو مثل یه بچه خوب، به  . 

 .بعداز خوردن صبحانه خواستم بلندشم که به بقیه کمک کنم، که صدای راشا متوقفم کرد

 .بیرون باش، کارت دارم -

 :نگاهی به دلسا و فیروزه جون انداختم که فیروزه جون گفت

کنم، چیز زیادی نیستتو برو عزیزم. خودم جمع می - . 
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ی اورانگوتان به چه حقی شد، انداختم. پسرهراشا که از پشت میز بلند می برگشتم و نگاه پر حرصی به
جلوی همه بهم دستور میده؟ مگه من غالم حلقه به گوششم که هرچی بهم گفت بی چون و چرا بگم چشم؟ 

 .فکر کرده با کلفتش طرفه

 :بدون اعتنا بهش، ظرفی برداشتم که صدای فیروزه جون دوباره به گوشم خورد

 .برو دیگه دخترم -

 :به سمت آشپزخونه حرکت کردم و گفتم

 .میرم فیروزه جون، ولی بعد جمع کردن میز -

خواست برم ببینم و منتظر نموندم تا چیزی بگن. بعد کلی وقت تلف کردن که مدام فیروزه جون ازم می

 .راشا چیکارم داره، رضایت دادم و از آشپزخونه بیرون اومدم

این پسره رو سرجاش بشونه یا نه؟ همه که قرار نیست جلوش سر خم کنن. سری به  باالخره یکی باید

 .سالن زدم که خبری ازش نبود. رفتم تو حیاط تا بلکه ردی ازش پیدا کنم، ولی اونجا هم نبود

به سرم زد ممکنه تو باغ پشتی باشه. راهمو به سمت پشت ساختمون کج کردم و اونجا شروع کردم به 

 .جست و جو

الی درختا نشسته بودو آالچیق البهت . 

تونه بدون اون زیبا باشه ولی االن با حضور اون مثل یه آفتابه مسیهفکر کردم چقدر آالچیق می . 

ی آالچیق باال رفتم و گفتمرفتم سمتش. از یه پله : 

 !کارم داشتی -

ی آالچیق پایین رفتسری به نشونه مثبت تکون داد و از جاش بلند شد. از کنارم و گذشت و از پله . 

کردشد و پلیس پلیس میواسم جای تعجب بود که هیچی بهم نگفت. اصوال االن باید برزخی می ! 

 .شونه باالیی انداختم و دنبالش رفتم

 !شاید سرش به سنگ خورده و آدم شده. البته بیچاره سنگی که سر این بهش خورده

و گفتکمی جلوتر رفت و بین درختا ایستاد. برگشت سمتم  : 

 ورزشکاری؟ -

 :آره" ای گفتم که گفت "
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تا دراز نشست تو یک دقیقه 50بخواب.  - ! 

بیرون بیفته کردم االنه که از حدقهای گرد شده بود که احساس میچشمام به اندازه . 

 :تا دراز نشست تو یه دقیقه؟ با تعجب و حرصی که بهم آمیخته شده بود، گفتم 50

ن واست دراز نشست برم؟تو به من گفتی بیام بیرو -  

که جوابی بهم بده، نگاهی به تایمر تو دستش انداخت و گفتبدون این : 

 .شروع کن -

 :عصبی گفتم

جواب منو بدهچی چیو شروع کن؟  - . 

 :این دفعه با اخم برگشت سمتم و گفت

 عادت داری همیشه سرتق بازی دراری و بری رو مخ مردم؟ -

تممثل خودش اخم پررنگی کردم و گف : 

بازی و عالف شدن ندارمآره چون وقت برای مسخره - . 

ش رو جلوم گرفته بود، گفتکه انگشت اشارهیه قدم نزدیکم اومد و درحالی : 

اینجا هر چی من گفتم تو باید بگی چشم! نکنه فراموش کردی دیروز با من معامله کردی؟ نکنه فکر  -

گذروندنه؟کردی کاری که باید انجام بدی پرسه زدن تو این خونه و خوش  

  .پوزخندی زدم و سرمو برگردوندم سمت دیگه

 :خوش گذروندن؟ دوباره برگشتم سمتش و گفتم

گذره چه برسه به این خونه که اصال برای توئهبهشتم به من خوش نمی نه جناب، با وجود تو - ! 

دونم چرا ولی تو عمق چشماش عبارت " خودتی" زیر ابروهاشو باال انداخت و پوزخندی بهم زد. نمی

شدنویس می !  

 :خواستم دوباره یه چیزی بذارم تو کاسش که با همون پوزخند مسخره گفت

؟ هوم؟نکنه خالی بستی ورزشکاری -  

 .نخیر، من عادت ندارم مثل بعضیا آرزوهامو در قالب حقیقت بلغور کنم واسه مردم -



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

55 

 

 :با دست به زمین اشاره کرد و گفت

 !ثابت کن -

 :پوزخندی زدم و گفت

 !واسم مهم نیستی که ثابت کنم -

کرد، گفتکه بهم نگاه میاخمی کرد و درحالی : 

قول و قرارات! ولی حواست که هست؟ بدقلقی تو فقط و  آها، فکر کنم خیلی دوست داری بزنی زیر -
شه. و اینم بدون اگه بخوای برخالف قرارهایی که گذاشتیم طی فقط به ضرر تو و خواهرت تموم می

شم منم بزنم زیر همه چیز و بفرستمتون جایی که االن باید توش باشینکنی، مجبور می ! 

نیت به چشماش که رنگ تهدید داشت خیره شده بودمیه ثانیه بعد، دستام مشت شده بود و با عصبا . 

گر! می دونستم باالخره طاقت نمیاره و زهرش رو دوباره بهم می ریزه. لعنت ی عوضی سوءاستفادهپسره

چین جایی پا گذاشتم. لعنت به من و زندگیم که به اینجا کشوندتمبه من که به یه هم . 

م اومدم. قدم اولو برداشتم ولی قسم خوردم طوری تالفی گفت شروع کن به خودی سرش که میبا اشاره

چرخهکنم که بفهمه دنیا رو یه پاشنه نمی . 

ش شروع کردم به دراز نشست رفتنخوابیدم رو علفا و با اشاره . 

 .تا برای من چیزی نبود ولی االن که چندروزه نه ورزش کردم نه تمرین، بدن درد به همراه داره 50

کردم. با سوت پایانش، نشستم و دستی به صورتم کشیدمپشت هم حرکاتو تکرار میزدم و نفس نفس می . 

هم جلو تا تو یه دقیقه! تو دلم پوزخندی بهش زدم. اگه طرف مقابلم این پسره باشه، تا پای مرگ 56

رم تا دماغشو به خاک بمالممی . 

 .با حرف بعدیش، چشمامو بستم و آه از نهادم بلند شد

م و به قسمتی از سقف آالچیق که منظورش بود نگاهی کردسرمو بلند کرد . 

 دقیقه شکم فضایی؟ ۵

 دقیقه؟ ۵

همچین ظلمی در کجای تاریخ به بشریت اعمال شده؟ پادگان نظامیه اینجا؟ جو گرفتتش که سرباز زیر 
 دستشم؟
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زدن حرکات  بلند شدم و به سمت آالچیق رفتم. با پرشی دستمو به قسمتی از سقفش بند کردم و شروع به

کردمکردم تو شکمم و دوباره باز میکردم. پاهامو جمع می . 

ریختدقیقه پشت سرهم این کارو کردن، اعصابو بهم می ۵تصور  . 

تونستم از همین فاصله جفت پا برم تو حلقش خداتونستم از همینجا حلق آویزش کنم. کاش میکاش می . 

 .با شنیدن صدای سوتش، دستامو رها کردم

ی آالچیق بند کردم که پخش زمین نشمبه محض این که پام به زمین رسید، دستمو به دیواره . 

خواستم ببینه ضعیف شدم یا از پس کارایی که ازم خواستم جلوش ضعف نشون بدم. به هیچ وجه نمینمی
خواد برنمیاممی . 

زدم و پاهام سست شده بودنفس نفس می . 

ستم و لبامو با حرص رو هم فشردم. خوب شد پشتم ایستاده بود و با شنیدن صدای منفورش، چشمامو ب

 .نمی تونست خستگیمو از صورتم بخونه

دقیقه ۵۰دوی. تو کمتر از دور، دور باغ می ۱۷خب،  - ! 

کشه. نگاهی دور تا دور محیط وسیع باغ انداختم. تصورش هم دردناک کردم مغزم سوت میاحساس می

 .بود

خوردم که آرامششون از من بیشترههای گوانتانامو حسرت میبه حال زندانی کشیدم وبا حرص نفس می .  

بار این باغو دور بزنم؟ ۱۷جونم انداختم. لعنتی من با این پاها چطور نگاهی به پاهای بی  

 .نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به اعصابم مسلط باشم. برگشتم سمتش و از آالچیق پایین اومدم

انداختوزید، رعشه به تنم مینسیم نسبتا سردی که میعرق کرده بودم و  . 

  .کاله سویی شرتمو، روی کاله مشکیم کشیدم و دویدم

ی آشغال، نه به تالفی سختی که بخاطر دیر اومدنم کرد، نه به کردم، نه به اون پسرهبه هیچ چی فکر نمی

 .زانوهای سستم که هر آن امکان داشت از وسط تا بشه

تا نذارم به هدفش که از پا انداختن منه برسهدویدم فقط می . 

گفت "بسه" زدم که با شنیدن صداش که میدونم چند وقت بود که این باغ وسیعو پشت سر هم دور مینمی
و ایستادم دستامو به زانوگرفتم  . 
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ی سوخت. با همههام منقطع شده بود و گلوم از شدت خشکی مینگاهی به پاهای لرزونم انداختم. نفس

هام کنمی هوای اطراف رو وارد ریهخواستم همهکشیدم. انگار میتوانم نفس می . 

با قدمای سست و کوتاه به سمتش رفتم. نگاهم به پسری که کنارش رو آالچیق نشسته بود، افتاد. حال بدم 
م تو نفرت زل زدذاشت به هیچ چی فکر کنم، به این که این پسره کیه و کی اومده اینجا. فقط با نمی

 :صورتش که نگاهی به چشمام انداخت و گفت

 !دقیقه شنا سوئدی ۲۰ -

دونم چرا ولی اشکم دیگه داشت درمیومد. با نفرت نگاهمو ازش گرفتم و روی شکم خوابیدم رو نمی

 .چمنا. دیگه حتی توان این رو نداشتم که باهاش دهن به دهن بشم

مین افتادم. اخمی کردم و زیر لب لعنتی گفتمدستامو ستون بدنم کردم که از آرنج تا شد و رو ز . 

ی توانمو جمع کردم و شروع کردم به زدن حرکاتهمه . 

 .اولین حرکتم مصادف شد با چکه کردن اولین اشک چشمم

برمگذره، بیشتر به ذات کثیف این پسره پی میهر چی بیشتر می .  

هاش دم ولی هنوز عقدهانجام میها رو بیشتر از یک ساعته که پشت سر هم دارم سخت ترین ورزش

ای باشه؟تونه کینه شتری داشته باشه و عقدهبرطرف نشدن. یه آدم چقدر می  

های لرزونم حال خرابمو آشکار کنن، نشستم. چشمام سیاهی صدای سوتشو که شنیدم، قبل از این که دست
رفتمی . 

نترل کنم و هر چی الیقشه بارش تونم خودمو ککردم اگه تو چشمای پسره نگاه کنم، نمیاحساس می

کنممی .  

ی جدی و اخموش نگاهی انداختمهاشو مقابلم دیدم. سر بلند کردم و به قیافهکتونی . 

 !دقیقه دیپ ۳۰ -

 !راشا -

 :صدای تشر دوستش از آالچیق اومد. بدون این که نگاهی بهش بندازه گفت

 .اجازه بده لطفا -

تونستم لرزش بی وقفه بدنمو کنترل چند ثانیه مکث کردم. دستامو به زمین گرفتم و سعی کردم بایستم. نمی

  .کنم
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تر هاش منو بیشبسه هر چی هیچی بهش نگفتم. بسه هر چی تازوند و دم نزدم. حق نداره به خاطر عقده

 .از این وادار به انجام کارای مسخره و سخیفش کنه

تو چشماش تیز شده بودم، غریدم که ی نفرتمو تو چشمام ریختم و درحالیهمهسرمو بلند کردم.  : 

 !خیلی پستی، خیلی -

 .و به سرعت از کنارش عبور کردم و راه ساختمونو در پیش گرفتم

  .اشکی روی گونم چکید. با عصبانیت پسش زدم

خورد. حالم از ا برسم بهم میخورد. حالم از پسری که کاری کرد به اینجحالم از ضعفی که داشتم بهم می
خورهخودم و زندگیم و زبونی که نباید اعتراض کنه بهم می . 

وارد ساختمون شدم. دلسا و ساشا، همراه یه لپ تاپ که رو پای دلسا بود، تو سالن نشسته بودن. تا صدای 

 :در رو شنیدن، سر بلند کردن که دلسا با دیدنم لبخندی زد و گفت

ا بودی؟چه عجب اومدی. کج -  

ها حرکت کردم. صداشو از پشت سر شنیدم که با تعجب بدون این که جوابی بهش بدم و به سمت پله

 .صدام کرد. خواستم پامو رو اولین پله بذارم، که زانوم تا شد و محکم زمین خوردم

ی پله برخورد کرد که از درد "آخ" بلندی گفتمزانوم محکم با لبه . 

کرد، به سمتم اومد. مقابلم نشست و در که با نگرانی صدام مید شد و در حالیدلسا شتاب زده از جاش بلن

کرد، گفتکه با نگرانی به صورتم نگاه میحالی : 

 خوبی درسا؟ حالت بده؟ -

سرمو به چپ و راست تکون دادم و "نه" ای زیر لب گفتم. زانوم درد داشت ولی در حدی نبود که بخوام 
 .به همه اعالم کنم

که چهرمو تو هم کشیده بودم، نگاهش کردم و آروم گفتمدر حالی : 

کنی بلند شم؟کمکم می -  

کرد، گفتکه دستشو به سمتم دراز میسریع بلند شد و در حالی : 

 .آره عزیزم، بلند شو -

ها باال برم که صدای فیروزه جون از پشت سرم به گوشم خورددستشو گرفتم و ایستادم. خواستم از پله . 

- چی شده درسا جان؟ خوبی عزیزم؟ هـــــه  
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 .برگشتم سمتش و سعی کردم لبخند بزنم

 .آره فیروزه جون، من خوبم نگران نباشین -

گذروند، گفتهامو گرفته بود و صورتمو از نظر میجلوم ایستاد و همینطور که شونه : 

ها! چی شد آخه؟ تو که صبح خوب بودیمطمئنی؟ رنگت پریده - . 

ی کافی اعصاب خودم شاهکار راشا و ضعیف بودن خودم چیزی بگم. به اندازه خواستم در موردنمی

  .خرد شده

 :دستی به پیشونیم کشیدم و گفتم

کردم. فکر کنم چون عرق کرده بودم سرما خوردمدونم. بیرون داشتم ورزش مینمی - . 

باشه گلم. برو باال، االن واست دارویی چیزی میارم -فیروزه  . 

ها باال رفتمتشکری کردم و با کمک دلسا از پله .  

شدن. درست مثل صاحبشون های لعنتی انگار بیشتر از هر زمان دیگه کش اومده بودن و تموم نمیپله

 !حوصله سر بر و رو مخن

ی تخت نشست و دستی به پیشونیم کشیدرو تخت دراز کشیدم و دلسا پتو رو روم مرتب کرد. لبه . 

داری درسافکر کنم تب  - . 

کوتاهی به روش زدم و گفتم دستشو از رو پیشونیم برداشتم و تو دستم گرفتم. لبخند  : 

 .نه خواهری. خوبم، نگران نباش -

 :تو چشمام نگاهی انداخت و گفت

 بیرون که بودین راشا چیزی بهت گفت که بهم ریختی؟ -

دونستم ریزم. میدازه راشا بهم نمیزدم همچین سوالی ازم بپرسه. چون با دیدن هیچ کس به انحدس می
خواستم پسره فکر کنه مثل بچه ندازه. نمیاگه واقعیتو بهش بگم میره پیش راشا و داد و قال راه می

 .کوچولوها رفتم شکایتشو پیش بقیه کردم

 :پوزخندی زدم و گفتم

تونه به من چیزی بگه؟زنیا! مگه اون بوزینه میحرفا می -  

 :خندید و گفت
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واال. به اندازه کافی شناختتنه  - . 

با به صدا در اومدن در، دلسا "بفرمایید"ی گفت که فیروزه جون، ظرف دارو به دست داخل شد. داروها 
ستراحت کنم و برای ناهار صدام رفتن، ازم خواست اکه با دلسا از اتاق بیرون میرو بهم داد و درحالی

کنهمی . 

ل ندارم که با فکر اینکه ممکنه راشا فکر کنه قهر کردم و ازش خورم و میاول خواستم بگم ناهار نمی

کنم، چیزی نگفتمفرار می .  

خاطر بدخوابی دیشبم سریع خوابم برداز اتاق بیرون رفتن و منم به . 

*** 

با گرمای شدیدی که سلول به سلول بدنمو فرا گرفته بود چشم باز کردم. قطرات عرق از پیشونی و گلوم 
ریختن. پتو رو از روم کنار زدم و روی تخت نشستم. کالهمو از سرم اعصابمو بهم می شدن وجاری می

ای پرتاب کردمکشیدم و گوشه .  

خواست به این فکر کنم که ممکنه سرما خورده باشماصال دلم نمی . 

 .سویی شرتمو از تنم بیرون کشیدم و پرت کردم پایین تخت. دستی به پیشونیم کشیدم

تونستم کنترلش کنمجنبیدم میه خیلی زیاد. اگه زود میتب داشتم ولی ن  . 

 .سرمو چرخوندم سمت عسلی تخت که سمت راستم قرار داشت

 .لعنتی! فیروزه جون دارو ها رو با خودش برده

هامو داخل موهام فرو کردم و تا پایین کشیدم. از رو تخت بلند شدم و رفتم سمت لباسام که رو زمین پنجه
سویی شرتمو رو تخت انداختم و کاله به دست، رو به روی آینه ایستادم پخش و پال بود. . 

موهای بلندمو پشت سرم جمع کردم و محکم بستم. چشما و ابروهام حالت کشیده به خودشون گرفته بودن 

کرد، التهاب صورتم بود. کالهمو روی سرم گذاشتم و سویی شرتمو پوشیدماما چیزی که عصبیم می . 

خورهاین لباسا بهم میحالم دیگه از  . 

ها رو پایین اومدم. ساشا و راشا به همراه دوستشون تو سالن نشسته بودن و از اتاق بیرون رفتم و پله

 .مشغول صحبت کردن بودن. نگاهمو ازشون گرفتم و وارد آشپزخونه شدم

کردن و صدای خنده شون فضای دلسا و فیروزه جون در حین درست کردن ساالد، با هم صحبت می
آشپزخونه رو پر کرده بود. با ورودم به آشپزخونه، فیروزه جون که رو صندلی رو به روی ورودی 

 :نشسته بود، زودتر متوجهم شد و گفت

تخواستم دلسا رو بفرستم دنبالبیدار شدی عزیزم؟ االن می - . 
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 :قبل از این که فرصت کنم جوابی بدم، دلسا به سمتم برگشت و با لبخند بزرگی گفت

 عه درسا، خوبی؟ -

نشستم، گفتمکه کنارشون میلبخند کم جونی زدم و درحالی : 

 .آره خوبم، ببخشید که نگرانتون کردم -

 :فیروزه جون پشت دستشو رو پیشونیم گذاشت و گفت

خوای بریم دکتر برای اطمینان؟یزی نیست. مییکم تب داری عزیزم ولی چ -  

 .نه نه. گفتم که خوبم، چیزی نیست -

بی حرف از جاش بلند شد و رفت سمت یکی از کابینتا. یه بسته قرص و لیوان آبی جلوم گذاشت و گفت 

 :که بخورم. بعد از خوردن قرص گفت

هشین تو خونای همراهتون نیاوردین؟ با این اذیت میلباس دیگه - . 

 .همزمان با دلسا نگاه متعجبی بهم انداختیم

بره؟مگه راشا بهش نگفته برای چی اینجاییم؟ کسی که میره دزدی مگه لباس زاپاس با خودش می  

 :دلسا با تردید جواب داد

 .ام نه. راستش، وقت نشد -

که از آشپزخونه بیرون می رفت، گفتفیروزه جون "آهان"ی گفت و در حالی : 

بقیه بگم برن سر میز تا غذا رو ببریم من برم به - . 

 :از آشپزخونه که بیرون رفت، نگاهی به دلسا انداختم و گفتم

 مگه راشا بهش چیزی نگفته؟ -

 دلسا شونه ای باال انداخت و جواب داد

دونم واال. خود فیروزه جون گفت راشا راپورتمونو بهشون دادهنمی - . 

گفتممتفکر نگاهمو به میز دوختم و زیر لب  : 

ای بهشون گفته باشه؟یعنی امکان داره چیز دیگه -  

*** 
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کردم نگاهم به راشا که رو به روم نشسته بود نیفته که با سر میز ناهار بودیم. حتی االمکان سعی می

جون توجهم بهش جلب شدصدای فیروزه . 

رو بیارنجوادجان، بعد از ظهر یادت باشه دخترا رو ببری خونشون، لوازم موردنیازشون  - . 

ی ناباور زل زده احساس کردم رنگم پرید و قلبم برای یه لحظه ایستاد. با چشمای گرد و گشاد و قیافه
ی غذا تو دهنم مونده بود و حتی توانایی رم. لقمهبودم به بشقاب رو به روم و نمی تونستم چشم ازش بگی

  .قورت دادنش رو نداشتم

ریم" که با جواب جواد، صدام تو گلو خفه شدخودمون می سر بلند کردم که سریع بگم " نه مرسی، . 

ریم میاریمچشم. بعد ناهار می -جواد . 

از سر ناچاری سرمو آوردم باال و زل زدم به صورت راشا ببینم چی میگه. یه درصد شاید بقیه دلیل 
خواد بقیه هم ریم که. اصال دلم نمیحضورمون رو اینجا ندونسته باشن، با این کار فیروزه جون لو می

 .رفتاری مشابه راشا باهامون داشته باشن

مت راشا سر خورد که انگار سنگینی نگاهمو حس کرد، نگاهم از روی صورت جدی دوست راشا به س
 :نیم نگاهی بهم انداخت و بعد از چند لحظه مکث، گفت

برشونتو زحمت نکش جواد. من بیرون کار دارم، می - .  

جون انداخت و سر تکون داد و "چشم"ی گفتجواد نگاهی به فیروزه . 

بقیه غذام نفسمو از سر آسودگی بیرون دادم و شروع کردم به خوردن .  

هاکنهجون هم بدون هماهنگی با آدم چه کارا میخطر از بیخ گوشمون گذشت. فیروزه ! 

ی نصف قاشقی کردم و گه گاهی واسه تنوع یه لقمهاصال اشتها نداشتم. بیشتر با غذام بازی می

خوردم. احساس می کردم حال خرابم اشتهام رو کور کردهمی . 

ضعیف شدی خوری عزیزم؟ بخورچرا نمی - . 

ای تحویلش دادم. امروز به شدت خطرناک به فیروزه جون که این حرفو زد، نگاهی کردم و لبخند مسخره

کنهشده. کلی زور زدم تا کسی نفهمه مریض شدم ولی از هر طرف داره پتمونو رو آب شناور می . 

خورم فیروزه جونمی - . 

ی رو روی خودم حس کردم ولی سر بلند نکردم که و بر خالف میلم، قاشقی از غذا خوردم. سنگینی نگاه
 .ببینم این حرف بدون هماهنگی فیروزه جون چه کسی رو متوجه حال بدم کرده

کردیم که بعداز ناهار با دلسا و فیروزه جون رو مبالی سالن نشسته بودیم و از هر دری صحبت می

  .صدای راشا به گوشم خورد
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 .آماده شو بیا بیرون -

ها پایین میومد. منتظر موندم از در بیرون بره. با این که آماده کردم که گوشی به دست از پلهنگاهی بهش 
دونم چرا انقدر خواست کاری که گفته بود رو همون لحظه انجام بدم. در مقابلش نمیبودم اما باز دلم نمی

شدم؟سرکش می  

نار حوض بزرگ ایستاده بود و با گوشیش که از در خارج شد، من هم بیرون رفتم. کچند دقیقه بعد از این

رفتور می . 

یاد گوشیامون افتادم. اصال به روی خودش هم نمیاره ازمون غارت کرده. باید در اولین فرصت پسش 
بگیرم چون با این وضعیت هیچ ارتباطی با دنیای بیرون از این خونه نداریم. البته کسی هم اون بیرون 

و وضعیتمون مطمئنش کنیممنتظر نیست که بخوایم از حال  . 

نزدیکش شدم که برگشت و نیم نگاهی بهم انداخت. خواست چیزی بگه که صدای جواد که داشت از 

شد، مانع شدساختمون خارج می . 

بردمشونکشین؟ خودم میآقا شما چرا زحمت می - . 

 .بدون این که نگاهشو ازم بگیره، جوادو مورد خطاب قرار داد

رس، تو به کارت بنه - . 

 :پوزخندی زد و طوری که فقط من بشنوم، گفت

تونی بدزدیدونه اونو با جاش میهنوز نمی - ! 

 :اخم پررنگی کردم و تو چشماش تیز شدم و گفتم

 .حرف دهنتو بفهم -

 :یه ابروش رو باال انداخت و با حفظ پوزخندش گفت

 مگه غیر اینه؟ -

ری صبحش دوباره توهین کنه. عصبانیت صبحم کردم. حق نداره بعد شیرین کابا خشم بهش نگاه می
دونستم تا چیزی بهش نگم آروم سرباز کرده بود و توهین االنش هم شده بود هیزم روی آتیش خشمم. می

 :نمیشم. انگشت اشارمو جلوش گرفتم و با خشم گفتم

ن و امثال من تویی که ادعای انسانیت و آدم بودنت میشه. باید بگم زهی خیال باطل. یه بند انگشت م -
ای و بی مالحظه که هوا برت داشته آدمی! نه جناب، تا وقتی فهم و شعور درست شرف داره به توی عقده

 .حرف زدن و رفتار کردن رو نداشته باشی، پشیزی ارزش نداری
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صورتش از خشم و عصبانیت سرخ شد. برخالف اون که مطمئنم حرفام اصال به مزاجش خوش نیومده 

مکشیدیکردیم و تند تند نفس میبود، دل من کمی آروم شد ولی مثل دو تا ببر زخمی بهم نگاه می .  

کردمخالی نشده بودم، خیلی درشت تر از اینا رو باید بار اهانت و بی ادبیش می . 

سمتم برداشت و از الی دندونای بهم کلید شدش، غریدقدمی به  : 

اخالق نیستم ببین بچه، کاری نکن اونطوری که الیقشی باهات برخورد کنم تا بفهمی همیشه انقدر خوش -
دهنی و سرتق بازیات راه بیامکه با بد . 

ای گفتمپوزخند صدا داری زدم و با لحن مسخره : 

ازم داری؟ من بودن تو زندان بین اون همه خالفکار و دزد رو نکنه منظورت همون آتویی هست که  -

ی تو و تحمل حضورت ترجیح میدمبه خونه . 

 ... آها، وقتی -

کنیدچه خبرتونه؟ دوباره که دارین با هم بحث می - ! 

های عمارت که نگاهی به دوستش که داشت از پلهصدای دوستش بود. نگاهمو از راشا گرفتم و بدون این
میومد بندازم، برگشتم سمت حوض و پشت به هردوشون ایستادم. راشا هم دستی تو موهاش کشید و پایین 

 .چیزی نگفت

 .خوب شد دوستش قبل از کری خوندناش از راه رسید و نذاشت اعصاب متشنجم رو از این خردتر کنه

 :دوستش نزدیک تر اومد و با لحن جدیش گفت

حبت کنید؟قصد ندارید با آرامش بیشتری با هم ص -  

 :قبل از اینکه راشا چیزی بگه، برگشتم سمتش و گفتم

کردیمدادن، داشتیم همین کارو میاگه دوست محترمتون اجازه می - ! 

 .سری تکون داد و نگاهشو برگردوند روی راشا

برمش. تو کارا رو هماهنگ کنمن خودم می - . 

از شدن در ماشینش اومد. به سمت سوئیچشو از جیب شلوارش درآورد و کلیدی رو فشرد که صدای ب
 :چپ حیاط اشاره کرد و گفت

 .برو سوار شو، االن میام -
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شد با یه جنگ اعصاب دیگه که من رم" که این حرف من مساوی میخواستم بگم "خودم تنهایی میمی

ی کافی تحت فشار و تنش عصبی بودمواقعا کششش رو نداشتم. از صبح به اندازه .  

ی بگم، به سمت ماشین رفتم و سوار شدم. هرچی باشه تحمل دوستش از خود سرتقش بدون این که چیز
 .آسون تره

ی سمت راننده نگاهشون کردم که مشغول گفتگو بودناز شیشه .  

سپرد که شیش دانگ حواسش بهم باشه تا فرار پوزخندی تو دلم بهشون زدم. مطمئنم داشت به دوستش می

ان بود که من برای چی اونجامنکنم. البته، اگه دوستش در جری ! 

با سوار شدنش صاف نشستم و اونم حرکت کرد. حوض وسط حیاط رو دور زد و در اتوماتیک وار باز 

 .شد و خارج شدیم

 :با پوزخند کمرنگی که روی لبم بود، پرسیدم

کرد که حواست بهم باشه؟داشت سفارشمو بهت می -  

کرد، گفتکه با جدیت رانندگی مینگاهی به آینه سمت خودش انداخت و در حالی : 

 آره -

 .ابروی چپم بابت جواب صریحش باال پرید

 توام بهش اطمینان دادی که مواظبم هستی؟ -

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

دادم؟نباید می -  

کردم حداقل واسه حفظ ظاهر هم که شده شونه باالیی انداختم و جواب ندادم. آدم عجیبی بود. فکر می

کرد تا کتمان ولی انگار اصال واسش مهم نبودسعی می . 

شد که ازش بپرسم. شاید بخاطر این بود که بدون دونم چرا پشت سر هم سوال تو ذهنم ردیف مینمی
دونه من و دلسا برای چی تو اون خونه هستیم یا خواستم بدونم میداد. میطفره رفتن و صریح جوابمو می

 نه؟ و با وجود این که می دونه من رو از چنگال اون دیو دو سر نجات داده؟

 .باالخره مقاومتم شکست و پرسیدم

دونی؟در رابطه با حضور من و خواهرم تو اون خونه، چیزی می -  

 آره -
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ی روی لبم نشست و برگشتم سمت شیشه. خوب همه جا جار زده بود پسرهانتظارشو داشتم. پوزخندی 

 !فضول

پرسید، نگاهمو از شیشه گرفتم و به رو به رو دوختمبا صدای جدیش که آدرسو ازم می . 

کردم که موقع مواجه شدن با خونم چه عکس العملی از گفتم، به این فکر میکه آدرسو بهش میدر حالی
 .خودش نشون میده

ی این واکنشا نفرت داشتم ید مثل راشا بخواد مسخره کنه، شاید بهم ترحم کنه، شاید تیکه بندازه. از همهشا

، کم ندیده بودمو متاسفانه تو این سه سال . 

شدیم. نگاهی به چهرش انداختم تا شاید بتونم حس واقعیشو از حالت کم کم داشتیم از شهر خارج می
تعجب و سوال نبود. مثل قبل، جدی! شاید فکر کرده خونمون تو یکی  صورتش بخونم. اما هیچ اثری از

 .از شهرکای اطرافه

  .به گاراژ نزدیک خونه رسیدیم. کمی جلوتر بهش گفتم نگه داره

 .کنار جاده ایستاد و عینک آفتابیشو هدایت کرد رو موهاش. نگاهی به اطراف انداخت

شدم. ماشینو دور زدم و از عرض جاده گذشتم منتظر هیچ حرف و عکس العملی ازش نشدم و پیاده .  

 .خونه اسقاطیمون مشخص بود. رفتم سمتش

ترسیدم، از خواستم برگردم و نگاهشو بخونم. میکردم اما نمیسنگینی نگاه پسره رو روی خودم حس می
 .واکنشش بدم میومد

 .جلوی خونه ایستادم. سابقه نداشت شبی رو بیرون از اینجا صبح کنیم

تونه تبعیض قائل شه بین آدما؟ یکی تو ی راشا که مقایسش کردم، دلم گرفت. دنیا چقدر میونهبا خ

 !عمارت به اون مجللی و یکی هم ما تو این آلونک آجری وسط بیابون

 .نفس عمیقی کشیدم و سر تکون دادم تا این افکار از سرم خارج شه

ی مقابلم احساس کردم دیگه با دیدن صحنه در آهنی رو با هزار مکافات و قیژ و ویژ باز کردم که
کردم کل دنیا روی اومد. احساس میتونم نفس بکشم. قلبم برای لحظه ای از تپش ایستاد. نفسم باال نمینمی

ی مقابلم خیره شدمسرم آوار شد. دوتا دستمو به سرم گرفتم و با دهن باز و چشمای مبهوت، به صحنه . 

کرد. به من، به منی که جز اینجا بذارم. مثل یه کابوس بهم دهن کجی میجرأت نداشتم پامو داخل اتاق 

های دنیای کابوسچیزی نداشتم، به منی که سه ساله شدم سوژه . 

 چیزی شده؟ -
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صداشو از پشت سرم شنیدم. قطره اشکی از چشمام رو گونم سر خورد. با صدایی که از ته چاه در 

 :میومد گفتم

 !بدبخت شدم -

و پشت سرم ایستاد. در رو از دستم گرفت و کامل باز کرد. نگاهش که به فضای خالی داخل  اومد جلوتر
 .چادر افتاد، نفس عمیقی کشید و لباشو بهم فشرد

با قدمای سست داخل شدم و به زمین خالی از موکت و فضای اتاق که هیچ اثری از وسایلی که توش 

  .وجود داشت، نبود، نگاه کردم

ی راشا بیرون دیدم. فقط یه سوال تو ذهنم بود. " بعد از این که از خونهشک تار میی ااز پشت پرده

 " اومدیم چه غلطی بکنیم؟

یاد ارزشمندترین چیزی که داشتم افتادم و باعث شد همه ی این کابوس ها از ذهنم بیرون بره. با وحشت 
ترسیدم. رفت میتو سرم رژه مینگاهمو اطراف خونه چرخوندم، اما هیچ اثری ازش نبود. از فکری که 

 .از دزدیده شدن اون وسیله وحشت داشتم

که اشک از چشمام روی گونه هام جاری می شد، با سرعت رفتم سمت در که پسره از جلو راهم در حالی
ذاشتن درست کشیدم. اشکای لعنتیم نمیکردم و به زمین پست اطراف خونه سرک میکنار کشید. گریه می

 .فضای اطراف رو دید بزنم

گردی؟دنبال چی می -  

چرخیدم، گفتمدور خودم می دستامو رو دهنم گذاشتم و درحالیکه : 

 !نیست -

شد گفتکه بهم نزدیک میاخم کمرنگی کرد و در حالی : 

 چی نیست؟ -

شداشکام پشت سر هم رو گونم جاری می . 

 .نیست، دفترم نیست -

ارزش چی چشماش رنگ تعجب گرفت. حتما واسش عجیب بود که تو این بدبختی پیش اومده، یه دفتر بی
همه ی زندگی من بود میگه؟ اما اون دفتر . 

 دفتر؟ مگه اون دفتر چی داشت؟ -
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کنم و حرفامو بهش خوام از دزدیم بگم. برام مهم نبود دارم پیش یه غریبه گریه میبرام مهم نبود که می
تونم این اتفاق وحشتناک رو بایکی درمیون بذارم. زنم. تنها چیزی که االن برام مهم بود این بود که بمی

و بین گریه گفتمبرگشتم سمتش  : 

ی چیزهایی که برداشته بودیم نوشته بودیم، تا یه روز که تونستیم به اون دفتر، تو اون دفتر، همه -

میرم. من به امید اون دفتر و برگردوندن پوال زنده بودمصاحبشون بر گردونیم. من بدون اون دفتر می . 

لرزید. هام از شدت گریه میس کنه. شونه با دستام صورتمو پوشوندم و اجازه دادم اشکام صورتمو خی

لرزیدهای زندگیم از شدت بدبختی مینه، شونه هام نبود. پایه . 

دونم چقدر تو اون حالت گریه کردم و از ترس آینده به خودم لرزیدم اما باالخره اندازه سر سوزن دلم نمی
  .سبک شد

سکوت، دستاشو تو جیب شلوارش فرو کرده  روم دوختم که دراشکامو پاک کردم و نگاهمو به پسر روبه

دادها رو بازی میبود و با پاش، سنگ ریزه . 

ای نداشت. اینجا بدون اون خونه، رسما حکم یه بیابون بی آب و علفو داشت دیگه موندنمون اینجا فایده

 .واسمون

 :قدمی بهش نزدیک شدم و با صدایی که بر اثر گریه خش دار شده بود، گفتم

 بریم؟ -

 :با شنیدن صدام سربلند کرد و نگاهی بهم انداخت. سری به عالمت مثبت تکون داد و زیر لب گفت

 .بریم -

به سمت ماشین حرکت کردم که یاد لباسا افتادم. دوباره کم مونده بود بزنم زیر گریه. اومدم دنبال 
برم. دلم ارم براشون میلباسامون، اما نه تنها لباسی نیاوردم، بلکه خبر خالی شدن آلونکمون رو هم د

ترکید از این همه بیچارگیداشت می . 

 .از جاده رد شدیم و سوار ماشین شدیم. در سکوت ماشینو روشن کرد و راه افتاد

شده، اما به فیروزه جون و بقیه چی بگم  تونستم بگم چیمونده بودم جواب بقیه رو چی بدم؟ به دلسا می

 که دست خالی برگشتم؟

رخ پسر کنارم که با جدیت مشغول رانندگی بود، انداختم نگاهی به نیم .  

خواستم بیشتر از این پیشش ترسیدم همه چی رو به راشا بگه. نمیدونستم دهنش تا چه حد قرصه. مینمی
تحقیر شم. تا همین جا هم به اندازه کافی کوچیک شدم و از نقطه ضعف های زندگیم بر علیهم استفاده 

تونست تحقیرم کنه و نمیکرد، میتونست که میخاطر ایندونم چرا، شاید بهدم، نمیکرده ولی ممنونش بو

 !بهم زخم زبون بزنه و نمیزد. چقدر به نظر نقطه مقابل راشا بود
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با چیزی که یادم افتاد، صاف سر جام نشستم و دستی به جیب شلوار جینم کشیدم. با لمس چیزی که داخل 

وشوندجیبم بود، لبخند محوی لبامو پ . 

 .کارتی که دلسا موقع باز کردن در عمارت بهم پیشنهاد داد

سریع لبخندمو جمع کردم و با خوشحالی خواستم به پسره بگم بریم به یه فروشگاه، اما یادم افتاد کارت 
اومد کارت چقدر موجودی داره و ممکنه موجودی نداشته باشه و بدتر ضایع شم. به هیچ وجه یادم نمی

تونستم به یه حدس بسنده کنم و بیخیال شمی ازش استفاده کردم. اما باز هم نمیآخرین بار ک . 

 :سرمو برگردوندم سمتش و آروم گفتم

 میشه جلوی یه عابر بانک نگه داری؟ -

نگاهی بهم انداخت و سری به عالمت مثبت تکون داد. واسم جالب بود که افرادی که به تازگی باهاشون 

 !آشنا شدم چقدر کم حرفن

 .چند دقیقه بعد جلوی یه عابر بانک نگه داشت که پیاده شدم و خودش تو ماشین نشست

گرفتحس خوبی بهم داد که مثل راشا انقدر شدید زیر نظرم نمی . 

دو سه نفر تو صف بودن. بخاطر تیپم سنگینی نگاه چند نفرو حس کردم، اخمی کردم و مشغول بازی با 
ر کسی به هر دلیلی پوششی کمی متفاوت تر از سایر هم نوعاش و کارت تو دستم شدم. عادتشون بود، ه

هم جنساش داشته باشه، میشه هدف نگاه های خیره بقیه و قضاوت هاشون. بدون این که از دلیل این 

  .پیشامد و کار چیزی بدونن

 .باالخره نوبتم شد. کارتو وارد دستگاه کردم و بعد زدن رمز، گرینه مورد نظرمو انتخاب کردم

، کردم حساب خالی نباشه که با بیرون اومدن رسیدکردم. خدا خدا میبا استرس به دستگاه نگاه می 
حالی نگاهمو از ارقام درج شده روی رسید تو دستم گرفتم. کارتو برداشتم و سریع برداشتمش. با خوش

 .رفتم سمت ماشین

ست که بتونم چندتا لباس بخرم و تهش خداروشکر این دفعه بخت باهام یار بود. انقدری پول تو کارت ه

 .صدتومن واسمون بمونه. با این که کمه، ولی از هیچی بهتره

رفتم سمت ماشین که نگاهم به پاساژ تجاری که اون سمت خیابون و چند متر پایین تر قرار داشتم می
رم . بهش گفتم میای به شیشه زدم که شیشه رو پایین کشید و نگاه جدیش رو بهم دوختداشت، افتاد. تقه

  .تو اون پاساژ و کار دارم که بدون سوالی فقط سر تکون داد

بعد از نیم ساعت گشتن، باالخره دو دست لباس برای خودم و دلسا خریدم و بیرون اومدم. رفتم سمت 

  .ماشین و سوار شدم. پالستیکارو رو صندلی عقب گذاشتم که حرکت کرد

راش باز شد و رفتیم داخل. عبور با ماشین از بین این همه دار و با تک بوقی که زد، در بالفاصله ب

  .درخت که جاده رو قاب گرفته بود، لذت بخش بود
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ماشینو سر جای قبلیش پارک کرد و پیاده شدیم. پالستیکارو برداشتم و خواستم برم سمت خونه که مکث 

  .کردم

راشا نجاتم داده بود و کمکم کرده بود. آدم دونستم باید ازش تشکر کنم یا نه. از سروکله زدن با نمی
 .قدرنشناسی نبودم ولی، باالخره تحملش از راشای گنددماغ آسون تر بود

 :رفتم سمتش که به در سمت راننده تکیه داده بود و کف پای راستشو به در زده بود. آروم گفتم

 .مرسی  -

نگاه کرد و گفتعینک آفتابیشو برداشت و یه ابروشو باال انداخت. تو چشمام  : 

 بابت؟ -

 !این که کمکم کردی -

 :ابروهاشو باال انداخت و گفت

کنمخواهش می - . 

رومو ازش گرفتم و خواستم برم سمت ساختمون که راشا از خونه خارج شد و مستقیم اومد سمت ما. 
  !پوفی کشیدم و چشمامو چرخوندم. بر خر مگس معرکه لعنت

بگیرم. چند قدم جلو رفتم و مقابلش ایستادم که متوقف شد فرصت خوبی بود ازش گوشیامونو پس . 

 :دیگه تو نگاهم مالیمت نبود. تو چشماش نگاه کردم و با تحکم گفتم

 !گوشیامونو بده -

 :پوزخندی زد و جواب داد

 دیگه چی؟ کوله با محتویات ارزشمند داخلش؟ -

جا لهش کنم. چشمام رو با که بزنم همینای متشنج بود رفت رو اعصابم. اعصابم به اندازهباز داشت می
حرص روی هم فشردم و نفسم رو به بیرون فوت کردم. سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم تا دوباره 

 :درگیری پیش نیاد. چشمام رو باز کردم و با لحن گزنده ای گفتم

ه شخصیه و باید دونه گوشی یه وسیلساله هم می ۵ببین جناب، از شما انتظار زیادیه ولی یه بچه  -
تونه غارتش کنههمراه صاحبش باشه. هر کسی هم از راه برسه نمی ! 

زد، گفتکه با دست راست از سر راهش کنارم میابروهاشو تو هم کشید و در حالی : 

 .تا وقتی اینجایید از گوشی خبری نیست -
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 .با چشمای گرد و متعجب برگشتم سمتش

دوزی، ما هم باید تنمون کنیم؟ فکر کردیبری و مینه بابا؟ همینجوری برای خودت می - ... 

 !کافیه -

 :با صدای دوستش، طلبکار گفتم

گیره؟یعنی چی؟ آقا فکر کرده کیه که برای من و زندگیم و شرایطم تصمیم می -  

 :راشا همونطور که پشتش به من بود گفت

 !حرفم عوض نمیشه. گوشی ممنوع -

کرد، ساکت شدم. نگاهی بهم انداخت و گفتدوباره خواستم چیزی بگم که با تشر دوستش که صداش می : 

کنیمتو برو باال، حلش می - . 

 ...ولی -

 :با لحن اطمینان بخشی گفت

کنیمحلش می - . 

مت نگاه مرددم رو تو چشماش دوختم و بدون اینکه دیگه چیزی بگم بعد از چند لحظه تعلل، راهمو به س

  .ساختمون کج کردم

تونم بهش اعتماد کنم و وقتی گفته حلش می کنیم یعنی حلش می گفت، میدونم چرا یه حسی بهم مینمی

 .کنه. شاید بخاطر کمک چند ساعت پیشش بود که دلم میخواست بهش اعتماد کنه

*** 

م سمتشبا ورود دلسا به اتاق و بسته شدن در، سرمو از حصار دستم خارج کردم و برگشت . 

 !چه عجب، باالخره اومدی -

کنارم روی تخت نشست و دستشو رو شونم گذاشت. نگاه خستمو تو چشماش دوختم که چشماش رنگ 
 .نگرانی گرفت

 چی شده درسا؟ اتفاقی افتاده؟ -
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واسم سخت بود بهش بگم. از وقتی وارد اتاق شدم، تا االن که دلسا بیاد، فکرم همش پیرامون خونه و 
ی اینا ی سه سال جون کندن، دود شد رفت هوا و همهکنه. ثمرهچرخه. فکر آینده اذیتم میمی وسایلمون

 .رو مدیون مستبد بودن و موش و گربه بازی راشا هستیم

زنی؟درسا؟ چرا حرف نمی -  

 :سرمو تو دستام که از آرنج رو زانو قرار گرفته، گرفتم و گفتم

ردنخونه رو دزد زده. همه وسایلمون رو ب - . 

تونستم ازش مخفی کنم. اون خونه، ریزه، اما نمیدونستم مثل من بهم میصدای "هی" بلندشو شنیدم. می

ی دلسا هم بودخونه . 

 :با بهت و ناباوری سری تکون داد و گفت

کنی؟شوخی می -  

 :سرمو به عالمت منفی تکون دادم و گفتم

  .نه دلسا. بدبختانه همه چی حقیقت داره -

ی زارش انداختم. چشمای مبهوتشو دوخت بهم و گفتبرگشتم و نگاهی به قیافه : 

کار کنیم؟حاال قراره چی -  

کشیدم گفتمکه تو موهام دست میای باال انداختم و در حالیشونه : 

تونیم بکنیم؟چیکار می - ! 

زنه به کاهدون که این زده؟کار کی بوده آخه؟ کدوم احمقی می -دلسا  

م و گفتمپوزخندی زد : 

زدن. همین یکیش جمشید. دلسا اطراف ما پر معتاد و مفنگی بود که واسه دو قرون پول بال بال می -
تومن ارزش داشته باشه یا صد  ۱۰کنن. فرقی هم نداره وسایلش معلومه تا یه خونه خالی ببینن دروش می

 .تومن

" ور کنهتونه باوای"ی گفت و دستشو گرفت جلوی دهنش. انگار هنوز نمی . 

 چشماش پر اشک شد. دقیقا همون واکنشی که من نشون دادم. اصال چه واکنشی جز این میشه نشون داد؟ 

 :انگار چیزی یادش اومد که سریع گفت
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 یعنی االن هیچی نداریم؟ -

دادم، گفتمکه جلوش تکون میکارتو از جیبم در آوردم و در حالی : 

شه حداکثر سه روز باهاش چرخیدیکم ته این پول هست. اما به قدری که ب - . 

 :دوباره دستامو تو موهام کشیدم و گفتم

تونیم از این خونه لعنتی بریم بیرون که حداقل کار دونم باید چیکار کنیم دلسا. از یه طرف نمینمی -

 .کنیم، دو هزار پول دراریم. نه تکلیفمون اینجا و تو این خونه مشخصه

ای هست، نه سر پناهیبریم، قراره کجا بمونیم؟ نه دیگه خونه ولی اگه از اینجا بخوایم -دلسا . 

 :سرمو به چپ و راست تکون دادم و با سر در گمی زیر لب گفتم

دونمدونم، نمینمی - . 

هنوز در مورد کاری که باید انجام بدی چیزی نگفته؟ -دلسا  

 :چهرمو تو هم کشیدم و گفتم

ده. نه میگه کاریت ندارم برو، نه میگه این کارو بکن و ی سادیسمی ما رو مچل خودش کرنه. پسره -

 .بمون

 :برگشتم سمتش و پرسیدم

خورهکنه؟ البته بهش نمیکار تو و ساشا چطوره؟ اونم مثل راشا اذیت می - . 

 :انگار مسئله چندلحظه ی پیش رو فراموش کرد که خندید و گفت

هاش به چشم عالقه هم دارم و اصال سختی کار ما که اصال سختی نداره. مخصوصا که به این چیزا -
کنهنمیاد. ساشا هم پسر خیلی خوبیه بر خالف داداشش، اما خب بعضی وقتا سر کل کلو باز می . 

 :لبخند کجی رو لبم نشست و گفتم

شه که مثبت خالص باشهباالخره برادر راشاست دیگه. نمی - ! 

تکیه داده شده بود. محتویاتشون رو پخش زمین  ها که به در کمدهای لباسخندید و رفت سمت پالستیک

ای گفتها سر بلند کرد و با لبخند گندهکرد. با دیدن لباس : 

 .اینارو! خیلی وقته اینجوری لباس ست نپوشیده بودیم -

 :لبخندی زدم و گفتم
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 .آره درست بعد فوت مامان و بابا -

یه دست لباس برای خودش جدا کرد و رفت سمت حمام. منم منتظر موندم بیاد تا برم دوش بگیرم. حالم 

خورد. مخصوصا از بعد ورزش صبحداشت از لباسای توی تنم بهم می ! 

〰〰〰〰〰〰  

خوردیمدیدیدم و میوه میبعد شام همراه فیروزه جون و دلسا فیلم کمدی می .  

تگاهش بود و دلسا هم تازه بهمون ملحق شده بودساشا تو اتاقش مشغول دم و دس . 

بردم. بعد شام کاری واسش پیش اومد و سریع از خونه زد بیرون. اصال داشتم از نبود راشا لذت می

های منفی این خونه، سرنگون میشهی حسانگار با خروج اون، همه . 

سال پیش  ۱۵از بیشتر از واسم خیلی جالب بود. فیروزه جون و همسرش عموباقر و پسرشون جواد، 
ی ی بین ارباب و خدمتکار نیست. خانوادهی بین پسرا و اونا، اصال رابطهکنن اما رابطهجا کار میاین

ذارن و دوسشون دارن، راشا و ساشا هم ندیدم تو این مدت با لحنی عموباقر خیلی به پسرا احترام می
کنن. مثل یه با مالیمت و مهربونی رفتار می باهاشون صحبت کنن که بوی آمرانه بودن بده، برعکس

ی گرم و صمیمیخانواده !  

 !عاشق این جو حاکم بر خونشونم که لبخند رو لب همه میاره، البته با فاکتور گرفتن حضور راشا

ی سرها برگشت سمتش که راشا وارد شد. نگاهی به ساعت انداختم که با صدای باز شدن در، همه

داددوازدهو نشون می .  

 !جواب سالم فیروزه جون و دلسا رو به آرومی داد و قطعا منی که سالم ندادم، جوابی هم نخواهم داشت

داد اون یکی دستش، گفتکه کیف دستیشو مینگاهی بهم کرد و درحالی : 

 .بیا اتاقم -

پم بدون هیچ حرفی رفت باال. سه تا پلک پشت سر هم زدم و برگشتم سمت بقیه که سمت چ و مثل چی،

 نشسته بودن. این پسره باز به من دستور داد؟

 :فیروزه جون نگاهم کرد و گفت

 .برو دیگه مادر -

ها حرکت کردمشونه ای باال انداختم و از جا بلند شدم و بعد از دریافت نگاه کنجکاو دلسا به سمت پله . 

دونم اتاق راشا کجاست اصال؟تازه یادم افتاد نمی  

در پیش روم نگاه کردم ۶ه راهم ادامه دادم. به راه رو رسیدم و به شونه باالیی انداختم و ب . 
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دونم در آخری اتاق ماستفقط می ! 

ی آرومی زدم. چند لحظه منتظر با این حجم از اطالعات رفتم سمت اولین در سمت راست و ضربه

 .موندم و وقتی جوابی نشنیدم، برگشتم و رفتم سمت در پشت سرم

با شنیدن صدای "بفرمایید"، آروم درو باز کردم و وارد شدمای به در زدم که تقه . 

 .تا نگاهم به فضای داخل اتاق افتاد، فکم چسبیده به زمین و چشمام گرد شد

 اینجا چه خبره؟

چشمای درشت شدمو از انواع کامپیوتر و لپ تاپ و چندتا دستگاه دیگه که تو اتاق بود، گرفتم و رسیدم 
ی توی دستش ور که با وسیلهپشت میز کامپیوترش نشسته بود. در حالیبه ساشا که روی صندلی و 

رفت، گفتمی : 

 .دلسا تویی؟ بیا تو -

 :پیشونیمو خاروندم و گفتم

 نه من درسام. راستش، اتاق راشا کدومه؟ -

 :سرشو بلند کرد و صندلی رو چرخوند سمتم. لبخندی زد و گفت

 !پس راهو گم کردی -

 :خندیدم و گفتم

 .هی، بگی نگی -

 :با انگشت شصت به دیوار سمت راستم اشاره کرد و گفت

 !اتاق بغلیه -

 :سرمو بردم بیرون و نگاهی به در بسته انداختم. نگاهمو برگردوندم رو به ساشا و گفتم

 .مرسی -

کنم"ی گفتلبخندی زد و "خواهش می . 

زیرلب گفتم درو بستم و اومدم بیرون. پشت اتاقش قیافمو کج و کوله کردم و : 

 !چقد دم و دستگاه عجیب و غریب داره. گم نشه الی اینا؟ -

  .شونه باالیی انداختم و رفتم سمت اتاق راشا. مقابل در ایستادم و پوفی کشیدم
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 !کاش آدم باشه آخر شبی اعصابمو شکوفه بارون نکنه

. درو باز کردم و آروم داخل ای به در زدم که صدای "بفرمایید" گفتنش رو شنیدمدستمو بردم باال و تقه

 .شدم

 .نگاهی به اتاقش انداختم

ش سمت راست هاش کنار زده شده بود. تخت دو نفرهی بزرگی رو به روم قرار داشت که پردهپنجره
مبال،  ون نسبتا بزرگی هم رو به رویاتاق، و یه دست مبل هم فضای سمت چپ رو پر کرده بود. تلویزی

ه بودبه دیوار سمت چپ نصب شد . 

 .رفتم سمتش که روی مبل تک نفره نشسته بود و لپ تاپش مقابلش، رو میز باز بود

 :رو به روش ایستادم و گفتم

 کارم داشتی؟ -

 .نگاهی بهم انداخت و با دست به مبل رو به روش اشاره کرد

 .نشستم و منتظر موندم حرفشو بزنه. لپ تاپشو بست و به پشتی مبل تکیه داد

به شریط اینجا موندید که هر کدوم کار مشخصی رو انجام بدید دونی که،می - . 

 .طبق عادتم چشمامو تو کاسه چرخوندم و چیزی نگفتم

دونم چرا باید تکرارش کنه؟ معلوم نیست قراره بیگاری بکشه یا منت بذارهدونه اینا رو میوقتی می ! 

 :ادامه داد

 !کار تو از فردا شروع میشه -

کنجکاوی گرفت بار نگاهم رنگ این .  

خورد از بس احساس اضافی بودن باالخره تصمیم گرفت از بالتکلیفی نجاتم بده. حالم داشت بهم می

کردممی ! 

کنه و قصد حرف زدن ندارهمنتظر موندم حرفشو کامل کنه که دیدم فقط بهم نگاه می .  

 :نتونستم جلوی حس کنجکاویم رو بگیرم و پرسیدم

 چه کاری؟ -

 :یه ابروشو باال انداخت و گفت
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کنه؟مگه فرقی هم می -  

 .نگاهمو ازش گرفتم و نفسمو حبس کردم. باز رگ دیوونگیش عود کرد

 :جواب دادم

 !آره چون قرار نیست هر کاری بگی من بی چون و چرا قبول کنم -

  .از پوزخندی که زد اصال خوشم نیومد

چین چیزیجز این نداری" یا یه همای کردم پشت پوزخندش میگه"ـچارهاحساس می ! 

های بدنم هنگ کرد و ناخودآگاه گفتمحرفی نزدم تا زودتر جوابمو بده. با حرفی که زد همه دستگاه : 

 ها؟ -

 .تو فردا باید با من و سامان مبارزه کنی -

 :با تعجب زیاد که از چهرم هویدا بود، گفتم

 مبارزه؟ واسه چی؟ -

ارتو شروع کنی یا نه؟خوای کباالخره می -راشا   

داد، عصبی شدم. کم دیدن قیافش رو مخمه، با قسطی حرف به خاطر جوابای سر باالیی که بهم می

کنهزدناش بد تر رو مخم شنا می .  

 :اخمامو تو هم کشیدم و گفتم

 یعنی چی خب؟ درست توضیح بده ببینم. کار من اینه هر روز با تو و سامان مبارزه کنم؟ -

انداخت و ریلکس گفتپا روی پا  : 

 !نه. این یه جور گزینشه -

دفعه درست و حسابی ادامه دادسوالی بهش نگاه کردم که این : 

ی فردای تو نشون میده برای کاری که برات در نظر گرفته شده مناسب هستی یا نه؟یعنی مبارزه -  

نیکم روی حرفش فکر کردم که با فکری که به سرم زد چشمام گرد شد. نکنه ای ... 

خوای بادیگاردت شم؟نکنه می -  

کرد، جواب دادکه بازش میدستشو دراز کرد سمت لپ تاپ و درحالی : 
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فهمیفردا می - . 

 :با اخم گفتم 

تونی توضیح بدی چرا باید تا فردا صبر کنم؟وقتی االن می -  

 :از باالی چشم نگاهی بهم انداخت و گفت

 کی گفته االن بهت توضیح میدم؟ -

 !یعنی چی؟ این حق مسلم منه که بدونم -

حق مسلمته وقتی که شایستگیتو برای انجام اون کار نشون دادی و کارت قطعی شد، نه االن -راشا . 

خواستم بیشتر از این بهش اصرار کنم. اصرار بیشتر فقط منو نفسمو بیرون دادم و دیگه ادامه ندادم. نمی

کنهکوچیک می . 

م سمت در. به محض لمس کردن دستگیره، صداشو شنیدماز جام بلند شدم و رفت . 

 .صبر کن -

 .با کالفگی برگشتم سمتش و منتظر موندم اگه بازم چیزی از سخنان گهربارش مونده، بزنه

رفت سمت عسلی کنار تخت و چیزی برداشت. اومد سمتم و مقابلم ایستاد. نگاه کنجکاومو دوختم تو 

 :چشماش که چیزی جلوم گرفت و گفت

 !نبینم فکرای غلط به سرتون بزنه -

نگاهمو سمت دستش هدایت کردم که با دیدن گوشیمون گل از گلم شکفت. پس پسره بیخود نگفت حلش 
کنیممی .  

گوشیا رو ازش گرفتم و بدون این که چیزی بگم، از اتاق بیرون رفتم. خواستم درو ببندم که کرم درونم 

  .اجازه نداد

چند کم، تالفی کنم یا نه؟ حرفاشو باید یه جوری هر  

 :سرمو از الی در بردم داخل و دیدمش که به سمت جای قبلیش میره. همراه با پوزخند گفتم

ی شخصیم استفاده کنم. شب خوشتونی تعیین کنی من چطور از وسیلهدر ضمن جناب، شما نمی - ! 

اما به محض روشن شدت،  درو بستم و سریع وارد اتاقم شدم. روی تخت نشستم و گوشیمو روشن کردم.

 .هشدار خالی بودن باطری اومد و دوباره خاموش شد
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اه"ی گفتم و گوشی رو پرت کردم رو تخت. خب وقتی خاموشی چه فرقی میکنه پیش من باشی یا اون "

 !پسره

 :با بداخالقی زیر لب گفتم

 .نکرد یه شارژ بزنه اینا رو -

العاده زیادیه. همین که بهمون پس داده، باید کالهمونو با یادآوری اخالق گندش، فهمیدم انتظارم فوق 
 .بندازیم هوا

داد افتاد و منصرف رو نشون می ۰۰:۳۰خواستم برم طبقه پایین ولی نگاهم به ساعت رو به روم که 

  .شدم

گشتم باالای نداشت چون باید برای خواب دوباره بر میرفتن و نرفتنم فایده . 

هایی ردم و دراز کشیدم. با این که ظهر خوابیده بودم ولی بازم اثر مصیبتشالمو از تاج تخت آویزون ک

کنمرو که متحمل شدم تمام و کمال حس می . 

های صبح، خبر دزدی عصر. نور علی نور بود امروزخیلی روز بدی بود. فوق العاده بد! شکنجه . 

م برددادم، خوابچشمامو بستم و با فکر به فردا و کاری که باید انجام می . 

*** 

کردم و کمبود خواب داشتم. چشمامو صبح با صدای دلسا از خواب پریدم. هنوز احساس خستگی می
ر صداش که اینجور مواقع حکم ناقوس بیشتر رو هم فشردم و غلتی زدم. پتو رو، رو سرم کشیدم تا از ش

 .مرگو داشت، در امان باشم

 :پتو رو محکم از سرم کشید و با حرص گفت

اشو جون جدت درسا. زبونم مو درآورد از بس صدات کردماه پ - . 

 :با کالفگی گفتم

 .برو دلسا خوابم میاد. انقدرم باال سرم آه و ناله نکن اه -

دقیقه دیگه نیای با جارو  ۱۰پاشو، زشته فیروزه جون صبحانه آماده کرده. من میرم پایین،  -دلسا

کنماانداز میام جمعت میخاک ! 

 .و صدای بسته شدن در نشون داد باالخره دست از سرم برداشته

که تو عالم خواب و بیداری غوطه ور بودم، از هامو تو موهام فرو کردم و با حرص کشیدم. در حالیپنجه

 .تخت پایین اومدم و وارد سرویس شدم
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شتر از یه ساعت کرد. اونم بخاطر این بود که بدون هیچ نرمش و گرم کردنی، بیبدنم کمی درد می

وقفه ورزش کردمبی . 

ی خوابالودم انداختم و زیرلب فحشی برای راشا رد کردم. لباسامو پوشیدم و بعد از تو آینه نگاهی به قیافه
 .مرتب کردن سر و وضعم رفتم پایین

و برگشتها دلسا رو دیدم که داره میاد باال، تا منو دید لبخند ژکوندی تحویلم داد و راه اومده روسط پله . 

زدن. سالمی کردم و پشت میز کنار دلسا نشستم همه تو سالن غذاخوری نشسته بودن اما لب به چیزی نمی

 .و شروع کردیم

ی امروز و حرف دیشبش افتادم. خیالم بابت مبارزه راحت بود ولی کنجکاو راشا رو که دیدم یاد مبارزه

ی اساسی نکرده بودمخیلی وقت بود یه مبارزه ی پوزشو به خاک بمالم.بودم که سامان کیه که قراره . 

 .با سرخوشی مشغول صبحانه خوردن شدم

ی امروز نبودتا بعدازظهر خبری از راشا و مبارزه . 

تونم یه پکیج یه لحظه احساس کردم فراموش کرده و من الکی دلمو صابون زدم که به بهونه مبارزه می

دربیارمکامل کتکش بزنم و تالفی همه حرص دادناشو  . 

  .وقتی دیدم نه جدا خبری از راشا نیست، بادم فیس خالی شد

 !چه خیاالتی که تو سر نداشتم

هابا سرشکستگی از رو مبل بلند شدم و رفتم سمت پله .  

فیروزه جون واسه انجام یه کاری بیرون بود، دلسا هم طبق معمول پیش ساشا بود. مِن بالتکلیف هم واسه 
کشیدمه گاهی تو کار این و اون سرک میگشتم و گخودم ول می . 

ها راشا رو دیدم که لباس ورزشی پوشیده، از اتاقش خارج شد. حواسش بهم نبود. از کنارش که باالی پله

شدم، سرشو آورد باال و وقتی دیدتم، گفترد می : 

 .آماده شو بیا باغ پشت ساختمون -

 .و دوباره بی هیچ حرفی رفت پایین

ن تو خون این بشره! اما منم کسی نیستم که ساکت بشینم و تو سری بخورم. این مورد انگار دستور داد

ها اضافه کردم تا باهاش تسویه حساب کنمرو هم به لیست عظیم تالفی . 

شرت سفیدم رو که شسته بودم، به همراه شلوار مشکی پوشیدم. جلوی آینه سریع رفتم داخل اتاق و تی
ردمایستادم و به موهام نگاهی ک .  
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برم و بهم هیچ وقت عادت نداشتم با موهای بسته مبارزه کنم. از حرکت موهام موقع مبارزه لذت می

 .انرژی میده

که با سویی شرتمو پوشیدم و قبل از بیرون رفتن، از پنجره نگاهی به باغ انداختم که راشا رو درحالی
کرد، داخل آالچیق دیدمگوشیش صحبت می .  

ها که واست ندارم آقا راشاام نقش بست. چه نقشهلبخند بدجنسی رو لب ! 

 .سریع برگشتم و از اتاق خارج شدم. از ساختمون خارج شدم که نگاهم به ماشین پسر دیروزیه افتاد

کنه؟این اینجا چیکار می  

 .شوق مبارزه اجازه نداد بیشتر از این فکرمو مشغول کنم و راهمو به سمت پشت ساختمون کج کردم

، توجهشون بهم جلب شد. نزدیک ستش تو آالچیق مشغول صحبت بودن. با شنیدن صدای قدمامراشا و دو

 :آالچیق ایستادم و خیلی جدی گفتم

 !من آمادم -

راشا سری تکون داد و بعد از گذاشتن گوشیش رو میز و در آوردن سویی شرتش، اومد سمتم. شالمو 

خوردو با هر نسیمی که میومد تکون می درآوردم و گذاشتم رو میز. موهام دورم پخش شده بود . 

 :مقابل راشا ایستادم که پوزخندی زد و گفت

هات استفاده کنیسعی کن از همه توانایی - ! 

 .منم متقابال پوزخندی تحویلش دادم ولی حرفی نزدم

کنه، نیازی نیست تونم سرشو بکنم تو گونی. وقتی مبارزم به زودی هنرمو ثابت میبا نصف هنرامم می

 .باهاش دهن به دهن بشم

 .قبل از این که فرصت حمله پیدا کنه، دویدم سمتش

  .شروع کارم با تکواندو بود

دف گرفتم. این شد که بهش مجال دفاع کردن بدم، چرخیدم و با یه دولیو چاگی صورتشو هبدون این
ی ماشروع مبارزه ! 

کرد زدم که یا به خوبی دفاع میخواستم مدافع باشم، فقط ضربه میدادم. نمیزیاد بهش فرصت حمله نمی

دادیا جا خالی می . 

ای به صورتش زدم ) موم دولیو باندا دولیو چاگی( که دفاع نکرد و ی پا ضربهچرخیدم و و با پاشنه

ی درهم دستشو روی صورتش گذاشتوابید. دو قدم عقب رفت و با چهرهضربم روی صورتش خ .  
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شرتم رو پوزخندی زدم و با یه پرش تیویوپ چاگی مهمونش کردم که افتاد رو زمین. ایستادم جلوش و تی

 :که کمی باال رفته بود، پایین کشیدم. با نیشخندی که رو لبم نشسته بود، گفتم

گرفتیکار می هاتو بهی تواناییباید همه - ! 

 .سرشو آورد باال و نگاه غضبناکی بهم انداخت. با پوزخندی رومو ازش برگردوندم

س، چشم غره و ترحم توش جایی ندارهمبارزه ! 

کرد. موهامو از جلوی ی آالچیق تکیه داده بود و با لبخند محوی نگاهمون میدوستشو دیدم که به دیواره
قدمی به سمتم برداشت و گفت صورتم کنار زدم و مقابلش ایستادم. : 

 .بدم نمیاد باهات مبارزه کنم -

 .گوشه لبمو باال بردم و شونه باالیی انداختم

 .یعنی واسم فرقی نداره، چه تو باشی، چه یه لشکر مثل تو و راشا

 .راشا بعد از این که حسابی کنف شد، رفت داخل آالچیق و نشست

داختم و اجازه دادم حمله کنهبه پسره که مقابلم ایستاده بود نگاهی ان . 

تر و سنگین تر بود. هاشم محکمکردم تکنیک و دقت بیشتری نسبت به راشا داره و ضربهاحساس می
تونستم تو سنگر خودم بمونم و فقط دفاع کنمدیگه نمی . 

  .چند قدم که از هم فاصله گرفتیم، ضرباتمو با تی چاگی شروع کردم

ه با راشا بیشتر شده بود، اما هیچ کدوم خیال کوتاه اومدن نداشتیم. زمان مبارزمون نسبت به مبارز

 .فرصت مناسبم رو که پیدا کردم، رفتم واسه تموم کردن کار

پریدم و یه دوبالدانگ سانگ دولیو چاگی نثارش کردم که افتاد رو زمین. تا پام به زمین رسید بلند شد که 

دمشسریع خیز گرفتم سمتش و با هانه گوشی زمین ز . 

ده، حرکتی نکرد و مبارزه تموم شدکردم بلند میشه و ادامه میبرخالف انتظارم که فکر می . 

چند قدمی ازش فاصله گرفتم و دستمو رو پهلوی چپم گذاشتم. المصب این ضربه ی چند دقیقه قبلش خیلی 
 .محکم بود. یه لحظه نفسم گرفت ولی ادامه دادم

تادم. نگاهشو از دوستش گرفت و دوخت بهمرفتم سمت راشا و تو چند قدمیش ایس . 

 .خب، حاال بگو -

 :ابروشو باال انداخت و گفت
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 چی رو؟ -

 .کاری که دیشب بهم گفتی -

 .انگشتاشو تو هم قفل کرد و گذاشت رو میز

 !گفتم وقتی خودتو ثابت کنی -

 :پوزخندی زدو و گفتم 

 از این بیشتر؟ -

 .و به گونش که قرمز شده بود اشاره کردم

گیره، چیزی نگفت و به پشت نگاه کرد. صدای دوستش برخالف انتظارم که االن سگ میشه و پاچه می

 .به گوشم خورد

 .فعال نمیشه چیزی گفت. شب مشخص میشه -

 :برگشتم سمتش که داشت میومد سمتمون. اخمامو تو هم کشیدم و با عصبانیت گفتم

ر بدوونینم؟ همین االن باید بگینفکر کردین من بیکارم که هر طور دلتون خواست س - . 

 :تو دو قدمیم ایستاد. با آرامش نگاهم کرد و گفت

دوونه. کاری که برات در نظر گرفتیم آسون و الکی نیست که سریع بهت اوکی کسی تورو سر نمی -

گیمبدیم. باید شرایطش فراهم بشه و مراحل رو طی کنیم که نتیجشو شب بهت می . 

 :طلبکارانه گفتم

تونید که بهم بگید چه کاریه؟ یه نام بردن که خالف شرایط و قوانینتون نیستیم - ! 

 :بدون این که رنگ نگاهش تغییری بکنه گفت

فهمی. همه چی روشب می - ! 

*** 

ی باالبعد از خوردن شام کمی دور هم نشستیم که راشا با اشاره ازم خواست دنبالشون برم طبقه . 

ی کارمه چون قرار بودم شب نتیجه رو بهم اعالم کنن. واسه همین بدون مطمئن بودم مربوط به مسئله
 .لجبازی و بازیگوشی از جام بلند شدم

پرسید "موضوع چیه"، لب زدم که "میام میگمی دلسا که میدر جواب اشاره ". 
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ها و دنبال راشا و سامان راهی طبقه باال شدمرفتم سمت پله . 

م پسره اسمش سامانه یا نه؟ چون پیش نیومده راشا جلوی من به اسم جالب اینجاست که هنوز مطمئن نبود

 !صداش بزنه. ولی خب اسم سامان بهتر از گمنام بودنه

 .راشا در اتاقو باز کرد و وارد شد. سامان اما کنار در ایستاد تا من اول وارد شم

سجایب هفت گانهجای تعجب داره. همنشینش راشا باشه و اینطور جنتلمنانه برخورد کنه؟! جز ع ! 

های راحتی اتاقش نشست و رو به من بعد از من داخل شد و درو پشت سرش بست. کنار راشا روی مبل
 :که هنوز ایستاده بودم، گفت

 .بشین -

آروم نشستم و منتظر موندم حرفشونو بزنن. سامان رو به روم و راشا هم رو مبل سمت راستم نشسته 

  .بود

کست و گفتسامان باالخره سکوت رو ش : 

 .کاری که برات در نظر گرفتیم هماهنگ شده -

 .منتظر نگاهش کردم تا ادامه بده

  این چه کاریه که انقدر نیاز به تشریفات و هماهنگی نداره؟

های رزمی و تکنیکت خیلی خوب بود و همین مورد هم باعث شد، تو رو برای این کار مهارت -سامان

 !در نظر بگیریم

کرد و این کار اصال برای منی که منتظر و با مکث دوبارش کمی عصبی شدم. بریده بریده صحبت می

 .کنجکاو بودم خوشایند نبود

 :وقتی دیدم هنوز قصد حرف زدن نداره نگاهی به راشا انداختم و گفتم

 خب؟ -

 :این بار راشا گفت

 !فکر کنم بتونی در زمینه مربی گری فعالیت کنی -

متفکر کمی اخمامو تو هم کشیدم و گفتمی با چهره : 

 مربی گری؟ -
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 :راشا سری به عالمت مثبت تکون داد و گفت

 !آره ولی نه یه آموزش و تعلیم ساده -

 یعنی چی؟ -

ای آموزش بدیای و فوق حرفهکه تو باید همراه چند مربی دیگه، به یه گروه حرفهیعنی این -راشا ! 

 :سامان از رو به رو ادامه داد

تونه یه سبک جدید و کارآمد رو به وجود بیاره که های تکواندو، جودو و ژیمناستیک میادغام ورزش -

تونی به دیگران هم آموزش بدیتو، توانایی خلق و استفاده ازش رو داری و می ! 

  .تا حدودی متوجه شده بودم منظورشون چیه. اما در مورد گروه خاص و غیرمعمولیشون سر درگم بودم

ی که تو ذهنم بود رو، رو به سامان بیان کردمسوال : 

 یعنی باید مربی باشگاه بشم؟ -

ها ها و ورزشگاههاییه که تو باشگاهها و کالسنه اشتباه نکن. این گروه متمایز از سایر گروه -سامان

 .تشکیل میشه

 .انگار مبهم حرف نزنه آسمون به زمین میاد

 :چهرمو تو هم کشیدم و گفتم

ضح توضیح بدین که من باید به چه کسانی آموزش بدم؟میشه وا -  

 :راشا نگاهشو بهم دوخت و بعد از چند لحظه مکث گفت

 !یه گروه خاص. یه گروه نینجا -

 .چشمام تا آخرین حد ممکن درشت شده بود

ای نینجا سروکله بزنم؟ دارن شوخی می کنن؟نینجا؟ من باید با یه گروه حرفه   

ه سامان انداختم و با تعجب گفتمنگاهی به راشا و بعد ب : 

 من باید به یه گروه نینجا آموزش بدم؟ -

داد قدرت تکلمش آکبند بمونهراشا فقط سر تکون داد و چیزی نگفت. کال ترجیح می ! 

 :رو به سامان گفتم
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ای هستن؟ پس چه نیازی هست که من بهشون آموزش بدم؟ای و فوق حرفهگید خودشون حرفهمگه نمی -  

 :به مبل تکیه داد و پا روی پا انداخت. جواب داد 

ها ها و بقیه باهاشون به سبک خودش تمرین بکنه تا هم با انواع سبکباید کسی باشه که جدا از مربی -
ای یک یا دو مربی خاص هآشنا بشن و هم چیزای جدید یاد بگیرن. اطالعاتشون نباید فقط در آموزش

 .محدود بشه

دن و سری به عالمت فهمیدن تکون دادم و چیزی نگفتمابروهام باال پری . 

های مورد عالقم ی ورزش و رشتهخواست مخالفت کنم. چون هم در زمینهدر واقع به هیچ وجه دلم نمی
تونست بهم پیشنهاد بده، هزار ای که راشا میکردم و هم از سایر کارهای چرت و مسخرهفعالیت می

 .برابر بهتره

و پرسیدمسرمو بلند کردم  : 

 از کی باید کارمو شروع کنم؟ -

 :راشا جواب داد

 !پس فردا -

 چه ساعتایی؟ -

ساعتای مشخصی نداره. تو هر تایمی باید تمرین کرد -راشا . 

 :ابروهامو تو هم کشیدم و گفتم

 !یعنی چی؟ خیلی سخته که -

 :سامان ابروهاشو باال انداخت و گفت

 چرا سخت؟ -

مشونه باال انداختم و گفت : 

خواید هر وقت اراده کردین یه گروه آدم رو دور هم جمع کنید؟خب چطور می -  

 :بدون این که تغییر حالت بده جواب داد

 کی گفته قراره اینا رو هر وقت خواستیم دور هم جمع کنیم؟ -

ای بهش رفتم و نگاهمو ازش گرفتمچشم غره . 
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داد. قشنگ داشت رو مخم ل جواب میزد، سوال رو هم که با سوارک و پوست کنده که حرف نمی

کرددومیدانی کار می . 

 :اخم کردم و گفتم

ی درست از عصر تکنولوژی؟خواید با تماس تصویری بهشون آموزش و تمرین بدین؟ استفادهنکنه می -  

 :با صدای راشا برگشتم سمتش که گفت

 !اونا دور هم جمع هستند. این ما هستیم که باید بهشون ملحق شیم -

زد تعجب کردم، پیشونیمو خاروندم و ای که داد مین دفعه واقعا گیج شدم. سرمو کج کردم و با چهرهای
 :گفتم

 .واضح تر لطفا -

کرد گفتهام نگاه میکه به چشمسامان خم شد به سمتم و آرنجاشو روی زانوهاش قرار داد. در حالی : 

 !ما باید به اردوی آمادگی اونا ملحق بشیم. یعنی سفر -

 :اخمی کردم و گفتم

 سفر؟ کجا؟ -

های مازندرانجنگل -سامان ! 

 چی؟؟؟-

 .خودم از صدای بلند خودم تعجب کردم

تا بالی جون پاشم برم وسط جنگل؟ از جونم سیر شدم یا مخم ۲اینا چی دارن میگن؟ من با یه گله نینجا و 
 تاب برداشته؟

 :راشا نگاهی به سامان و انداخت و گفت

ها باید تو جنگل برگزار بشهزشی بچهاین اردوی آمو - . 

دادم گفتمکه دستمو تو هوا تکون میبا عصبانیت از جام بلند شدم و درحالی : 

های شمال؟ احیانا چه فکری با خودتون من دم درآوردم یا گوشام دراز شده؟ با شماها پاشم بیام جنگل -

داری بهم دادین؟کردین که همچین پیشنهاد خنده  

تو هم کشید و گفت راشا اخماشو : 
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دونی که پیشنهاد نیستخودت خوب می - . 

ی عصبی کردم و گفتمخنده : 

تونی با اون قرداد منو وادار کنی میس؟ نه جناب، اگه فکر مینکنه منظورت اون قرار داد مسخره -

 !کنی که کاری رو که دوست ندارم انجام بدم، سخت در اشتباهی

 :پوزخندی زد و گفت

نی مخالفت کنیتوتو نمی - ! 

 :متقابال پوزخندی تحویلش دادم و گفتم

چی! به شما اجازه نمیدم ازم سوءاستفاده کنیدزنم زیر همهمن هر وقت بخوام می - ! 

خب پس اونوقت مجبوریم -راشا  ... 

 !راشا -

 رنگی به چهره داشت، با دست به جایکه اخم کمتشر سامان باعث شد حرفشو قطع کنه. سامان در حالی

 :قبلیم اشاره کرد و گفت

کنیمبشین لطفا، صحبت می - ! 

 :ابروهامو باال انداختم و طلبکارانه گفتم

 چه صحبتی دقیقا وقتی مخالفتمو قاطعانه اعالم کردم؟ -

 :سامان با آرامش نگاهم کرد و گفت

 .بشین، حرفای منو بشنو و اگه قانع نشدی مخالفت کن -

کرد انداختم و بعد یه چشم غره، نشستم سر جای قبلیمنگاهی به راشا که با اخم نگاهم می . 

فاید شو بزنه. چون امکان نداره همچین حماقتی بکنم! بی حوصله به دهان سامان چشم دوختم تا حرفای بی
ترسم که مجبورم کنه همچین خبطی بکنماونقدر از زندان و تهدیدای راشا نمی . 

خوای با ما همکاری کنی. دونم تو چه فکری کردی که بالفاصله اعالم کردی مخالفی و نمینمی -سامان
رو تونیم امنیت و آرامشتو تضمین کنیم. اون محیط غلطی که تو ذهنت نقش بستهلی ما از همه نظر میو

کنهبریز دور. مطمئن باش اگه اونجا رو ببینی نظرت صد و هشتاد درجه تغییر می . 

 :پوزخندی زدم و گفتم
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 کدوم بقالی میگه ماست من ترشه؟ -

 :سامان خونسردانه نگاهم کرد و گفت

خوای که بهمون اعتماد کنی؟چه تضمینی می -  

ای کردم و گفتمتک خنده : 

خوام که حماقت کنم؟یعنی چه تصمینی می - ! 

و بعد کمی کار باهاش،  راشا از جاش بلند شد و لپ تاپی که روی میزش بود، برداشت. سرجاش نشست

گفت کرد، که با سر به لپ تاپ اشاره میهدایتش کردم سمتم و در حالی : 

 ببین -

ی لپ تاپش. یه عکس بودنگاهمو ازش گرفتم و دوختم به صفحه .  

های سر تا پا مشکی که مشخص بود در حال تمرین هستن و سامان هم باال سرشون نفر با لباسچند
العاده پررنگی که به چهره جدیش نشونده فرق کرده بود با اون لباس مشکی و اخم فوقایستاده بود. خیلی 

داد عکس تو یه جنگل گرفته شدههایی که وجود داشت، نشون میبود. فضای اطراف و درخت . 

ردش کن -راشا  ! 

رو هم دیدمی تمرکز و دقتم بود، عکس رو رد کردم و بقیهبا اخمایی که نشونه . 

ها بود، ختلف بود. جایی مثل آشپزخونه که پیرمردی پیشبند بسته در حال سر کشی به دیگاز فضاهای م

 ... از چادری که فکر کنم محل خواب بود و

هیچ چیز منفی پیدا نکردم اما محیطش کامال مردونه بود. کامال مشخص بود محیط آموزشیه و حرفایی که 

 .بهم زدن صحت داره

کار کنم؟ولی من وسط یه جماعت مرد چی   

کردنگاه مرددمو آوردم تو صورت سامان که با اخم ریزی بهم نگاه می . 

 :ظاهرا متوجه دودلیم شد که سرشو تکون داد و گفت

 خب، نظرت؟ -

ی لپ تاپ مونده بود، آروم گفتمکه نگاهم هنوز خیره به صفحهصاف نشستم و درحالی : 

دونمنمی - . 
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 :سامان با همون لحن آرومش گفت

کنه که قبول کنی. تو حق انتخاب داری و ما به هیچ عنوان این حقو ازت تو رو اجبار نمیکسی  -
تر بشی. بعدشم هر خانم هم سوال کنی تا مطمئنتونی در مورد این گروه از فیروزهگیریم. ولی مینمی

ذاریمنظری که داشتی ما بهش احترام می . 

 .نگاهی بهش کردم و چیزی نگفتم

ز حرفا و مدارکی که بهم نشون داد قضاوت کنم، محیط و کار بد نبود. مخصوصا برای خواستم ااگه می
هام استفاده کنم، فوق العاده خواستم زحماتی که کشیدم به ثمر برسه و یه جایی از تواناییمن که همیشه می

 .بود

و اطمینانی که تو  تونستم بکنم. با دیدن عکساتونستم سریعا موافقت کنم. مخالفت هم نمیولی بازم نمی
 .حرفای سامان مشخص بود، نظرم کمی تغییر کرده بود

تونستم به راحتی قبول کنم برم بین کلی مردولی باز هم نمی . 

تونه بهم کمک کنه تا تصمیم بگیرمجون میکنم شنیدن حرفای فیروزهاحساس می . 

چربهجون دارم به اعتمادی که به این دونفر ندارم، مییاالخره اعتمادی که به فیروزه . 

سر تکون دادم و از جام بلند شدم. هنوز قدمی به سمت در برنداشته بودم که صدای راشا رو شنیدم که 
 :منو مورد خطاب قرار داد

 .تصمیمتو تا فردا ظهر بگو. وقت زیادی نداریم -

بت تکون دادم و از اتاق خارج شدمسری به عالمت مث . 

جون تو آشپزخونه بود و از دلسا هم خبری نبودفیروزه . 

در حالی که فکرم شدیدا تحت تاثیر حرف ها و پیشنهاد سامان بود، رفتم پیش فیروزه جون و سالمی دادم 

رفتکه متوجه حضورم شد. رو صندلی نشسته بود و با برنجای مقابلش ور می . 

ستم و گفتمروبه روش نش : 

 فیروزه جون؟ -

 :بدون این که سرشو بلند کنه لبخندی زد و گفت

 جانم؟-

دونستم چطوری بگم که متوجه منظورم بشهنمی . 
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دونید؟شما راجع به گروهی که راشا و سامان تعلیم میدن چیزی می  -  

 :فیروزه جون سری تکون داد و گفت

 آره عزیزم. چطور؟ -

موردش بدونمخواستم یکم درهیچی. می - . 

کرد گفتکه بهم نگاه میفیروزه جون سینی برنجو کنار گذاشت و درحالی : 

کنه. چطور؟کنه، سامانم چند سالی هست باهاش همکاری میراشا که خیلی وقته این کارو می -  

 :شونه باالیی انداختم و گفتم

کنن؟ کنجکاوم فقطچیکارا می - . 

و گفت فیروزه جون دوباره برنجاشو کشید جلوش : 

دونم، ولی ظاهرا این گروها رو هر بار واسه کنن. من چیز زیادی نمیواال نینجا مینجا تربیت می -

برنتمرین یه جا می . 

 .رسیدیم به جای مدنظرم

؟یعنی جاهای عجیب غریب هم میرن -  

دونم آرهواال تا جایی که من می -جون فیروزه . 

 .ابرو باالیی انداختم و "آهان"ی گفتم

تونم اعتماد کنم بهشون؟عنی هر چی بهم گفتن راست بود؟ باید باور کنم؟ میی  

جون نظرمو عوض با کارایی که راشا قبال کرده حق دارم نگاهم بهش نکنم ولی حرفای سامان و فیروزه

کنهمی . 

با با تکونای دستی از فکر و خیال بیرون اومدم و حواسم جمع شد. با گنگی نگاهی به فیروزه جون که 
کرد، انداختم و گفتمکنجکاوی بهم نگاه می : 

 بله؟ -

رفت گفتکه به سمت کابینتا میبا شنیدن صدام، از جاش بلند شد و درحالی : 

 !کجایی دختر؟ نگرانت شدم -

 :دستی به پیشونیم کشیدم و گفتم
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 .ببخشید تو فکر بودم، متوجه نشدم -

 :برگشت سمتم و گفت

 نکنه عاشق شدی؟ -

 .با چشمای گرد شده نگاهی به چشمای شیطونش انداختم و زدم زیر خنده

 !راه افتاده ها

الی خنده بریده برید گفتمالبه : 

 فیروزه جون از اون حرفا زدینا! عشق چی؟ کشک چی؟ آش چی؟ -

 :در حالی که خودش هم خندش گرفته بود، گفت

بینیمبخند عزیزم که دوران عاشقیتو هم می - . 

شدم با شیطنت گفتمکه بلند میندمو قورت دادم و در حالیی خادامه : 

کنین؟دست شما درد نکنه دیگه! حاال نفرین هم می -  

 :خندید و گفت

گید دعای عاشقی نفرینه، عاشق که امان از دست شما جوونا. تا وقتی دلتون پیش کسی نیست می -

کنیدشید زمین و زمانو یکی میمی . 

ی هر کی از راه برسه رو هم طوری این دل ما عاشق نمیشه که هیچ، پاچه نه فیروزه جون. واال -

گیره که یارو بزنه به چاک. حاال هم اگه اجازه بدین برم بخوابممی . 

 :لبخندی زد و در حین شستن برنجا گفت

 .برو گلم. شبت بخیر -

 .من هم "شب بخیر"ی گفتم و از آشپزخونه بیرون اومدم

روزه جون رو لبم نشسته بود. یه لحظه به عاشق شدن خودم فکر کردم. با این لبخندی بخاطر شیطنت فی
 !همه مشکل و بدبختی فقط عاشق شدنم مونده

شدم رفتم سمت اتاق خودمون و بدون این که توجهی به اتاق بغلیم بکنیم، وارد   . 

  .دلسا روی تخت نشسته بود و مشغول بافتن موهاش بود

فتبا صدای در برگشت سمتم و گ : 



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

93 

 

 عه اومدی؟ -

رفتم گفتمدرو بستم و شالو از رو سرم کشیدم. در حینی که به سمت میز آرایش می : 

 .نه تازه راه افتادم -

  .شالمو رو میز گذاشتم که جسمی محکم تو کمرم خورد و سقوط کرد

 .با تعجب برگشتم اول نگاهی به بالش مقابل پام انداختم و بعد نگاهمو کشیدم تو چشمای دلسا

 سگ گازت گرفته؟ -

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 .مثل آدم جواب سوال بده -

 :بیخیال سری تکون دادم و گفتم

 .دفعه بعد -

دست از بافتن موهاش کشید و دستاشو از پشت ستون بدنش کرد. به معنای واقعی لم داده بود رو تخت و 

 .حرکاتمو زیر نظر داشت

کردم انداخت و گفتنگاهی به من که داشتم موهامو شونه می : 

 راستی راشا چی کارت داشت؟ -

 .منتظر بودم همچین سوالی بپرسه. اونم نه االن، همون بدو ورود

 .لبخند شیطونی زدم و از تو آینه نگاهش کردم

 چطور تا االن طاقت آوردی؟ نترکیدی از فضولی؟ -

 :خندید و گفت

تن جواب بدهجا شر و ور گف - . 

 :برس رو روی میز گذاشتم و برگشتم سمت تخت. کنارش نشستم و گفتم

خواست راجع به کار باهام حرف بزنهمی - . 

 :مشتاقانه برگشت سمتم و با کنجکاوی پرسید

 عه جدی؟ چی گفت؟ -
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 .کارو دیگه -

 :اخم نمایشی کرد و گفت

نهاد داد؟تو رو خدا؟ )جدی شد و ادامه داد( کارشو بگو. چی پیش -  

 :شونه باالیی انداختم و گفتم

خواست به یه گروه نینجا آموزش هنرهای رزمی بدممی - . 

 :چشماش برقی زد و گفت

 وای چه خوب. قبول کردی؟ -

 :نگاهمو دوختم تو چشماش و گفتم

 .نه -

 :چشماشو درشت کرد و گفت

اطر این کار ده سال کالس نه؟ مگه این کاری نیست که همیشه دوست داشتی داشته باشی؟ مگه بخ -

 نرفتی؟

 :سرمو تکون دادم و گفتم

 .چرا ولی این گروه شرایطش فرق داره دلسا -

چه فرقی مثال؟ -دلسا  

بیننداخل شهر آموزش نمی - . 

 :دستشو تو هوا تکون داد و گفت

ای پیدا کردیا. خب این عادیه. همه که داخل شهر کالس ندارن. مگه فرقی داره تو وای درسا چه بهونه -

 دل تهرون باشه یا دو کیلومتر حاشیه تر؟

 :سرمو با کالفگی تکون دادم و گفتم

های مازندران تعلیم میدنبابا دلسا خارج شهر اینا یعنی شمال. اینا گروهشونو تو جنگل - . 

نگاهشو برگردوند تو چشمام و گفت با تعجب : 

های مازندران؟جنگل -  
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ام به این کار، ردش کردم؟آره دیگه. پس فکر کردی واسه چی برخالف عالقه -  

 :در حالی که هنوز تعجب تو چهرش هویدا بود، گفت

 حاال چرا اونجا؟ مگه جا قحطه؟ -

هامو باال انداختم و گفتمشونه : 

گفت از این جاهای عجیب و غریب زیاد میرن. راشاست دیگه، دیدی که. جون میچمیدونم. فیروزه -

 .هیچ چیش مثل آدم نیست

خواست بری اونجا؟از توام می -دلسا  

 :سرمو به عالمت مثبت تکون دادم و چیزی نگفتم. چند لحظه بعد نفس عمیقی کشید و گفت

 !کاری هم که دوس داشتی پیدا شد ولی با چه وضعیتی خداییش -

ی به چهرش انداختم و گفتمنگاه : 

دونم باید قبول کنم یا نه؟البته نظر قطعیمو بهشون نگفتم هنوز. نمی -  

 :با تعجب برگشت سمتم و گفت

خوای قبول کنی؟ دیوونه شدی پاشی بری اونجا؟یعنی تو می -  

یی که با این حرفش شروع کردم به توضیح دادن حرفای راشا و سامان و فیروزه جون و هم چنین عکسا

  .بهم نشون دادن

گنجوندم. از مخالفت قطعی که گفتم و نظرات خودم رو هم ال به الشون میمو به مو حرفاشون رو می
 .اول بسم هللا اعالم کردم، تا دودلی االنم

امیدوارم دلسا بتونه کمک کنه یه تصمیم درست بگیرم و از سردرگمی که گریبان گیرم شده نجات پیدا 

 .کنم

ی متفکر گفتوم شدن حرفام سری تکون داد و با چهرهبعد از تم : 

طور! پس یعنی کلکی تو کارشون نیست و حرفاشون حقیقت داره؟که این -  

 :سرمو به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم

خواستم قبول کنم و بهشون اعتماد کنم اما عکسا و حرفای فیروزه جون به احتمال زیاد آره. اول نمی -

دنظرمو عوض کر . 
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خوای بری؟خودت نظرت چیه؟ می -دلسا   

 :بعد از چند لحظه مکث گفتم

 .آره دلم می خواد ولی واسم سخته وسط یه گله مرد -

تونی از پس خودت بربیای. مشکلت چیه؟تو که می -دلسا  

 !آره ولی یه ایلنا -

به نظر من از راشا و سامان قول بگیر که هر وقت خواستی برت گردونن. برو محیطشو ببین، بعد  -دلسا

 .تصمیم بگیر. اونا هم که انقدر پست و کثیف نیستن، بزنن زیر قولشون یا قصد بدی داشته باشن

 .نگاهی بهش کردم و چیزی نگفتم

عتماد کنم. به هر حال زخم ازش زیاد خوردم و تونستم یه درصد به حرفای راشا اکردم نمیهر کاری می
داد تک الطافش به کثرت شامل حالم شده. اما نظرم راجع به حرفای سامان چیز دیگه بود. بوی اعتماد می

 .تک کلماتش

به هر حال برخورد آدما به مرور زمان نشون میده تا چه حد قابل اطمینان هستن و سامان به نظرم این یه 

د خودش، به خوبی نشون داده بودمورد رو در مور . 

لرزیدخواسم برم اما اون ته مهای دلم انگار یکم ناراضی بود و میمی %۷۰خودم  . 

 .بعد چند دقیقه صحبت، دلسا برقو خاموش کرد و هردو خزیدیم زیر پتو

 .ذهنم خسته بود. بدون اینکه به چیزی فکر کنم، خوابم برد

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

. با مشورت با دلسا و سنجیدن حرفای بقیه، تصمیمی که تقریبا مطمئن بودم باالخره تصمیمو گرفتم
درسته، گرفتم. البته هنوز با قطعیت نمی تونم بگم بهترین و درست ترین تصمیم ممکن رو گرفتم ولی 
درصدی که مغزم تائیدش می کنه بیش تر از درصدی هست که ردش می کنه و من هم به اون قسمت 

 .مغزم اعتماد کردم

 .نگاهی به ساعت سالن انداختم و پوفی کشیدم

 یه بارم که من منتظر راشام، معلوم نیست کجا غیبش زده؟

ی سهیل پیداش شددقیقه بعد، در سالن باز شد و ستاره ۵ . 

ها که سد راهش شدمکه نگاهی بهم بندازه خواست بره سمت پلهبدون این . 
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پیچم نشدهاز دیشب که فرصت فکر کردن بهم داده بودن، پا . 

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

 چیزی شده؟ -

 :سرمو باال آوردم و گفتم

خوام راجع به دیشب باهات صحبت کنممی - . 

 :سری تکون داد و گفت

 .بیا باال -

ها. پشت سرش وارد اتاقش شدم و درو بستم. کیف دستیشو رو میز و خودش جلوتر ازم راه افتاد سمت پله

ی اتاقش. به منم اشاره کرد رو به روش بشینمتک نفرهرها کرد و نشست رو مبل  . 

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

 خب؟ تصمیمتو گرفتی؟ -

 :سرمو به عالمت مثبت تکون دادم و "آره"ای گفتم که گفت

شنومخب، می - . 

گردمکنم و میام. اما اگه محیطش واسم مناسب نبود، برمیقبول می - . 

 :به پشتی مبل تکیه داد و گفت

زنی، از همه لحاظ برای حضور یه دختر اماده شده و تضمین میشه. این محیطی که ازش حرف می -
ودمون هم بدنام دادیم که با به وجود اومدن مشکلی، خاگه مشکلی داشت هرگز همچین پیشنهادی بهت نمی

 !بشیم

 :سرمو به عالمت تائید تکون دادم و نگاهمو تو چشماش دوختم و گفتم

باید این قول رو بهم بدینباشه ولی  - . 

 :راشا نفس عمیقی کشید گفت

کنه که اگه با این قول خیالت راحت میشه باشه ولی سامان دیشب هم گفت، کسی تورو مجبور نمی -

گردهاونجا باشی. همه چی به تصمیم خودت برمی . 

  .سرمو به فهمیدن تکون دادم و چیزی نگفتم
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ر دلم یه دل میشه که تصمیمم درست بودهگذره، بیشتکنم هر چقدر میاحساس می . 

خواد؟دونم چرا دلم همچین اعتمادی رو میدونم نباید کامل به دو تا پسر غریبه اعتماد کنم ولی نمیمی  

خوام همچین موقعیتی رو از دست بدمام و نمیمن عاشق این کارم، عاشق ورزش و هنرای رزمی . 

ه صداشو شنیدمدیگه اینجا کاری نداشتم. بلند شدم برم ک . 

 .بشین چند لحظه -

  چند لحظه مکث کردم و دوباره برگشتم سر جام. نگاه کنجکاومو بهش دوختم که

 .بلند شد و رفت سمت میزش. پاکتی برداشت و دوباره اومد مقابلم نشست

کرد سمتم گفتکه پاکتو هدایت مینگاهی به چشمای کنجکاوم انداخت و درحالی : 

کنم. رمز هم داخلش گذاشته و دلساس. حقوقتون رو هر ماه به این کارت واریز می این کارتا برای تو -
افتیم. امروز با فیروزه جون برو هر چی که نیاز داشتی تهیه کن. چون اون شده. فردا قبل از ظهر راه می

 .جا به بازار و فروشگاه دسترسی نداریم زیاد

شدی من بیشتر میو چهرهشد، تعجب هم تای از دهاتش خارج میبا هر کلمه . 

 :نگاه متعجبمو از پاکت روی میز گرفتم و گفتم

 .ولی تو قرار ما حرفی در این باره زده نشده بود -

 :به مبل تکیه داد و گفت

 .هیچ کاری بدون حقوق انجام نمیشه پس نیازی نبود ذکر کنیم -

 .نتونستم چیزی بگم

زد، حاال درک کنم. اون که تا دیروز سایه منو با تیر میتونستم این بعد از شخصیت راشا رو واقعا نمی
زنه؟مالحظه کار شده و از قرارهای انسانی نانوشته حرف می  

  .کارتو برداشتم و بعد از یه تشکر زیرلبی از اتاق خارج شدم

پاکتو رو میز آرایش اتاق خودمون گذاشتم و سعی کردم یه لیست جمع و جور، از لوازمی که نیاز دارم 

 .تهیه کنم

جون هماهنگ کرده بودم که عصر که وقتش خالی شد، بهم خبر بده تا بریم واسه خرید وسایلبا فیروزه . 
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فیروزه جون وقتی فهمید قراره کجا برم و چیکار کنم اول بهم اطمینان کامل داد که مثل چشماش به سامان 
کلی سفارش ایمنی بهم کرد که بین اون  و راشا اعتماد داره و نگرانی از این بابت نداشته باشم، بعد هم
دونن، زندگی کنمهمه مرد که چیزی از مشکالت و دنگ و فنگ دخترونه نمی . 

تونی شوهر بدی. جز چندتا دونه لباس تو این خونه چیزی با لیستی که من تهیه کردم یه دختر رو می

خریدمنداشتم و بقیه مایحتاجم رو باید از نو می . 

که وضعیتمون رو درک کرده و هم من و هم دلسا بابت کاری که راشا کرده بود ازش ممنون بودیم. این 

 .به گاو بازی گذشتش ادامه نداده

کنه و عالوه بر اسکی از طرفی هم وظیفش بوده. وقتی دو تا دختر رو همینطوری تو خونش زندانی می
، باید فکر اینجاش هم باشهکنهرفتن رو مخشون، دستشون رو به کار هم بند می . 

ی ذهنم هدایت ای ترین نقطههامو به گوشهبا شنیدن صدای فیروزه جون افکار نامرتب و خوددرگیری

 .کردم و سریع رفتم سمتش

 .حاضر و آماده جلوی در ایستاده بود

 .قرار بود جواد ما رو برسونه پاساژ و دوباره بعد از اتمام کارمون بیاد دنبالمون

اساژ بزرگی نگه داشت و بعد از پیاده شدنمون، رفتجلوی پ . 

 .از همون اولین مغازه شروع کردیم به انجام خریدها تا به دیروقت نخوریم

خوره، کتونی مناسبی هم خریدم و بیرون زدم اونجا به درد میبعد از خرید چند تا لباس که حدس می

 .اومدیم

که چطور انقدر زود، خورشید غروب کرد گذر زمان رو اصال حس نکردم و باعث تعجبم بود . 

افزاری و برنامه نویسی داشتن که باید خیلی دوست داشتم دلسا هم همراهمون بیاد، اما ظاهرا یه کار نرم

کردنتا فردا تمومش می . 

ای با ساشا داشتن و از این بابت خوشحال بودم که مثل من، هر روز ی خوب و دوستانهدر کل رابطه
دارهجنگ اعصاب ن . 

شب با کمک دلسا، وسایلمو تو چمدونی که فیروزه جون بهم داده بود، جمع کردیم و حاضر و آماده، کنار 

 .در گذاشتیم

یادم رفته بود ازشون بپرسیم چقدر قراره اونجا بمونیم، اما وسایلمو برای حداقل یه ماه، آماده کرده بودم تا 

 .اونجا به مشکلی برنخورم

هیجان داشتم هم کنجکاو بودم و هم . 
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گذروندم اما این دفعه، با عنوان خواستم دوباره وارد محیطی بشم که از بچگی بیشتر وقتم رو اونجا میمی

 !مربی

ای هم بینمون مطمئن بودم سر و کله زدن با یه مشت مرد کار آسونی نخواهد بود و اگه قرار باشه مبارزه
اهم گرفتصورت بگیره، از هر کدوم یه بادمجون یادگاری خو . 

چربهساله می 19هر چقدرم قدرت و تکنیکم زیاد باشه باز اونا یه مردن و زورشون به یه دختر  ! 

*** 

 .درسا! دل بکن دیگه اه. بیا دیر شد -

کرد، شکلکی در آوردم دوش آب بستم و در جواب جیغ جیغای دلسا که یه ساعت رو مخم پیاده روی می

 .و حولمو پوشیدم

ی بعدی رو بکشمی دلسا رویت شد که آماده بود عربدهردن در حمام، دهن باز شدههمزمان با باز ک . 

زد، گفتکه سشوارو به برق میای رفت و در حالیخندم گرفت از حالتش که چشم غره : 

 .زهرمار با اون نیش در رفتت. چقد خونسردی تو! دیرت میشه. جای توام من باید حرص بخورم -

رو صندلی جلوی میز آرایش نشستم. از تو آینه نگاهش کردم و گفتمبا خنده لپشو کشیدم و  : 

زنهانقد حرص نخور. یه سره در حال جوش زدنی! قابلمه قرمه سبزی هم اندازه تو جوش نمی - . 

کرد، گفتکه سشوارو روشن میچپ چپ نگاهم کرد و در حالی : 

 .تو ریلکسی بسه. اجداد و نیاکان هممونو میاری جلو چشمون -

ندیدم و چیزی نگفتمخ . 

خورد دیگه، کاریش نمیشه کردحرص می . 

رحمی تو موهام زد و گفتچنگی با نهایت بی : 

خواستم برم بین یه مشت مرد که یکی از یکی جیگرترن انقدر کبکم خروس منم اگه جای تو بودم و می -

خوندمی . 

کرم دیگه از این گردتر نگاهمو از آینه بهش دوختم و گفتمبا چشمایی که حس می : 

 یکی از یکی جیگرتر؟ بهت وحی شده یا الهام که انقدر مطمئنی؟ -

 :لبخند دندون نمایی از آینه بهم زد و گفت
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گهطور میواال راشاشون که این - ! 

مه میدادخشکم زده بود ولی دلسا همین طور داشت ادا از شدت بهت : 

 .البته سامان هم کم لعنتی نیستا ولی شخصیت راشا رو بیشتر میپسندم -

 :نگاهش که به قیافه یخ زدم افتاد خندید و گفت

 چرا یخ زدی؟ -

 :درحالیکه سعی میکردم اندازه چشمام رو به حالت عادی برگردونم گفتم

تر شبیه تعریف کردن یه کابوس اولی صبحی مست کردی بخدا. شوخیت راجع به جیگر بودن راشا بیش -

 .ترسناکه

 .با خنده سری تکون داد و مشغول ادامه کارش شد

داد، فقط یه ساعت وقت کشید نگاهی به ساعت انداختم که نشون میدر حینی که دلسا موهامو سشوار می 
 .دارم برای آماده شدن

 !خندم گرفت. ظاهرا بی راهم جیغ و داد نمیکرد دلسا

وهام، سریع آماده شدم و بعد از برداشتن چمدونم، همراه دلسا رفتیم طبقه پایینبعد خشک کردن م . 

 .راشا و سامان، همرا ساشا رو مبالی سالن نشسته بودن که با اومدنم، نگاها برگشت سمتم

ای؟آماده -سامان  

" مراه چمدون آره"ای گفتم و نزدیک تر رفتم. جواد که تازه از آشپزخونه بیرون اومده بود، چمدونم رو ه
 .راشا برداشت و از ساختمون بیرون رفت

 .فیروزه جون هممونو از زیر قرآن رد کرد و بعد از خداحافظی از همه سوار ماشین شدیم

دونستم بخندم یا استرس بگیرم. از بس این دختر دلقکه. یک ریز هم رو این های ایمنی دلسا نمیبا سفارش
ره و اگه بقیه ی اعضای گروه هم مثل اون باشن نونم تو روغنه کرد که راشا یه جیگنظرش پافشاری می

شد. ولی نمیدونم چرا هر وقت نگاهم به راشا می افتاد جز یه حشره ی مزاحم چیزی عاید نگاهم نمی
دونم چشمای من مشکل داشت یا دلسا؟نمی ! 

و حرکت کردیمدونستم متعلق به کیه، سوار شدیم ها تو ماشینی که نمیبعد از جا دادن چمدون . 

دادمحوصله به حرفای سامان و راشا گوش میرو صندلی عقب نشسته بودم و بی . 
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ها و تدارکات بود. بحثی که توانایی این رو داشت که کامال ظاهرا بحثشون در مورد گروه و آموزش

ی من رو سر ببرهحوصله . 

  .گوشیمو از تو جیبم درآورد و هندزفریمو تو گوشام گذاشتم

جون زدیم، شارژری واسه موبایلم خریدم تا اونجا معطل نمونمف گشتی که دیروز با فیروزهبه لط . 

 .آهنگی پلی کردم و مشغول تماشای جاده شدم

کردم همین االن هم دلم برای دلسا تنگ شده. از بعد فوت مامان و بابا، نصف روز هم بدون احساس می
ه مدت زمانش هم مشخص نیستهم نبودیم. چه برسه به یه مسافت چند ساعته ک . 

 .صدای آهنگ مثل الالیی بود و حرکت ماشین هم مثل گهواره

دونم کی خوابم بردبخاطر سحرخیزی امروزم، رفته رفته پلکام رو هم افتاد و نمی . 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

خورد، الی چشمامو باز کردم که صدا واضح تر شدبا صداهایی که به گوشم می . 

خواد پیاده شمزنه و ازم میسرمو برگردوندم سمت چپ که دیدم سامان به شیشه می . 

 .نگاهی به اطراف انداختم. جلوی یه رستوران بین راهی پارک کرده بودیم

 .از ماشین پیاده شدم و شالمو رو سرم مرتب کردم

 .همراه هم وارد رستوران شدیم و پشت میزی نشستم

ی ایمنی از بالی جونم، صندلی کنار نشسته بودن و من واسه حفظ فاصله سامان و راشا رو به روی هم

 .سامان رو برای نشستن انتخاب کردم

 .با این که صورتش درست مقابل صورتم بود ولی از چفت هم نشستن خیلی بهتر بود

کردهمگی جوجه سفارش دادیم که چند دقیقه بعد، حاضر و آماده جلومون هنرنمایی می . 

ردن غذام دور دهنمو پاک کردم و نگاهی به راشا و سامان که هنوز مشغول خوردن بودن بعد از خو
 .انداختم

 .یاد آخرین سفری که با خانوادم به شمال داشتم افتادم

شد. یاد بابا افتادم که همیشه مثل یه دوست بود چقد شاد بودیم همه! فقط صدای خنده بود که شنیده می
شد کردیم، تکیه گاه بود برامون. بودنش باعث میشتیم، شیطنت میذابرامون. سر به سر هم می

ای واسمون ایجاد ترس نکنهترین اتفاقات این دنیا، ذرهترسناک . 
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کرد، هیچ وقت از یاد لبخندای مهربون مامان، که همیشه با محبت به جمع شاد و گرم خانوادمون نگاه می

  .ذهنم پاک نمیشه

کشم؟های زندگیم نفس مین فرشتهمن چطور سه ساله بدون داشت  

 !درسا -

 .با شنیدن صدای سامان، به خودم اومدم و متوجه اشکی که تو چشمام حلقه زده بود، شدم

 من کی گریم گرفت؟

شدم گفتمکه بلند مینگاهمو ازش گرفتم و درحالی : 

 .من بیرون منتظرم -

 .و بدون این که منتظر جوابی باشم، از رستوران خارج شدم

آن منتظر بودم راشا دنبالم بیاد. باالخره من یه سارقم و ممکنه هر لحظه از دستش فرار کنم اما در  هر
کمال تعجب نیومد. شاید باز هم این محبتو مدیون سامان بودم که تشخیص داده بود تنهایی می خوام و از 

 .جر و بحث دوباره بین من و راشا جلوگیری کرده بود

خواد، خاطرات مامان و بابا رو مرور دم و ذهنمو آزاد گذاشته بودم تا هر چقدر میبه ماشین تکیه داده بو
ترین دارایی منن و مگه من می تونم ذهنم رو از جوالن دادن تو وادی اونا کنه. این خاطرات با ارزش

 منع کنم؟

دمدونم چقدر گذشته بود که با صدای دزدگیر ماشین، تکونی خوردم و از فکر بیرون اومنمی . 

شدنکردن، به ماشین نزدیک میکه با هم صحبت میراشا و سامان در حالی . 

 .درو باز کردم و سوار شدم

 .چند لحظه بعد اونا هم رسیدن و حرکت کردیم

نیم ساعتی بود که راه افتاده بودیم و من هم از سکوتی که داخل ماشین حکم فرما شده بود، استفاده کردم 
ون گرفتمی بیرو نگاهمو از منظره . 

رفت رو پرسیدمکمی به جلو متمایل شدم و سوالی که تو سرم رژه می : 

 چقدر باید اونجا باشیم؟ -

ی کوچیک باال سرش، نگاهی به پشت سر انداخت و گفتسامان از آینه : 

ها دارهشاید یه ماه. بستگی به روند کار و آموزش - . 
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 :با شنیدن جوابش پنجر شدم ولی دوباره پرسیدم

 یعنی امکان داره کمتر هم بشه؟ -

 :سرشو به عالمت مثبت تکون داد و گفت

 .آره، ممکنه -

های در حال تردد شدمبه پشتی صندلی تکیه دادم و از بین صندلیای جلو، خیره به ماشین . 

آوره. من اگه قرار باشه یه ماه بین یه مشت یه ماه دوری از بقیه، مخصوصا دلسا! حتی فکرش هم عذاب

سنچسب و جدی مثل این دوتا پرسه بزنم که کارم ساخته آدم . 

 .نگاهی به راشا انداختم که خیلی جدی به جلو چشم دوخته بود

این بشر تلپی افتاده  گیره خودشو. انگار آسمون سوراخ شده و اخالقش زیادی خشکه. خیلی دست باال می
تره. باشخصیت و موقره. رف هست، اما آدمتره. جدی و کم حپایین. اما سامان نسبت به راشا قابل تحمل

کنهمثل راشا از نوک دماغش به بقیه نگاه نمی . 

، کابوساما با وجود اینا باز هم معتقدم یه ماه تحمل کردن هر دوشون کابوسه ! 

دونم کجا بودیم اما محیط بیرون، پوشیده از درخت و سرسبز و باطراوت شد. نمیهوا داشت تاریک می

ه روح آدم رو به وجد میاوردبود. طوری ک . 

ی بیرون گرفتم و با کنجکاوی به رو به روم با منحرف شدن ماشین به سمت راست، نگاهمو از منظره

 .دوختم که کنار جاده توقف کردیم

سامان از ماشین پیاده شد و در برابر نگاه کنجکاو من، رفت سمت پاترولی که کمی جلوتر پارک شده 
 .بود

جه حضور سامان شد، پیاده شد و بعد دست دادن و کمی صحبت، برگشت سمت ما که راننده وقتی متو

 .راشا واسش دستی تکون داد و لبخند زد

 نه بابا! لبخندم بلده؟

ی سامان، راشا از ماشین پیاده شد و به منم اشاره کرد پیاده شمبا اشاره . 

چرخوندم که شاید ین راشا و سامان میفهمیدم چه خبره و چه اتفاقی داره میفته. نگاه کنجکاومو بنمی

گیرم بشه اما دریغ از یه شفاف سازی کوچیکچیزی دست ! 

ها رو از صندوق عقب خارج کردن و داخل پاترول قرار دادنراشا و سامان چمدون . 

پاترول، سوار شدن و به منم گفتن که سوار شم ی بعد از خداحافظی با راننده . 
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بازی این دونفر کال شده بودم عروسک خیمه شب ! 

ماشینا رو جا به جا کرده بودن. ما سوار پاترول شده بودیم و راننده این ماشین، با ماشین سامان در سمت 

 .مخالفمون شروع به حرکت کرد

کردم جاده رو ادامه میدیم، پیچیدیم تو یه فرعی و از راهی با حرکت ماشین، برخالف تصورم که فکر می
شد، باال رفتیمیکه آروم آروم شیب دار م . 

جا که کجاییم و اینخواست سوالی راجع به اینشد، دلم نمیوقتی حرفی بین خودشون رد و بدل نمی

کنیم بپرسمکار میچی . 

ای باشه که منتهی میشه به مکان آمورشی مورد نظرمونزدم این همون جادهحدس می . 

شد دائما در حال ویبره باشیم، باعث میاطرافمون پر از درخت و گیاه بود و زمین پر چاله و چوله . 

شد جنگل اطرافمون کمی خوفناک به نظر برسه اما نشستن تو ماشین و حرکت هوای تاریک باعث می

 .بین این همه دار و درخت تو سکوت، خیلی دل چسب و آرامش بخش بود

 .بعد مدتی به زمین همواری رسیدیم و کمی جلوتر ماشین ایستاد

هایی روشن شده بودبا کنجکاوی به محیط رو به رو چشم دوخته بودم که با استفاده از چراغ . 

 .سامان ماشین رو خاموش کرد که بالفاصله راشا پیاده شد

 :سامان هم قبل پیاده شدن نگاهی از آینه بهم انداخت و گفت

 .رسیدیم -

شین پیاده شدمو خودش زودتر بیرون رفت. درو باز کردم و با کنجکاوی از ما .  

 .خیلی فضای جالب و دیدنی بود

گرفت، با نور چراغ ای که چادرها رو در بر میچندتا چادر با فاصله از هم بر پا شده بودن و محوطه

 .روشن شده بود

طوری محو فضای رو به رو شده بودم که حواسم نبود سامان چمدونمو دست گرفته و به سمت چادرها 
کنهحرکت می . 

گرفتم گفتمکه دسته چمدونمو ازش میقدم بلند خودمو بهش رسوندم و در حالیبا چند  : 

 .خودم میارم -

 .نگاهی بهم کرد و بدون هیچ حرفی، چمدونو در اختیارم گذاشت
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شد کشیدن چمدون سخت تر بشه و من هم بابت هایی که زمین رو پوشونده بود باعث میها و گیاهسنگ

 .این کار مسخرم، پشیمون بشم

کردنوقتی وارد محوطه شدیم، جمع بزرگی رو دیدم که دور آتیشی حلقه بسته بودن و بگو بخند می . 

 .یکی از افراد که بهمون دید داشت با دیدنمون چیزی به بقیه گفت که سرها به سمتمون چرخید

بی اعتنا به  دختر خجالتی نبودم که از نگاهایی که یه بار به سمتم هجوم آورد، معذب بشم، به همین دلیل
 .راهم ادامه دادم

که به سمتمون میومد، بلند و با لبخند خورد، از جا بلند شد و در حالیسال بهش می ۲۴-۵همون پسره که 

 :گفت

 .سالم جناب سرگرد -

هام درجا متوقف شد و اون در برابر نگاه مبهوت من، احترام نظامی گذاشتقدم . 

کردم کار و حرف چند لحظه پیشش رو تجزیه و بودم و سعی میمات و مبهوت به پسر مقابلم خیره شده 

 .تحلیل کنم

شد. چیزی که دیده و شنیده بودم در مخلیم نمی گنجید و باعث شده بود با چشمای مبهوت و بی باورم نمی

 حرکت بهشون خیره بشم. سرگرد؟ اون به سامان گفت سرگرد؟

ی الکی و نو بازی بدن؟ اینا تونستن با یه معاملهی اینا نقشه بود که میعنی من فریب خوردم؟ همه 
خبر کردم باهاشون معامله کردم، تو دام افتاده بودم و بیمسخره سرمو شیره بمالن؟ اون موقع که فکر می

شدم؟های اینا میاز همه چی داشتم همراه نقشه  

داد، برگشتم سمت سامانای که به خوبی بهت زدگیم رو نشون میبا چهره .  

م ظریفی بین ابروهاش خط انداخته بوداخ . 

شنید. دیدم. گوشام چیزی نمیهاشو میکرد. فقط تکون خوردن لبداشت با پسر رو به روش صحبت می

های بدنم از کار افتاده بودنها و اندامی دستگاهانگار همه . 

ترسیدم. چیزی که ازش فراری بودیم باالخره سرمون اومدمی . 

اشتباه کردم، اشتباه کردم، بازم اشتباه کردم.  ... 

شداین جمله مثل پتک تو سرم کوبیده می . 

  .نگاه سامان برگشت روم
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ی لعنتی تونستم تکون بخورم. فقط مات و مبهوت خیره به کسی بودم که عروسک گردان این نقشهنمی

 .بود

 .اخم بین ابروهاش پررنگ تر شد. نگاهی به چشمام انداخت و سری به عالمت چیه تکون داد

 :با زبونی که از شدت بهت و حیرت توان حرف زدن رو از دست داده بود، بریده بریده گفتم

 ...تو... تو... و... راشا -

  .با سر به پسره اشاره کرد که بره

دمقدمی به سمتم برداشت که قدمی عقب پری . 

ترسیدم ازش. از اسیر شدن به دست آدم رو به روم وحشت داشتممی . 

تر شده بود. آروم گفتاخمش پررنگ : 

 چیزی شده؟ -

 !تو .. تو.. راشا ... منو فریب دادین..تو و راشا منو فریب دادین -

 .انگار ذهنم منتظر ادا شدن این جمله بود که وضعیتمو پردازش کنه

تعصبانیت جای تعجبمو گرف .  

 !اون به من دروغ گفت و من چه ابلهانه باور کردم

 .لعنت به من و حماقتم

های مشت شده گفتمهای تند و دستبا نفس : 

ی اینا یه نقشه بود. یه فریب، یه شما به من دروغ گفتید. اون راشای پست فطرت منو فریب داد. همه -

گرفتین خوره که اعتمادمونو به بازیحیله. حالم از همتون بهم می . 

بدون این که منتظر حرفی ازش بمونم، چمدونمو رها کردم و اول با قدمای آهسته و بعد با قدمای بلند و 
 .سریع دویدم سمت جنگل پشت سرم

کردشنیدم که صدام میصداشو می . 

 .پوزخندی زدم و سرعتمو بیشتر کردم

ه؟ این پسره با اون دوست با چه رویی اسممو به زبون میاره؟ چطور روش میشه تو روم نگاه کن

ی پستی کشیدعوضیش همچین نقشه .  
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من احمق هم اعتماد کردم. درست مثل سه سال پیش که اعتماد کردم و چوب اعتمادم رو خوردم. اعتماد 

کنهبه فامیل، اعتماد به آشنا، چوب همچین اعتمادی بد آدمو تباه می . 

کشه، عذابی کمتر از اون ندارهاقتت رو به رخت میای به دو تا پسر که همیشه حمدرد اعتماد ابلهانه . 

ی سامان شدم. وسط جنگل ایستاده بودیمبا کشیده شدن دستم از پشت، برگشتم که سینه به سینه . 

کرد. تو صورتم غریدبا اخم و صورتی که از خشم سرخ شده بود بهم نگاه می : 

 کجا سرتو انداختی پایین داری میری؟ -

ها و های بلند و قطور بود و زمین زیر پام با علفرافم شد. اطرافم پوشیده از درختتازه حواسم جمع اط
ها فرش شده بود. هوا داشت تاریک می شد و سیاهی کم کم فضا رو در برمی گرفتگیاه . 

کشیدم، گفتمکه دستمو از تو دستش بیرون میبا گستاخی تو چشماش نگاه کردم و در حالی : 

 .به تو ربطی نداره -

هاش بیرون کشیدم و خواستم برم که با یه حرکت دستمو کشید و به درخت دستمو محکم از چنگال پنجه

 .کناریم چسبوندتم

کنم که چهره جدیش با مچ دستم تو دستش اسیر بود و با چشمای بزرخیش بهم زل زده بود. اعتراف می
به گوشم خورد، همخونی  اون ابروهای بهم گره خورده بدجور ترسناک شده بود. صدای عصبیش که

 .شدیدی با چشمای سرخ و صورت برافروختش داشت

 !اینجا جایی نیست که هر وقت دلت خواست، بدون هیچ دلیلی بخوای توش پرسه بزنی -

 :با شنیدن حرفش پوزخندی زدم و با عصبانیت گفتم

بدون هیچ دلیلی؟ منو مسخره کردی یا خودتو؟ فکر کردی ابلهم که چیزی از اتفاقاتی که اطرافم میفته  -
درک نکنم؟ فکر کردی مثل کبک سرمو تو برف فرو کردم و خودمو به خواب زدم؟ که هیچ درکی از 

عتماد کردم و حاال به موقعیت و اطرافیانم ندارم؟ آره من ابله بودم، ابله بودم که به تو و دوست لعنتیت ا
اینجا رسیدم. اما اجازه نمیدم بیشتر از این بتازونین و از موقعیتتون استفاده کنید. تازه اون روی واقعیتونو 

 !بهم نشون دادین جناب سرگرد

ی حرفام گوش داد و در آخر گفتبا اخم به همه : 

؟فهمم منظورتو. دلیل این همه عصبانیت و بازی در آوردنت چیهنمی -  

کردکشید و اعصابم رو آشفته میی علی چپ بدجوری رو مخم خط میپیچیدنش تو کوچه . 

کردم دستمو از حصار دستش بیرون بکشم گفتمکه سعی میدر حالی : 
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ی زنی؟ من بازی در آوردم یا شما؟ من اون نقشهبازی در آوردن؟ با چه رویی همچین حرفی بهم می -
اعتماد دو تا دختر بازی کردم یا شما؟ من ازشون سوءاستفاده کردم یا شما؟ لعنتی رو ریختم یا شما؟ من با 

چطور روت میشه تو روم نگاه کنی و بگی بازی در میاری؟ بازیگر قهاری هستیا ولی دیگه حنات پیش 

 .من رنگی نداره. دیدم اون رویی رو که پنهان کرده بودی. دیدم روی اصلیتو

ل کرد و قدمی به عقب برداشت. دستی داخل موهاش کشید و با صدایی چند لحظه بهم نگاه کرد. دستمو و

کرد مالیم باشه، گفتکه سعی می : 

  باشه. درست و واضح توضیح بده ببینم منظورت از این حرفا و کارا چیه؟ -

ی درخت با این حرفش نگاه پر نفرتی حوالش کردم و خواستم راهمو بکشم و برم که دست چپشو به تنه
زد و مانع از حرکتم شد. تو حصار تن و دستش گیر افتاده بودم. با صدای عصبی گفتپشت سرم  : 

هایی که از دهنت خارج شد و واضح بیان نکردی گفتم توضیح بده حرفا و کاراتو. تا تک تک واژه -

 !حق نداری از اینجا تکون بخوری

ه حرف زدنبا این حرفش کنترل خودمو از دست دادم و با صدای بلند شروع کردم ب . 

تو کی هستی که به خودت اجازه میدی با من اینطوری صحبت کنه؟ فکر کردی کی هستی که واسه  -
کنی؟ کدوم حرفا و کارا رو واست توضیح بدم؟ اونی که باید توضیح بشنوه منم نه من تعیین تکلیف می

ونی که باید بفهمه چرا فریبش شما آقای محترم. اونی که باید بفهمه چرا از اعتمادش سوءاستفاده شد منم. ا
ریزی کردن منم نه تو. هدفتون چی بود؟ دادن منم. اونی که باید بفهمه چرا واسش نقشه ریختن و برنامه

هدفتون از فریب من و خواهرم چی بود؟ چرا اون دوست نامردت همون موقع تحویل پلیسمون نداد؟ چرا 
ا دروغ گفت؟ خواست سرمونو شیره بماله که به گفت هماهنگ کرده و دیگه پای پلیس وسط نمیاد؟ چر

جای زندان بیارتمون وسط یه مشت پلیس و سرباز؟ اینه صداقت و مردونگیتون؟ آوردینم اینجا که ازم به 
نفع خودتون استفاده کنید و تهش بفرستینم جایی که قرار بود از اول برم؟ واقعا متاسفم واستون که انقدر 

کنینخوره که از وجود دو تا دختر اینطوری سوءاستفاده میزتون بهم میپست و سخیف هستین. حالم ا . 

 .چند ثانیه نگاه نافذشو به چشمای سرکشم دوخت و ازم فاصله گرفت

ی حرفایی که تو سرمه بارش کنمخواست همهکشیدم و دلم میتند تند نفس می . 

نمیاره بدجور رو مخم بود. آخه آدم کرد سر از حرفام در زد و ادعا میاین که خودشو به اون راه می
کنهدونه همه چی مثل روز برام روشنه بازم کتمان میانقدر پررو؟ با این که می . 

 :با دست به مسیری که اومده بودیم اشاره کرد و با اخمی که تو صورت داشت، گفت

کنیم با همبریم، صحبت می - . 

ش زدم و گفتمبا شنیدن حرفش، پوزخندی به اخمای درهم و حرف مسخر : 

 نه بابا؟ نچایی انقد زرنگی؟ فکر کردی انقدر ابلهم که با پای خودم برم تو دهن شیر؟ -
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 :با جدیت تو چشمام خیره شد و گفت

تونن بازداشت و ببین دختر، تو االنم راه فراری نداری! بین ده ها پلیس گیر افتادی که با یه اشاره می -

 .زندانیت کنن. پس راه بیفت

کردتند شد و خونم به جوش اومد. زل زده بود تو چشمام و داشت تهدیدم می نفسام . 

نظیرهواقعا رویی که این بشر داره در نوع خودش بی . 

دونستم در این صورت، کالهم پس معرکسبا این که تهدید کرد ولی خودمو نباختم چون می . 

ای کردم و گفتمعصبی تک خنده : 

کنید و بعد هم تهدید؟ واقعا با چه رویی اون وقت؟ ظاهرا ید، اغفال میکشخیلی جالبه! اول نقشه می -
 !بهتون بدهکارم شدم

ی صداش ریلکس و آروم باشهداد به اندازهصداش برخالف من آروم بود. اما چهرش نشون نمی . 

تونی برگردیخوای جواب سواالتو بگیری؟ قانع نشدی میمگه نمی -سامان . 

 :پوزخندی زدم و با مسخرگی گفتم

زنی؟توروخدا؟ بچه گول می -  

، گفتنگاه نافذش رو بهم دوخت و با صدایی که کمی رنگ و بوی کالفگی داشت : 

تونی با من بیای و حقایق رو بشنوی تا متوجه اشتباهت بشی، من مجبور نیستم راضیت کنم. می -
رسی! خوددانیی زندگی قبلیت بتونی هم بری و به ادامهمی . 

 .ازم دور شد و چند قدمی به سمت مسیر برگشت به محوطه برداشت

تر از چیزی که دیدم وجود داره؟خواد حرف بزنه؟ حقیقتی علنیراجع به کدوم حقایق می   

ی جدیدشه. اما من کسی نیستم که از یه سوراخ دو بار گزیده بشمظاهرا اینم حربه . 

داشتن به سمت محوطه قدم برمینگاهی بهش انداختم که پشت به م . 

 .نگاهی به فضای تاریک و خوفناک سمت راستم انداختم

 .قدمی به سمت مخالف سامان برداشتم ولی دوباره ایستادم

کردن. ذهنمم همینطورپاهام یاری نمی ! 

شدمی مسیر منصرف میجنگل رو به روم به قدری ترسناک بود که با دیدنش هم از ادامه . 
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شدتر ازم دور میاهی به سامان انداختم که داشت هر لحظه بیشبرگشتم و نگ . 

اگه فکرایی که در موردشون دارم درسته، پس چرا تک و تنها اینجا ولم کرد؟ مگه غیر از اینه که کت 

کرد؟بردتم و دستگیرم میبسته باید می  

قانعم کنه؟ حقیقتی که خط  تونهگفت چیه؟ چه حقیقتی رو باید بشنوم که میاون حقیقتی که راجع بهش می
ی افکار و فرضیاتمکشه رو همهمی . 

دونه راهی به جز برگشت ندارم رهام کرده. چون مطمئنه ادامه گفت چون مییه صدایی از درونم می

گردمنمیدم و برمی . 

تونستم به این ندا گوش کنم چون حساب باز کردن سامان رو این فکر، ریسکه. از کجا معلوم من نمی

قدر کله شق نباشم که بزنم به دل جنگل و برم؟ان   

تونیم از دستش در بریم همچین کاری کرده. باالخره دلسا االن تو اون از طرفی هم شاید چون مطمئنه نمی
 .خونه حضور داره

زد، ذهنم یه جوابی واسش داشت. چه به سودم بود، چه به ضررمهر فکری که به سرم می . 

هام رو به سمت سامان منحرف کردمود داشت قدماحتماالتی که تو ذهنم وج . 

خواستم بشنوم حرفاشو. از وقتی باهاش آشنا شدم دروغی ازش ندیدم و هر حرفی شنیدم، عین حقیقت می
رمبوده. از طرفی هم با رفتن من دلسا تو اون خونه زندانیه. نمی تونم بزنم زیر همه چی و ب . 

نم فرار کنم. من کسی نیستم که بتونن با دو تا دونه تهدید و شاخ و توخواستم بشنوم، اگه قانع نشدم میمی

 !شونه کشیدن یه جا بندم کنن، مخصوصا االن که دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم

تر شدم و پشت سرش قدم برداشتمبهش نزدیک . 

حرفی به  با شنیدن صدای قدمام، کمی سرشو به سمت پایین و عقب متمایل کرد ولی بعد، بدون هیچ

 .راهش ادامه داد

 .به ماشین رسیدیم و نوری که از سمت چادرها میومد، فضا رو کمی روشن کرده بود

 .نگاهی به جایی که چمدونم رو رها کردم، انداختم. اثری ازش نبود

 .ذهنم بیشتر از یه اخم ظریف رو این موضوع مانور نداد

شغول صحبت بودوارد محوطه که شدیم، راشا رو دیدم که با پسری م . 

پشت سر سامان به سمتش قدم برداشتم. نگاه پسری که رو به روی راشا ایستاده بود سریع تر بهمون افتاد 
 .که چیزی به راشا گفت و با سر بهمون اشاره کرد
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 .به دنبال این حرکت پسره راشا برگشت سمتمون و با دیدن من و سامان به سمتمون اومد

 :مقابلمون رسید و با اخم همیشگیش گفت

 کجایین شما؟ -

 .ظاهرا اخم جز الینفک چهره هر دوشونه

 :سامان بدون اینکه حتی نیم نگاهی بهم بندازه، رو به راشا گفت

 .باید همه چی رو براش توضیح بدی -

تر شداخمای راشا پررنگ .  

 :بهم نگاهی کرد و گفت

 توضیح بدم؟ چی رو؟ -

ث کرد و گفتسامان کمی مک : 

 .دلیل حضورشو -

ی سامان تغییر مسیر راشا با شنیدن این حرف، نگاهش رو اول تو چشمای من دوخت و دوباره به چهره

 .داد

زد. یه چیزی مثل چراتو چشماش تعجب موج می ! 

خواست دلیل حضورم رو بهم بگه. اگه دلیلی غیر از چیزی که تو واسم عجیب بود که چرا راشا نمی

خواست برسه؟خواست پنهانی به اون هدفی که میکرد؟ چرا میداشت، پس چرا مخفیش می فکرمه  

 :سامان نامحسوس سری به چپ و راست تکون داد که راشا نگاهی بهم انداخت و گفت

خوای بدونی؟چی رو می -  

که اخمام هنوز تو هم بود گفتمدرحالی : 

سرمو شیره بمالی و ازم سوءاستفاده کنی؟ چرا به  چرا فریبم دادی و بهم دروغ گفتی؟ چرا سعی کردی -
که خودت پلیسی؟ها رو تموم کردی در حالیدروغ بهم گفتی قضیه پلیس ! 

 .راشا نگاهی به سامان انداخت اما سامان فقط سکوت کرده بود

کرد، گفتکه به یکی از چادرها اشاره میراشا سری به عالمت باشه تکون داد و درحالی : 

یم داخل تا توضیح بدمباشه. بر - . 
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 .و به سمت یکی از چادرها اشاره کرد. پشت سر سامان وارد چادر شدم و راشا هم دنبالم داخل اومدم

کرد. همینای هم سمت چپش خودنمایی میداخل چادر رو یه فرش پوشونده بود و تخت یک نفره ! 

باید یافت بشهتر از این چیزی نالبته توی این جنگل و وسط اردوی آموزشی، مناسب . 

 .سامان روی تخت نشست و به منم اشاره کرد

 .با فاصله ازش نشستم و چشم به راشا دوختم که مقابلمون رو زمین نشست

 :نگاهی به سامان انداخت و رو به من گفت

 .من فریبت ندادم. هیچکدومتونو -

 :ابروهامو باال انداختم و با پوزخند گفتم

زنی. اون موقع چیزی نفهمیدم، چند دقیقه پیش هم نابینا و ناشنوا بودم که چیزی آها داری بچه گول می -

 .درک نکنم

دی. فقط یه سوءتفاهمهکنی! قضیه اونطوری نیست که تو ذهنت پرورش میتو داری اشتباه می -راشا . 

کنم. نکرده و دارم اشتباه می طبق انتظاری که ازش داشتم ظاهر شد. کتمان و ادعا به این که کاری

داددونم شاید گوشام دراز شده بود که همچین خزعبالتی تحویلم مینمی . 

 :صاف نشستم و با دست بهش اشاره کردم و گفتم

خوام ی حرفا و ادعاهای شما صداقت محض. از اشتباه درم بیارید. میکنم. همهباشه من اشتباه می -
ین؟ با چه هدفی؟بدونم چرا منو به اینجا رسوند  

دادنگاهی به سامان انداختم که در سکوت، به حرفا و بحثامون گوش می . 

داد، گفتکه سرشو تکون میراشا با جدیت بهم نگاه کرد و درحالی : 

 .باشه. همه چی رو توضیح میدم -

 .گوشامو تیز کردم و نگاهمو دوختم بهش که پکیج جدید پنهان کاریاشو، کامل تحویل بگیرم

من وقتی شما رو توی خونم پیدا کردم، تصمیم قطعی داشتم که تحویل پلیس بدمتون. قبل این که  -شارا
وارد خونه بشم هم، وقتی صدای آژیر ساختمونو شنیدم با مرکز هماهنگ کردم که نیرو بفرسته. اما 

 .درگیری که بینمون پیش اومد، نظرمو تغییر داد



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

114 

 

و شروع کرده بودیم و عالوه بر استادهایی که خودمون داشتیم، اون موقع تازه اردوی آموزشی نیروها ر
گشتیم که با سبک متفاوت و خاص خودش، باهاشون مبارزه کنه تا صورت متفاوت دنبال کسی می

ها رو ببینین و صرفا، با چند نفر مشخص تبادل تکنیک نداشته باشنمبارزه . 

کردی و باعث خلق یه سبک وبی با هم ادغامشون میی تو تلفیقی از تکواندو و جودو بود که به خمبارزه

شدیجدید و خاص می . 

 .ظاهرا ژیمناستیک کار هم هستی که این موضوع توی حرکات و انعطاف بدنت به خوبی مشخصه

کنی چون حرکات پخته من همون ابتدا متوجه شدم که یه مبتدی نیستی و خیلی وقته که ورزش رزمی می

ای داشتیهاس سنجیدهالعملو عکس . 

تر ها تمرین بکنی اینطوری جرمت هم سبکجای بازداشتگاه، بیای و با بچهپس نظرمو تغییر دادم تا به
 !میشه بخاطر همکاری که با پلیس داری. قضیه همین بود

تونستم چشم ازش بردارمزل زده بودم بهش و نمی . 

کنم؟م با نیروی پلیس همکاری میتونستم باور کنم که قضیه از این قراره. یعنی من االن دارنمی  

 .سرمو به چپ و راست تکون دادم تا این افکار از سرم بیرون بره

دن؟از کجا معلوم فریبم نمی  

 :بهش نگاه کردم و پرسیدم

 از کجا حرفتون رو باور کنم؟ -

 :راشا به در اشاره کرد و گفت

بارزه بپوشی و بری سروقت نیروها، از اونجایی که بری بیرون کسی کاری باهات نداره. اگه لباس م -
کشنبرای انجام تمرینات جلوت صف می ! 

 .حرفی واسه گفتن نداشتم

کردشو جلوی دهنش گرفته بود و آرنج رو زانوهاش  رخ سامان که انگشتای بهم گره نگاهمو دوختم به نیم

 .قرار داشت

خواستم اون حرف راشا رو تائید کنه تا باور کنمانگار می . 

م چرا حرف سامان واسم سند بود. اعتمادی که به راشا نداشتم، تمام و کمالشو به سامان داشتمدوننمی . 

  .ظاهرا سنگینی نگاهمو حس کرد
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خورد، نگاهی بهم انداختبرگشت سمتم و با جدیتی که تو اجزای صورتش به چشم می . 

 .عالمت سوال رو که تو نگاهم دید، چشماشو به عالمت تائید روی هم گذاشت

 .عکس العملش مطمئنم کرد

 .برگشتم سمت راشا که نگاهش بین من و سامان در چرخش بود

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .باشه -

که راشا چیزی بگه، صدای سامان از سمت راستم به گوشم خوردقبل این . 

مجبور نیستی قبول کنی. اگه مخالفتی داری و مایل به انجامش نیستی، بهمون بگو -سامان . 

گشتم و به چشماش که اطمینان درش جریان داشت چشم دوختم و گفتمبر : 

خوام این موقعیتو از دست بدمنه. اگه حرفاتون درست باشه، نمی - . 

شد، نگاهی به که از جاش بلند میسامان با شنیدن این حرفم، سری به عالمت باشه تکون داد و درحالی

 :ساعت مچیش انداخت و گفت

ی تموم نشده. بهتره بریمفعال تایم غذاخور - . 

 .و خودش زودتر از ما به سمت ورودی چادر حرکت کرد. نگاهی به راشا انداختم و از جام بلند شدم

 .پشت سر سامان از چادر خارج شدم و کتونیامو پوشیدم

داشتم، پرسیدمکه شونه به شونش قدم برمیبا چند قدم، خودمو به سامان رسوندم و درحالی : 

است؟چمدونم کج -  

آلودی بهم انداخت و گفتنیم نگاه جدی و اخم : 

 .منم دنبال تو بودم -

 :با شنیدن جوابش، چپ چپ نگاهش کردم و زیر لب گفتم

 !عصبانی -

ی لبش باال رفت. یعنی شنید حرفمو؟احساس کردم گوشه  
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همیشگیش  با دقت بیشتری چهرشو از نظر گذروندم که متوجه شدم اشتباه کردم و همون استایل و حالت
ش مردونه ای. چهرهرو داره. بعد هم صدای من در حدی بود که فقط خودم بشنوم، نه هیچ موجود دیگه

ی مردی دقیق نشده بودم ولی چهره سامان جذابیتی داشت که طوری تو چهرهبود و جذاب. هیچ وقت این
ش بدجور در ل مردونهرسید و هیکتونست هر نگاهی رو به خودش خیره کنه. قدم تا سر شونش میمی

دونم چرا ولی یه حس عجیبی بابت مقایسه کردن خودم و کند. نمیمقابل اندام ظریف من خودنمایی می
سامان تو دلم به وجود اومد که باعث شد سریع نگاهم رو ازش بگیرم و حواسم رو از وادی سامان 

دادمنحرف کنم، یه حسی مثل هیجان شیرینی که ته دلمو قلقلک می . 

 .به چادر نسبتا طویلی رسیدیم و پشت سر سامان وارد شدم

رو در بر داشت،  های کوچیک بود نگاهی به فضای داخل که دو میز طویل که حاصل بهم چسبیدن میز

 .انداختم

هایی هم اطرافشون قرار داشتنمیزها به موازات هم چیده شده بودن و صندلی . 

ردن بودن که با دیدن ما خواستن از جا بلند شن که نفر پسر جوون مشغول غذاخو ۱۰،۱۵پشت میز 

ی دست سامان منعشون کرداشاره . 

رفت، حرکت کردمکار کنم و کجا برم پس دنبال سامان که به سمت صدر چادر میدونستم باید چینمی . 

یگ ، باالی میزها و کنار دو داز بین میزها گذشتیم و به پیرمردی رسیدیم که همراه با یه پسر جوون
 .ایستاده بودن

 .پیرمرده همونی بود که عکسشو تو لپ تاپ راشا دیدم

 .یاد عموباقر و گل و گیاهاش افتادم و لبخندی روی لبام شکفته شد

که پیشبند سفیدی بسته بود، قدمی به سمتمون برداشت و گفتدرحالی پیرمرد با دیدن ما : 

سالم جناب سرگرد. رسیدن بخیر. ) نگاهش رو رو من متوقف کرد و ادامه داد( سالم خانوم. خوش  -

 .اومدین

 .و پسر کناریش هم به تبعیت از اون سالم کرد که با سامان مودبانه و با احترام جوابشونو دادیم

 .البته جدیتی که چاشنی لحن سامان بود تو کالم من رنگ و بوی کمتری داشت

رد نگاهی بهمون انداخت و گفتپیرم : 

 .حتما باید خسته باشین. بفرمایید تو اتاقتون االن غذاتونو میارم -

 :سامان دستشو به عالمت نفی باال آورد و با جدیت گفت

خوریمجا میزحمت نکش آقا سید. همین - . 
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ب کرد و ای بهش بده، میز سمت چپ رو برای نشستن انتخای تعارف دیگهو بدون این که اجازه

کشید، به مِن ول معطل هم اشاره کرد بشینمکه صندلیشو عقب میدرحالی . 

 .صندلی مقابلشو عقب کشیدم و رو به روش نشستم

شد انداختم و با قرار گرفتن ظرف غذا مقابلم، نگاهی به پسره که نگاهی به سالن که کم کم داشت خالی می
 .کمک دست آقاسید بود انداختم و تشکری کردم

کردسبزی دست پخت آقا سید هم عجیب دلبری میسنم بود و قرمهگر . 

 .وسط غذا خوردن بودیم که راشا هم بهمون ملحق شد و کنار سامان نشست

 .اعتنایی بهش نکردم و اون هم بعد آوردن غذاش مشغول شد

شکستهای فلزی میسکوت بینمون رو صدای برخورد ظرف . 

آقاسید و پسره چند لحظه پیش ایستاده بودن انداختم که متوجه سرمو به سمت چپ، یعنی همونجایی که 
ای از جنس خود چادر اونجا کشیده شده و صداهای تولید شده هم، از پشت پرده به گوش ، پردهشدم

خورهمی . 

 :صدای سامان به گوشم خورد

 .از فردا صبح باید تمریناتو شروع کنیم -

بود. سری به عالمت تائید تکون دادم و پرسیدمنگاهی بهش کردم که مشغول پر کردن قاشقش  : 

 ساعت چند؟ -

به محض طلوع خورشید -سامان . 

ای؟ کی میره این همه راهو! مگه بقیه روزو خدا ازشون چشمام درشت شد. یعنی ساعت پنج و خورده

خوان تمرین کنن؟گرفته که کله صبح می  

حفظ کردم و پرسیدم ی جدیم روبرخالف اغتشاشی که تو ذهنم به پا شد، چهره : 

کشه؟تمرینا چند ساعت طول می -  

و وقت ناهار تموم نمیشه ۱زودتر از  -سامان . 

کرد. به خودم نهیبی زدم تا بیشتر از این پنچر نشم. به هر حال داد، شگفت زدم میهر بار که جواب می
راد متفاوت باشههاشونم هم باید با سایر افاین افراد نینجا هستن و قطعا تمرینات و برنامه . 

 بعدش چی؟ -
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 :سامان نگاهی بهم کرد و گفت

ریزی شدههای بعداز ظهر متفاوته و از قبل برنامهبرنامه - . 

 :ابرو باال انداختم و گفتم

ی ثابتی ندارین؟یعنی برنامه -  

 .سامان "نه"ای گفت که منم سوالی نپرسیدم و مشغول خوردن غذام شدم

 !واسم جالب بود که صدایی از راشا درنمیاد. شاید تیکه ای چیزی تو بند و بساطش نداره که سکوت کرده

دادم مسئول آشپزخونه ای که احتمال میبعد از تموم کردن غذام، ظرفمو برداشتم و خواستم برم سمت پرده

 .اونجا باشه که با صدای سامان متوقف شدم

 :از جاش بلند شد و گفت

کنن خودشون. دنبالم بیا تا چادرتو بهت نشون بدمبذار رو میز. جمع می ظرفتو - . 

که ذهنم مشغول بود دنبال سامان از چادر بیرون شونه باالیی انداختم و ظرفو رو میز گذاشتم. در حالی

 .رفتم

در  فرستن بین یه دسته پسر تایعنی من یه چادر مجزا دارم؟ عقلم سریع به حرف اومد. نه پس، منو می
 !جوارشون سر به بالین بنهم

 .رفت سمت چادری که قبال داخلش جلسه گذاشته بودیم

 :به چادر کناریش اشاره کرد و گفت

 .اینجا واسه توئه -

برگشت وبه اتاقک آجری کوچیکی که تقریبا پشت چادر غذاخوری قرار داشت و از داخل محوطه، دید  

 .کمتری بهش داشتیم اشاره کرد

ویس بهداشتیهاونجا هم سر - . 

 :به چادر سمت راستم اشاره کرد و گفت

 .این چادر منه ) اشاره به چادر سمت چپم( اینم چادر راشا. اگه مشکلی داشتی بهمون اطالع بده -

 .سری به عالمت باشه تکون دادم که رفت سمت چادر خودش

دو تا یخچال بداخالق چی بشهنگاه گیجی به چادر خودم و دو چادری که در بر گرفته بودنم انداختم. بین  ! 
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 .فکرهای بیخودو از ذهنم پس زدم و وارد چادر شدم

 .فضای داخل اتاق کامال شبیه چادر راشا بود. چمدونم کنار تختم رو زمین قرار داشت

ی چادر رو انداختم و وارد شدمپرده . 

ای در آوردم و با لباسای تنم عوض کردماز داخل چمدونم لباس راحتی پوشیده . 

هوای اینجا به نسبت هوای تهران خنک تره، مخصوصا شب. بدون در نظر گرفتن وجود پسرا، شب با 

 .تاپ و شلوارک نمیشه تو این جنگل خوابید

 .در چمدونمو بستم و کنار تختم قرار دادم

گشتم که چشمم به ورودی چادر افتاد که کلید برق بهش وصل بوددنبال کلید المپ وسط سقف می . 

تونستم ببینمه زدم، چادر تو تاریکی مطلق فرو رفت، طوری که هیچ جایی رو نمیکلیدو ک . 

 .کورمال کورمال رفتم سمت تخت و دراز کشیدم. پتو رو تا گردنم باال کشیدم و چشمامو بستم

کرد ولی باید خودمو با شرایط اینجا وفق بدم. ریخت و اذیتم میتاریکی بیش از حد فضا تمرکزمو بهم می
ی راشا و سامان مدام توی سرم رژه می رفت. از وقتی باهاشون آشنا شدم مدام درحال شگفت زده حرفا

 .شدنم. هر بار یه خبر، یه حرف، یه اتفاق باعث میشه همه ذهنتیاتم بهم بریزه

نفس عمیقی کشیدم و غلتی زدم. چشمام رو بستم وبا فکر به فردا و کارایی که پیش رو دارم به خواب 

 .رفتم

********* 

تونستم موقعیتم رو هایی که میومد چشم باز کردم. اولش گیج و منگ بودم و نمیبا صدای شمارش و قدم

ای به سرم زدم، سیخ رو تخت نشستم و ضربهکه کجامدرک کنم اما با یادآوری این . 

 .وای شروع کردن -

 .سریع از تخت پایین پریدم و تو چمدونم، دنبال یه لباس مناسب گشتم

ای به موهام کشیدم و پیرهن آستین بلند سفیدم به همراه سویی شرت و شلوار مشکیمو پوشیدم. سریع شونه
ای جمعش کردم. کاله مشکیمو روی سرم گذاشتم و از جا بلند شدمباالی سرم گوجه . 

رفتشدم، هوا رو به سردی میهر چی به در نزدیک می . 

دوئنه به صف و دنبال هم، دارن داخل محوطه میها رو دیدم کپرده رو کنار کشیدم و بچه .  
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هامو پوشیدم و دنبال سامان گشتم که کنار راشا، که به روی خودم بیارم که دیر کردم، کتونیبدون این

 .وسط محوطه ایستاده بود

هام مسیرمو به سمت سرویس منحرف کردخواستم برم سمتشون که فشار کلیه . 

ومدم و تو شیرآبی که با فاصله از سرویس قرار داشت، دست و صورتمو کارمو که انجام دادم بیرون ا
 .شستم

کشی و واسم جالب بود. ظاهرا اینجا باید اردوگاه اختصاصیشون باشه چون قطعا واسه چند روز، لوله

 .انتقال آب انجام نمیدن

 .با قدمای بلند خودمو به سامان و راشا رسوندم و سالمی دادم

کرد گفتکه تو چشمام نگاه میسالممو دادن. سامان درحالی برگشتن سمتم و جواب : 

 .اولین روز دیر کردی -

 :پیشونیمو خاروندم و با شصت دستم به چادرم اشاره کردم و گفتم

 .آ خب یادم رفت ساعت گوشیمو تنظیم کنم -

 :سری تکون داد و با لحن جدی همیشگیش گفت

برگردها برو صبحانه بخور و تا پایان نرمش بچه - . 

داشتم نگاهمو دور تا که به سمتش قدم برمینگاهی به سالن غذاخوری انداختم و سر تکون دادم. درحالی

  .دور محوطه چرخوندم

ها بین دو طرف اردوگاه طوری بود که چادرها به صورت نیم دایره کنار هم قرار گرفته بودن و بچه

کردنن میکمان نیم دایره و فضای باز رو به روی چادرها تمری . 

آورد و به وجود انسان نشاط تزریق نشینی بود. دیدن طبیعت اطراف آدمو به وجد میی بزرگ دلمحوطه
دیگه چه برسه به ورزش کردمی ! 

ی وسطش حرکت کردموارد سالن غذاخوری خالی از جمعیت شدم و به سمت پرده . 

یگ بود مواجه شدمپرده رو کنار زدم و با اتاق نسبتا کوچیکی که پر از ظرف و د . 

ها مشغول جابجایی ظرفا بود که با شنیدن "سالم" من، سریع برگشت سمتمآقا سید بین دیگ . 

سالم خانوم. صبح شماهم بخیر. بفرمایید واستون صبحانه بیارم -آقاسید . 

 .صبحانمو تو همون اتاقک کوچیک و کنار آقاسید خوردم و از چادر بیرون زدم
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ویدن بودن. خندم گرفت از دیدن وضعیتشون. هیچ وقت همچین صف طویل و ها همچنان درحال دبچه

 .منظمی رو ندیده بودم

هام، برگشتن سمتمرفتم سمت سامان و راشا که با شنیدن صدای قدم . 

 :کاله سویی شرتمو رو کالهم کشیدم و گفتم

خوان بدوئن؟تا کی می -  

 :راشا نگاهی به ساعتش انداخت و گفت

 .سی و پنج دقیقه دیگه -

 .ابرو باالیی انداختم و نگاهی به آسمون ابری باال سرم انداختم. همیشه عاشق شمال و هوای ابریش بودم

زدن و شروع کردم دنبال آخرین نفر دویدنها که محوطه رو دور میرفتم سمت صف بچه . 

سعی از هوای تمیز و کمی سرد کردم اما اعتنایی نکردم و نگاه سامان و راشا رو روی خودم حس می
 .صبح لذت ببرم

با صدای سوت راشا، همه ایستادن و با یه حرکت برگشتن سمتش. هماهنگیشون واسم جالب و دیدنی 
  .بود

ها اشاره کرد و گفتی سامان رفتم سمتش که به بچهبا اشاره : 

 .بقیش با تو-

مش کردنسری تکون دادم و قدمی به جلو برداشتم. شروع کردیم به نر . 

 .نیم ساعت بعد با سوت راشا صاف ایستادم و کالهمو روی سرم مرتب کردم

 :سامان قدمی جلوتر اومد و با جدیت و صدای بلند گفت

پندار جز مربیانتون هستن. آموزش و سبک امروز، روز مبارزتونه. از امروز به بعد، خانوم نیک -
یانی بکنن. سعی کنید تا حد امکان از موقعیتی که تونن بهتون کمک شامبارزشون متفاوت و خاصه و می

 .در اختیارتون قرار داده شده، استفاده کنید

 :برگشت سمتم و گفت

 .شما هم اگه حرفی دارید، بفرمایید -

ها و گفتمسری تکون دادم و با اخم ظریفی که رو پیشونی داشتم، رو کردم سمت بچه : 
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دتی با هم تمرین و تبادل تکنیک و اطالعات داشته باشیم. پندار هستم. قراره مسالم. من درسا نیک -

 .امیدوارم این مدت برای هممون مفید و سودمند باشه. موفق باشین

ی کمی ازم، سمت چپم ایستاد و و حرفمو تموم کردم. راشا با تموم شدن حرفم، جلو اومد و تو فاصله
 :گفت

کنهخب هر کی مایله اول با ایشون مبارزه کنه، اعالم  - . 

هایی که باال اومد چرخوندمها و دستنگاهمو رو تک تک چهره . 

ها هم رنگ خباثت و ها باال بود و بعضی از نگاهی دستلبخند محوی روی لبام پدیدار شد. تقریبا همه

 .شیطنت داشت

دونن سرگردشونو خودم پخش زمین ی آسون و آبکی در پیشه. نمیظاهرا چون دخترم فکر کردن مبارزه

ردمک . 

نگاهی به سامان که سمت راستم ایستاده بود انداختم. دقیقا مثل موقعیت چادرامون من وسط بودم. نگاه 
شد تیزبین سامان روی تک تک بچه ها می چرخید. نمی دونم چهره ی مردونش چی داشت که باعث می

ده جذاب بودالعانگاهم بهش میخ بشه، استایلش به عنوان یه سرگرد مقتدر نیروی انتظامی فوق ! 

 .با صدای راشا، توجهم بهش جلب شد و چشم از سامان گرفتم

 .فریبرز. بیا -

 .نگاهمو بین جمعیت چرخوندم که پسری ازش بیرون اومد

کردچی خودنمایی میبیشتر از همه رنگ شیطنت نگاهش  ای داشت و قد و هیکل خوب و ورزشکارانه . 

همه گفت با فاصله ازم ایستاد که راشا بلند رو به : 

خوایمی بهتری میبا دقت نگاه کنید. حرکات و تکنیک ها رو به خاطر بسپارید. از نفر بعدی مبارزه - . 

 .به دنبال حرفش، همراه سامان ازمون فاصله گرفت

ها ایستاده بودن و سامان و راشا هم کنارشون، بهمون چشم دوخته بودنها به صف جلوی چادربچه . 

 :قدمی به جلو برداشتم که فریبرز با شیطنت گفت

ی شیرینی بشهامیدوارم مبارزه - . 

 .تو دلم "میشه"ای گفتم و بهش حمله کردم
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ی بعدی کسری از ثانیه، ضربه ی دادم و بافاصلهکرد اما منم مجال نمیی حرکتامو به خوبی دفاع میهمه

زدمرو بهش می . 

ی جودو و تکواندو رو پشت سرهم و حتی مخلوط با هم روش پیاده هاحرکاتمو با هم ادغام کردم. فن
کردم و با تمرکزی که روی حرکاتش داشتم، به خوبی متوجه شدم که با وجود دفاع قابل قبولش، می

خوره و نمی تونه اونطور که باید روی حرکات و تکنیک های من سردرگمی هم در رفتارش به چشم می

 .متمرکز بشه

استفاده کردم و بازوی سمت راستشو گرفتم. پامو بین پاهاش پیچوندم و با یه حرکت، از  از سر در گمیش
 .باالی سر شونم زمینش زدم

 .سویی شرتمو مرتب کردم و باالی سرش ایستادم

ها بلند شدصدای اوو گفتن بچه . 

ی که از ابتدا هم شد، نگاهی بهم انداخت و با شیطنتکه از جاش بلند میدستش رو تکیه گاه کرد و درحالی

 :تو صورتش موج می زد، گفت

 .ضربه شصتتون زمین گیرمون کرد -

هالبخند کوچیکی زدم و برگشتم سمت بچه . 

خواست تحسین رو از چشماش بخونم اما هیچ خبری نبود. مثل نگاهم تو نگاه جدی سامان قفل شد. دلم می
شم که خورد تو ذوقم ولی ر این نمیکرد. منکدو تا گوی یخ که تو سیاهچال چشماش خودنمایی می

اعتنا باشم. اصال سامان چرا باید برام مهم باشه که منتظر تائید نگاهمو ازش گرفتم و سعی کردم بهش بی
 و تحسینش باشم؟

ها گفتراشا از همونجا رو به بچه : 

 !نفر بعدی -

تکوند، نگاهی به راشا انداخت و گفتفیریبرز که داشت لباساش رو می : 

پندار خیلی باید دیدنی و جذاب باشهی شما و خانوم نیکسارت نباشه جناب سروان ولی مبارزهج - . 

ی متعجب برگشتم سمت فریبرز که رو به من کرد و لبخند شیطونی تحویلم داد و آروم گفتبا قیافه : 

م که همچین ی شما و جناب سرگرد که حک میشه تو تاریخ ولی فعال از جونمون سیر نشدیالبته مبارزه -

 .پیشنهادی بهشون بدیم

ی خودشونه. چه زهر چشمی هم ازشون گرفته بود خندم گرفت از شیطنتش. انگار نه انگار تایم مبارزه
سامان که جرات نمی کردن بهش پیشنهاد بدن. نگاه خندونی به سامان انداختم که دستاشو تو جیب 

ودسمت فریبرز بشلوارش فرو کرده بود و مسیر نگاهش به . 
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ها که به تبعیت از فریبرز بلند شد، نگاهمو به سمت راشا کشید. دلم می خواست مخالفت کنه و صدای بچه
ن برای مبارزه پیش قدم بشه. تمایل بیش تری به مبارزه با سامان داشتم ولی جمله ی آخر فریبرز ساما

سب تر از مبارزه با راشای از ثابت کرد که چنین اتفاقی ممکن نیست. مطمئن بودم مبارزه با سامان دل چ

 .دماغ فیل افتاده س

راشا با اخم نگاهی به بچه انداخت و وقتی دید چاره ای جز موافقت نداره، با چندلحظه تعلل به سمتم 

 .اومد

ها ایستادفریبرز میدونو خالی کرد و کنار بچه . 

 .تو چشمای راشا که مقابلم با فاصله ایستاده بود، نگاه کردم

خوندم ولی امکان نداره نتیجه رو واگذار کنم. برای جوالن دادن پیروزی رو از نگاهش می حس غرور و
 .این حس تو چشماش خیلی زوده و من این رو تو مبارزه ی اولم باهاش ثابت کردم

 .اول من بهش حمله کردم که که سریع حملمو دفع کرد و مبارزمون شروع شد

کرد. اون موقع اکثرا گارد تر باهام مبارزه میتر و قویایهبرخالف اون روز، توی حیاط خونشون، حرف
کنه و ضرباتی که رو تن و بدنم فرود میاد، به کرد اما االن پا به پای من حمله میگرفت و دفاع میمی

رهقدری سنگین و دردناکه که چهرم تو هم می . 

زد هم بیشتر شده بودها موج میی بچهمبارزمون باال گرفته بود و هیجانی که تو چهره . 

شد. به هیچ وجه تر میرفت، کار واسم سختکردم. اگه به همین منوال پیش میباید کارو تموم می
م خواستم بهش ببازم. مخصوصا اینجا و جلوی این جماعت که باید قدرت و تکنیکم رو ببینن و ازنمی

 .حرف شنوی داشته باشن

ایذهنمو به کار انداختم برای جست و جوی یه راه سریع و حرفه . 

رفتم جلو و خواستم مشتمو تو سینش بخوابونم که دستمو گرفت و پیچوند، طوری که از عقب افتادم تو 

 .بغلش

خواستمالعملی که ازش میلبخند محوی رو لبام ظاهر شد. دقیقا عکس . 

ی محکمی به شکمش زدم و وقتی چهرش . کمی چرخیدم و با آرنج دست آزادم، ضربهدختر بودم و فرز

 .از درد تو هم رفت، خودمو بیشتر تو بغلش جا کردم و با حرکت هانه گوشی زمین زدمش

که به خودش بپیچه، دستشو روی شکمش قرار دادافتاد رو زمین و بدون این . 

م و جای ضرباتی که نوش جان کرده بودم کمی درد زدطور که نگاهم بهش بود، نفس نفس میهمین
تونه در برابر ضرباتش مقاومت کنه. اما بیشترین تر کسی میکرد. لعنتی قدرت بدنی خوبی داره. کممی

ای بود که تو خونه داشتیم. ی االنش با مبارزهچیزی که ذهنمو اشغال کرده بود، ناهماهنگ بودن مبارزه

؟این همه ارتقا تو چند روز  
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شاید یک پنجم شکلی که اینجا ظاهر شد رو اونجا از خودش نشون داد. واسم جای تعجب داره که چرا؟ 

ی قدرتش رو اونجا نشون نداد؟کرد که همههامون فرقی میمگه مبارزه  

ها سکوتی که بر فضا حاکم بود رو، صدای برخورد دستی شکست و پشت سر اون صدای دست زدن بچه
خوردبود که به گوش می . 

ها گرفتم و دوختم بهشاومد، نگاهمو از بچهبا دیدن سامان که با قدمای تند به سمتمون می . 

شد. زیر بازوشو گرفت و با اخمی که روی پیشونی نزدیک راشا شد که داشت از روی زمین بلند می

 :داشت پرسید

  حالت خوبه؟ -

فاصله گرفت اما نگاهش همچنان روی راشا با اخم "آره"ای گفت که سامان رهاش کرد و قدمی ازش 

 .راشا متوقف بود

نیاز به معاینه داری؟ -سامان  

 :راشا سری به عالمت منفی تکون داد و گفت

 .نه، چیزی نیست -

کردمبا تعجب نگاهشون می یه ابرومو باال انداخته بودم و  . 

ه دست کتک خوردن، سریع آدم انقدر نازک نارنجی؟ سروان مملکت باید انقدر ناز نازی باشه که بعد ی

کنه؟ها شرکت میروونه درمونگاه کننش؟ با این وضعیت حساس و لطیفی که داره چطور تو عملیات  

ها که بالفاصله صدای دست زدن متوقف شدشونه باالیی انداختم که سامان برگشت سمت بچه . 

ایخندم گرفت. عجب جذبه ! 

تونید استراحت کنیدم غذاخوریه. تا اون موقع میبرای امروز کافیه. نیم ساعت دیگه تای -سامان . 

که بعد زدن حرفش، با قدمای مصمم و محکمی که داشت، به سمت چادرش به راه افتاد. راشا هم درحالی
دنبالش رفت اخم ظریف پیشونیش هنوز پا برجا بود . 

یدمسرمو پایین انداختم و خواستم برم سمت چادرم که صدای فریبرز رو کنار گوشم شن : 

ی جذاب و دیدنی داشتین خانم مربیمبارزه - ! 

 .نگاهی بهش انداختم و چیزی نگفتم

شینهاز اون دسته از آدمایی بود که تو اولین برخورد به دل می . 
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 .پا به پای من به سمت چادر پیش میومد. حرف بعدیش رو که شنیدم متوقف شدم

ی فیلمای اکشن و پلیسیرو دست همه زدینولی حیف که جناب سروان مشکل داشتن و اال می - . 

 :برگشتم سمتش و با اخمایی که درهم رفته بود، با کنجکاوی گفتم

 مشکل؟ چه مشکلی؟ -

 :متقابال ایستاد و برگشت سمتم. ابروهاشو باال انداخت و گفت

دونید؟یعنی نمی -  

 :ابروهام مثل خودش از تعجب باال پرید و گفتم

 نه، چی رو؟ -

جناب سروان چند وقتیه از ناحیه شکم مصدوم هستن وگرنه این مبارزه به همین زودی تموم  -فریبرز

شد و حاال حاالها ادامه داشتنمی . 

 .ابروی سمت چپم باال پرید

، تونستم موفق بشم و شکستش بدمای که تو شکمش زدمخاطر مصدومیتش بود که با ضربه پس به . 

مصدومه چرا باید اصال قبول کنه که بیاد تو میدون؟ یاد ضربم که افتادم واسم عجیب بود. خب کسی که 

 .خندم گرفت. واسش سنگ تموم گذاشتم تو اون ضربه، طفلک

با صدای فریبرز از عالم هپروت بیرون اومدم و حواسم بهش جمع شد. نگاهش دوباره رنگ شیطنت به 
 .خودش گرفته بود

، مشکلی چیزی داشتین، قبلش باهام در ای، تمرینیاگه برنامه ی این قوم تاتارم.من سردسته -فریبرز

ها هماهنگ کنممیون بذارید تا با بچه . 

 :با لبخند گفتم

 یعنی ارشدشونی؟ -

 :خندید و گفت

 .اگه خدا قبول کنه، بله -

د خواستم خودمو کنترل کنم که حالت جدیمو حفظ کنم ولی لحن و حرفش ناخودآگاه لبامو به لبخنخیلی می

کردباز می . 
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 :سری به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم

کنمباشه. کاری داشتم خبرت می - . 

 :به چادری که با دو فاصله از چادر راشا قرار داشت اشاره کرد و گفت

که نیازی نیست خودتون زحمت بکشین تا اونجا رو هاست. و ایناون چادر من و چندتا دیگه از بچه -

اطالع بدین فقطمنور کنید، با بیسیم  . 

سیم؟ابروهام رفت تو هم. بی  

 .سری به عالمت باشه تکون دادم که خداحافظی کرد و رفت

رفتن، منصرف شدم. ها که به سمت چادر غذاخوری میخواستم برم داخل چادرم که با دیدن چندتا از بچه
م این مسئله دور از ذهن ی کمی که خوردم، خیلی هکنم. با اون صبحانهتازه یادم افتاد احساس ضعف می

 .نبود

، نشستمها وارد سالن شدم و سرجای دیشبم که با سامان و راشا نشسته بودیمپشت سر بچه . 

 .خبری ازشون نبود

چرخیدکرد میسیم نداشتم که فریبرز راجع بهش صحبت میتا غذا رو بیارن، فکرم حول و حوش بی . 

مواقع الزم، شخصا چادرشون رو با قدمام منور کنمظاهرا با این وضع راهی ندارم جز این که در  . 

بعد خوردن ناهارم، از پشت میز بلند شدم و بدون توجه به بقیه از چادر بیرون اومدم که با سامان رو به 

 .رو شدم. داشت به سمت چادر میومد

 :اعتنایی نکردم و خواستم از کنارش عبور کنم که صدام کرد

پندار؟خانوم نیک -  

 :مکثی کردم و برگشتم سمتش و "بله" ای گفتم که قدمی به سمتم اومد و گفت

ی تیراندازی داریم. دیر نکنبرنامه ۴عصر ساعت  - . 

ی آخرشو به دست فراموشی سپردمی جملهخودمو به نشنیدن زدم و تیکه . 

مبارزه سخت سری به عالمت تائید تکون دادم و وارد چادرم شدم. خسته بودم. کلی تمرین و دو تا 

 .انرژیمو گرفته بود

تنظیم کردم و بعد از در آوردن کالهم، روی تخت ولو شدم ۳:۵۰ساعت گوشیمو برای   . 



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

128 

 

****** 

دارمنار راشا و سامان قدم برمیشرتم فرو بردم و کدستامو تو جیب سویی . 

برسیم ای که برای تیراندازی و تمرین، آماده شدهریم تو دل جنگل تا به محوطهداریم می . 

دونم، اینه که تا حاال اسلحه اسباب بازی هم دست دونم قراره چقدر راه بریم ولی تنها چیزی که مینمی
که بخوام تیراندازی هم بکنم. همیشه عاشق شغل پلیس و تیراندازی و هیجانش نگرفتم، چه برسه به این

م واسه همین، برای تمرین امروز از بودم. تا حاال فرصت پیش نیومده بود که بخوام تیراندازی یاد بگیر

 .همه مشتاق ترم

 .نفس عمیقی کشیدم و صورتمو به سمت آسمون گرفتم

ها که پشت سرمون راه میومدن، آهنگ دل نشینی تولید کرده بود که لذت قدم زدن تو این صدای پای بچه

کردهوای ابری رو، وسط جنگل بیشتر می . 

ای ایجاد کرده بودالعادهنارش، محیط فوقها هم در کها و صدای پرندهبوی برگ . 

 تا حاال تیراندازی کردی؟ -

داشتبا صدای سامان برگشتم سمتش که به رو به رو زل زده بود و قدم بر می . 

هامو باال انداختم و گفتمشونه : 

 .نه -

 :نگاهی بهم کرد و گفت

ها آموزش ببینیپس باید پا به پای بچه - . 

سیدممتعجب نگاهش کردم و پر : 

 .من؟ چرا؟ من که جز اکیپشون نیستم -

ی درختی که مقابلمون بود با دست چپ کنار زد و گفتشاخه : 

خوای از موقعیت پیش اومده استفاده کنی؟مگه نگفتی می -  

 :سرمو باال و پایین کردم و گفتم

 .چرا-

اینم یه موقعیت -سامان . 
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 .آهانی گفتم و ابروهامو باال انداختم

ای تر و گفتا. آموزش مجانی بین یه اکیپ پلیس که قطعا آموزشاشون به مراتب حرفهیبد بیراهم نم

تر از سایر جاهاستدقیق . 

 :نگاهی به نیم رخش انداختم و گفتم

 .پس تا شعاع یک کیلومتریم باید عاری از هر گونه جاندار باشه ها -

 :نگاهی به چشمام کرد و با اطمینان و آروم گفت

تونیمی - . 

 .لبامو غنچه کردم و ابروهامو باال انداختم. نگاهمو ازش گرفتم و به زمین سبز زیر پام دوختم

تونم دیگه. البته من تو توانایی خودم شکی ندارم ولی اولش سه، چهار تا تونی، البد میوقتی میگه می
 !سوتی رواله دیگه

اطمون کرده بودن چرخوندم و دنبال منبع کردم. نگاهمو بین درختایی که احها حالمو بهتر میصدای پرنده

ها، پیداش کرد؟شد تو انبوه برگصدا گشتم ولی مگه می  

ها سرمو برگردوندم سمتشونبا صدای بگو بخند بچه .  

ریخت. لبخندی روی لبام ذاشت و کرم میدرخشید که هی سر به سر این و اون میفریبرز اون وسط می

  .نقش بست

گذروندن و هرهر و کرکرشون به راه ردن و تو اردوی آموزشی بودن، خوش میکدر حینی که تمرین می
بود. البته اصلش هم همینه وگرنه تمرینات به قدری خشک و جدی میشه که انگیزه ای برای ادامه دادنش 

 .باقی نمیمونه

 .با صدای فریبرز حواسم بهش جلب شد

ون باشینخانوم مربی، بفرمایین یه فنجون شوخی و خنده مهمونم - . 

 !فریبرز -

کرد هراسون باشه، نگاهی به راشا انداخت و گفتای که سعی می، فریبرز با چهرهبا تشر راشا : 

 .یه دعوت بود خب، میشه ردش کرد -

ای کردم و نگاهمو به رو به روم دوختمتک خنده . 

یبرز شوخ و خون گرمهی مقابل راشا و سامان بود این بشر. هر چقدر اونا خشک و جدین، فردقیقا نقطه . 
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خواست سامانو به حرف بگیرم. از سکوتی که بینمون بود بدم خواست انقدر ساکت باشم. دلم میدلم نمی

اومدمی . 

 .پسره شیطونیه -

 :نیم نگاهی بهم انداخت و گفت

 .خیلی -

 .ولی کارش خوبه که ارشد شده -

 :سری به عالمت مثبت تکون داد و گفت

ادگیری باال، شیطتت زیادی هم دارهدر کنار مهارت و ی - . 

ای که پیش روم بود، چشمام از تعجب گرد شدای بپرسم که با دیدن محوطهخواستم سوال دیگه . 

شدباورم نمی . 

 :دستامو جلوی دهنم گرفتم و با بهت گفتم 

 !خدای من -

زدبه محیط رو به روم زل زده بودم و چشمام، مثل ستاره سوسو می . 

زمینی هموار که درختای بلند و سر به فلک کشیده، احاطش کرده بودن. کف زمین بر اثر ازدیاد چمن و 

کشیدتر به رخ میگیاه، سبزی خودش رو بیش . 

ای شکل که عاری از هر گونه درخت بود. چند میز کنار هم وسط یه جنگل بزرگ و پهناور، زمین دایره
ها قرار داشتنزیاد از هر کدوم، مقابلشون هدفی تقریبا چیده شده بودن و با فاصله . 

ها از کنارم به خودم اومدم و نگاهی به جای خالی سامان انداختمبا عبور بچه . 

 این یهو کجا غیبش زد؟

ها پیداش کردمچشم چرخوندم و پشت یکی از میزها، کنار چند نفر از بچه  . 

، صدای فریبرز که طبق معمول، مشغول شیطنت که بهشون برسمرفتم سمتشون که چند قدم مونده به این

 .بود به گوشم خورد

ها ببندیم به تخته هدف؟میگم جناب سرگرد، چطوره رامینو برای افزایش دقت و تمرکز بچه -  

ی فریبرز زد و گفتای به شونهپسری که فکر کنم رامین بود، با این حرف، ضربه : 
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د نفر از صمیم قلب آرزو دارن تو رو به جای هدف، دونی چناز خودت مایه بذار داداش من. نمی -

 !نشونه بگیرن

بشکنه این دست تو صورت تک تکتون، که جواب محبتا و خون دل خوردنای من شد این -فریبرز ! 

 :با نزدیک شدنم، نگاهش بهم افتاد و تا منو دید، سریع بلند گفت

ها سعادت هدف قرار ید، کدوم یکی از بچهبفرمایید، خانوم مربی هم تشریف آوردن. خانوم شما بفرمای -
 گرفته شدنو دارم؟

ها و سامان که به سمتم برگشته بودن انداختم و با لبخند شیطونی گفتمنگاهی به بچه : 

 .حسم میگه شما تیرخورت باید ملس باشه -

داد و آروم که خندش گرفته بود، سرشو تکون ها زدن زیر خنده و فریبرز هم در حالیبا این حرفم، بچه

 :گفت

ی اتمی هیروشیما هم انقد منهدم کننده نبودحمله - . 

خنده؟نگاهم به چشمای خندون سامان افتاده. ابروهام از تعجب باال پرید. داره می  

خیلی جدی رو به  تر نگاهشو ازم گرفت و چند ثانیه نگاهمون تو چشمای هم گره خورد که سامان سریع

ها گفتبچه : 

خواممی ۱۰۰تا  ۱۵شروع کنید. از هر کدوم  کافیه دیگه. - . 

ی جدی و اخمای در فریبرز با چشمای گرد شده سرشو باال آورد که چیزی بگه اما وقتی نگاهش به قیافه

 .هم سامان افتاد، چشمامو به حالت عادی برگردوند و برگشت سمت میز

هاها کم کم متفرق شدن و رفتن سمت یکی از میزبچه .  

ی نجاتم شددونستم باید چیکار کنم که صدای سامان فرشتهکردم و نمیبا نگاهم دنبال می رفتنشون رو . 

 .بیا اینجا -

ی چند قدمیم ایستاده بود. پشت سرش به سمت میزی که با کمی فاصله از بقیه برگشتم سمتش که تو فاصله
 .قرار داشت، حرکت کردم

خواد ایستم. رفتم نزدیکش و چشم بهش دوختم ببینم میپشت میز ایستاد و به منم اشاره کرد که کنارش ب

  .چیکار کنه

ساکی که کنارش روی زمین بود رو باز کرد و اسلحه، عینک و هدفونی بیرون آورد. برگشت سمت من 

کردم. عینک و هدفون رو به سمتم گرفتکه با کنجکاوی به حرکاتش نگاه می . 
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بعد از گذاشتن عینک مخصوص، نگاهی بهش کردم  از دستش گرفتم وهدفون رو روی گوشم گذاشتم و

ی توی دستش بودکه مشغول چک کردن اسلحه . 

 :به سمتم اومد و گفت

ی عرض شونه بازپاها به اندازه - . 

دونستم االن باید چه کاری انجام بدم؟کاری که گفته بود رو انجام دادم. پشتم ایستاده بود و نمی  

، هدف رو نشونه بگیریاسلحه رو تو دست راستت بگیر. دست چپت رو تکیه گاه کن و سعی کن - . 

 .اسلحه رو تو دست راستم فشردم و باال آوردم. دست راستم بین انگشتای دست چپم محاصره شده بود

خواسترو نشونه بگیرم. تمرکز زیادی میچشمامو ریز کردم و سعی کردم میانی ترین نقطه . 

دستی که رو دستم نشست، شوک زده سرمو به سمت راست برگردوندم که نفسای گرم سامان، گونم رو با 
 .به آتیش کشید

تونستم نفس بکشم. صدای سامان رو از کنار گوشم شنیدمشوکه شده بودم و نمی . 

 .رو به روتو نگاه کن -

یاوردم. نگاهمو به رو به روم جنبه بازی در مآب دهنمو قورت دادم و تشری به خودم زدم که انقدر بی
ی هدف بذارم. اما مگه صدای ترین نقطهی تمرکزمو رو هدف گرفتن میانیدوختم و سعی کردم همه

ذاشت؟هاش کنار گوشم مینفس  

 من چم شده بود؟ چرا این شکلی شده بودم؟

شتم ایستاده بود و نفسمو آروم بیرون دادم و دستمو کمی باالتر آوردم و دقیقا رو به روی هدف گرفتم. پ

 .دستاش از دو طرف بدنم جلو اومده و دستمو، بین خودشون محصور کرده بودن

جنبه، عجیب بودبهم نچسبیده بود اما همین مقدار نزدیکی هم برای من بی . 

 :کنار گوشم گفت

 .به هدفت نگاه کن و سعی کن دقیقا اون رو نشونه بگیری -

کردم دقیقا همونجایی که مدنظرمه رو نشونه دم. احساس میسری تکون دادم و کمی دستمو جابجا کر
کردم لرزش صدام رو کنترل کنم، گفتمکه سعی میگرفتم. در حالی : 

 .گرفتم -

 .خب شلیک کن -
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تونستم کردم با سرک کشیدن بفهمم کجا زدم ولی نمیبه دنبال حرفش شلیک کردم. با کنجکاوی سعی می

 .ببینم

کردم دقیقا به هدف خوردهماد به نفسو پیدا کرده بودم ولی حس میدونم از کجا این اعتنمی . 

با لبخند بزرگی که رو لبام بود، سر برگردوندم سمت سامان و اومدم چیزی بگم، که دیدن چشماش از 
 .اون فاصله، زبونمو بند آورد

فل شده بود. ی کم تو چشمام قای رنگ با ابهتش بود، که از اون فاصلهچشمام خیره به چشمای قهوه
خواستم بزنم رو فراموش کنم و هم، شد حرفی که میدونم نگاهش چه جذابیتی داشت که هم باعث مینمی

 .قدرت گرفتن نگاهمو ازش از دست بدم

اون زودتر به خودش اومد و نگاهشو ازم گرفت. قفل دستاشو از دور دستم باز کرد و با یه فاصله ازم 
و بازدم یادم اومد. نفس عمیقی کشیدم و نگاهمو به هدف دوختم ی دمایستاد. انگار تازه شیوه . 

ی میانی خوردهخوب بود. نزدیک نقطه - . 

خورد چون اون کمکم کرد  ۱۰۰اش انداختم. نزدیک نگاهی گذرا به اخمای درهم و چشمای ریز شده
رفتکیلومتر بر ثانیه به اوت می ۱۲۰وگرنه با سرعت  ! 

رفت و پشتش بهم بود، گفتگکه ازم فاصله میدر حالی : 

 .تمرین کن. سعی کن بیشتر دقت و تمرکز داشته باشی -

ها و محیط اطرافمون شدها رفت. تازه حواسم جمع بچهو به سمت بچه . 

دونستم آموزش بوده سریع نگاهمو دور تا دور زمین چرخوندم. نکنه تو اون وضعیت دیده باشنمون؟ می

هایی که ممکن بود به وجود بیاد، متنفر بودمها و نگاهرفو هدف خاصی پشتش نبود ولی از ح . 

ها مشغول کارشون بودن و توجهی به من که با فاصله ازشون ایستاده بودم، نداشتنی بچههمه . 

نفسی از سر آسودگی کشیدم و با خیال راحت اسلحه رو برداشتم و خواستم دوباره نشونه گیری کنم که 

یه گروه، مشغول بگو بخند و تمرین بودچشمم به راشا افتاد که با  . 

دهذاره و عصا قورت مینه ظاهرا رابطش با خنده خیلی هم بد نیست و فقط جلوی ما، طاقچه باال می . 

ها بود، انداختم و زیر لب گفتمنگاهی هم به سامان که با جدیت مشغول سرکشی به بچه : 

 .نه. ظاهرا باید راشا رو ول کرد و به این یه نفر باید خنده رو یاد داد -

سری تکون تا این افکار درهم از ذهنم بیرون بره. اسلحه رو باال آوردم و سعی کردم با همون ژستی که 
محصورم کرده و گرمای  سامان گفته بود، تیراندازی کنم ولی با یادآوری موقیعتمون، دستای سامان که

ساش که به گونم میخورد همه تمرکزم رو از دست میدادمنف . 
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از  ۱۰۰هوفی کشیدم و این بار با جدیت بیشتری نشونه گرفتم و شلیک کردم. طبق انتظارم فاصلش با 

شدطوری نمیکردم، اینقبلی بیشتر شد. باید دقت بیشتری می . 

سمتش که سامان رو  مشغول تیراندازی بودم که حضور کسی رو پشت سرم حس کردم. برگشتم
داد، درحال که دستاش تو جیب شلوارش بود دیدم. به تخته هدف زل زده بود و ظاهرش نشون میدرحالی

 .آنالیزه

رو روی میز گذاشتمشونه باالیی انداختم و اسلحه . 

 مگه اجازه دادم تمومش کنی؟ -

با ابرو به اسلحه اشاره کرد  با این حرفش، متعجب برگشتم سمتش و با چشمای درشت شده، "ها"یی گفتم.

 :و گفت

خوام. ادامه بدهازت می ۱۰۰تا آخر وقت، حداقل یه  - . 

ی آویزون نگاهی به هدف و اسلحه انداختم و خواستم چیزی بگم که دوباره ازم دور شد. با لب و لوچه

کوبیدم، زیر لب غر زدمکه پامو به زمین میدرحالی : 

 .آقا ینی چی؟ اه -

کردم. سر برگردوندم سمت راست که دیدم سامان با چشمای خودم حس می رو روی سنگینی نگاهی
ی آویزونم. آب دهانم رو قورت دادم و سریع برگشتم سمت هدف. چشماش خندون، خیره شده به قیافه

 !چقدر موقع خندیدن جذاب میشه

ا فاصله به قدری زیاد بود بخوره ام ۱۰۰ی زورمو بزنم تا بلکه یه تیر حداقل مماس با کردم همهسعی می

شدکه هر بار بیشتر از قبل، لب و لوچم آویزون می . 

کردم ولی خب، گرفتم و تیراندازی میخوشم اومده بود از تیراندازی و هر ژست پلیسی که بلد بودم می
یه صد، که انگار بی تجربه بودم و تازه کار. خداییش انتظار سامان ازم زیادیه. طوری گفت حداقل 

درو کنم ۱۰۰های طالییم ، فقط کان داشت من تو تیراندازیام . 

رو باال بیارم که از دستم گرفته شد. سریع برگشتم سمت دستی به پیشونیم کشیدم و خواستم دوباره اسلحه

کرد، ایستاده بود کنارمکه داشت نشونه گیری میراستم که سامان در حالی . 

 :قبل از این که بخواد شلیک کنه گفت

العاده افتضاح پیش میریوقف - . 

هام خارج نشد. قیافم در عرض ایکی ثانیه به نهایت بهت و ناباوری رسید. چیزی جز آوای "آ" از بین لب
تر باهام برخورد حرکتش نهایت انهدام و انقراض نسل بود. برای دلگرمیم هم که شده یکم باید لطیف

کردمی . 
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ی سامان دوختم که رو به رو رو نشونه گرفته بود و به فاصله های پیاپی سریع نگاهمو بهبا صدای شلیک

کردصدم ثانیه شلیک می .  

ی تو خالی تبدیل شده بودترین قسمتش یعنی صد، به یه دایرهنگاهی به تخته انداختم که میانی . 

اسلحه ای به سامان انداختم که ریلکس زدهشد. نگاه متعجب و شگفتچشمام از چیزی که بود گشادتر نمی
رو روی میز گذاشت و برگشت سمتم. نگاهش که به نگاهم افتاد، سه تا پلک پشت سرهم زدم و در 

که انگشت اشارمو به سمت هدف گرفته بودم، دهنمو باز و بسته کردم که هیچ صدایی ازش خارج حالی

  .نشد

ی لبش باال پرید و گفتگوشه : 

خوام و حتی، قوی ترهمچین چیزی ازت می - ! 

هام باال پرید و بعد نگاهی که به تخته انداختم و گفتمابرو : 

جوری بودی که االن این انتظارو ازم داری؟تو از بدو تولد همین -  

کرد، گفتکه از باال تا پایین بر اندازم میدستاشو داخل جیب شلوارش فرو کرد و در حالی : 

خورهی توام به یه جنین یا نوزاد نمیقیافه - . 

گرفت ولی سریع گفتم از حرفش خندم : 

 .من اولین تجربم بود و به نظرم خیلی هم خوب بود -

تو اولین تجربه هم میشه درخشید -سامان . 

س. واسه هر چی یه جواب فایدهدستی به پیشونیم کشیدم و "آهان"ی گفتم. ظاهرا بحث با این بشر بی

 .دندون شکن داره

ها و با صدای بلند و گفتسامان برگشت سمت بچه : 

 .برای امروز دیگه کافیه. هوا داره تاریک میشه و باید برگردیم -

ها دست از تمرین کشیدن و شروع کردن به جمع کردن وسایلبا شنیدن حرفش بچه . 

تامو از پهلو باز گل از گلم شکفت. دیگه واقعا خسته شده بودم. بدون این که موقعیتمو در نظر بگیرم، دس
ی پا بلند شدم که سامان برای این که بهش نخورم، قدمی عقب پریدکردم و روی پنجه . 

که یه ابروشو باال انداخته بود، گفتبا این واکنشش متعجب برگشتم سمتش که در حالی : 

 خلق همچین افتضاحی، خستگی در کردن داره؟ -
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داشتم، گفتمیز برمیکه به سمتش خابروهامو تو هم کشیدم و درحالی : 

خواد که ظاهرا شما کار من برای اولین جلسه خیلی هم خوب بود؛ منتها دیدنش چشم بصیرت می -

 .نداری

شد، گفتکه از کنارم رد میای باال انداخت و در حالیسامان شونه : 

گه ماست من ترشه؟کدوم بقالی می -  

ذاشتو عینک و هدفون رو توی ساک می با اخم برگشتم و نگاهی بهش انداختم که داشت اسلحه . 

زد، اون وقت االن سه ساعته داره رو این چرا امروز انقدر پر حرف شده؟ روزای قبل قسطی حرف می
کنهمخم پیاده روی می . 

 :با اخمایی که در هم بود، دستمو به کمرم گرفتم و گفتم

خوای اعتراف کنی؟چرا نمی -  

ت. با ابروهای باال پریده گفتساک رو برداشت و نگاهی بهم انداخ : 

 چه اعترافی؟ -

 :با ابرو به تخته هدف اشاره کردم و گفتم

 .به این که کارم خوب بوده -

شد، گفتکه از کنارم رد میپوزخندی زد و درحالی : 

 .جای خیال بافی تالش کن -

االن با یه فن  تونستم همینفشردم بهش نگاه کردم. کاش میهایی که بهم میبرگشتم و باحرص و لب
 .حالشو بگیرم

تر کشیدم و دنبالشون به راه افتادمکاله سویی شرتمو کمی پایین . 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 .تقریبا آخرین نفر شاممو تموم کردم و بعد از تشکر از آقاسید، از چادر غذاخوری خارج شدم

خندیدنگفتن و میها مثل شب قبل، آتیشی به پا کرده بودن و دورش میبچه .  

 .به سمت چادرم قدم برداشتم که صدای فریبرز، متوقفم کرد
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، بفرمایین چای آتیشیخانم مربی - ! 

 :برگشتم و با لبخند کوچیکی که روی لبم بود، گفتم

 .مرسی -

 .و به راهم ادامه دادم. صدای راشا رو که تو جمعشون بود، شنیدم

کنی؟تو خودت نیم ساعت دیگه درو میشی بعد یکی دیگه رو به چای آتیشی نداشتت دعوت می -  

ی شیطون راشا باال پرید. من که میگم این بشر فقط واسه ما گند دماغ میشهابروهام از لحن شوخ و جمله . 

به سمت  گوشیمو از جیب سویی شرتم که روی چمدون آویزون بود، برداشتم و بعد از پوشیدن کفشم،

 .پشت چادر غذاخوری به راه افتادم

خواستم با دلسا تماس بگیرم. از صبح دیروز دیگه ازش خبری نداشتم و فراموش کردم بهش زنگ می
 .بزنم

ی گوشیمو روشن کردم. با دیدن ضربدر روی آنتن، آهی از نهادم برخاست. پشت چادر ایستادم و صفحه

فایده بودکوبیدم ولی بیهای گوشی رو پشت سر هم میباحرص دکمه . 

ای نداشت. آخه یکی نیست به من بگه وسط جنگل آنتن از چند متر اطراف چادر جا به جا شدم ولی فایده

 .کجا واست بیاریم؟ گوشی رو محکم روی پام کوبیدم که از شدت حرص اشک تو چشمام جمع شد

تونم باهاش صحبت کنم، باعث شد نمیکه کمه کم یه ماه خیلی دلم واسه دلسا تنگ شده بود. تصور این
ی من بود و بیش از هر چیزی توی دنیا اشک تو چشمم بجوشه. دختر لوسی نبودم ولی دلسا تنها خانواده

 .روش حساس بودم

شدهایی سریع به عقب برگشتم. سامان بود که بهم نزدیک میبا شنیدن صدای قدم . 

اده بود، خواستم از کنارش عبور کنم که سد راهم شدگوشی رو تو مشتم فشردم و با سری که پایین افت . 

خواستم. صداشو شنیدمدونستم اگه سرمو باال بیارم، متوجه اشک تو چشمام میشه و من اینو نمیمی . 

 .ببینمت -

 .توجهی به حرفش نکردم و خواستم رد شم، که دوباره مانع شد

دونم چرا ولی بدجور دلمو لرزوند گفتیکرد، با لحنی که نمکه سرشو به سمت صورتم خم میدرحالی : 

 درسا؟ -
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دونم لحنش چطور بود که باعث شد چشمام دوباره پر از اشک بشه. خودم هم از این واکنش عجیب و نمی
شد. سرمو پایین انداخته شک تو چشمام بیشتر میگذشت، حجم اغریبم تعجب کردم اما هر چی بیشتر می

سیر نگاهمو که زمین رو نشونه گرفته بود، تغییر بدمبودم و به هیچ وجه حاضر نبودم م . 

ای چشماش دوختم. صورت سامان که مقابل صورتم قرار گرفت، چشم از زمین گرفتم و نگاهمو به قهوه

چرخوند، گفتکه نگاهشو تو چشمام میاخماشو در هم کشید و درحالی : 

 گریه کردی؟ -

کون دادم و گفتمشدم. سریع سرمو به چپ و راست تداشتم رسوا می : 

 نه بابا. گریه برای چی؟ -

برد، با اخم روی پیشونیش گفتکه دستشو تو جیبش فرو میصاف ایستاد و در حالی : 

 مطمئنی؟ -

" ی مثبت باال و پایین کردماوهوم"ی گفتم و سرمو به نشونه . 

 :نفس عمیقی کشید و گفت

کنی؟کار میبسیار خب. این وقت شب اینجا چی -  

دادم، گفتمکه بهش نشون میوردم باال و در حالیگوشیمو آ : 

خواستم به دلسا زنگ بزنم ولی آنتن نمیدهمی - . 

 :یه تای ابروشو باال انداخت و گفت

 ما االن تو دل جنگلیم. حواست هست؟ -

 :چشمامو تو چشماش دوختم و گفتم

تونم با کسی تماس بگیرم؟جا بریم من نمییعنی تا وقتی از این -  

 .سرشو به عالمت منفی تکون داد که باعث شد دوباره بغض کنم

انتظار بیجایی ازم  یکی دو ماه بدون شنیدن صدای کسی که حتی یه روز هم ازش جدا نبودم؟ واقعا چه

 ...داشت؟ من حتی به دلسا زنگ نزدم که خبر رسیدنمونو بدم اون وقت

از اون شبا بود که دلم گرفته بود و منتظر سرمو پایین انداختم و از کنارش عبور کردم. امشب هم 
ای بودم تا ببارم. از این شبا تو زندگیم کم بود ولی وقتی هم به وجود میومد، مثل یه طوفان همه چی اشاره

رفتریخت و میرو بهم می . 
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 .چند قدم که ازش دور شدم، صداشو از پشت سر شنیدم که مجبور به ایستادنم کرد

اشینآماده شو بیا پیش م - . 

 :با این حرفش، متعجب برگشتم سمتش و گفتم

 چی؟ چرا؟ -

 :اخم کمرنگی کرد و گفت

مونمسوال نپرس. سریع آماده شو، دیر کنی منتظرت نمی - . 

که و با قدمای بلند از کنارم گذشت و وارد محوطه شد. مات و مبهوت سرجام ایستاده بودم و درحالی

کردم که این وقت شب کنار ماشین قراره چه اتفاقی بیفته؟فکر میکردم به این رفتنشو با چشم دنبال می  

 .کنجکاو شده بودم. تا حاال سابقه نداشت سامان همچین چیزی ازم بخواد

واسه همین سریع به سمت چادرم رفتم و بعد از برداشتن سویی شرتم بیرون اومدم. کتونیمو پوشیدم و به 
رفتکه داشت به سمت ماشین می که سر بلند کردم، سامان رو دیدممحض این . 

 فکم چسبید به زمین. حاال خوبه آماده بودم وگرنه سامان انتظار داشت تو همین تایم کم کلی لباس بپوشم؟

شونه باالیی انداختم و دنبالش حرکت کردم. متوجه صدای قدمام شد چون کمی سرشو به سمتم متمایل کرد 
ه ماشین که رسیدیم ایستادم و گفتمو بدون هیچ واکنشی به راهش ادامه داد. ب : 

 خب؟ -

سامان در ماشینو باز کرد و نگاهی از باالی در بهم انداخت. با سر به در سمت کمک راننده اشاره کرد 

 :و گفت

 .سوارشو -

که دوباره فرصت کنم سوالی بپرسم، سامان سوار شد و درو بست. با صدای استارت ماشین به قبل از این
ای که ریع ماشین رو دور زدم و کنارش نشستم. به محض بستن در، سامان به سمت جادهخودم اومدم و س

 .ازش اومده بودیم حرکت کرد

و جو سنگین حاکم بر فضا رو، صدای در رفتن  فضای داخل ماشین تو سکوت مطلق فرو رفته بود 

شکستگاه ماشین میهای گاه و بیها از زیر چرخ ماشین و تکونسنگ . 

ی شیشه تکیه داده بود رخ جدی سامان انداختم. آرنج دست چپشو به لبهردوندم و نگاهی به نیمسرمو برگ

دادو پشت دستشو مماس با لباش قرار داده بود و فرمون رو با دست راستش حرکت می . 

تر از خودشیاد اولین باری که باهاش تو ماشین نشستم افتادم. اون روز شوم و اتفاق شوم . 
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ای در مواجهه با خونه از خودش نشون العمل ناراحت کنندهد که نه تحقیرم کرد و نه عکسچقدر مرد بو

 .نداد

تونست از این فرصت ناب نهایت استفاده رو ببره ولی سامانای جای سامان بود میهر کس دیگه ... 

حساس باالخره به جاده رسیدیم و مسیر حرکتمون صاف و هموار شد. بخاطر تکون خوردنای ماشین، ا
کردم دل و رودم بهم پیچیدهمی . 

سامان کمی جلوتر رفت و ماشین رو کنار جاده نگه داشت. با توقف ماشین برگشتم سمتش که نگاه مملو 

 :از سوالم تو نگاهش قفل شد. با ابرو به گوشی تو دستم اشاره کرد و گفت

 .زنگ بزن -

ای العملی نشون بدم، همچنان خیره شدم به چشماش که دوباره اشارهکه عکسابروهام باال پرید و بدون این

 .به گوشی کرد. نگاهی به گوشی تو دستم انداختم

تونستم هضم کنم. یعنی این همه راه اومده بودیم به خاطر یه تماس؟نمی  

لبخندی روی لبام ظاهر شد ی گوشی رو روشن کردم که با دیدن آنتن پر،سریع صفحه . 

، نگاهمو به سمت چپ کشوند، که صدای باز و بسته شدن دری دلساشروع کردم به گرفتن شماره . 

 .سامانو دیدم که تنهام گذاشت؛ از ماشین پیاده شد و دست به سینه به کاپوت ماشین تکیه داد

کردم. چرا ی سامان رو کشف میاختهچشم برداشتن از این صحنه واسم سخت بود. تازه داشتم ابعاد ناشن

 هر چی جلوتر می رفتیم میفهمیدم سامان از هر مردی میتونه مردتر باشه؟

نزدیک ده دقیقه با دلسا صحبت کردم. هنوز کلی اتفاق و ماجرا مونده بود تا براش تعریف کنم اما قامت 
خواستم بخاطر شه. نمیاذیت میدونستم بیرون هوا سرده و شد. میسامان که جلوی چشمم بود، مانع می

 .من اتفاقی براش بیفته

خواست لحظه به لحظه این دوروز رو واسش تعریف باالخره دلسا رو راضی کردم و قطع کردیم. می

 .کنم

دادم، به سامان نگاه کردمکه گوشی رو تو دستم فشار میتماس رو قطع کردم و درحالی . 

کردزمین رو نگاه می دست به سینه به ماشین تکیه داده بود و . 

آروم درو باز کردم و پیاده شدم. با شنیدن صدای در برگشت سمتم که دستامو تو جیب سویی شرتم فرو 
 .کردم و کنارش ایستادم

شد. صدای جیر ی روبه روم که پشت کوه گم میبه کاپوت ماشین تکیه دادم و خیره شدم به پیچ جاده

شکستها سکوت بینمون رو میجیرک . 
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 تماس گرفتی؟ -

 :سرمو باال و پایین کردم و گفتم

 .آره. مرسی -

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

 بابت؟ -

 :شونه باالیی انداختم و گفتم

جا اومدیم دیگهکه تا این - . 

شد، گفتکه به رو به رو خیره میسرشو تکون داد و درحالی : 

 .آوردمت چون اولین و آخرین تماست بود -

ذاشت دو شد اگه میگاهش کردم که به روی مبارکش هم نیاورد. حاال چی میبا این حرف چپ چپ ن

شد؟دقیقه حال خوشم پابرجا بمونه؟ حتما باید ضدحال می  

رفت، گفتکه به سمت در میتکیشو از ماشین گرفت و درحالی : 

 .سوارشو. باید برگردیم -

" ، مسیر اومده رو برگشتباشه"ای گفتم و سوار شدم. ماشینو روشن کرد و بعد از دور زدن . 

داد. یه ساعت تا رسیدنمون به اردوگاه دقیقه رو نشون می ۱۲:۲۰نگاهی به ساعت ماشین انداختم که 

 .فاصله بود

کرد، حکم الالیی تکونای ماشین مثل گهواره بود واسم. صدای قطرات بارون که بدنه ماشین برخورد می
د و باعث شد چشمام گرم بشه و نفهمم کی خوابم بردرو واسم داشت. سکوت سامان هم مزید بر علت ش . 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

شنیدم تکونی خوردم و سعی کردم دوباره بخوام. اما اون صدای مزاحم مانع با صدای گنگی که می
شدمی . 

با کالفگی الی چشممو باز کردم که دیدن صورت سامان از اون فاصله، باعث شد پلکام بچسبه به سقف 

 .سرم

ی نزدیک، چشمام اندازه توپ پینگ پنگ شد و پریدم عقب. سامان با دیدن با دیدن سامان از اون فاصله

کرد، گفتکه درو باز میاین حرکتم اخمی کرد و عقب کشید. در حالی : 
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 .رسیدیم -

هنوز بهش زل زده بودم که از ماشین پیاده شد و درو بست. قلبم تند و محکم خودش رو به سینم 

ید. با همون چشمای درشت شده، دستمو روی قلبم گذاشتم و زیرلب گفتمکوبمی : 

کرد؟کار میاون تو دهن من چی -  

نگاهمو آوردم باال و دوباره بهش نگاه کردم که اشاره کرد پیاده شم. خواستم کمربندمو باز کنم که تازه 
 .متوجه درد گردنم شدم و چهرم رفت تو هم

دادم، دنبال سامان که کش و قوسی به بدنم میدم پایین. درو بستم و در حالیکمربند و درو باز کردم و پری

 .راه افتادم

که وارد محوطه شدیم، راشا از چادرش بیرون اومد و با دیدن ما، با اخم به سمتمون اومدبه محض این . 

کرد، گفتکه نگاهشو بین من و سامان جا به جا میمقابلمون ایستاد و درحالی : 

دین شما؟کجا بو -  

نداخت، جواب دادسامان با همون اخم ریز همیشگی که بین ابروهاشو خط می : 

 .رفتیم تا درسا یه تماس بگیره -

دونم چرا شنیدن اسمم از زبون سامان با کرد. نمیاولین بار بود که جلوی کسی دیگه منو به اسم صدا می
ی وجودمو سرشار از لذت ه همهنشست. یه حس خوب کاون صدای بم و مردونش عجیب به دلم می

کردمی . 

س. قطعا هر دختر سریعا متوجه افکارم شدم و تشری به خودم زدم. صدای سامان خیلی خاص و مردونه
رهای هم جای من باشه، دلش غش میدیگه .  

 :رو به سامان و راشا کردم و گفتم

 .من میرم بخوابم. شب بخیر -

ن باشم به سمت چادرم حرکت کردم البته، نیازی به انتظار نبود که منتظر حرفی از جانبشوو بدون این
چون هیچ کدوم زحمت جواب دادن به خودشون ندادن! کال این دو نفر نصف گوشت تلخیشون به خاطر 

 .قسطی حرف زدنشونه. انگار کلمات و جمالتی که در روز باید استفاده کنن، سهمیه بندی شده

و روشن کردم. پرده رو انداختم و مشغول تعویض لباسام شدم. بعد این کتونیمو در آوردم و چراغ چادر ر
 .که موهامو بافتم، چراغو خاموش کردم و خودمو رو تخت پرت کردم

گریبان گیرم شده بود. باالخره بعد یه ساعت وول  خوابی که بخاطر چرت تو ماشین، اما امان از بی

ل از اتفاقاتی که فردا قراره واسم بیفته، به خواب رفتمخوردن و پهلو به پهلو شدن، چشمام گرم شد و غاف . 



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

143 

 

 .اتفاقاتی که برای همیشه تو دفتر زندگیم حک میشه

*************** 

ها همگی دارن به سمت چادر طویلی بستم که دیدم بچهنشسته بودم جلوی چادرم و داشتم بند کتونیمو می
سوال بود که چرا میرن اونجا؟ مگه ورزش اول  که کنار چادر غذاخوری قرار داشت، میرن. واسم جای

 صبح تو فضای باز محوطه نیست؟

ی صبح انداختم. خورشید پشت ابرا مخفی شده بود و هوای ابری، حالمو خوب نگاهی به آسمون گرفته

ستریش بهتر بودی تهران و آسمون خاککرد. هوا تقریبا سرد بود ولی هر چی که بود از هوای آلودهمی . 

ی م بلند شدم و نگاهی به اطراف انداختم تا بلکه سامان یا راشا یا حتی فریبرز رو ببینم و برنامهاز جا
ها ی دیروز، االن باید تمرین داشته باشیم و بعدش مبارزه ولی بچهامروز رو ازشون بپرسم. طبق برنامه
 .شاد و خندون دارن میرن داخل چادر

ی افتادشمان حرکت کردم. جلوی در ایستادم و زل زدم به پردهشونه باالیی انداختم و به سمت چادر سا . 

دونستم و صدا کردن دستی به پیشونیم کشیدم و با خودم فکر کردم چی باید صداش بزنم. فامیلیشو نمی
 .اسمش هم برای اولین بار واسم سخت بود

 :دلمو به دریا زدم و سرمو به چادر نزدیک کردم و آروم گفتم

 سامان؟ -

وقتی دیدم جواب نمیده، ولوم صدامو باالتر بردم که بازم خبری نشد. ظاهرا نبود. البته نبودنش این وقت 

 .صبح چیز عجیبی نیست

ای جز پرس و جو از اون با اخم پشتمو به چادرش کردم و نگاهی به چادر راشا انداختم. ظاهرا چاره 

 .عصا قورت داده ندارم

از پشت سر صداشو شنیدم. برگشتم سمتش که دیدم با همون صورت  به سمت چادرش رفتم که نرسیده،
 :عبوس و اخمالوش داره به سمتم میاد. پوفی کشیدم و قدمی به سمتش برداشتم و گفتم

ی امروز چیه؟برنامه -  

 :با فاصله ازم ایستاد و نگاهی به سر تا پام انداخت. دوباره نگاهشو به چشمام سوق داد و گفت

ه شدی؟واسه چی آماد -  

کنه آی کیوش دورقمی باشهاخمام از این سوال مسخرش تو هم رفت. آدم شک می . 

 :دستامو آوردم باال و شونه باالیی انداختم و گفتم
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خوام گرگم به هوا بازی کنمبینی؟ میمگه نمی - . 

 :متقابال اخماشو تو هم کشید و گفت

 !اینجا مهد کودک نیست -

گفتم نگاهمو با بی قیدی ازش گرفتم و : 

بله، متاسفانه مجبورم یکی دو ماه تو بخش نوزادان جنگل بگذرونم. اونم با چند تا نوزاد بدقلق و  -

 .عبوس

 :و از گوشه چشم نگاهی به سر تا پاش انداختم. متوجه تیکم شد چون با شنیدن حرفم پوزخندی زد و گفت

 !کسی مجبورت نکرده -

 :منم پوزخندی رو لبم کاشتم و گفتم

نشه اسم زندانی کردنو گذاشت اجباراگه  - ! 

دونی، زندانی کردنت بخاطر شغل شریفت بودخودت که خوب می -راشا . 

 :شونه باالیی انداختم و گفتم

 دیوار حاشا خیلی بلنده نه؟ -

 :دست به سینه ایستاد و گفت

شکونن؟تو چه فکری راجع به خودت کردی؟ یکی که واسه داشتنش سر و دست می -  

دونستم حسابی رو مخش ویراژ میده، گفتمدم و با لحنی که میپوزخندی ز : 

زنن روشنه، یه فرصتی که مثل مار چمبره می - ! 

اومد چیزی بگه که صدای سامان مانع شد. نگاهی به رو به روم انداختم که سامان با اخم روی پیشونیش 

نش جدا کرد و برگشت سمتشاومد. راشا دستاشو از رو سیداشت از همون چادر مرموز به سمتمون می . 

کرد گفتکه نگاهشو بینمون جا به جا میسامان مقابلمون ایستاد و در حالی : 

 دو دقیقه نمیشه ازتون غافل شد نه؟ -

شن. ی خرابکاری بودیم که دارن مواخذه میهر دو پوفی کشیدم و جوابی بهش ندادیم. مثل دو تا بچه
کردمیر پام بازی میسرمو انداخته بودم پایین و با سنگای ز . 

 :سامان نگاهشو به راشا دوخت و گفت
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ها. حواست به تمریناشون باشهبرو پیش بچه - . 

 :با این حرف نگاه کنجکاومو به سمت صورتش بردم که بعد رفتن راشا، سرشو به سمتم برگردوند و گفت

 !و تو -

کنجکاو نگاهش کردم. ظاهرا به عمق اشتیاقم واسه دونستن ماجرا پی برد، چون بدون این که حرفی بزنه 

 .فقط نگاهم کرد

 :وقتی دیدم قصد نداره زبون باز کنه به چادر اشاره کردم و با ذوق گفتم

 و منم دنبالش برم؟ -

 .دستاشو تو جیب شلوارش فرو کرد و ابرو باالیی انداخت

نه -سامان . 

 :اخمامو تو هم کشیدم و گفتم

 پس چی؟ -

 .با شنیدن حرفی که زد، پنچر شدم

تونی تا عصر هر کاری دوست داری بکنیمی -سامان ! 

خواست برگرده و بره که سریع پریدم جلوش و راهشو سد کردم. با چشمای گرد شده و لحن معترض 

 :گفتم

 یعنی چی هر کاری دوست داری بکن؟ -

تر کرد و گفتشو پررنگسامان اخم روی پیشونی : 

 !یعنی آزادی -

 :منم اخم کردم و گفتم

جا آوردید که جا که آزاد باشم؟ منو هلک و هلک از تهران تا اینیعنی چی آزادی؟ منو آوردین این -
 بعدش بگید برم هر کاری دوست دارم بکنم؟

تونی شرکت کنیی امروز فرق داره. تو نمیبرنامه -سامان ! 

ترمای تر و باتجربه؟ هر چی باشه من از اونا حرفهچه فرقی داره - . 

حالتش کشید که نگاهمو قفل خودش کرد. نگاهشو بهم دوخت و گفتسامان دستی تو موهای خوش : 



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

146 

 

ی بدنسازی دارن. توقع نداری که بفرستمت داخل؟اونا امروز برنامه -  

و لجبازیم ادامه دادم و گفتم که هیچ فکر و دقتی رو حرفی که زد داشته باشم، به تخسیبدون این : 

کردمچرا نباید بفرستی؟ من خودم بدنسازی کار می - . 

خوای تمرین بین یه اکیپ پسر با پوششی که برای ظاهر شدن جلوی یه دختر مناسب نیست، می -سامان

 کنی؟

 .امان از لجبازی که اون موقع رگش عود کرده بود

 :دستامو به کمرم زدم و گفتم 

تونی یکم از این سرسختی و لجبازیت داره؟ عادت کردی که همیشه ساز مخالف بزنی؟ نمی چه ایرادی -
 کم کنی؟

که سر ای برزخی نگاهم کرد و بعد نفس عمیقی کشید. دستی تو موهاش کشید و درحالیسامان چندلحظه

داد، گفتتکون می : 

 .بسیار خب ولی وای به حالت اگه تخسی االنت رو دو دقیقه دیگه فراموش کنی -

کردم که دستمو از رو آستین سویی شرتم گرفت و دنبال خودش داشتم جملشو پیش خودم تجزیه تحلیل می

 .کشید

بره، منو دنبال خودش سکندری خوردم و "آخ"ی گفتم ولی بدون توجه بهم انگار که داره اسیر می

کشیدمی . 

شدها بیشتر میها و دستگاهشدیم صدای برخورد وزنههر قدمی که به چادر نزدیک می . 

ی مقابلم چشمام گرد شد جلوی در ایستاد و دستمو کشید سمت جلو که پرت شدم تو قاب در. با دیدن صحنه
بدم تونستم واکنشی از خودم نشونو نفسم گرفت. با دهن باز خیره به رو به روم بودم و نمی . 

یه گروه پسر با شلوارک و تاپ و بعضی هم باالتنه لخت مشغول تمرین بودن. با هر حرکت طوری 

شد. دیگه به غلط کردن افتاده بودمرفت که چشمات چپ میهاشون بیرون میعضله . 

سریع به خودم اومدم و پریدم بیرون. سامان با دیدن این واکنشم دوباره دستمو کشید سمت داخل و 

که اخم بین ابروهاش رو حفظ کرده بود، گفتیدرحال : 

خواستی تمرین کنی؟ برو داخلمگه نمی - . 

 :دستمو از تو دستش بیرون کشیدم و گفتم

 .ولم کن -
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 :سامان دست به سینه جلوم ایستاد و گفت

خواست این تو باشی؟چی شد؟ تا چند دقیقه پیش که دلت می -  

اون بود ولی واسم سخت بود نشون بدم اشتباه کردم خواستم کم بیارم. با این که حق بانمی . 

کردمکه چپ چپ نگاهش میاخمامو تو هم کشیدم و درحالی : 

ندازی بین یه گله مرد؟واقعا از تو انتظار نداشتم. منو با چه هدفی داری می -   

رفتم، گفتمکه به سمت چادرم میش گرفتم و درحالینگاهمو از ابروهای باال پریده : 

الت بکشخج - . 

تا وقت ناهار خودمو با قدم زدن تو جنگل و دید زدن گل و درختا و سرک کشیدن تو کار آقاسید مشغول 

ها از چادر، نشون داد تمرینشون تموم شدهکردم که باالخره خروج بچه . 

غذامو از آقاسید گرفتم و یه جا دور از بقیه، مخصوصا دور از چشم سامان نشستم و غذامو خوردم. 
خواستم باهاش رو در رو بشم. انهدام سختی رو پشت سر گذاشته بودم و شاید باورش دونم چرا نمینمی

کشیدمسخت باشه ولی بگی نگی ازش خجالت هم می . 

دادم که صدای فریبرز باعث شد آهنگ رو عصر بود و رو تختم دراز کشیده بودم. داشتم آهنگ گوش می

مدم و بعد از سر کردن شالم رفتم بیرونقطع کنم. با کنجکاوی از تخت پایین او .  

نداختفریبرز جلوی در ایستاده بود و از همون فاصله داشت با خنده به بقیه متلک می . 

کنم تو پاچه ملتکنم جا مرغ عشق میبرو داداش، من خودم خرو رنگ می -فریبرز ! 

ای کردم یزی بگه که تک سرفهو به دنبال حرفش خندید. منم خندم گرفته بود از دستش. خواست دوباره چ

 :تا متوجه حضورم بشه که برگشت سمتم و گفت

 عه اومدین؟ -

 آره. چیزی شده؟ -

 :فریبرز با لبخند همیشگی شیطونش گفت

 .عرضم به خدمت باارزشتون که جناب سروان گفتن بهتون خبر بدم آماده شید -

 :ابروهامو بهم نزدیک کردم و گفتم

 آماده برای چی؟ -
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فهمیدی االنمون تو جنگل برگزار میشه. بریم خودتون میبرنامه -فریبرز . 

ای که گفتم ی االن چیه ولی چیزی نگفتم. سری تکون دادم و بعد از باشهکه کنجکاو شده بودم برنامهبا این
دیف کردن فرضیه و که از شدت کنجکاوی ذهنم مشغول ررفت سمت بقیه. برگشتم تو چادر و درحالی

ای رو تحمل کنم، تونستم لباس دیگهات بود، دوباره سویی شرت و شلوار و کالهم رو پوشیدم. نمیحدسی

 .مخصوصا که کارمون همش بدو بدو و جست و خیز بود

  .گوشیمو برداشتم و بیرون رفتم

گشتن و یا به صورت اکیپی مشغول صحبت بودن. کاله سویی ها حاضر و آماده تو محوطه میبچه
شدن، بهم سالم شدم اگه متوجهم میکالهم انداختم و رفتم پیششون. از کنارشون که رد میشرتمو رو 

دادمکردن و منم جوابشونو میمی . 

ریختم که جا داشتم نقشه میآزاری باشن. تا قبل اومدن به اینهای خوب و بیچین بچهکردم همفکر نمی
بینم وضعیت دقیقا مخالف افکار منه. البته االن میهای احتمالیشون رو رفع و تالفی کنم ولی چطور اذیت

 !خیرسرشون پلیس مملکتن

ها رو کنار هم قرار بدم و اسممو بنویسم که صدای سرم پایین بود و سعی داشتم با نوک کفشم، سنگ ریزه

 .سامان باعث شد دست از کارم بکشم. برگشتم سمتشون

شا هم مقابلشون. انگار صف مدرسه بود. رفتم نزدیک ها مرتب کنار هم ایستاده بودن و سامان و رابچه
ها تا صدای سامان رو بهتر بشنومبچه . 

ترین خواهم. کوچکای ازتون میبینید، امروز یه کار حرفههایی که دوماهه دارید میطبق آموزش -

 !اشکالی از کسی ببینم، تا صبح تو محوطه کالغ پر میره

یز کردم تا شاید چیزی در مورد برنامه بگه که از این کنجکاوی قضیه واسم جالب شده بود. گوشامو ت

 .نجات پیدا کنم که صدای فریبرز ناامیدم کرد

 !شانس خوشگلت وسط تمرین اظهار وجود نکنه صلوات -

صدای صلواتی که بلند شد خنده رو لبم آورد. نگاهم که به نگاه خندون سامان افتاد، لبخند از رو لبم محو 
سریع نگاهمو ازش بگیرم. دیگه داشتم می ترسیدم از نگاهایی که گاها اختیارشون از  شد و باعث شد

 .دست خودم هم در می رفت

طبق روال رفتم کنار سامان و راشا و حرکت کردیم. ابتدای مسیر هندزفریمو تو گوشم گذاشتم و مشغول 

 .لذت بردن از طبیعت اطرافم شد

به اعماق جنگل. اطرافمون پر از درختای سبز و سر به فلک بعد حدود یک ساعت پیاده روی، رسیدیم  
شدنهاشون سد راهمون میکشیده بود که بعضی از شاخه . 

رسوندهای درختا بهمون مینور ضعیف خورشید هم با کلی زور و زحمت خودشو از الی شاخه .  
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زه کردن و آبی خوردن، به که نفسی تاای که همراهشون بود رو زمین گذاشتن. بعد اینها چندتا کولهبچه

 .دستور سامان، چند نفر تو یه خط افقی ایستادن

کردم که با سوت سامان کنار بقیه دور از اون چند نفر ایستاده بودم و با کنجکاوی کارشونو تماشا می
 .شروع کردن به دویدن

ودشونو از درخت باال ی درخت، تعجبم چندبرابر شد. خابروهام باال پرید که با قالب شدن دستشون به تنه

ها پریدن و جا به جا شدنای و شگفت انگیز بین شاخهکشیدن و شروع کردن با حرکات حرفه . 

زنه. عاشق این کارا بودم. باال رفتن از درخت و انجام خیره شدم بهشون و مطمئن بودم چشام برق می

 .حرکات ژیمناستیک. چیزی که بخاطر عالقم خوب بلد بودم

حرکاتشون بودم و سعی داشتم مسیر حرکت خودم رو مشخص و طراحی کنم که صدای  با لبخند محو
هامو نابود کردی نقشهآهسته سامان از کنار گوشم، همه . 

کنیتو این کارو نمی - ! 

ی عصبی برگشتم سمتش که کنارم ایستاده چند لحظه خیره به رو به روم موندم و بعد با نفسای تند و چهره
ها رو زیر نظر داشت، انداختم و گفتمخیال و ریلکسش که عملکرد بچهی بیهرهبود. نگاهی به چ : 

کارو کنم؟یعنی چی من نباید این -  

 :بدون اینکه نگاهی بهم بندازه، گفت

ی جمالتمو باید برات تفسیر کنم؟همه -  

صبی ولی کردم بقیه از بحث و جدلمون مطلع نشن، با لحن عکه سعی میدستامو مشت کردم و درحالی

 :ولوم پایین گفتم

تونه جلومو بگیرهکنم. هیچ کسی هم از جمله تو نمیمن این کارو می - . 

بندازه، گفت دوباره بدون این که نیم نگاهی بهم  : 

 یادت رفته رئیس این اکیپ کیه؟ -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .رئیس اکیپ! نه رئیس من -

 :برگشت سمتم و با اخم روی پیشونیش گفت

 بهتره این لجبازیاتو کنار بذاری! اتفاق صبح یادت رفته؟ -
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 !نه یادم نرفته ولی االن با صبح زمین تا آسمون فرق داره -

 :با این حرفم، دستاشو تو جیب شلوارش فرو برد و گفت

وقت؟چه فرقی اون -  

نداختم. نگاهمو نگاهی به بقیه که با فاصله از ما ایستاده بودن و سرشون به کار خودشون گرم بود، ا

 :کشیدم تو چشمای سامان و گفت

تو قضیه صبح، بحث پوشش و فضای نامناسب مطرح بود. االن چه دلیلی واسه مخالفت داری؟ نکنه با  -
ها به کش و قوس بدنم میفته؟باال پایین پریدنم چشم بچه  

که با لحن و درحالیی آخرمو با تمسخر گفتم و پوزخندی هم چاشنیش کردم. قدمی بهم نزدیک شد جمله

کردغرید، نگاه برزخیشو تو چشمام جا به جا عصبیش تو صورتم می . 

جا فقط و فقط بخاطر سرگرم شدن و تنها نموندنت تو اردوگاه بود. اگه قراره اگه االن آوردمت این -

، بگو تا برت گردوندم تو چادرتخواد انجام بدیسرتق بازی دراری و هر کاری دلت می . 

و بیشتر تو هم کشیدم و انگشت اشارمو گرفتم جلوشاخمام . 

تونم تونم تشخیص بدم چه کاری رو میتونی واسه من تعیین تکلیف کنی، دوما خودم میاوال که تو نمی -

تونم. پس لطفا راه به راه سد راهم نشوانجام بدم و چه کاری رو نمی . 

تونه وزنتو تحمل کنه، چه ای مینی چه شاخهدوتو با ساختار این درختا آشنایی نداری. نمی -سامان
ای نداری. بدنت انقدر مقاوم نیست که اگه ی درخت تجربهتونه. تو انجام حرکات روی شاخهای نمیشاخه

فهمی؟ فقط های دیگه آسیب جدی نبینی. این کار فقط برای تو ضرره، میمشکلی برات پیش اومد مثل یچه
ه مجبور شم با زور برت گردونم تو اردوگاه، از این بچه بازیات ضرر! پس عقب وایسا و قبل این ک

 .دست بکش

طوری دستمو مشت کرده بودم که امکان داشت، بند به بند انگشتام بشکنه و متالشی بشه. مثل یه ببر 
زخمی خیره شدم تو چشمای عصبیش. هیچ کدوم از حرفاش واسم قابل درک نبود. متنفر بودم از این که 

دم این ذهنیاتش شاخ و کرد تواناییم از بقیه کمتره ولی من هم اجازه نمیکه یه دخترم فکر می بخاطر این
تونه با زورگویی هاش مانعم بشهکنم که نمیبرگ پیدا کنه. بهش ثابت می . 

فهمونم ظاهر معرف باطن مثل این که عادت کردی از رو ظاهر آدما قضاوتشون کنی. من هم بهت می -

 !نیست

گفتم و بدون این که بهش فرصت حرف زدن بدم، از کنارش رد شدم و به سمت خط افقی که کمی  این رو

 .دورتر ازمون قرار داشت رفتم

رفتم نگاهی به هم انداختن و فضا کسایی که اطراف خط بودن با دیدنم که مصمم و جدی به سمتشون می
 .رو برام خالی کردن
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تازه کارشون رو تموم کرده بودن انداختم. نگاهم با چشمای  هایی کهپشت خط ایستادم و نگاهی به بچه

 .عصبی سامان تالقی کرد، فرصت رو از دست ندادم و دویدم سمت درختی که کمی جلوتر قرار داشت

ی درخت که درست باالی سرم قرار داشت، کردم. دستامو به شاخهنگاه بقیه رو روی خودم حس می
 .گرفتم و تاب خوردم

ای که کمی باالتر قرار داشت، حلقه کردم. به صورت معلق تاب شیدم و پاهامو دور شاخهخودمو باال ک
کرد. از خوردم که باعث شد کالهم از سرم بیفته و موهام بریزه تو صورتم. کش دور موهام اذیتم میمی

 .دور موهام کشیدم و پرتش کردم سمت پایین

خه ها قالب کردم و شروع کردم به ترتیب، با گرفتن یه تاب خوردم و با یه پرش، دستامو به یکی از شا
ها جلو رفتنشاخه . 

ها دور شده بودم و حال گیری از سامان رو هم فراموش کرده بودم. آخرین باری که تونستم از بچه
ن بود. همیشه از این کار لذت همچین حرکاتی رو اجرا کنم، قبل فوت مامان و بابا و تو باشگاه بزرگمو

العاده همخونی داشتی ریسک پذیرم فوقیجان انگیز و لذت بخش که با روحیهبردم. همی . 

ها و شروع کردم به راه رفتن روشونبا لبخند بزرگی که رو لبم بود، پریدم رو یکی از شاخه . 

و  ایشد محو حرکات حرفهبا شنیدن صدای سامان، برگشتم پشت سرم که دیدم داره به سمتم میاد. نمی

لی قبل این که بهم برسه، سرعتمو بیشتر کردم. صداشو از پشت سرم شنیدمسریعش نشد و : 

 !صبر کن درسا. خطرناکه -

ی درخت رو به رومی باال سرم گرفتم و پریدم رو شاخهپوزخندی به حرفش زدم و دستامو به شاخه . 

که ل از اینکه پام به شاخه رسید، صدای شکستن چیزی باعث شد رنگ از چهرم بپره و قببه محض این
العملی نشون بدم، زیر پام خالی شد و جیغم تو فریاد سامان گم شدبتونم عکس . 

 !درســــــــــــــــــــا -

بین زمین و آسمون معلق بودم و هر لحظه منتظر بودم که محکم با زمین برخورد کنم که چیزی دور بدنم 

 .تنیده شد و محکم روی چیز نسبتا نرمی فرود اومدم

تونستم چشمامو باز کنم. هر آن منتظر بودم با برخوردم با زمین از شدت ترس زبونم بند اومده بود و نمی

 .بدنم متالشی بشه و بعدش، سیاهی مطلق

بعد از چند لحظه که از بهت و ترس خارج شدم، حرکات نسبتا شدید و تندی رو زیر دستم حس کردم. 
کردشد، دستم حرکت ظریفی پیدا میی که زیر دستم حس میدستم روی اون جسم نرم بود و با هر کوبش . 

آروم چشمامو باز کردم که درختای بزرگ جنگل مقابل نگاهم نقش بستن. جالب بود که هیچ دردی حس 

کردمنمی . 
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، نفسم گرفت و آروم سرمو بلند کردم و نگاهی به چیزی که زیرم بود انداختم که با دیدن صورت سامان
تازه متوجه دستش که محکم دور کمرم حلقه شده بود و دستم که درست روی قلبش  چشمام درشت شد.
  .قرار داشت، شدم

چشماش بسته بود و چهرش تو هم رفته بود. با کنکاش ذهنم، متوجه شدم با سامان محکم روی زمین 

 .سقوط کردیم و به جای من، اون به زمین سفت زیر پامون کوبیده شده

کردم، گفتمکه نگاه نگرانمو بین چشمای بستش جا به جا میرفت. درحالینگرانی جای ترسم رو گ : 

 سامان؟ -

اخماش بیشتر تو هم رفت و چند ثاتیه بعد چشماشو باز کرد. نگاه دردناکش روی موهای بلندم که تو 

دوباره گفتمصورتش پخش شده بود، ثابت موند. سریع سرمو تکون دادم تا موهام از صورتش کنار بره.  : 

 سامان خوبی؟ -

با درد زمزمه کرد کرد، تر میی دستشو دور کمرم تنگکه حلقهنگاهشو تو چشمام دوخت و درحالی : 

کنی؟چرا انقدر لجبازی می -  

 :به خودم اومدم و تازه متوجه موقعیتمون شدم. خواستم سریع از روش بلند شم که نذاشت و ادامه داد

زدیبینی؟ داشتی به خودت آسیب میی؟ میباهام مخالفت کن خوای همشتا کی می - . 

شد دوختم. ی حرفاش درست بود. از شدت شرمندگی نگاهمو به سینش که آروم باال و پایین میهمه

دونستم چی بگم. به خاطر لج بازی و کله شقی من آسیب دید. با صدای آرومی گفتمنمی : 

خواستم اینطوری بشهمن نمی - . 

ر زد و گفتموهامو از جلوی صورتم کنا : 

شد. اگه نگرفته بودمت ممکن بود آسیب جدی ببینیولی داشت می - ! 

کردم، خودمو ازش جدا کنم، گفتمکه سعی میخیلی معذب بودم. دستمو رو سینش گذاشتم و درحالی : 

 میشه ولم کنی؟ -

روی  نفس عمیقی کشید و بعد چند لحظه، دستشو از دور کمرم باز کرد. سریع از روش کنار رفتم و
  .زمین نشستم

کردم سرخ شدم. هم از شرمندگی، هم از خجالت موقعیتمون. با حرکتی که سامان کرد، سرمو احساس می
بلند کردم و نگاهمو بهش دوختم. به دست چپش تکیه داد و خواست بلند بشه که چهرش از درد تو هم 

 .رفت
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 !وای خدا، نکنه چیزیش شده باشه؟ لعنت به من

رفتم و رو دو زانو کنارش نشستم. موهامو پشت گوشم هدایت کردم و با صدای لرزونم با نگرانی جلو 

 :پرسیدم

 خوبی؟ درد داری نه؟ -

ی منفی تکون داد و گفتهای درهم سرشو به نشونهبا همون اخم : 

 .خوبم. چیزی نیست -

ی هم روش دونستم که واقعیت این نیست و درد داره. کسی که از رو درخت زمین بخوره و جسممی
 باشه، مگه میشه چیزیش نشه؟

ای چشماش تو بدون هیچ حرفی خودمو به سمتش کشیدم و زیر بازوشو گرفتم که سرشو باال آورد و قهوه

 .نگرانی چشمام قفل شد

شد که چشم دونم چه سری تو نگاهش وجود داشت که مانع از این مینگاهشو تو نگاهم دوخته بود. نمی

  .ازش بردارم

کردم. منبع صالبت و غرور بود اما در عین حال یه مالیمت دل نشینی توش موج چشماش جذبم می

زدمی .  

باالخره به خودم اومدم و نگاهمو ازش گرفتم. زیر بازوشو گرفتم و کمک کردم بلند شه. چهرش که از 
صور کنم جای اون تونم تکرد. طفلک چه دردی رو متحمل شده. اصال نمیرفت، اذیتم میدرد تو هم می

 .رو زمین سقوط کنم

داشتم. بوی عطر خنکش که از پیراهن دست چپشو دور شونم انداخته بودم و هم گام باهاش قدم برمی

پیچیدشد، زیر بینیم میخاکستریش ساطع می . 

کردم. سرمو آوردم باال و نگاهش کردم که با اخم روی پیشونیش سنگینی نگاهشو روی خودم حس می
 :گفت

 کالهت کجاست؟ -

 :نگاهمو اطراف چرخوندم و گفتم

 .وقتی داشتم میومدم از سرم افتاد -

چند لحظه بعد با حرکت دستش دور شونم، دوباره نگاهمو بهش دوختم که دستشو برداشت و سعی کرد، 

  .صاف بایسته

تونی راه بری؟می -  
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 :سرشو به عالمت مثبت تکون داد و گفت

 .زخم شمشیر که نخوردم -

لی سقوط کردیو - . 

 :نگاهشو بهم دوخت و زیرلب گفت

 .یه سقوط لذت بخش -

 .با شنیدن زمزمش چشمام درشت شد و متعجب نگاهش کردم که اخمی کرد و سریع نگاهشو ازم گرفت

 :قبل از این که فرصت کنم حرفشو تجزیه و تحلیل کنم، صداشو شنیدم که گفت

 .کالهتو بذار سرت -

م ال به الی درختا به کالهم افتاد. سرم کردم که موهای بازم که دور گردنم بود خواستم بگم نیست که نگاه

کردماز زیر کاله اذیتم می . 

 :سامان با دیدن کالفگیم یه ابروشو باال انداخت و گفت

 چی شده؟ -

 :نگاهش کردم و با انزجار گفتم

کنهموهام بازه، اذیتم می - . 

چرخوند که تو یه نقطه متمرکز شد. رفت سمتشو یه گل با این حرفم نگاهشو بین گالی روی زمین 

 .کوچیک زرد رنگ کند

در مقابل نگاه کنجکاوم به سمتم اومد و پشت سرم ایستاد. کالهمو از سرم کشید و داد دستم. هیچ 
رفتن باهاش، ولش  تونستم نشون بدم. موهامو از دورم جمع کرد و بعد از چندلحظه ورالعملی نمیعکس

 .کرد

ی نرم گل، موهامو جمع کرد. لبخندی روی لبام نقش جب دستی به موهام کشیدم که دیدم با ساقهبا تع

کرد، گفتمبست. برگشتم سمتش و درحالیکه موهامو لمس می : 

شدمچقد خوب شد! دیگه داشتم دیوونه می - . 

به سمت ابروهاشو باال انداخت و چیزی نگفت. کالهمو دوباره روی سرم گذاشتم و پشت سر سامان 
ها حرکت کردیمبچه . 
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ها رسیدیم، راشا که در حال صحبت با فریبرز بود سریع به سمتمون اومد. که به بچهبه محض این

 :مقابلمون ایستاد و گفت

 کجایین شما؟ -

 .چشمامو تو کاسه چرخوندم و نگاهمو به زمین دوختم. انگار مفتشه! هر وقت میاد واسه پرس و جو میاد

همین اطراف -سامان . 

عادت داری بدون هماهنگی کاری کنی؟ -راشا  

سرمو باال آوردم که با کمال تعجب دیدم مخاطبش منم. نگاهی از سر ناباوری به سامان انداختم و دوباره 
 :مسیر نگاهمو به راشا تغییر دادم. اخمامو تو هم کشیدم و گفتم

 ببخشید؟ -

؟خواستی به دردسرمون بندازیمی -راشا  

خورد. با عصبانیت خواستم چیزی بگم که سامان زودتر گفتحالم از لحنش بهم می : 

مورد بودنگرانیمون بی - . 

 :راشا دوباره خواست چیزی بگه که سامان مانع شد و پرسید

ها تموم شد؟کار بچه -  

 :راشا نگاهی بهشون انداخت و گفت

 .چندتایی موندن -

چشمای ریز شده، پرسید سامان خواست بره سمتشون که راشا با : 

 مشکلی واست پیش اومده؟ -

 .سامان سرشو به عالمت منفی تکون داد و به راهش ادامه داد

سامان؟ -راشا ! 

 :با تشر راشا به سمتش برگشت و با اخمای درهم گفت

 .خوردم زمین -

 :ابروهای راشا باال پرید و گفت
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 تو؟ -

وباره گفتسامان سرشو به عالمت مثبت تکون داد که راشا د : 

 .دکتر باید معاینت کنه -

توجه به حرفش روشو برگردوند و خواست به راهش ادامه بده که این دفعه من رو حرف راشا سامان بی

 .پافشاری کردم

 .حق با راشاست -

من چیزیم نیست -سامان . 

وش ایستادم. کرد. با قدمای بلند خودمو بهش رسوندم و جلعذاب وجدان زمین انداختنش بدجور اذیتم می
 :نهایت تحکم و جدیتو تو لحنم ریختم و گفتم

 .دکتر باید معاینت کنه -

رفتم، آروم که با انگشتام ور میسرجاش ایستاد و نگاه جدی بهم انداخت. لحنمو مالیم کردم و درحالی

 :گفتم

شمتو بخاطر من آسیب دیدی. تا وقتی مطمئن نشم حالت خوبه، آروم نمی - . 

گه سرمو بلند کردم که دیدم فقط بهم خیره شده. نگاهمو تو چشماش دوختم و گفتموقتی دیدم چیزی نمی : 

 باشه؟ -

 :بعد چند لحظه سرشو تکون داد و زیر لب زمزمه کرد

 .باشه -

 .راشا قدمی به سمتمون برداشت که باعث شد نگاهمو از سامان بگیرم

میری؟ -راشا  

ون داد و چیزی نگفت. بعد از این حرکت سامان، راشا نگاهش مملو از سامان سرشو به عالمت مثبت تک

 :اخمشو به من دوخت و گفت

سفایدهجا بیتوام بهتره برگردی. بودنت این - . 

خواست با این حرفش، خونشو بریزم ولی سکوت کردم و چیزی نگفتم. در واقع راشا با این که دلم می

م بودچیزی رو ازم خواست که خواست قلبی خود . 
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 .زیرلب "باشه"ای گفتم و رو کردم سمت سامان

 .بریم -

ها که از بچهمثل همیشه سرشو تکون داد و راه افتاد. من هم به دنبالش راه افتادم و چیزی نگفتم تا این

 .دور شدیم

 تونستمدودل بودم که سوالی که تو سرم بود رو بپرسم یا نه. فکرمو مشغول کرده بود و به هیچ وجه نمی
خیالش بشمبی .  

رفتم، نگاهمو به علفای زیرپام دوختم و گفتمکه شونه به شونش راه میدرحالی : 

 چرا نجاتم دادی؟ -

 :سرشو برگردوند سمتم که باعث شد نگاهش کنم. عالمت سوال رو که تو چشمش دیدم گفتم

دیدی ولی با این حال نجاتم دادیآسیب می - . 

به روش دوخت. نگاه منتظرم میخ صورتش بود که گفتنفس عمیقی کشید و نگاهشو به رو  : 

جا امانتیتو این - . 

 :با تعجب پرسیدم

 امانت؟ -

 :سری تکون داد و گفت

 .به شرطی اجازه دادن اینجا حضور داشته باشی که سالمتی و امنیتت تضمین بشه -

 فقط همین؟ -

ت ما آسیبی ببینیدیم بخاطر خواسما تو رو به اینجا آوردیم پس اجازه نمی -سامان . 

، یه تای ابروشو باال انداخت و هنوز بهش خیره بود بعد از چند لحظه برگشت سمتم و با دیدن نگاهم که 
 :گفت

ای هستی؟منتظر دلیل دیگه -  

داد نگاهمو به زیر پام دوختم و گفتمکه تند تند سرمو تکون میبه خودم اومدم و درحالی : 

 .نه -
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خواهش، این نبود. دونستم منتظر بود چه حرفی بشنوه ولی قطعا حرف دلخواست. نمیدلم این جوابو نمی

خواد که قانع بشه؟تونه داشته باشه پس چرا قلبم نمیدلیلی جز این نمی  

ش انداختم. توی دلم گفتمنگاهی به نیم رخ جدی و اندام ورزیده : 

خواد کارات بخاطر خودم باشه نه مسئولیت؟را دلم میلرزونی؟ چچرا نگرانتم؟ چرا دلمو می -  

ی نسبتا که ضربهبا فکری که توی ذهنم ویراژ داد سرمو محکم به دو طرف تکون دادم و درحالی
زدم، زمزمه کردممحکمی به سرم می : 

تونیتونی اونو دوسش داشته باشی، نمینه ... نه... دیوونه نشو درسا. تو نمی - ! 

آروم کافی بود تا قلبم از شدت وحشت ریتم کنه. دوست داشتن سامان؟ من لعنتی حتی نباید ی همین زمزمه
به این موضوع فکر کنم چه برسه بخوام به خودم اعتراف کنم. نه، نه، این امکان نداره. ذهن من عادت 

 .داره به شر و ور بافتن، این فقط یه شر و وره

تونست هر لحظه دلمو بلرزونه، حرکت ، کنار مردی که مینفسمو سنگین بیرون دادم و با افکاری درهم

 .کردم

که وارد محوطه بشیم، جلوتر دویدم و از آقاسید خواستم به پزشکشون اطالع بده که به چادر قبل از این
 .سامان بیاد

قلبمو به درد  تر شده بود،هاش که کم رنگی درهم سامان موقع راه رفتن و صالبت قدمدیدن چهره

وردآمی . 

جلوی چادرش که رسید، دستشو به دیواره چادر گرفت که کفششو دربیاره که سریع زیر بازوشو گرفتم تا 

 .به من تکیه کنه

خواستم متوجه سردرگمی نگاهم بشه. سردرگمی به نگاهی که به سمتم انداخت جوابی ندادم. درواقع نمی
 .که منشاش خودش بود

بشینه. روی تخت جا به جا شد و گفت کمکش کردم وارد چادرش بشه و روی تخت : 

کنم ترکش خوردمبا این کارات حس می - . 

 :نگاهی بهش انداختم و گفتم

تر از اون هم نبودکم - . 

که از پایین به اون که جوابی نداد و دستی به گردنش کشید. جلوتر رفتم. دو زانو جلوش نشستم و درحالی

کردم، گفتمروی تخت نشسته بود نگاه می : 

 درد داری؟ -
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 :دستشو از پشت گردنش پایین آورد. نگاهشو تو چشمام دوخت و گفت

 نگرانی؟ -

 :صادقانه سرمو به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم

 .بخاطر من این بال سرت اومد -

تونی کاری کنی دیگه تکرار نشهمی -سامان . 

 یعنی اگه تکرار بشه دوباره نجاتم میدی؟ -

دونم چه حسی تو نگاهش بود که تپش قلبمو تظرم دوخت و چیزی نگفت. نمیفقط نگاهشو تو چشمای من

زدتندتر کرد و باعث شد نگاهمو ازش بگیرم. نگاهش آتیشم می . 

 :زمزمشو شنیدم که گفت

 !نگام کن -

  .دلم لرزید. سرمو آوردم باال و تو چشماش نگاه کردم

سریع بلند شم و ازش فاصله بگیرم. دکتر خواست چیزی بگه که صدای پایی از بیرون اومد و باعث شد 

آورد، با صدای سرحالش گفتکه سرش پایین بود و کفشاشو در میدرحالی : 

 جناب سرگرد هستین؟ -

 :سامان نفس عمیقی کشید و گفت

 .بفرمایین دکتر -

دکتر که مرد میانسالی بود، وارد شد و تازه چشمش به من که با فاصله رو به روی سامان ایستاده بودم، 
 :خورد. لبخندی زد و گفت

 خوبی دخترم؟ -

ذاشت، گفتکه کیفشو زمین میمتقابال لبخندی بهش زدم و تشکری کردم. برگشت سمت سامان و درحالی : 

نیدمخدا بد نده آقا سامان. تعجب کردم ش - . 

 .سامان زیرلب "پیش میاد"ی گفت و خواست کمر سامان رو ببینه که "ببخشید"ی گفتم و بیرون رفتم
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کردم اتفاق خاصی واسش نیفتاده ی سامان تموم بشه. خدا خدا میجلوی چادر ایستادم و منتظر شدم معاینه
دونستم سامان لی میداد آسیب جدی بهش وارد شده باشه وش که نشون نمیباشه. البته وضع ظاهری

تر از اونه که بخواد دردشو اعالم کنهسرسخت . 

د و مشغول پوشیدن کفشش شدکرد، بیرون اومکه با سامان صحبت میبعد از چند دقیقه، دکتر درحالی . 

فردا چیزی نشده. یکم ضرب دیده که با ماساژ و پمادی که بهت دادم رفع میشه. برای اطمینان تا پس -

کنورزش سنگین ن . 

 .سامان پشت سرش تا ورودی چادر اومد و با "ممنون"ی دکتر رو بدرقه کرد

کردم. دستشو به عالمت داخل شدن به نگاهش بهم افتاد که کنار چادر ایستاده بودم و بهشون نگاه می

هام وارد شدمسمت چادر گرفت. نگاهی بهش انداختم و بعد از درآوردن کفش .  

رفتم که با پماد توی دستم ور میبود افتاد. روی تخت نشستم و درحالی نگاهم به پمادی که روی تختش
 :گفتم

 مشکل جدی نیست نه؟ -

 .کنارم نشست و آرنجشو رو زانو قرار و داد به جلو خم شد

عذاب وجدان داری؟ -سامان  

 :نگاهمو به نیم رخ جدیش کشیدم و گفتم

 نداشته باشم؟ -

 .نه -

اشه، دستمو روی کمرش گذاشتم و شروع کردم به نوازش کردن. که اختیارم دست خودم ببدون این
عقلی من چه کاری ممکن خاطر من ممکن بود آسیبی ببینه که اون رو از راه رفتن هم محروم کنه. بیبه

 :دستش بده! همونطور که نگاهم به کمرش بود، گفتم

تونمنمی - . 

کنم. انگار انتظار داشتم دردش از کردم دردشو حس کشیدم و سعی میسرانگشتامو روی کمرش می

 .سرانگشتام بهم سرایت کنه

، به خودم اومدم. نگاهش کردم که گفتکه از روی کمرش برداشت با نشستن دست گرمش روی دستم  : 

 .کافیه -

 ...من -
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تمومش کن درسا -سامان . 

 .لحنش مثل همیشه بود، جدی ولی بهم برخورد

چی کار کردم؟ بده نگرانشم؟ اصال مگه من بهش گفتم بپر و  چرا باهام اینطوری صحبت کرد؟ مگه من
نجاتم بده؟ مگه من ازش خواستم بخاطر من خودشو به خطر بندازه؟ مگه من بهش گفتم این دردو متحمل 

کنه؟ چیزی از روی اجبار نبود، بود؟ همه چی تصمیم خودش بود؟ چین رفتاری باهام میشو که االن هم

کردم؟شکایتی میافتادم ازش من اگه می   

که نگاهی بهش بندازم از چادرش بیرون رفتم. جواب نگرانی من این نبوداز جام بلند شدم و بدون این ! 

*** 

هامو داخل موهام فرو کردم و کشیدمپوفی کشیدم و رو تختم نشستم. پنجه . 

دونم برد. نمی، خوابم نمیهای صبح و عصرنصفه شب بود و با وجود تمرین ۲کالفه شده بودم. ساعت 

 .چه مرضی بود که این وقت شب گریبان گیرم شده بود

کردم زیاد باهاش فکرم درگیر بود، درگیر سامان. بعد از اتفاق دیروز باهاش حرفی نزدم. سعی می 

رسید، اون هم تمایلی برای صحبت باهام ندارهمیبرخوردی نداشته باشم و به نظر  . 

هنوز از دستش دلخور و عصبانی بودم. مسخره است ولی با وجود برخوردی که باهام داشت دلم واسش 
وقت از ذهنم پاک العمل زشتی که دربرابر رفتار مهربون من نشون داد، هیچتنگ شده بود. اون عکس

ی داشتم که نتیجش شد اون؟نمیشه. مگه نیتی جز مهربونی و همدرد  

سرمو با کالفگی به چپ و راست تکون دادم و رفتم سمت چمدونم. بلوز جذب مشکیم رو همراه شلوار 

 .اسپرت مشکیم بیرون کشیدم و پوشیدم

ها خوابن و کسی کردم، به این فکر کردم که حتما بچهکه موهامو محکم باالی سرم جمع میدرحالی
تونم کمی از درگیری های ذهنیم فارغ بشم و جا میتو چادر بدنسازی بشه. اونتونه مزاحم تمرینم نمی

 .فکرمو آزاد بذارم

جا ساکت و هامو پوشیدم و سرکی به اطراف کشیدم که همهسویی شرتمو تنم کردم و بیرون رفتم. کتونی

شدم آروم بود. نگاهی به چادر سامان که در خاموشی فرو رفته بود، انداختم و وارد چادر . 

کرد، کلید چراغ رو پیدا کردم و روشنش کردم. کف زمین با کمک نور کم ماه که به داخل نفوذ می
ها و ها، دمبل، وزنههاپوشیده شده بود و دیگه خبری از خاک و سنگریزه نبود. انواع و اقسام دستگاه

 .هالترها تو چادر چیده شده بودن

ها انداختم و شروع کردم. یکم خودمو با دوچرخه و اهسویی شرتمو در آوردم و روی یکی از دستگ

  .تردمیل گرم کردم و رفتم سراغ تمرینا
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دیدن  کردم و از همه جا غافل بودم که با باال آوردن سرم و نزدیک بیست دقیقه بود داشتم ورزش می

های قدی که دور تا دور چادر قرار داشتن، سرجا خشکم زدسامان از آینه . 

کردیستاده بود و با اخمی ظریف، به من که هالتر به دوش خشکم زده بود، نگاه میکنار ورودی ا . 

کرذم ظاهر خونسردمو حفظ کنم، از روی استد پایین رفتم. هالترو که سعی میبه خودم اومدم و درحالی
ی که توجهاز رو دوشم برداشتم و روی زمین گذاشتم. به سمت سویی شرتم رفتم و چنگش زدم. بدون این

به حضورش بکنم، پوشیدمش و خواستم از کنارش رد شم و بیرون برم که انگشتاش دور مچ دستم قفل 

 .شد

ها سرجام ایستادم. برخورد دستش با دستم مثل پیچیدن صاعقه تو بند بند وجودم بود. مثل برق گرفته
چین برخوردی رو ازش نداشتم؛ مخصوصا با ماجرای دیروزانتظار هم .  

کردم تا دستمو از دستش بیرون بکشم، که تقال میحرکت دیروزش، اخمی کردم و درحالیبا یادآوری 

 :گفتم

 .ولم کن -

ی کمی که بینمون بود باعث شد قلبم ریتم دستمو کشید و مقابل خودش نگهم داشت ولی ولم نکرد. فاصله

  .گم کنه

 :با اخم تو چشمام نگاه کرد و گفت

 این چه رفتاریه؟ -

کردم و گفتممتقابال اخم  : 

 کدوم رفتار؟ -

کردیرفتار دیروزت که یه دفعه رفتی و بعدش همش خودتو مخفی می -سامان .  

 چیه؟ غیرعادیه؟ -

نیست؟ -سامان  

 :اخممو پررنگ کردم و گفتم

 چرا باید برات مهم باشه؟ -

کنم منشا این رفتارای تو منمچون فکر می -سامان . 

چرخوندم، گفتمر سالن میکه نگاهمو دوپوزخندی زدم و درحالی : 
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چین تونه باعث به وجود اومدن همدونستی رفتارت میکردی. وقتی میجا رو میباید از قبل فکر این -

دادیجوی بشه، نباید انجامش می . 

فهمم چی میگینمی - . 

زنه، گناه جلوه کردن. یعنی باور کنم حرفی که مینگاهمو تو چشمای عصبیش دوختم. بازم پیچوندن و بی
گناهی کنه، خودم خواد ادعای بیباشه. حاال که می ی علی چپ میده؟ای غیر پیچیدن تو کوچهمعنی دیگه

 .واسش شرح میدم همه چی رو

بت کمک بزرگی که بهم کردی واقعا ازت ممنونم من بهت گفتم سوپرمن شی؟ قدرنشناس نیستم و با -
شد خرتو ولی کمک با بدعنقی بعدش همخونی داره؟ من مجبورت کردم بیای نجاتم بدی؟ اگه چیزیم می

گرفتم؟ ناجی بودن رو بهت تحمیل کردم؟می  

ی چند سانتیم غریددستمو به سمت خودش کشید و از فاصله : 

فهممتنمی - ! 

کردرو به سمت سامان پرتاب میهای حرفمبود که فوران کرده بود و گدازهدلم مثل یه آتش فشانی  . 

ی نجاتم شدی؟فهمی؟ وقتی چشم دیدنمو نداری، چرا فرشتهچیو نمی -  

 :با لحنی که کالفگی درش مشهود بود، گفت

گی درسا؟چی داری می -  

 :دستمو که تو حصار انگشتاش گرفتار بود، باال آوردم و گفتم

که نیت جا بیرونت کنم؟ درحالیخوره اگه با بدترین حالت ممکن دستتو پس بزنم و از اینمیبهت برن -
تو فقط خیرخواهانه و از سر ندامت و پشیمونیه؟ حالت گرفته نمیشه؟ اعصابت خورد نمیشه؟ طرف 

 مقابلت از چشمت نمیفته؟

زدم؟ پس کجاست اون مان میاین من بودم که بدون هیچ ابایی داشتم حرفای دلمو صریح و روشن به سا
خوریم بشه پس چرا انقدر راحت داشتم ناراحتیمو بهش ابراز ذاشتم کسی متوجه دلغرور؟ من که نمی

کردم؟می  

کنه. چند لحظه بعد اخمشو نگاه وحشیم رو دوخته بودم تو چشماش که مشخص بود، تو این عالم سیر نمی

تر کرد و گفتپررنگ : 

ین شدی چون دستتو پس زدم؟خاطر این سرسنگتو به -  

 .گفتنش راحته -

تر کردی انگشتاشو سفتاینو گفتم و خواستم دستمو پس بکشم که اجازه نداد و حلقه . 
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کنیداری اشتباه می - ! 

 :سرمو باال پایین کردم و گفتم

و متر کنم و شمایید که راه راستی راشا باز شده فقط دارم اشتباه میآره خب، از وقتی پام به خونه -

کنیدمی . 

داد، گفتبا لحن آرومی که دیگه بویی از کالفگی چندلحظه قبل نمی : 

کنیمتو االن عصبی هستی. آروم که شدی، سوءتفاهمو رفع می - . 

 :دست آزادمو باال آوردم و گفتم

ها رو شنیدم. حرفای تو چیزی جز سرپوش گذاشتنه؟هارو دیدم و شنیدنیکدوم سوءتفاهم؟ دیدنی -  

ول کرد و گفت دستمو : 

خوای لجبازی کنی؟بازم می -  

 :شونه باالیی انداختم و گفتم

گمدارم حقیقتو می - . 

کشید، گفتکه دستی تو موهاش میسرشو به عالمت تائید تکون داد و درحالی : 

 بسیار خب. چطوره حقیقتو بشنوی و بعد اظهار نظر کنی؟ -

 :یه تای ابرومو باال انداختم و گفتم

 جز اینه؟ -

تونه کاری رو بهم تحمیل کنه. به که من بهت کمک کردم، از روی اجبار نبود چون کسی نمیاین -سامان
جا حضور داری پس امنیت و سالمتیت باید جا امانتی و به خواست ما االن اینهم گفتم؛ تو اینخودت

دادیم. د، روش حساسیت به خرج میای هم با موقعیت تو و به جای تو اینجا بوتامین باشه. هر کس دیگه
شم. اون رفتار من از سر بیزاری و نفرت نبود که وادارت در رابطه با بدعنقی هم متوجه منظورت نمی

خاطر فشار نگرانی بود طور که خودت اون وقت گفتی بهکرده همچین برداشتی ازش بکنی. شاید همون
هیچ نیت سوئی درش نبود و من اینو بهت قول که از برخورد من چنین برداشتی کردی، برخوردی که 

 .میدم

بعد از شنیدن حرفاش، نگاهمو ازش گرفتم. هنوز بابت اون حرکتش قانع نشده بودم. یه صدایی از درونم 

 :فریاد زد که "چرا انقدر باید برات مهم باشه؟" که در جا خفش کردم. سرمو بلند کردم و پرسیدم

رخورد بکنیجوری با من بدلیلی نداشت اون - ! 
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 :دستی به گردنش کشید و گفت

ی قسمت منفی ذهن خودته. من متوجه نیت کنی همش زاییدهاین برخورد بدی که ازش صحبت می -
فی بشه، مطمئن باش خیرخواهانه تو بودم و مطمئن باش برخورد من طوری نبود که ازش برداشت من

 .برات سوءتفاهم ایجاد شده

قدم به قدم به باور این مسئله نزدیک بشم. حاال که باهاش صحبت کرده شد اطمینان چشماش باعث می
تنگی. هیچ خواست تموم شه این لجبازی و دلخواست این ارتباط دوباره قطع بشه. دلم میبودم، دلم نمی

ی صلح با سامان، لذت بخش نیستچیز به اندازه . 

ها که صداشو شنیدم که گفتسرمو تکون دادم و "باشه"ای گفتم. رفتم سمت یکی از دستگاه : 

؟این وقت شب ورزش -  

 .شونه باالیی انداختم و رو دستگاه نشستم

برهخوابم نمی - . 

ها که سمت راست قرار داشت، دست به سینه تکیه زدی وزنهابروهاشو باال انداخت و به قفسه . 

 :کش موهامو باز کردم و گفتم

 تو چرا بیداری؟ -

دادانگیز حس مرگ بهم دست میاون کش نفرتدستی تو موهام کشیدم. با  . 

خوابیبی -سامان . 

اوهوم"ی گفتم و ابروهامو باال انداختم. نگاهم روی هالترها ثابت موند. شیطنت رنگ نگاهمو عوض "

 :کرد. سرمو به سمت سامان برگردوندم و گفتم

 ورزش کنیم؟ -

 :ابروهاشو باال انداخت و گفت

 تموم نشده کارت؟ -

تگاه پایین پریدم و گفتماز روی دس : 

 .خیلی نیست که شروع کردم -

ها رو برداشتم که یاد آسیب دیدگی سامان افتادم. حالم گرفته شد وقتی فهمیدم نباید ورزش یکی از وزنه
 :کنه. سرمو باال آوردم و با اخمای درهم گفتم
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تونیولی تو که نمی - . 

رد. یا تای ابروشو باال انداخت و گفتکامل برگشت سمتم و دستاشو تو جیب شلوارش فرو ب : 

 چرا؟ -

هامو باال انداختم و گفتمشونه : 

 .دکتر گفت -

گرفت گفتکه وزنه رو از دستم میسری تکون داد و درحالی : 

 .گفتم که چیز مهمی نیست -

رفت و گفتمبرگشتم سمتش که به سمت دستگاه پرس سینه می : 

 .ولی تشخیص دکتر این بود -

 :وزنه رو تو جاش انداخت و گفت

 .زیادی محتاطه -

 .شونه باالیی انداختم و رفتم سمتش

تر از تونستم زورش کنم که. قطعا بیشخواستم بگم؟ نمیخواست توجهی کنه من چی میوقتی خودش نمی

 .من و دکتر به فکر خودش و سالمتیش هست

 :کنارش ایستادم که کنار رفت و گفت

 .شروع کن -

ها انداختم و گفتمه وزنهنگاهی ب : 

 .ولی سنگینن -

تونیمی -سامان . 

لپامو باد کردم و نفسمو بیرون دادم. نشستم و با یه نفس عمیق، شروع کردم به زدن حرکات. سه تا که 

تونم. سامان وقتی دید متوقف شدم گفتزدم احساس کردم دیگه نمی : 

 چی شد؟ -

ی درهم گفتمبا چهره : 
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 .سنگینه -

ومد و گفتنزدیکم ا : 

 .کمش واست سبکه -

ها ها. وزنهی حرکتتا بتونم حرکتشو تجزیه و تحلیل کنم، دستاش نشست رو دستام و شروع کرد ادامه
میاورد ولی کمکش طوری کشید و دوباره به سمت که روبه روش نشسته بودم رو به سمت خودش می
 .نبود که منو معاف کنه

قتی به خودم اومدم، همراهیش کردم. بماند که گرمای دستاش که اولش گیج بودم از این حرکتش ولی و

زدشد، تمرکزمو بهم میبهم منتقل می . 

های ورزیدش میخکوب نشهتونستم نگاهمو کنترل کنم که روی عضلهشد، نمینوبت اون که می .  

ازش العاده زیادی داشت، درحین ورزش کردنم که اختیار نگاه آدمو در حالت عادی جذابیت فوق
شدم زد که تازه متوجه میکردم و بعد من بالفاصله سامان اون حرکتو میگرفت. اول من تمرین میمی

ایممثل فیل و مورچه . 

به یاد موندنی ترین قسمت ورزشمون، زمان بارفیکس رفتن من بود. خیلی وقت بود انجام نداده بودم و 
خواست برای راه افتادنبدنم فرصت می .  

کردم لرزش دستام االنه که باعث بشه با سر روی زمین سقوط م نمونده بود و احساس میدیگه نفس واس

 .کنم

تر اومد و کمرمو بین دستاش گرفت. بدون این توجهی تا خواستم میله رو رها کنم، سامان سریع نزدیک

  .به چشمای درشت شدم بکنه، کمک کرد حرکات باقی مونده رو بزنم

کرد. دو تا دیگه مونده بود تا تموم بشه. آخرین حرکتو ال کشیدنم بهم کمک میکمرمو گرفته بود و تو با
شد، حالی میله رو رها کردم که روی زمین فرود اومدم. اگه دستای سامان دورم حلقه نمیزدم و با بی

شدمپخش زمین می . 

ی . صورتم مقابل سینهآستینشو گرفتم و سعی کردم تعادلمو حفظ کنم. رسما تو بغلش بودم و تکیه گاهم بود

لرزیدشد. دستام میعضالنیش بود و نفسای تندم روش پخش می . 

که با دست آزادش، موهامو از صورتم یکم که نفسم جا اومد، سامان سرشو کمی عقب کشید و درحالی
زد، گفتکنار می : 

 .زود کم آوردی -

 :چشمای گرد شدم و تو نگاهش قفل کردم و با ابروهای باالپریده گفتم

دونی چندتا شد؟می -  
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 :اخم ظریفی کرد و گفت

 .ظرفیتت بیشتره -

تر رفتم که نفس عمیقی کشید چیزی نگفتدستشو که دور کمرم بود برداشتم و قدمی عقب . 

ربی بهتر از سامان؟ سرمو تکون دادم کرد و چه ممثل یه مربی بود امشب. واسم تمرین و ست تنظیم می

 .تا این چرت و پرتا از ذهنم خارج بشه

کردم. سرمو خوردم. ضعف انداممو حس میکردم و طبق برنامه حتما باید چیزی میاحساس ضعف می
 :بلند کردم و گفتم

 !گرسنمه -

رفت، گفتکه به سمت در میسامان سری تکون داد و درحالی : 

 .بیا -

بستن موهام روی سرم گذاشتم و بعد از پوشیدن سویی شرتم به دنبالش بیرون رفتم. کلید کالهمو بدون 

 .برقو زد و به سمت چادر غذاخوری راه افتاد. خودمو بهش رسوندم

 !ولی االن که چیزی پیدا نمیشه -

که نگاهم کنه، گفتبدون این : 

مرغ آبپز کردن که داریهنر تخم - ! 

زی نگفتم. از در اون سمت چادر، مستقیما وارد آشپزخونه شد. کلید برقو زد ابروهامو باال انداختم و چی
شد وگرنه کل که روشنایی فضای داخل رو فراگرفت. جنس چادر طوری بود که مانع از خروج نور می

 .اردوگاه خبردار شده بودن

ای برداشتتا تخم مرغ از یخچال در آورد و قابلمه ۶ . 

کردم جور شکممانو من این همه دخترونگیش خیره بودم. خندم گرفت. فکر میای ایستاده بودم و به گوشه
قدم شدباید بکشم ولی سامان پیش . 

دادرو نشون می ۴بعد از خوردن غذاهامون و شستن ظرفاش، نگاهی به ساعت مچی سامان انداختم که  . 

تمرفتیم، گفکه به سمت چادر خودمون میاز آشپزخونه بیرون اومدیم و درحالی : 

شد ۴ساعت  - ! 
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کردم که بگه "به خاطر بیدار بودن تا این وقت و زیرچشمی نگاهمو به نیم رخ جدیش دوختم. خدا خدا می

 !شب فردا معافی" ولی ظاهرا تخفیف و ارفاق تو کارش نیست

تونی استراحت کنیساعت می ۳حداکثر  - . 

کردم و چیزی نگفتم ی ماتم زده سرمو باال و پایینی امیدام پرید و با چهرههمه . 

ترین تونم از این زمان کم، بیشکردم چطور میکه فکر میبعد از خداحافظی مختصر با سامان، درحالی 
 .استفاده رو بکنم خوابم برد

**************************** 

کولمو  کولم رو برداشتم و برای اطمینان از این که چیزی جا نذاشتم، یه دور چادر رو از نظر گذروندم.
روی دوشم انداختم و از چادر بیرون اومدم. بچه ها سرتا سر محوطه، کوله به پشت و کوله به دست 

باهاشون هم صحبت می شد  ایستاده بودن. راشا هم بینشون چرخ می خورد گه گاهی  . 

ی ملکهخیلی وقت بود که برخوردی با هم نداشتیم و البته این به نفع هر دومون بود. بدون تعارف نقش  
تری خواهیم داشت. تری با هم داشته باشیم، آرامش بیشکنیم و هر چی برخورد کمعذاب هم رو بازی می

شه به هیچ وجه نشه تحملش کرد؟ سامان هم کمی از دونم این چه اخالق گندیه که داره و باعث مینمی
فرق نچسبی سامان با  نچسبی اون رو داره ولی انقدر حاد نیست که آدم مجبور شه ازش دوری کنه.

ای که گاهی وقتا شینه، حتی با اون اخمای درهم و جذبهنچسبی راشا اینه که سامان همه جوره به دل می
 !نفست رو بند میاره

کتونیم رو پوشیدم و رفتم سمت آشپزخونه. بین راه کل محوطه رو با نگاهم متر کردم ولی هیچ خبری  

 .از سامان نبود

  .مثل همیشه واسه هر برنامه ای تا آخرین لحظه در حال هماهنگی و تدارکه 

دونستم وسایل از آقا سید که سرش با ظرفا گرم بود، بطری آبی خواستم که خنک ترینشو دستم داد. می 

 .موردنیازمون رو همراهشون میارن ولی یکی برای اطمینان بد نبود

شن. سامان هم در حالی که بی سیم ی حرکت میها دارن آمادهاز آشپزخونه بیرون اومدم که دیدم بچه
ها حرکت کنهرفت تا جلوی بچهدستش بود، می . 

سیم واسه هماهنگی بود و دست سامان و راشا و فریبرز و چندتا دیگه از بچه ها دیده بودم اما به بی 

چین چیزی نصیبم نشدخاطر شانس خوشگل من، هم . 

ی اول شروع کردن به ع به حرکت کردم. بچه ها طبق معمول از همون لحظهرفتم و کنار سامان شرو 

 .مزه پرونی و خندیدن. هندزفریمو تو گوشم گذاشتم و به رو به روم زل زدم

شه، بود. من یه دزدم، چه به چند روزی بود فکرم عجیب مشغول آیندم و وقتی کارم تو اردوگاه تموم می
شه ازش شه و نمی. این اسم روم هست و با هیچ بهونه ای پاک نمیاجبار و چه از روی طمع یه سارقم

گذشت. من سه ساله دارم کاری رو می کنم که نه فقط از نظر قانون کشور خودم، طبق قانون جهان و 
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قدرم هم به این در و اون در بزنم تا کم رنگ ترش کنم ولی ناگزیرم دینم جرمه و مجازات داره. هر چه
شه چند سال زندانی که حقمه نیست، اون دفتر بول کنم. چیزی که باعث نگرانیم میکه مجازاتش رو ق
کردم که اون دفتر دونم کجا و دست کیه. تا قبل اون اتفاق شوم، با این امید زندگی میلعنتیه که االن نمی
نبود اون تونم هر چی رو که به سرقت بردم، دوباره به صاحبش برگردونم. االن هم در وجود داره و می

شه. قبال نگرانیم در این حد زیاد نبود ولی تر میبه بن بست خوردم و عذاب وجدانم هر لحظه داره بیش
برم. اطالعات درست و دقیقی هم راجع به کنم، بیشتر به عمق فاجعه پی میهر چقدر بیشتر فکر می

کنهتر سردرگمم میمجازات ها ندارم و همین بیش . 

داشت انداختمکه کنارم قدم بر می نیم نگاهی به سامان  .  

تونم زندگی ی فکری و روحی نمیسواالمو باید از یکی می پرسیدم که بتونه کمکم کنه. با این وضع آشفته

 .کنم

سخته پرسیدنش! یه سختی مثل دیدن وضعیت فالکت بار خونه و زندگیم اما با اون واکنشش ثابت کرد  
که هستم و زندگی می کنم بهش نشون بدم. بدون هیچ ترس و واهمه تونم خود واقعیمو همین طور که می

 .ای

کردم، از گوشم در آوردم و نگاهمو هندزفریم رو که رسما چیزی از اصوات پخش شده ازش درک نمی

ی بین بچه ها استفاده کردم و صداش زدمبه سامان دوختم. از همهمه . 

 سامان؟  -

کی انقدر باهاش راحت شدم؟شد سامان؟ اصال  این پسر کی واسه من   

 .سامان نگاهی بهم انداخت و جواب داد

 بله؟  -

دونستم چطور سوالمو ازش بپرسم اما باید بیان می کردم، با هر سختی و عذابی. نفس عمیقی کشیدم نمی

 :و گفتم

 مجازات سه سال سرقت چیه؟  -

و به روش بود، جواب دادطور که خیره به رچند لحظه ای سکوت کرد و نگاهشو ازم گرفت. همون . 

 .بستگی به تعداد سرقت ها داره  -

سریع ذهنم به کار افتاد و شروع کرد به شمارش دفعاتی که دزدی کردیم. بعد از کلی جست و جو تو 
 .حافظم، به عدد دوازده رسیدم. مطمئنم اگه کم تر از دوازده نباشه، بیشتر نیست

 :دوباره نگاهش کردم و گفتم

 .دوازده  -
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چی به سرقت رفته؟ -امانس  

 :کالهمو کمی پایین تر کشیدم و گفتم

 .وسایل قیمتی  -

 .صدای نفسی که بیرون داد رو شنیدم

تونم مجازاتی واسش تعیین های تعزیری که باز هم انواع مختلف داره. من نمیشه جز سرقتمی -سامان

 .کنم و باید یه قاضی یا وکیل در این باره نظر بده

تم کشیدم و گفتمدستی به صور : 

 اگه بتونه رضایت کسی که اموالشو به سرقت برده بگیره چی؟  -

 .برگشت و مستقیم نگاهم کرد

تونم نظر بدمدرسا من نمی  - ! 

دادم، با درموندگی گفتمدر حالی که دستمو تکون می : 

دونی این مسئله چقدر برام مهمهتو که می  - . 

چرا باید برات مهم باشه؟ -سامان  

 :نفسمو سنگین بیرون دادم و گفتم

فهمی؟خوای بگی منظور منو از حرفایی که می زنم نمییعنی می  -  

کشید، نگاهشو ازم گرفت و به راه جنگلی ای خیره نگاهم کرد و در حالی که اخماشو تو هم میچند لحظه

 .مقابلمون دوخت

االن فرصت خوبی برای حرف زدن در این باره نیست -سامان . 

افشاری و اصرار گفتمبا پ : 

 پس کی وقتشه؟  -

 :با کالفگی گفت

 .هر وقت که ذهنمون آزاد بود و اطالعات کافی داشتیم. پس دیگه راجع بهش صحبت نکن  -

ای بهم ندادی صحبت دیگهتحکم لحنش اجازه . 
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ی انتظامی شه سرگرد نیروتونستم درک کنم! مگه میگفت رو نمیدونه اما چرا بهم نمیدونستم که میمی
کنه پس چرا دونست که این موضوع اذیتم میباشه و مجازات هم چین جرمی که رایجه رو ندونه؟ می

گفت تا از این باتالق بالتکلیفی بیرون بیام؟نمی  

فهمیدمکردیم نمیچیزی از مسیری که توش حرکت می . 

فهمیدم چرا ی شدم. نمیکردم از شدت نگرانی و سردرگمی کامال خنثیه حس خال داشتم. احساس می 
کرد اما چرا سوزشش رو االن باید حس کنم؟ طوری شدم. قبال هم این مهر رو پیشونیم هنرنمایی میاین

کرد؟قدر خودنمایی نمیچرا قبال ان  

ی درختی که تا وسطای با حرکت سریع دست سامان به خودم اومدم و نگاهمو از زمین گرفتم. شاخه 
داد باهاش برخورد مقابلم بود و اگه سامان به موقع عکس العمل نشون نمی مسیر ادامه داشت، درست

ی نجاتم شدکردم. دوباره فرشتهمی ! 

 :نگاهی بهم انداخت و گفت 

 !سعی کن بهش فکر نکنی  -

 :پورخند تلخی زدم و گفتم

شه؟مگه می  -  

 :سامان دستاشو تو جیب شلوارش فرو برد و گفت

تونی ازش فرار کنی پس سعی نکن با فکر کردن بهش و باالخره میفته. نمی این اتفاقی که تو ذهنته  -
تر خودتو اذیت کنی. شاید واقعیت نسبت به اون حدسیاتی که افکار آشفته ای که خودت خلق می کنی، بیش

تر باشه. هر وقت باهاش کنی، کوچیکدی و به یه غول تبدیل میتو تو ذهنت داری بهش بال و پر می
دی، اون وقت بشین و غصه بخورمواجه ش . 

 .جای من نیستی  -

تونه کمکت بکنه، تونه جات باشه و حست رو درک کنه پس تنها کسی که االن میهیچ کس نمی -سامان

 .خودتی. سعی کن به جای گسترش دادن کابوسات، تا قطعی نشدنشون کم تر خودتو اذیت کنی

 .هوم"ی گفتم و نگاهمو به علفای زیر پام دوختم"

کنه. بعیده حتی بتونه سر سوزنی از حسم رو لمس کنه و بچشه. آره دارم نیست و درک نمی جای من  
شه. االن خودمو واسش آماده کنم بهتره تا سازم ولی به زودی به حقیقت مبدل میواسه خودم کابوس می

  .موقع برخورد باهاش، داغون بشم

دی ن حدسیاتی که تو تو ذهنت داری بهش بال و پر میصداش تو گوشم اکو شد ". شاید واقعیت نسبت او

تر باشهبه یه غول تبدیل می کنی، کوچیک ."  
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سرمو به چپ و راست تکون دادم و سعی کردم به خودم مسلط باشم. دوست دارم حرفشو باور کنم. 
ی از سیاهیش رو اخوام حقیقت باشه واسم. چیزی که تو ذهنمه ترسناکه، کاش این حرفش بتونه ذرهمی

  .محو کنه

 .زیرلب با خودم تکرارش کردم

می بده ولی.. ولی اگه حقیقت واقعا ترسناک باشه چی؟ گرخوام بهم دلی ذهنم. میخوام بکنمش ملکهمی 

کار کنم؟اون وقت با این همه حس سرخوشی کاذب چی  

اه"ی گفتم و بطری آبم رو از جیب کولم در آوردم. یه نفس سر کشیدم و تقریبا نصفشو خوردم و بقیشو " 
امان شدم ولی عکس پاشیدم تو صورتم. هنوز خنک بود و حس خوبی بهم می داد. متوجه نیم نگاه س

 .العملی نشون ندادم

کردم جلوی افکار منفیم سد بکشم تا نتونن دوباره ذهنمو اشغال کنن که به کوه بلند و داشتم سعی می 
ی شد رسیدیم. نگاهی به آسمون طبق معمول گرفتهسرسبزی که با درختای کوچیک وبزرگ احاطه می

مچیم دوختم. نزدیک غروب بود و این یعنی تا برسیم اون باال سرم که انداختم و بعد، نگاهمو به ساعت 

 .باال، هوا حسابی تاریک شده

 .صدای فریبرز رو از پشت سر شنیدم 

جناب سرگرد همین جا چادر بزنیم دیگه؟ یه نفس بگیریم فردا بسیج می شیم پرچم ایرانو اون باال   -
کاریممی . 

رفت، گفتسامان در حالی که از کوه باال می : 

جا نکاشتیم، حرکت کنتا خودتو جای پرچم اون  - . 

لبخند بزرگی که کم مونده به پق زدن زیر خنده تبدیل بشه رو کنترل کردم و شونه به شونه باهاش از کوه 
شد که بخاطر خیس بودن زمین و بارندگی قبل، باال رفتم. تقریبا شیب مالیمی داشت و بعضی جاها تند می

شد تر میباال رفتن ازش سخت . 

های ترسناک معروف جهان. یه جنگل پر از درخت و هوایی خیلی جای هیجان انگیزی بود. مثل رمان
کردپیچید و صدای وهم انگیزی تولید میرفت و بادی که البه الی درختا میکه رو به خاموشی می . 

وی دستم نشست. ای ری دیگهبا خیسی که روی گونم حس کردم دستمو آوردم باال تا لمسش کنم که قطره

 :قبل از این که فرصت کنم صورتمو به سمت آسمون بگیرم، صدای یکی از بچه ها از پشت سرم بلند شد

 .به به. بارون رحمتم که رو سرمون نازل شد  -

 :پشت بندش صدای فریبرز اومد

 .تا جناب سرگرد جای بارون رحمت از آسمون نازلتون نکرده، حرکت کنید  -
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ها بلند شد. سامان با لبخند محو روی لبش بلند گفتی بچهز صدای خندهبا این حرف فریبر : 

 !کم مزه بریز فریبرز  -

 :فریبرز از اون پشت داد زد 

تونین تکون بدیناها رو بدون سرگرم کردن یه اینچ هم نمیکوتاه بیاین دیگه جناب سرگرد. این بچه  - ! 

  .سامان سری تکون داد و چیزی نگفت 

تونستی در برابر مزه پرونیاش هاش و حرفاش جذاب و بانمک بودن. نمیو هم شوخی هم فریبرز 

 .مقاومت کنی و لبات به لبخند تغییر شکل ندن

نداختن. اومدن، لرز به انداممون میهوا سرد شده بود و قطرات بارون که روی سر و بدنمون فرود می 
تو اردوگاه بود و مجبور بودم یه پیاده روی اجباری  با خودم چتر آورده بودم اما از بخت بدم، توی چادرم

 .زیر بارون رو با تحمل سرماش، به جون بخرم

دستامو تو جیب سویی شرتم فرو برده بودم و کاله سویی شرت رو تا آخرین حدی که جا داشت پایین  

 .کشیده بودم. طوری که جلوی دیدمو به چپ و راست گرفته بود

م پدیدار شد، سرمو باال آوردم که با دیدن چتر باالی سرم نگاهم رنگ تعجب ای که باالی سربا سایه 
کنه. چتر فقط سمت راست شونه گرفت. برگشتم سمت چپم که دیدم سامان، چتر به دست کنارم حرکت می

شدو سرشو پوشش داده بود در حالی که کال مانع ریزش بارون روی سر من می . 

رو به سمت خودش متمایل کردم که برگشت سمتم و نگاهش بهم  کمی خودمو بهش نزدیک کردم و چتر

 :انداخت. با ابرو به سرش اشاره کردم و گفتم

شدیداشتی خیس می  - ! 

 :نگاهشو دوباره به رو به روش دوخت و گفت

شدیمهاست وگرنه موش آب کشیده میچتر بچه  - . 

  .لبخند محوی زدم و چیزی نگفتم

کرد. تقریبا با فاصله از بچه ها بودیم و شد و اذیتمون میهای نرم زیر پامون باعث سر خوردنمون میگل
دیدمون به دیوونه بودنمون هر کی سعی داشت تعادل خودش رو حفظ کنه. اگه یکی تو این موقعیت می

آوردایمان می . 

م دیدم بین زمین و هوا معلقم. صدام تو دونم چی شد و وقتی به خودم اومدحواسم به بچه ها بود که نمی

رفتم که از پشت محکم با زمین برخورد کنم که دستای سامان دوباره نجاتم دادگلو خفه شده بود و می . 
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ی سویی شرتش رو چنگ زدم و محکم کمرمو با دستی که آزاد بود گرفت و سر جا نگهم داشت. یقه
ده بود و با وحشت به چشمای سامان که از اون فاصله تعادلمو حفظ کردم. چشمام تا آخرین حد درشت ش

کردم. با صدایی که از ته چاه در میود گفتمی کم بهم خیره بود، نگاه می : 

افتادمداشتم می  - . 

 .سری تکون داد و ازم جدا شد

 .چون سر به هوایی  -

 :با شنیدن این حرف طلبکارانه برگشتم سمتش و گفتم

 من سر به هوام؟  -

هی بهم انداخت و گفتنیم نگا : 

 غیر اینه؟  -

 :زیر چتر رفتم و گفتم

 .صد در صد. من اگه سر به هوا بودم که این همه پیشرفت تو زندگیم نداشتم  -

ی اصلی زندگی که سه هیچ از دنیا عقب منظورم به پیشرفت رشته های ورزشیم بود وگرنه تو مقوله
 .بودم

فوق العاده لج باز هم هستی  -سامان . 

تامو همراه شونم باال آوردم و گفتمدس : 

 !داره در حقم اجهاف میشه  -

حقایق بیان میشه -سامان . 

 .ولی به صورت کذب  -

سبحث باهات بی فایده -سامان . 

 .چون حق با منه  -

 .نگاه چپی بهم انداخت و چیزی نگفت

 .خندم گرفت از چپ چپ نگاه کردنش. تا حاال باهام کل کل نکرده بود
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قی کشیدم و با بلعیدن هوای تمیز و البته سرد جنگل، با سرخوشی به راهم ادامه دادم. حالم نفس عمی 

 .خوب بود و امیدوارم پایدار باشه

دیگه. هم خندم گرفته با تاریک شدن کامل هوا، بچه ها شروع کردن به صدا در آوردن و ترسوندن هم 
حس می کردم همین واسم دلگرمی بود که حتی  ترسیدم. بودن سامان رو کنارمبود و هم گاهی اوقات می

 .اگه اون اصوات مسخره بازی بچه ها واقعی باشه، آسیبی نخواهم دید

با رسیدن به باالی کوه، فضای تقریبا همواری که با درخت هایی اطرافش رو پوشیده شده بودن و  

کردنچندتایی هم بین زمین، نقش ستون رو ایفا می . 

روی زمین گذاشتن و استارت برپا کردن چادرها رو زدن. بارون رو به اتمام  هاشون روبچه ها کوله
کردم. فضا خوفناک و ای ایستاده بودم و تو تاریکی بهشون نگاه میبارید. گوشهرفت و نم نم میمی

 .تاریک بود اما خیلی ضایع می شد اگه به سامان می چسبیدم. خیر سرم مربیشون بودم

نفر 23رپا شد برای تا چادر ب 5در مجموع  . 

ها بالفاصله بعد از نصب چادرها، مشغول جمع آوری هیزم و روشن کردن آتیش شدن. چوب ها تر بچه
شد روشنشون کرد ولی بچه هایی که من دیدم، تا یه کاری رو انجام نمی دادن پا بودن و خیلی سخت می

 .پس نمی کشیدن

ی تخته سنگهای نسبتا مسطح، دورش حلقه زدنبا شعله ور شدن آتیش، به شکل دایره ی بزرگی رو . 

سمت راستم سامان نشسته بود و سمت چپم هم فریبرز که برای یک دقیقه هم که شده، محض رضای خدا 
 .ساکت نمی موند

یکی از بچه ها که رفته بود دنبال سیب زمینی ها، با یه پالستیک پر سیب زمینی برگشت و بین خنده و 
شوخی بچه ها، مشغول پختنشون تو آتیش شدن. به سیب زمینی های زیر خاکستر نگاه می کردم که 

 :فریبرز از کنارم گفت

 خانم نیک پندار، سیب زمینی آتیشی خوردین که؟  -

ی خانوادگیمون افتادم. لبخندی زدم و گفتمیاد مسافرت ها : 

 .خیلی. از این طبیعت گردی ها زیاد داشتیم  -

ولی این یکی قشنگ بین اون خاطره هاتون می درخشه. این آقا بهروز ما طوری سیب زمینی  -فریبرز
 کباب می کنه که عالوه بر هوار کشیدن سیب زمینی بدبخت تو دل آتیش، اشک از چشم شما هم روون

 .میشه

که زدم همون بهروز باشه، درحالیکه من فرصت کنم جوابی بهش بدم، پسری که حدس میقبل از این

داد، گفتچرخوند و با انگشت اشاره فریبرزو نشون مینگاهشو بین افراد می : 
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زنه رو سیب زمینیا؟! حاال داره از دست پخت من این همونی نیست که همیشه مثل مار چمبره می -

گیرهمی ایراد . 

 :فریبرز سرخوشانه خندید و گفت

 کدوم بقالی میگه ماست من ترشه برادر؟ -

و این شد شروع یه بحث دیگه. زانوهامو تو بغل گرفته بودم و با خنده، به کل کل و رو کم کنیشون نگاه 
کردممی . 

کردله میشنیدم که گه گاهی بین بحثشون مداخی عذاب رو هم از سمت راست سامان میصدای ملکه . 

با بیرون اومدن سیب زمینیا از دل آتیش، همه کمر صاف کردن و سیخ سرجاشون نشستن. بهروز قبل 

ها رو توزیع کنه نگاه خبیثی به فریبرز انداخت و گفتکه سیب زمینیاین : 

های عربده کش نداریزمینیی خوبی با سیبخب داداش، شما که ظاهرا رابطه - . 

داد، گفتشتشو تو هوا تکون میکه انگفریبرز درحالی : 

 .آ فک کن بذارم یه لقمه از حق من از گلوتون پایین بره -

 .بهروز خندید و سیب زمینی به بغل دستش داد

شه دستی که به سمت حق شما دراز شهنه داداش. سهم شما که پیش ما محفوظه و قلم می - . 

رش بیرون آورد و به سمت فریبرز گرفتی کناو به پسر کناریش اشاره کرد که تکه نونی از کوله . 

داشت زمینیا خیز برمیفریبرز با دیدن این حرکت از جا پرید و همونطور که خنده کنان به سمت سیب

 :گفت

 .شوخی نکن داداش -

بهروز سیب زمینی ها رو پشت سرش نگه داشته بود و فریبرز سعی می کرد با سرک کشیدن به اطراف 
بهروز که دید هوا پسه و االنه که فریبرز همه آذوقه ها رو صاحب شه، سیب  بهروز، اونا رو بقاپه.

زمینی ها رو به فرد کناریش پاس داد و اون هم مثل فشنگ بلند شد و فرار کرد. فریبرز با دیدن این 

 :صحنه صاف ایستاد و فریاد زد

 !امیر، آدم فروش تو که طرف من بودی  -

و سیب زمینی گاز زد. فریبرز دوید دنبالش و به ترتیب همشون شروع  امیر با خنده ابرو باالیی انداخت

  .کردن به دنبال هم کردن

 .سرخوشی اینا رو هفت کوتوله هم نداشتن. از هر فرصتی برای خنده و شوخی استفاده می کردن
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 :راشا نگاهی بهمون انداخت و گفت 

 !شاممونم که از دست رفت  -

 :خندیدم گفتم

ه پلو با خورش دل ضعفه بخوریمامشب باید گشن  - . 

 :راشا سری تکون داد و گفت

 ....همیشه همین بساطه )فریاد زد( فریبرز  -

 .صدای سامان باعث شد جملش نصفه کاره بمونه

 .ولشون کن راشا. فک کنم یه مقدار خوراکی تو کوله باشه  -

خواست از جا بلند شه که یکی از پسرا در حالی که چند سیب زمینی تو دست داشت، بهمون نزدیک شد 

 :و در حالی که به سمت سامان می گرفتشون گفت

 .بفرمایید. اگه می موند دست اون قوم تاتار، پوستش هم به کسی نمی رسید  -

دور شدراشا خندید و سیب زمینی ها رو از دستش گرفت که پسره ازمون  . 

بازم به معرفت محمد -راشا . 

ها دست از زدن تو بعد از خوردن سیب زمینی ها که انصافا خیلی هم چسبید و خوشمزه شده بود، بچه
ی هم برداشتن و با یه کتری و چای، دوباره دور آتیش حلقه زدن. فکر کنم نزدیک سه چهار سر و کله

خره رضایت به خواب دادنبار پشت سر هم چایی دم شد و خورده شد تا باال . 

کردنچادر دیگه اسراحت می 4ها تو ی بچهیکی از چادرها مخصوص راشا و سامان بود و بقیه  . 

کردم کجا باید بخوابمخاروندم، فکر میجلوی چادرها ایستاده بودم و در حالی که پیشمونیمو می  . 

 :صدای سامان رو از پشت سر شنیدم

 چرا این جا ایستادی؟  -

شتم سمتش که با ابرو به چادر خودشون اشاره کرد. نگاهی به چادر انداختم و دوباره نگاهم رو برگ

 .برگردوندم سمت سامان

جا؟این  -  

جای بهتری سراغ داری؟ -سامان  
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 !اخمام از لحن طلبکارانش رفت تو هم. تعادل روحی روانی نداره. همش باید بزنه تو برجک من

نفره باشه یعنی اون قدر  6زدم ازم، وارد چادر شدم. چادر حدس میبدون این که نگاهی بهش بند 

 .بزرگ نبود که بشه با خیال راحت درش ریلکس کرد

قبل این که سامان و راشا وارد شن، پتو و بالش برداشتم و رو به روی در، تو قسمت انتهایی چادر دراز 
خوام با اون دو نفر تو چادر به این کشیدم. نگاهی به فضای خالی سمت راستم انداختم. من چطور می 

 .کوچیکی شب رو روز کنم؟ چادر کوچیکه و آدم معذب می شه

کالهمو از سرم بیرون کشیدم و موهامو باز کردم. هندزفریمو تو گوشم گذاشتم و پتو رو روی سرم 

 .کشیدم

گوشم درآورد آهنگا دونه دونه پشت سر هم پلی می شدن که با حس حضور کسی کنارم، هندزفری رو از 
و با دقت به صدا گوش دادم. یا سامان بود یا راشا که داشت می خوابید. خیلی ضایع بود اگه همون موقع 

  .پتو رو از سرم کنار بکشم

بعد چند دقیقه پتو رو خیلی عادی از روم کنار زدم و سرمو به سمت راست برگردوندم. با دیدن سامان که 

ساعد دست راستشو رو پیشونیش گذاشته بود، دلم ریختبا فاصله ازم دراز کشیده بود و  . 

چشماش بسته بود و باال پایین شدن سینش نشون می داد که هنوز بیداره. راشا سمت راست سامان خوابیده 

 .بود

فضا تو تاریکی فرو رفته بود و فقط نور ماه کمی فضای چادر رو روشن می کرد. سکوت حاکم بر فضا 
و راشا و جیرجیرکی که همین نزدیکی ها بود می شکست رو صدای نفس های سامان . 

با تکون خفیفی که سامان خورد، سریع نگاهمو ازش گرفتم و به باالی سرم دوختم. قلبم محکم خودشو به 
دیواره ی سینم می کوبید و قلبم از شدت استرس، تند می زد. می ترسیدم برگرده و ببینه که بهش زل 

ی پیش بیادزدم. نمی خواستم سوءتفاهم . 

تشنم بود. نمی دونستم آبو کجا گذاشتن بچه ها. نگاهی به کولم که باالی سرم قرار داشت انداختم و یاد 
بطری آب خودم افتادم. آروم تو جام نشستم و بطری رو در آوردم که با دیدن یه قطره آب که لجوجانه 

 .روی بدنه ی بطری، سرسره بازی می کرد، آه از نهادم بلند شد

یر لب "اه"ی گفتم و نگاهمو از بطری گرفتم که تو چشمای باز سامان قفل شد. از ترس "هین"ی گفتم و ز

 .دستم رو قلبم گذاشتم. این کی بیدار شد؟ ضربان قلبم از شدت ترس تند شده بود

 :سامان زیر لب گفت

 چی شده؟  -

 :بطری رو پشت کیفم گذاشتم و در حالی که سرمو به چپ و راست تکون می دادم، گفتم

 .هیچی  -
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 .نگاهی به کیفم انداخت و بعد دوباره مسیر نگاهشو به سمت چشمای من کج کرد

 آب می خوای؟  -

 :در حالی که پتو رو کنار می زدم تا دوباره دراز بکشم گفتم

تمی خواستم ولی خیلی ضروری نیس  - . 

با صدایی که اومد برگشتم سمتش که دیدم داره از جا بلند میشه. سریع پریدم سمتش و در حالی که از 

 :بازوش گرفته بودم تا اجازه ی بلند شدن بهش ندم گفتم

 .بگو خودم میرم  -

 :دستمو پس زد و گفت

 .بیرون تاریکه  -

 .مگه تاریکی ترس داره؟ بگو خودم می رم  -

و چند لحظه بعد گفتنگاهی بهم انداخت  : 

 .یه کوله ی قهوی بیرون به چادر تکیه داده شده. آب خنک توش هست  -

 .سری تکون دادم و از جا بلند شدم. با دقت از روی سامان و راشا رد شدم و بیرون رفتم

راست می گفت محیط تاریک بود و فضای خوفناکی ایجاد می کرد اما خوش بختانه، فوبیای تاریکی 
نگاهی به بقیه ی چادر ها انداختم که روی چادری که با دو فاصله ازمون قرار داشت ثابت موند. نداشتم. 

  .لبخندی زدم و رفتم سمت کوله

داخل کوله پر آب معدنی بود که بخاطر موندنشون تو فضای آزاد و هوای سرد بیرون، خنک بودن. 

مقابلم بطری از دستم روی زمین افتادیکیشو برداشتم و برگشتم برم سمت چادر، که با دیدن دو چشم  . 

احساس می کردم برق نگاهش مثل خنجری چوبی قلبمو می شکافه و لرزه به تنم می ندازده. دهنم باز و 
نفس های بلند و خس خس گلوش رو می شنیدم و نگاهم میخ  بسته شد اما صدایی ازش خارج نشد. صدای

د. مغزم قفل کرده کرده بود و هیچ دستوری به اندام پاهایی بود که هر لحظه بیش تر بهم نزدیک می ش
های بدنم نمی داد. افت فشار بدنمو به وضوح حس می کردم. کم تر از دو متر باهام فاصله داشت. می 

 .ترسیدم جیغ بکشم و بهم حمله کنه

دم. نگاهم هراسونم به چادر که سامان و راشا توش خوابیده بودن دوختم و آب دهنمو با صدا قورت دا
 .دست و پاهام می لریزید. داشت بهم نزدیک می شد

 .تکون نخور  -
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با شنیدن صدا از پشت سرم پریدم باال. ضربان قلبم تند بود و احساس می کردم االن قلبمو می شکافه و 

  .بیرون می پره

  .صدای فریبرز بود که آروم در گوشم این جمله رو گفت. بودنش کمی از ترسمو از بین برد

ربان... قربان ... لطفا بی سروصدا بیاین بیرون... بله همون چیزی که انتظارشو داشتیم... چشمق  -  

دستمو مشت کردم تا از لرزشش جلوگیری کنم. نگاهم هم چنان خیره به نگاهی بود که به من، به چشم 
 .شکارش نگاه می کرد و امکان داشت هر لحظه به سمتم حمله ور شه

ومی کنار رفت و سامان با احتیاط و بی صدا بیرون اومد. چون چادر کمی اون پرده ی چادرمون به آر

  .طرف تر قرار داشت، گرگه متوجهش نشد

 .آستینم از پشت کشیده شد و صدای فریبرز به گوشم خورد

 .آروم برو تو  -

ریبرز، سری تکون دادم و با قدمای لرزون خودمو عقب کشیدم. بالفاصله با قرار گرفتن من پشت قامت ف

  .صدای شلیکی شنیدم و از ترس باال پریدم

با چشمای درشت شده از پهلوی فریبرز سرک کشیدم که سامان تفنگ شکاری به دست، کنار گرگ که 

 :رو زمین افتاده بود، ایستاده بود. کمی از پشت فریبرز بیرون اومدم و گفتم

 کشت؟  -

فریبرز که دیگه خبری از جدیت چند لحظه پیشش نبود، در حالی که به سمت جنازه ی گرگه می رفت 
 :گفت

 .نه بابا. بهش خواب اجباری تزریق کردیم تا دخلمونو نیاره  -

بچه ها که در کسری از ثانیه با شنیدن صدای شلیک تفنگ بیرون اومده بودن، یا با هم حرف می زدن یا 

هنوز احساس می کردم دست و پاهام کرختهدور گرگه بودن.  . 

 :به سمت سامان رفتم و در حالی که به گرگه نگاه می کردم، گفتم

 زنده س نه؟  -

 :برگشت سمتم و در حالی که گره کوچیک بین ابروش نگاهم می کرد و گفت

 ترسیدی؟  -

 :صادقانه سرمو به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم
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 خیلی! زنده س؟  -

عالمت مثبت تکون داد و تفنگو به اون یکی دستش دادسرشو به  . 

 .آره ولی بی هوشه  -

 :بالفاصله بعد حرفش، بهروز رو صدا کرد و گفت

 .آماده شو ببریمش تو جنگل  -

 :بهروز "چشم"ی گفت و رفت سمت چادرش. نگاهمو به سامان دوختم و مشتاقانه گفتم

 می شه منم بیام؟  -

ی رفت گفتدر حینی که به سمت چادر م : 

 !نه  -

لب و لوچم آویزون شد ولی دوباره خودمو بهش رسوندم و قبل از این که وارد چادر بشه با پافشاری 

 :پرسیدم

 چرا نه؟  -

 :در حالی که کفشش رو در میاورد جواب داد

 .این وقت شب جنگل خطرناکه و جای تو نیست  -

راری نکردملپامو باد کردم و نفسمو به بیرون فوت کردم. دیگه اص . 

برگشتم سمت بچه ها که دیدم راشا دستشو جلوی بینی گرگه گرفته و داره تنفسشو چک می کنه. چشم 

 .غره ای به تن آش و الش گرگه رفتم که تا چند دقیقه پیش داشت به مرز سکته می کشوندم

نگاه خبیث گرگه  بعد از رفتن سامان و بهروز و یکی دیگه از بچه ها وارد چادر شدم و زیر پتو خزیدم.
از یادم نمی رفت، حتی احساس میکردم هنوزم که هنوزه ریتم ضربان قلبم عادی نشده. سری تکون دادم 

 .و سعی کردم بدون فکر کردن بهش بخوابم

******************** 

سه روز و دو شب تو دل این جنگل و باالی کوه موندیم. بچه ها تو این سه روز مشغول تمرین ورزش 

رزمی کردن، صخره نوردی کردن، استتار، تیراندازی و ....بودنهای  .  

انگار تو یه سینما بودم و هر لحظه یه فیلم جذاب و نفس گیر اکران می شد. همه ی کارهاشون نهایت 
 .مهارت و تبهر بود و به نظر من، می زد رو دست همه ی فیلم های اکشن و پلیسی دنیا
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ضعیت قبل می چرخه و این اصال عجیب نیست. قطعا کسی با دو بار تیراندازیم هنوز هم حول و حوش و
تمرین نمی تونه مویرگی نشانه بگیره. سامان هم همش مشغول ایراد گرفتن از کارم بود؛ دریغ از یکم 

دلگرمی. هر چقدر که فکر می کردم این سری پیشرفتم چشم گیر بوده ولی سامان همه ی حس های خوبم 
امید نمی شدم از حرفاش، برعکس تالش می کردم تا دفعه ی بعد بهتر باشم و حالشو رو نابود می کرد. نا

  .بگیرم. نمی خواستم به اشتباه فکرکنه سر حد توانایی من همینه پس، بالخره این رو بهش ثابت می کنم

ات نادری زیپ چمدونم رو بستم و ایستاده قرارش دادم. دستی به مانتو و شالم که پوشیده بودم و یکی اتفاق
بود که رخ می داد، کشیدم و از چادر بیرون رفتم. راهمو به سمت ماشین که سامان و راشا مشغول قرار 

  .دادن چمدون های راشا تو صدوق عقب بودن، کج کردم

با دیدن جای خالی چمدون سامان حالم گرفته شد. نمی دونم چرا آسمون دلم ابری بود. مگه من نبودم که 
بخاطر دل تنگی از دلسا و بقیه دودل بودم که بیام اینجا یا جواب منفی بدم؟ پس چرا االن میگم ای کاش 

شدم ولی االن نمی خوام  می تونستم نرم. درسته اولش هم با داد و بیداد و سر و صدا راضی به موندن

 .برگردم، اون هم با این وضعیت

سامان برگشت و با دیدن من که با فاصله ازشون ایستاده بودم، چیزی به راشا گفت و به سمتم اومد. 
اخمش از عصر دیروز بین ابروهاش جا خوش کرده بود و تقریبا نمی شد بهش نزدیک شد. نمی دونستم 

 !چش شده بود

 آماده ای؟  -

ون این که حرفی از دهنم خارج بشه، سرمو به عالمت مثبت تکون دادم که از کنارم رد شد و رفت بد
داخل محوطه. چند لحظه بعد در حالی که چمدونم تو دستش بود، بیرون اومد و توی صندوق عقب ماشین 

 .قرار داد

قت رفتنه. جلوتر رفتم و با دیدن دست های به هم گره خورده ی سامان و راشا به خودم اومدم و فهمیدم و
سعی کردم قیافه و حس و حال گرفتم رو حداقل برای چند لحظه از صورتم پس بزنم. رو به سامان فقط 

 !"خداحافظ"ی گفتم و اونم با تکون سر، زیر لب جوابم رو داد. همین

شدم و راشا  با صدای راشا که می گفت "بریم" بدون این که دوباره نگاهی به سامان بندازم، سوار ماشین

 .هم بعد سوار شدن، ماشین رو روشن کرد و حرکت کردیم

از آینه ی بغل ماشین، تصویر دست به جیب سامان رو می دیدم. نگاهش قفل چشمام شد که از آینه بهش 
خیره بودم. نه من می خواستم این تماس چشمی رو قطع کنم و نه اون. دلم انگار می خواست زار بزنه. 

گ و پی نگاهشو تو دیوار حافظم حک کنم. می خواستم این تماس تا آخر عمر ادامه دلم می خواست ر
کردم که هنوز نرفته دلم واسه سامان تنگ شده بود. برای جدیتش، مهربونیای داشته باشه. اعتراف می

زیر پوستیش، حمایتاش. از دیروز که قرار شد امروز همراه راشا به تهران برم فقط سامان تو ذهنم 
اژ می داد و اتفاقاتی که تو این مدت بینمون رخ داده بود. بهش عادت کرده بودمویر . 

با وارد شدن به محیط پر درخت جاده، تصویر سامان بین پیچ و خم درخت ها گم شد و نگاهم رو که 

 .برای دیدن یه لحظه بیش تر نگاهش، که اطراف رو می کاوید، مجبور به دست کشیدن کرد

لی تکیه دادم و چشمامو بستم. من چم شده؟ نکنه واقعا دوسش دارم؟سرمو به پشتی صند  
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  .با توقف ماشین چشم باز کردم و نگاهی به اطرافم انداختم

تو حیاط خونه ی راشا بودیم. کنار اون حوض بزرگ و آبنمای خیره کننده اش. از ماشین پیاده شدم و 

سا برگشتم سمت ورودی خونهخواستم برم سمت صندوق عقب ماشین که با شنیدن صدای دل .  

حاال که دیدمش می فهمم چقدر دل تنگش بودم. بدون اعتنا به راشایی که تازه از ماشین پیاده شده، دویدم 
 :سمت دلسا و محکم هم دیگرو در آغوش کشیدیم. دلسا درحالی که داشت آبلمبوم می کرد گفت

 .وای دری، نمی دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود-

عمیقی زدم و گفتملبخند  : 

 .مطمئنم بیش تر از من نبود. انقد دلم برا خل بازیات تنگ شده بود که نگو  -

 .ازم جدا شد و با اخم الکی ضربه ای به پس کلم زد که باعث شد بخندم

 .چشم دنیا رو کور کردی با این ابراز احساساتت  -

غول احوال پرسی شدم. با مهربونی یه پدر با شنیدن صدای عمو باقر از پشت سرم، برگشتم و با لبخند مش

 .حالمونو می پرسید و اظهار دل تنگی می کرد

 !درسا  -

صدای گرم و مهربونی که به گوشم خورد، مجبورم کرد برگردم پشت سرم. به محض این که برگشتم تو 
خودم فشردمش آغوش گرم فیروزه جون فرو رفتم. یاد مامانم افتادم. بوی مامان ها رو می داد. محکم به 

 :و گفتم

 .دلم براتون تنگ شده بود فیروزه جون  -

 :ازم جدا شد و در حالیکه دستاموتو دستاش گرفته بود گفت

 .ما هم همین طور عزیزدلم. نمی دونی خونه چقدر سوت و کور بود  -

راشا، راه نگاهش از کنار صورتم به راشا افتاد. رفتم کنار و پیش دلسا ایستادم. بعد از خوش و بش با 
 .افتادیم سمت خونه

 پس سامان کجاست راشا جان؟  -

 :با این سوال فیروزه جون برگشتم سمت راشا. یه دستشو تو جیب شلوارش فرو برد و گفت

نمی شد اردوگاه رو بدون سرپرست رها کرد. من اومدم تا یه سری کار اداری رو انجام بدم و دوباره   -

 .برگردم
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پیش اومد رو با زور مهار کردم. منم باهاش بر میگردم؟ در این باره چیزی بهم  سوالی که تا نوک زبونم
نگفتن، فقط گفتن همراه راشا برگرد تهران. نمی تونستم به این فکر کنم که دیگه قرار نیست اردوگاه رو 

بچه فقط اونجا و » ببینم. به طرز عجیبی به اونجا و بچه ها عادت کرده بودم. یه صدای توی سرم گفت:

 «ها؟

هوا داشت تاریک می شد. فیروزه جون تدارک یه شام حسابی دیده بود و معتقد بود اونجا مثل قحطی زده 
ها زندگی می کردیم و ما هر چقدر بهش توضیح می دادیم که دو هفته بود حسابی از غذای آقاسید لذت 

 .می بردیم به کتش نمی رفت که نمی رفت

رابطه ی دلسا و ساشا خیلی با هم خوب بود. طوری که من با دیدن برخوردی که با هم داشتن شک کردم 
دلسا واسه چه کاری و به چه دلیلی اون جا بوده. البته ساشا پسر خیلی خوب و آرومی بود و بویی از 

ی همه ی وجنات راشا نبرده بود ولی خب هم چین رابطه ی خوبی هم، تعجب آوره. در کل رابطه 
اعضای این خانواده با دلسا خوب و دیدنی بود. مخصوصا راشایی که یه سره با من سر جنگ و خون 
ریزی داره. باورش سخته ولی رفتاری که راشا با دلسا داره، اصال قابل مقایسه با منی نیست که سایه 

رم، دلسا از دستش خوحالم هر چقدر که من از دستش حرص میزنیم. به هر حال خوشهمو با تیر می

 .آرامش داره

****************************** 

 درسا

  .نشسته بودم رو تخت دونفره ی اتاقمون و در و دیوار رو تماشا می کردم

یاد شبای اردوگاه افتادم. "آه"ی کشیدم و خودمو از پشت روی تخت انداختم. دستامو زدم زیر سرم و به 
خاطراتش سوق پیدا کنن افکارم اجازه دادم سمت اردوگاه و . 

 .هر گوشه از اتفاقات که واسم یادآوری می شد، اسم و حضور سامان درش می درخشید

بلبشویی که اول ورودمون راه انداختم، دل تنگیم برای دلسا، تیراندازیمون تو جنگل، سقوطم از درخت، 

جا می دادن کوه نوردی و صخره نوردیمون. همه و همه حضور پررنگ سامان رو تو خودشون . 

  .سامان بیشتر از اونچه که تصورشو می کردم، ذهنمو اشغال کرده بود

 .به پهلو چرخیدم و دست چپمو زیر سرم گذاشتم

سامان یه مرد متفاوته. یه مرد محکم و قوی و در عین حال مهربون. شاید زیاد نگه و نخنده ولی 
ث میشه از هیچی نترسی، بهش تکیه کنی مهربونی و زاللی دلش پشت هر حرکتش پیداست. صالبتش باع

و مطمئن باشی ته راهی که با سامان طی میشه، چیز ناگواری نخواهد بود. شوخ طبعی که به ندرت تو 
رفتارش دیده میشه هم واسه خودش عالمی داره. جذابیت داره که بین اون همه جدیت، رنگ شیطنت به 

 .یک باره به لحنش پاشیده بشه



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

186 

 

ی کردم فکر کنم سامان االن تو اردوگاه داره چی کار می کنه. تایم غذاخوری تموم چشمامو بستم و سع
شده پس باید داخل چادرش باشه. شاید هم داره بین بچه ها سرکشی می کنه و امکان داره مشغول آماده 

 .سازی و تدارکات تمرین فردا باشه

ان قلبم. ضربانی که احساس می ذهنمو از همه چی آزاد کردم و همه ی دقتمو متمرکز کردم به ضرب
کردم ریتم گم کرده بود. که آهنگ همیشگی رو نداشت. نمی دونستم این بی نظمی از چی نشات می گیره 

 .ولی اسم سامان بود که همه ی برنامه ها و نظمش رو بهم می ریخت

ن بده اما زبونم می خواست حرف دلم رو بزنه. ذهنم زمینه رو فراهم می کرد تا ندای دلم توش جوال
زوده. زوده که دلم خواستشو فریاد بزنه. مهر خاموشی رو نمی دونم تا کی، ولی حاال حاالها باید روی 

 .زبون خودم و قلبم بکوبم

**************************** 

 :دستمو تو موهام فرو کردم و با کالفگی گفتم

ف کردموای دلسا، به جون جدت از سیر تا پیاز ماجرا رو واست تعری  - . 

 :برگشت سمتم و با دقت و تمرکزی که تو چهرش موج می زد، گفت

که ببرنت چیزی بهت نگفتن؟چرا سامان و راشا قبل از این  -  

 :لب پایینمو جلو دادم و با اخم گفتم

 .چمیدونم  -

یعنی ازشون نپرسیدی؟ -دلسا  

 :شونه هامو باال انداختم و "نه"ای گفتم که با چشمای درشت شده گفت

 وای نوبرشو آوردی بخدا! یه آدم انقد بی خیال؟ انقد از همه جا بی خبر؟  -

 :خندیدم و گفتم

 .آخه اصن به فکرم نرسید  -

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 .معلوم نیست خانوم سرش کجا گرم بوده که هم چین سوال حیاتی رو فراموش کرده  -

تمبرای این که سر به سرش بذارم با ناز پلکی زدم و گف : 

 .پیش رخ یار  -
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 :خندید و گفت

 .آره یکی تو می تونی یار داشته باشی یکی راشا  -

 :با شنیدن اسم راشا که با من مقایسه شده بود گارد گرفتم و سریع پرسیدم

 چرا من و راشا؟  -

 :لبخند بزرگی تحویلم داد و گفت

 .چون هر دوتون گند دماغ و عصا قورت داده این  -

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 .بال به دور! من به گرد پای اون شگفتی خلقت نمی رسم  -

ولی زیادم بد نیستا، جذابه -دلسا . 

 :چهرمو تو هم کشیدم و گفتم

 !آره یکی راشا جذابه یکی مش غلومعلی  -

 :چشم غره ای نثارم کرد و گفت

 !تو نظر ندی سنگین تری  -

گفتمبا تاسف نگاهی بهش انداختم و  : 

گی )صاف جا هی میمعلوم نیست از اون آدم گنددماغ و عبوس چی دیدی که از اول ورودمون به این -

کردم اداشو دربیارم گفتم( راشا جذابه، جذابهکه سعی مینشستم و درحالی . 

ای کرد و گفتخنده : 

ت ازش ندیدمدرسا باور کن چون باهاش بدی باهات بده وگرنه من تا حاال یه رفتار تند و زش - . 

 :چپ چپ نگاهش کردم یعنی خر خودتی که دستی تو هوا تکون داد و گفت

 .حاال اوال چرا، یکم گوشت تلخ بود ولی به مرور رفتار و اخالقش خیلی از خشکی اولش فاصله گرفته -

 :چشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم

ازش ندیدم که این موضوعو نقض کنه شاید در مقابل تو آدم باشه و با مالحظه ولی من هیچ رفتاری  -

شه خوردشی خشکه که با یه من عسل هم نمیکه اون یه تحفه . 
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لبخند حرص دراری بهش زدم وبعد از یه ابرو باال انداختن نگاهم رو ازش گرفتم. نسیم نسبتا سردی که 
ی های آالچیق وزید لرزی به تنم انداخت و باعث شد سویی شرتمو بیشتر به خودم بپیچم. از پشت صندل

 :بیرون اومدم و رو به دلسا که نگاهم می کرد گفتم

 پاشو دلسا. کدوم بوزینه ای تو این سرما بیرون می شینه؟  -

 :بلند شد و در حالی که کنارم قدم بر می داشت گفت

 .در مورد خودت مختاری ولی من رو جز گونه ی خودتون به حساب نیار  -

 :چشمکی بهش زدم و گفتم

تو رو جز گونه ی بوزینه های دریایی منقرض شده در دهه دوم قرن هجدهم به حساب میارم باشه  - . 

  .خندید و "دیوونه"ای نثارم کرد

داشتم و صدای وزش باد ال به الی شاخ و برگ درختای باغ، فکرم رو کنار دلسا به سمت خونه قدم برمی
تونستم از فکرش خارج شم. از فکر یکشوند که حتی یه لحظه هم نمبه سمت جنگل و اردوگاهی می

تر از هر حساب ی اردوگاه حرف بود و حسابی ویژهسرگرد جدی و باصالبتی که حرفش برای همه
شد گرفت شد. سرگردی که هیچ عیب و ایرادی از مدیریت و سرپرستی نمونش نمیای روش باز میدیگه

دونم سامان چی داشت که ذهنم بیشتر از هر چرخید. نمیی اون میها طبق فکر و ایدهی برنامهو همه
خواست اینجا رو با دونم چم شدن بود که دلم میخواست رو اون مانور بده. نمیای، دلش میچیز دیگه

تنگ کسی که دلم ، دلتنگ بودمدونستم که دلهام ول کنم و برم به اون اردوگاه. میی دلبستگیهمه
خواستم بهش اعتراف کنمنمی . 

جون رو دیدم که کنار هم رو مبالی پشت سر دلسا وارد خونه شدم. تو نگاه اول، راشا و ساشا و فیروزه

  .سالن نشسته بودن و با ورودمون نگاهشون به سمتمون چرخید

ها کج کنم که صدای راشا مانع شدلبخندی تحویلشون دادم و خواستم راهمو به سمت پله . 

 .لطفا هر دوتون بیاین -

زدم باال پرید و نگاهی به دلسا انداختم که کنجکاوی تو چهرش موج میابروها .  

تونه باهامون داشته باشه چون تجربه ثابت تر از لحن مالیم راشا، استرس گرفتم که چه کاری میبیش

 !کرده بود، بعد از این خواهشا اتفاق جالبی در انتظارمون نیست

ر من دنبالم اومد. رو مبل کنار فیروزه جون و رو به روی قدمی به سمتشون برداشتم که دلسا هم پشت س
ی کنارمراشا و ساشا نشستم و دلسا هم رو مبل تک نفره . 

 :نگاهمو اول به فیروزه جون و بعد به راشا دوختم و گفتم

 چیزی شده؟ -
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 .راشا نگاهی به فیروزه جون انداخت و سری تکون داد

آره -راشا . 

کردمکم کم داشتم احساس نگرانی می . 

 خب؟ چی؟-

ساشا باید عمل بشه -راشا . 

 :گیج گفتم

 عمل؟ -

ی مثبت تکون داد و گفتسرشو به نشونه : 

کنهآره. از دست دادن بیناییش موقتی بود یعنی طی عمل جراحی بهبود پیدا می - . 

تم و هام از بین رفتن و لبخندی روی لبم نشست. نگاهمو به ساشا دوخی نگرانیبا شنیدن این خبر همه

 :گفتم

که خیلی خوبه! چرا قبال این کار رو نکردین؟خب این -  

 :این بار ساشا به حرف اومد و جواب داد

افتادچون باید یه مقدار فاصله بین جراحی اولم و این عمل اصلی می - . 

 :اوهوم"ی گفتم و ادامه دادم"

 خب زمان عمل کی هست؟ -

 :راشا مستقیم نگاهشو به چشمام دوخت و گفت

جاستموضوع اصلی همین - . 

 :اخمامو تو هم کشیدم و گفتم

 یعنی چی؟ -

 .این بار نگاهشو از من گرفت و به دلسا دوخت

ست، توی انگلیسروز دیگه ۴زمان عمل ساشا  - . 

 :دلسا نگاه سردرگمش رو بهم دوخت و گفت
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 خب؟ -

تونه بدون همراه به این سفر برهساشا نمی -راشا . 

چندلحظه سکوتی که برفضا حاکم شد،  شه. بعد از کردم یه چیزایی داره دستگیرم میاحساس می

که نگاهم خیره به راشا بود، گفتمدرحالی : 

 ...یعنی -

 :راشا که انگار از افکاری که تو ذهنم رژه می رفت به طور کامل باخبر بود، سری تکون داد و گفت

نگلیسآره دلسا باید همراه ساشا بره ا  - . 

چند ثانیه طول کشید تا بتونم حرفشو پیش خودم خودم تجزیه تحلیل کنم. هر لحظه که بیش تر به حرفش 
  .رو کالبد شکافی می کردم، گره بین ابروهام هم کورتر می شد

نگاهی به فیروزه جون که کنارم نشسته بود انداختم که مضطرب نگاهم می کرد. انگار فقط اون بود که 

رف راشا چه آتیشی تو وجود بر پا کردهمی دونست ح . 

با بلند شدنم از روی مبل نگاه هراسون دلسا و فیروزه جون برگشت سمتم. با عصبانیت رو به راشا 

 :کردم

راشا ازت خواهش می کنم، ازت خواهش می کنم شر این پیشنهادای نفرت انگیزتو از سر منو   -

 .خواهرم بکن

مم کنه کمی از پشتی مبل فاصله گرفت و گفتساشا در حالی که سعی می کرد آرو : 

 ...درسا یه لحظه آروم باش. اون  -

اون چی؟ اون چه فکری در مورد من و خواهرم کرده که هر پیشنهادی که دلش خواست بهمون میده.   -
م چین پیشنهاد اون از پیشنهادی که به من داد و تا دو روز نتونستم از شوکش بیام بیرون، این هم ه

ره ای که به خواهرم میدهمسخ . 

 :راشا با خونسردی نگاهم کرد و گفت

 دلیل مخالفتت چیه؟  -

 :با دست بهش اشاره کردم و گفتم

دلیل پیشنهاد تو چیه؟ خواهر من بلند شه با کسی که خیلی نیست می شناستش بره یه کشور غریب و   -
ش یه کشور دیگه و بتونه عالوه بر دور چیکار؟ خواهر من مگه پرستاره یا همه فن حریفه که بفرستی

 کارای خودش، کارای ساشا رو هم انجام بده؟
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 :راشا همونطور که به پشتی مبل تکیه داده بود، با دست به جای قبلیم اشاره کرد و گفت

 .لطفا بشین. این یه پیشنهاد بود و می تونیم راجع بهش صحبت کنیم  -

 :نشستم رو مبل و گفتم

چیزی که امکان پذیر نیست؟ من واقعا متعجب شدم که همچین پیشنهادی رو  صحبت در مورد چی؟  -

 !بیان که هیچی، تو ذهنت پرورش دادی

راشاـ خواهر تو به سن قانونی رسیده و این یعنی هیچ مشکلی برای سفر به یه کشور خارجی نداره. اون 
فعش هست و چی به نفعش دیگه آدم بالغه که به بلوغ فکری رسیده و می تونه تشخیص بده چی به ن

 نیست! چرا نمی ذاری خودش تصمیم بگیره؟

 :شونه باالیی انداختم و گفتم

 .باشه خودش تصمیم بگیره  -

 :برگشتم سمت دلسا که ساکت کنارم نشسته بود و گفتم

 خب دلسا، تصمیم بگیر که پیشنهاد شگفت انگیز این آقا رو قبول می کنی یا نه؟  -

راشا چرخوند و با من و من گفتدلسا نگاهشو بین من و  : 

 خب .. راستش .. چی بگم؟  -

 .راشا کمی به سمتش متمایل شد و آرنجشو به زانوهاش تکیه داد

می تونی دو تا تصمیم بگیری. یا درجا پیشنهادمو رد کنی یا این که توضیحاتمو بشنوی. هر دوش به   -

 .اختیار خودته

 :وقتی سکوت دلسا و نگاه دو دلشو دیدم، با شک گفتم

 دلسا تو دو دلی؟  -

 :با این حرفم سریع دستاشو به عالمت منفی باال آورد و گفت

 ..نه نه. من فقط .. من فقط  -

 :بلند شدن راشا از جاش، جملش رو نیمه کاره گذاشت. در حالی که از کنار دلسا رد می شد گفت

 .لطفا دنبالم بیا  -

 .دست دلسا رو که می خواست از جا بلند شه گرفتم و تو چشمای راشا تیز شدم
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 !نمی تونی مثل من فریبش بدی  -

 :برگشت سمتم و با اخم گفت

 .فریبی تو موضوع تو در کار نبود  -

یه چیزهایی بود که ناگفته مونده بود، که باید می گفتی ولی نگفتی. اگه فکر کردی همین کارو می   -
ا خواهرم بکنی و بدون آگاهی بفرستیش سفر کور خوندی. چون از یه سوراخ دو بار گزیده نمی تونی ب

 .شیم

 :راشا دستشو تو جیب شلوارش فرو برد و رو به دلسا گفت

اصراری در رابطه با پذیرفتن پیشنهادم نمی کنم اما می تونستی بعد از شنیدن باقی حرفام تصمیم   -

 .بگیری

مت در ورودی حرکت کرد. دلسا به سمتم برگشت و دستشو روی دستم گذاشت و و راهشو کشید و به س

 :گفت

 .درسا بذار حرفاشو بشنوم  -

 :با چشمای درشت شده گفتم

 کدوم حرف دلسا؟ نکنه جدی جدی تمایل به رفتن داری؟  -

نه ولی شنیدنش که ضرری بهمون نمی رسونه -دلسا . 

مت تاسف تکون دادم که دلسا سریع از جاش پرید و در نفس خشمگینم رو بیرون دادم و سری به عال

 .حالی که راشا رو صدا می کرد، دنبالش به سمت حیاط رفت

واقعا نمی تونستم این عکس العمل دلسا رو درک کنم! آخه دلسا با ساشا بره انگلیس؟ اصال فکر هم نمی 
ست و شو بده؟ کی این شد در موردش کرد بعد اون می خواست فرصت بده راشا با حرفاش مغزشو ش

 بشر مخش تاب برداشت و من باخبر نشدم؟

 :سرمو باال آوردم و نگاهمو به فیروزه جون دوختم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 می بینین فیروزه جون؟ خداییش این پیشنهاد عجیب و غریب چی بود که راشا داد؟  -

شرمندگی درش موج می زد، گفت قبل از این که فیروزه جون بخواد چیزی بگه ساشا با لحنی که : 

واقعا متاسفم. همه ی این بحث و اتفاقات به خاطر من بود. من بارها به راشا گفتم که می تونم با یه   -

 .پرستار دیگه برم ولی اون اصرار کرد که حداقل این پیشنهاد رو مطرح کنه

 :فیروزه جون در حالی که سعی می کرد جو رو آروم کنه، گفت
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ه چیزی نشده مادر. خود راشا هم گفت که فقط یه پیشنهاد بوده. یا قبول میشه یا رد میشه دیگه. حاال ک  -

 !این که جای عصبانیت و بحث نداره

 :سرمو به طرفین تکون دادم و گفتم

آره فیروزه جون ولی می ترسم دلسا تحت تاثیر حرفای راشا تصمیمی بگیره که به صالحش نیست.   -
دلسا کسی نیست که بتونه تو یه کشور غریب از پس کارهای ساشا بربیاد. اون هنوز تو کارهای خودش 

 .لنگ می زنه، نمی تونه از پس این مسئولیت بر بیاد

ماری منو دلسا بکشهمن واقعا نمی خواستم جور بی -ساشا . 

 :با شنیدن این حرف از جانب ساشا، فهمیدم که سوءتفاهمی پیش اومده و سریع گفتم

نه ساشا، منظور من این نیست که اون به آتیش بیماری تو می سوزه. اگه توی این ایران و حتی یه   -
ت هم ثابت کردی استان دیگه من مشکلی نداشتم چون می دونم که دلسا بهت اعتماد داره و خب خود

خودتو. حرف من اینه که شاید نتونه از پس مسئولیت ها بربیاد و هم برای تو و هم برای خودش مشکل 

 .ایجاد بشه. از این می ترسم. بعدش هم دلسا آشنایی با اون کشور نداره که بخواد کمک دستت باشه

 :فیروزه جون در حالی که از جا بلند می شد، گفت

ونو مکدر نکنید بچه ها. دلسا به اندازه ی کافی عاقل و بالغ هست که تصمیم درست بی خودی اعصابت  -

 .بگیره. بی خود نگرانش نباشین

 دستی به صورتم کشیدم و چیزی نگفتم. باید دلسا بیاد تا بفهمیم راشا چی گفته و نظر دلسا چیه؟

********************************** 

شام بودیم که باالخره سر و کله ی دلسا و راشا پیدا شد. ظاهرا خیلی با فیروزه جون مشغول چیدن میز 

 .بهشون خوش گذشته بود که نمی تونستن از هم دل بکنن

بدون این که نگاهی به دلسا بکنم، کنار فیروزه جون پشت میز نشستم. صدای فیروزه جون رو شنیدم که 
و دعوت به نشستن کرد. راشا کنار ساشا که با مهربونی که همیشه تو صداش موج می زد، دلسا و راشا ر

 .اول از همه پشت میز نشسته بود، جا گرفت و دلسا هم کنار من روی صندلی خالی نشست

دیس برنجو از فیروزه جون گرفتم و خواستم برای خودم بکشم که صدای دلسا رو زمزمه وار از کنار 

 .گوشم شنیدم

 .آخر شب همه چی رو بهت میگم  -

نگاهی بهش بندازم، مشغول خوردن غذام شدم. واسه خودمم این ندادم و بدون این که حتی نیمجوابی بهش 
رفتار خشک و دور از ذهن عجیب بود. می دونم چند وقتی بود خیلی حساس شده بودم ولی این دیگه از 

م حد گذروندن بود. خودم به این موضوع اعتراف می کردم ولی نمی دونم چرا نمی خواستم از موضع
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پایین بیام. پیشنهاد راشا صریح و واضح بود؛ چیزی غیر ممکن بود مخصوصا برای دلسا و دختری در 

 .شرایط اون. جای بحث و مذاکره نمی موند که دلسا تمایل به شنیدن حرفای راشا نشون داد

 بعد از خوردن شام تشکری از فیروزه جون کردم و همراهش مشغول جمع کردن میز شدم. فرصتی برای
حرف زدن به دلسا نمی دادم. می دیدم که سعی میکنه خودشو بهم نزدیک کنه و سر حرفو باز کنه اما این 

 .اجازه رو از جانب من دریافت نمی کرد

نمیگم همه ی دور شدنام بی دلیل بود. دلخور بودم که با این که من به خاطرش تو روی راشا وایستادم و 
ه هم چین مسئولیت سنگینی رو قبول کنه، بدون در نظر گرفتن سفت و سخت گفتم که خواهرم نمی تون

 .نگرانی ها و نظر من پیشنهاد راشا رو قبول کرد

تا وقت خواب کنار فیروزه جون بودم و می دیدم که چقدر به این در و اون در می زنه تا بدون این که 

 .کسی رو متوجه موضوع کنه بهم نزدیک بشه ولی من توجهی نشون نمی داد

دستگیره رو رها کردم و در  .وارد اتاق شدم و خواستم در رو پشت سرم ببندم که دلسا سریع داخل پرید
ه موهام کشیدم که تصویر حالی که کش موهام رو باز می کردم، به سمت آینه میز آرایش رفتم. دستی ب

م بست. "آه"ی سامان جلوی چشمام نقش بست. اون موقع که انبوه موهام رو با یک گل خوشگل پشت سر
 .کشیدم. دلم براش تنگ شده بود

 درسا؟  -

به خودم اومدم و از تو آینه نگاهی بهش انداختم که قیافه ی گربه ی شرک رو به خودش گرفته بود. یه 
لحظه خنده م گرفت که دلسا شر و شیطون االن این شکلی شده بود. "بله" ای گفتم که بازومو گرفت و به 

 .سمت خودش برم گردوند

ناراحتی از دستم؟ -دلسا  

 :شونه باالیی انداختم و در حالی که به سمت تخت می رفتم، گقتم

 .بهت وقت دادم تا اطالعات مفید و باارزش راشا رو هضم و پردازش کنی  -

 .با چند قدم خودشو بهم رسوند و رو به روم ایستاد

من که گفتم همه چی رو بهت توضیح می دم -دلسا . 

اال انداختم و گفتمابروهامو واسش ب : 

 مگه من چیزی گفتم که داری توضیح میدی؟ ها دلسا؟  -

 :روی تخت نشست و درحالی که دستاشو رو زانوهاش می ذاشت گفت

 .همین حرف نزدنا و سرد شدنات آدمو دیوونه می کنه  -
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 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 !خب می خواستی تصمیم بگیری  -

 :دلسا با احتیاط نگاهشو تو چشمام دوخت و گفت

 .اوهوم  -

با این واکنشش، کنارش روی تخت نشستم که مجبور شد برای دیدنم سرش رو به سمت چپ بچرخونه. با 

 :اخمای درهم گفتم

 خب؟ نتیجش؟  -

 :چند لحظه مکث کرد و در حالی که آروم از جاش بلند می شد و ازم فاصله می گرفت، گفت

. خب... میرمخب.  - . 

با شنیدن این حرف که از دهنش بیرون اومدم، با صدای بلند "چی"ای گفتم که از جاش پرید و با قیافه ی 
 .وحشت زده چند قدم ازم دور شد

 :دلسا در حالی که دستاشو جلوش گرفته بود و سعی می کرد آرومم کنه گفت

 .وای درسا توروخدا عصبانی نشو، بذار بهت توضیح بدم  -

ز جام پریدم و با عصبانیت گفتما : 

 چی رو توضیح بدی دلسا؟ داری باهام شوخی می کنی دیگه نه؟  -

نه شوخی چیه؟ ولی یه دقیقه بشین بذار برات توضیح بدم -دلسا . 

 :با شنیدن جوابش اخممو پررنگ تر کردم و با صدایی که خشم درش فریاد می زد، گفتم

م مسخره و ابلهانه ایه که تو گرفتی؟ مخت تاب برداشته یا حالت نه؟ شوخی نیست؟ دلسا این چه تصمی  -
 خوب نیست؟ کدوم آدم احمقی هم چین تصمیمی می گیره که تو گرفتی؟

 :دلسا در حالی که بهم نزدیک میشد با لحن آرومی گفت

ذار بابا خواهرمن، تو که هیچی نمی دونی و داری الکی خونتو کثیف می کنی. یه دقیقه آروم بگیر ب  -

 .برات توضیح بدم

چیو توضیح بدی؟ این که راشا چطوری مخ تو رو هم مثل مخ من شست و شو داده و کاری کرده   -

 !قبول کنی؟ این توضیح داره؟ نه عزیز من، توضیحش یه کلمس: حماقت
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 :دلسا دستمو گرفت و در حالی که دعوتم می کرد تا کنارش روی تخت بشینم گفت

ردم. نمی رم. فقط یه دقیقه بذار حرفامو بزنمبابا اصال من غلط ک  - . 

 :صاف نشستم و گفتم

 .بفرما، بگو ببینم چقدر دیگه از زوایای پنهان مخ نداشتتو می خوای رو کنی  -

باور کن درسا من تحت تاثیر حرفای راشا قرار نگرفتم و یا اون کاری نکرد که مخمو شست و شو  -دلسا
ل کنم. اتفاقا همون اول صحبتمون، قبل از این که بحثای اصلی رو پیش بده و کاری کنه که خام شم و قبو

 .بکشه تاکید کرد که این فقط یه پیشنهاده و می تونم ردش کنم و یا قبول کنم

 

 :چشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم

 .دقیقا همون حرفی که به من زد  -

 :دلسا بدون اعتنا به حرفم ادامه داد

راره برم اونجا کلفتی کنم یا بشم پرستار شبانه روزی ساشا؟تو فکر می کنی من ق  -  

 :با این سوالش طلبکارانه برگشتم سمتش و گفتم

 نکنه فکر کردی می خوان ببرنت نقش نسخه ی ایرانی ملکه الیزابت رو واسشون ایفا کنی؟  -

 :دلسا سری تکون داد و با کالفگی گفت

بابا اصال این طور نیست. اونا می خوان من باهاشون برم که ساشا تنها نباشه و احساس تنهایی نکنه.   -
 .می خوان یه دوست کنارش باشه که تو اون موقعیت حساس، تنها نمونه

 :سرمو به نشانه تائید تکون دادم و گفتم

نه عالوه بر کارای خودش، کارای باشه، همه ی حرفای تو درست ولی کسی نباید اون جا باشه که بتو  -

 .ساشا و بیمارستانشم راه بندازه؟ جز تو کسی اون جا هست که این مسئولیت ها رو بخواد به دوش بکشه

 :در یه حرکت انتحاری نیشش رو شل کرد و گفت

آره بابا. فک کنم رسما فکر می کردی می خوام برم کوزت شم اونجا! واسه ساشا اونجا یه پرستار   -
ت و چهار گرفتن که کارای بیمارستانش رو هم اوکی می کنه. من فقط محض یللی تللی میرم اونجا بیس

 !خواهر من
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در سکوت نگاهمو بهش دوختم که کمی خودش رو بهم نزدیک کرد و درحالی که دستامو تو دستاش می 

 :گرفت، گفت

حمل نمی شم. صرفا فقط به خدا راست میگم درسا. می بینی که من برم اونجا هیچ سختی رو مت  -
خوشگذرونیه. منم که رابطم با ساشا خیلی خوبه و دوستای خوبی واسه هم هستیم. اون این همه مدت بهم 
کمک کرد و کلی آموزشای جدید بهم داد بدون این که درقبالش چیزی ازم بخواد. حاال که به کمکم نیاز 

 داره، نامردی نیست اگه رد کنم؟

ین که چرا متوجه نمیشه بستم و گفتمچشمامو با کالفگی از ا : 

دلسا چرا متوجه نیستی؟ ساشا کمه کم یه هفته بیمارستانه. تو تو این یه هفته هم می خوای بکوب   -
اونجا باشی؟ نیاز به استراحت نداری؟ خواب و خوراکت نباید تامین باشه؟ نمی خوای اصن یه دوش 

 بگیری؟ چرا به اینا فکر نمی کنی آخه؟

ابا اون هتلی که واسمون گرفتن تو خیابون همون بیمارستانه ست. یعنی فقط چند متر باهم فاصله ب -دلسا
دارن. این خب خیلی خوبه، من هر وقت بخوام می تونم برم بیمارستان و هر وقت هم که بخوام برم هتل 

 .برای استراحت. بعدشم بیمارستانه خودش غذا به همراه میده جای نگرانی نداره که

جپ نگاهش کردم و گفتمچپ  : 

 .این طوری که تو داری حرف می زنی ظاهرا تصمیم قطعیتو گرفتی و مونده بار و بندیل جمع کردنت  -

 :قیافه ی مظلومی به خودش گرفت و گفت

تو و راشا که پس فردا دوباره برمی گردید اردوگاه. اون وقت من هم این جا تنها می مونم. خب گناه   -
ذرونم؟میشه منم خوش بگ  

 :با این حرفش متعجب برگشتم سمتش و بدون این توجهی به بقیه جمالتش بکنم، گفتم

 پس فردا برمی گردیم؟  -

 :سرشو باال پایین کرد و گفت

 آره دیگه. راشا گفت کارش داره کم کم تموم میشه و باید دوباره برگردید. باشه درسا؟ می رم. خب؟  -

خوبی که شنیدم ابراز نکنم. پشتمو بهش کردم و درحالی که دراز سعی کردم خوش حالیمو به خاطر خبر 

 :می کشیدم گفتم

 .خوددانی ولی یکم بیش تر فکر کن  -

حالی رو که بابت دیدن سامان میومد تا روی لبام جولون بده، از و با هزار بدبختی سعی کردم لبخند خوش

 .تیررس نگاه دلسا دور کنم
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******************************** 

پرده رو کنار زدم و خیره شدم به دلسا و ساشایی که فارغ از همه جا، با خنده و صحبت تو باغ قدم می 
نگاهی به آسمون باالی سرشون انداختم و سعی کردم این حجم از دیوونگی رو تو مخیلم بگنجونم.  زدن.

ی خبر از همه جا زیرش قدم این هوای سرد و بارونی که نم نم می باره فقط دو تا دیوونه کم داشت که ب

  .بزنن

از وقتی از تصمیم دلسا مطلع شدم فکرم یک دقیقه هم آروم نمی گیره. درگیری ذهنی کم داشتم که این هم 
به کلکسیونشون اضافه شد. دست خودم نبود و با همه ی اطمینان و دل گرمی های تو حرف های دلسا به 

ارج کشور و تنهایی. هر چقدر هم که مسئولیت های دلسا چشم می خورد باز هم نگرانش بودم. یه سفر خ
سبک باشه و هتل محل اقامتشون نزدیکی بیمارستان واقع شده باشه، باز هم دلم رو راضی نمی کنه کوتاه 
بیام. در قبال خواهری که فقط ده دقیقه ازم کوچیک تره، عجیب احساس مسئولیت می کنم و این تصمیمی 

سم رو خراش میدهکه به رفتن گرفته شده ح . 

با غرش آسمون باالی سرم، نگاهمو به ابرهایی دوختم که همو در آغوش کشیده بودن و می باریدن. شاید 
اونا هم مثل دلتنگ بودن، شاید هم به بن بست خورده بودن و دلشون یه سازی می زد و عقلشون یه ساز 

توانی به باریدن به پناه آورده بودندیگه. خودشون هم سر در گم بین این نواهای مختلف، از شدت نا .  

هر چقدر هم که بخوام مقاومت کنم و ادعا کنم که به ندای دلم بی توجهم ولی باز هم مگه میشه حقیقت رو 
انکار کرد؟ هر چقدر هم بخوای روش سرپوش بذاری و با بهانه های مختلف تو نطفه خفش کنی، باز هم 

یی کنهیه باریکه ای پیدا می کنه تا خود نما .  

شاید اگه من هم مثل انسان زندگی می کردم و زندگی روتین بقیه رو داشتم، از این اتفاق و حس و حال 
دلم خوشحال می شدم و دنبال یه خیابون و هوای بارونی می گشتم تا عاشقونه هامو باهاش قسمت کنم 

نه؟ در حالی که پیش روش ولی دختری با موقعیت من، با این شرایط اسفناک می تونه حرفی از عشق بز
 آینده ی مبهمی قرار داره میتونه مثل دخترای دیگه، تو رویاهاش سیر کنه و عاشقی پیشه کنه؟

تازه می فهمم دنیا دار مکافاته. تازه به عمق فاجعه ی دردناک زندگی پی می برم. همیشه تو زندگیم به بن 
بست هایی خوردم که فکر می کردم اونجا دیگه ته خطه اما االن تو منجالبی دست و پا میزنم که می بینم 

ذبدراز شدن هر دستی برای نجاتم، فقط یه تالش بیهوده س و یه دل گرمی کا .  

من عاشق کی شدم؟ قلب من تو هر تپش اسم کی رو فریاد می زنه؟ ریتم نفس هام رو به اسم کی زدم؟ دلم 
مشتاقانه برای دیدن کی پرپر می زنه؟ زلزله ی شیرینی که هر لحظه دلمو می لرزونه با کدوم فرکانسی 

و آب میشه پای نهال عشقی که مدیریت میشه؟ این فرکانس به اسم کی داره به رگ و پی قلبم نفوذ می کنه 

 تو دلم ریشه می دوونه؟

  .پیشونیمو به شیشه ی سرد پنجره تکیه دادم و چشمامو با عجز بستم

چه بالیی داره سرم میاد؟ من نمی تونم عاشق کسی باشم که می تونه آیندمو به رنگ سیاه دربیاره. من   -
اون گره می خوره. من نمی تونم عاشق کسی  نمی تونم عاشق کسی باشم که اول و آخر مسیر زندگیم به

 .بشم که باید تقاص گذشتم رو پیش اون و امثال اون پس بدم
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با تقه ای که به در خورد، رعشه ای به تنم افتاد و باعث شد پرتاب بشم به لحظه. برگشتم سمت در و 
تاق قدمی جلو رفتم "بله"ای گفتم که راشا تو چهارچوب در ظاهر شد. متعجب از حضور راشا جلوی در ا

 :و گفتم

 سالم. چیزی شده؟  -

 :همونطور که دستش رو دستگیره بود، بدون داخل شدن گفت

 .نه. برای فردا چمدونتو ببند. برمی گردیم اردوگاه  -

با این که دلسا این خبرو دیشب بهم داده ولی باز هم از این نمیشم که خوشحال شدم. لبخندی که میومد تا 

ایی رو کنه به زحمت جمع کردمروی لبم خودنم . 

فرصت رو برای صحبت در مورد سفر دلسا و ساشا مناسب می دیدم به همین دلیل قدمی به جلو برداشتم 

 .و با حرفی که زدم مانع از خروج راشا و بسته شدن در شدم

 راشا؟  -

 :برگشتم سمتم و جوابم رو با "بله"ای داد که گفتم

صحبت کنیم؟ میشه لطفا چند دقیقه با هم  -  

ابروهاش باال پرید و سری به عالمت مثبت تکون داد. وقت برای تشریح واکنشش نداشتم که از تعجب در 

  .رابطه با لحن آروم و مودبانم نشات می گیره یا چیز دیگه ای

با دو قدم خودش رو به داخل اتاق رسوند و با چشمای منتظرش بهم زل زد. نگاهی از پشت سر به ساشا 
ا انداختم که دور میز آالچیق نشسته بودن و ظاهرا خیلی بهشون خوش می گذشت. نگاهمو به و دلس

 :چشمای منتظرش دوختم و گفتم

 .می خوام در رابطه با سفر دلسا و ساشا صحبت کنیم  -

 :سری تکون داد و درحالیکه دستاشو تو جیب شلوارش فرو می کرد، گفت

 .هر سوالی داری بپرس  -

ابروهای من بود که از شدت تعجب باال بپرند. یادم نمیاد در طول مدت زمانی که با هم در  این دفعه نوبت
تماسیم لحنمون انقدر موقر و متین شده باشه. ظاهرا لحن مالیم من، آرامش رو به تن صدای اون هم 

 .تزریق کرده بود

 .دلسا بهم گفت که برای ساشا پرستار میگیرین  -

ره" تکون داد و گفتراشا سرشو به نشونه ی "آ : 
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 .درسته. نکنه فکر می کردی دلسا قراره تو این مدت مسئولیت پرستاری از ساشا رو به عهده بگیره  -

 :صادقانه جواب دادم

 .آره. تنها حدسی بود که به ذهنم می رسید چون دلیل دیگه ای برای حضور دلسا تو این سفر نمی دیدم  -

سی بودم که بتونه تایم تنهایی ساشا رو پر کنه. من خودم به خاطر بهت حق میدم ولی من دنبال ک -راشا
مسئله ی اردوگاه بچه ها و کارهای اداره نمی تونستم همراهش برم و دلم نمی خواست تو این سفر بهش 
بد بگذره و یا احساس تنهایی کنه. تنها کسی رو هم که تونستم پیدا کنم که رابطه ی خوبی با ساشا داشته 

ا بود چون ساشا به خاطر مشکلی واسش پیش اومده، دوستای زیادی ندارهباشه دلس . 

 :در تائید حرفاش سری تکون دادم و درحالی که حرکت دستامو چاشنی حرفم کرده بودم، گفتم

می خوام در مورد شرایطش بدونم. جایی که مستقر می شن، زمان برگشتشون و ... هر چی که به   -

 .این سفر مربوط میشه

دلسا باید بهت گفته باشه. توی یه هتل خوب نزدیک بیمارستان واسشون اتاق رزرو شده که البته  -راشا
ساشا بیش تر مدت اونجا نیست و تو بیمارستانه. دلسا هر وقت که دلش خواست می تونه بره بیمارستانه و 

پیش بیاد. زمان  هر وقت هم که خسته شد، برگرده به هتل چون فاصله ی زیادی ندارن که بخواد مشکلی

 .برگشتشون هم به احتمال زیاد دو هفته ی دیگه باشه، باز بستگی به نظر پزشک ساشا داره

متفکر سری تکون دادم و درحالی که به این موضوع فکر میکردم که برای اولین باره که بدون حرص 
عد تاکید در دادن و برج زهرمار بودن یه موضوع رو توضیح میده، تشکری ازش کردم و اون هم ب

 .رابطه با فردا، از اتاق بیرون رفت و در رو بست

خیالم از بابت دلسا تا حد زیادی راحت شده بود. این که فهمیده بودم راشا پلیسه و چه فعالیتی می کنه، 
بیشتر خیالم ازش راحت شده بود و می تونستم اعتماد کنم. به هرحال موقعیت اجتماعی انسان ها، تاثیری 

 .زیادی روی افکار و اطمینان طرف مقابلشون داره

جانب دلسا برگشتم سمت پنجره و فکرم رو آزاد گذاشتم تا هر چقدر دلش می  بعد از آسودگش خاطر از
خواد حول و حوش سامان و دیدار فردامون بچرخه ولی این فکر که باالخره این آزادی و دل بستگی باید 

 .یه جایی به پایان برسه آزارم می داد و خوشی رویاهای با سامان رو برام زهر می کردم

ن هم سوای بقیه ی آدم هاست. تو این پنج سال به اندازه ی کافی از حماقت و عشق و عاشق شدنمو
جهالت ناشکری کرده بودم ولی باز هم نمی تونستم مانع از این بشم که این جمله روی زبون دلم رونده 

 .نشه

 چرا من؟

****************************** 



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

201 

 

زمین قاپیدش و از پله ها پایین رفت. تو بهت چمدونم رو روی زمین گذاشتم که بالفاصله راشا از روی 
این سرعت عمل شگفت انگیزش بودم که چهره ی دلسا که پایین پله ها ایستاده بود، جلوی چشمام نقش 

 .بست. به خودم اومدم و در حالی که لبه ی شالم رو روی شونم می نداختم از پله ها پایین رفتم

ردوگاه، شنگول تر بود که از سفر چند روز دیگش نشات می نسبت به دفعه ی اولی که قرار بود بریم ا

 :گیره. رو به روش وایسادم و در حالی که انگشت سبابه ام رو جلوی صورتش تکون می دادم، گفتم

 ... دلسا دیگه  -

 .انگشت اشارمو بین مشتش جا داد و در حالی که می خندید، پایین آوردش

روزباشه بابا. مغزمو خوردی تو این دو   - . 

 :سری تکون دادم و گفتم

 .جنس خرابتو می شناسم دیگه. می ترسم بری بترکونی بیای  -

 :خندید و همونطور که همراهم تا در ورودی قدم بر می داشت، گفت

 .نترس خواهر. همه ی انهداما رو شیش دنگ به نام خودت زدم  -

دونش قفل کردمیکم رنگ و روی جدیت به نگاهم پاشیدم و در نگاهمو تو چشمای خن . 

 .دلسا جدی دارم بهت میگم، حواست باشه ها. دیگه اونجا کسی نیست که خرابکاریاتو ماله بکشه  -

با توقف ناگهانیش من رو هم مجبور به ایستادن کرد و همونطور که طعم نگاهش می رفت تا به تلخی 

 :لبخندش بشه، گفت

 !چقد شبیه مامان شدی  -

ای بدنم رو از کار انداخت. حالم تو کسری از ثانیه زیر و رو شد و به با این حرفش همه ی سیستم ه
سمت آغوش دلسا پرتابم کرد. هم دیگرو محکم بغل کرده بودیم و مطمئن بودم که اون هم داشت تقال می 

  .کرد که آسمون چشماش نباره

 15ای همیشگی. راست می گفت. شبیه مامان شده بودم. با همون دل نگرونی ها، همون گوشزد کردن ه

 .سال صدای مهربونش مهمون گوش هام بود و االن دارن از راه زبونم، به بیرون سفر می کنن

 .دلم برات تنگ میشه  -

 :دستی به کمرش کشیدم و مثل خودش آروم زمزمه کردم

 .منم همینطور. مواظب خودت باش  -
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 .تو هم همینطور  -

آشپزخونه خارج می شد، از هم جدا شدیم. کنارمون  با صدای فیروزه جون که کاسه ی آب به دست از

 :ایستاد و در حالی که نگاهشو بین قیافه ی غم زدمون می چرخوند، گفت

 .هنوز هیچی نشده ماتم گرفتین  -

خندیدم و چیزی نگفتم که دلسا هم تو این سکوت همراهیم کرد. از خونه بیرون رفتیم که پاترول 
پارک بود. برای آخرین بار فیروزه جون و دلسا رو در آغوش گرفتم و جنگلیمون، جلوی پله های ایوون 

در حالی که واسشون دست تکون می دادم، همراه راشا سوار ماشین شدم. راشا هم بعد بستن کمربند 

 .ایمنی و تک بوقی که مهمونشون کرد، به راه افتاد

تلخ شروع کرد به خودنمایی به محض حرکت ماشین، دوباره اون حس هیجان شیرین ولی در عین حال 
دیدن دوباره ی سامان بود و من نمی دونم باید به کدوم دری می  کردن تو دلم. همون هیجانی که منشاش 

زدم تا برای همیشه ریشه کنش کنم. سامان واسه من یه چیز بعید و غیرممکنه. چرا دلم نمی خواد متوجه 

 بشه؟

ان قلب من هم باالتر می رفت. هوا کم کم داشت تاریک هر چقدر که به اردوگاه نزدیک می شدیم، ضرب
می شد و انگار ما قرارداد بسته بودیم که همیشه به محض تاریک شدن هوا به اردوگاه برسیم. یاد اولین 

باری که همراه سامان و راشا به این جا اومدیم، افتادم. دلم می خواد برگردم به اون زمان و بزنم زیر 
ام اون پیشنهادو قبول کنم. یا حتی برم به قبل تر. نشینم پای معامله ای که با راشا همه چی، بگم نمی خو

کردم. حاال می فهمم چیزی که اون موقع ازش هراس داشتم، در مقابل ترسی که االن تو دلم رخنه کرده 
ون هیچی نبود. فوقش چند سال می رفتیم زندان و بعدش هم آزاد می شدیم و دوباره زندگی سخت گذشتم

رو در پیش می گرفتیم. ترسش فقط برای چند سال بود ولی االن، نمی دونم اگه این حس نوپا تو وجودم 
قد بکشه و ریشه بدوونه، چقدر باید تقاص دوست داشتن سامان رو بدم. می ترسم از آینده ای که می دونم 

د داشت و من با حس االنم نابودش می کنه. می ترسم از آینده ای که سامانی توش وجود نخواه

 .خاطراتش، زندگی خواهم کرد

با توقف ماشین حواسم جمع اطراف شد و بچه ها رو دیدم که تو محوطه مشغول کارشون بودن. چشمام 
چرخید و چرخید ولی وقتی خبری از سامان پیدا نکرد، دست از کنکاش کشید. همراه راشا از ماشین پیاده 

ه سمتمون شدم و خواستم چمدونم رو از دستش بگیرم که یکی از بچه ها که متوجه حضورمون شد، ب

  .اومد و زودتر از من اقدام کرد

سعی کردم با نفس عمیقی ریتم قلبم رو منظم کنم ولی بی فایده بود. پشت سر راشا و پسره به سمت 
محوطه راه افتادم. بچه ها با دیدن من و راشا شروع کردن به سالم و احوال پرسی و من هم سعی می 

و بدمکردم با حوصله و بدون بداخالقی جوابشون ر . 

کنار راشا ایستاده بودم و فریبرز که باز هم میدون رو واسه زبون ریختن خالی دیده بود، مقابلمون خوش 
صحبتی می کرد. دیگه مثل قبل حوصله ی گوش کردن به حرفاشو نداشتم. گوشام منتظر شنیدن صدای 

 !سامان بود و این یعنی اشتباه محض

 .عه جناب سرگرد هم تشریف آوردن  -
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این حرف فریبرز انگار از دنیای دیگه ای به این دنیا پرت شدم و تازه متوجهش شدم که با لبخند داشت با 
به پشت سرمون نگاه می کردم. استرس گرفته بودم و قلبم خودشو به دیواره ی سینم می کوبید، نمی دونم 

 چرا؟

اش تنگ شده بود، تازه فهمیدم همراه راشا به عقب برگشتم که با دیدن سامان تازه فهمیدم چقدر دلم بر

 .چقدر بی تابش بودم

با چند قدم خودش رو بهمون رسوند و با راشا دست داد. با همون استایل همیشگی، همون قدم های جدی  

  .و محکم و همون اخم ظریفی که بین ابروهاش دائمی بود

میدم. من چطوری می نگاهم میخ چهرش بود و چیزی از حرفایی که بینشون رد و بدل می شد نمی فه
خواستم ازش دل بکنم؟ نگاهم روی چشمای جدی ش، ته ریشش، صورت خوش تراشش، تو همه ی 

 .اجزای چهرش چرخ می خورد و در نهایت بغضی می شد تو گلوم می نشست

با نگاهش که قفل شد تو چشمام، سریع نگاهمو ازش گرفتم و سعی کردم با جلوگیری از لرزش صدام، 

 .بهش سالم کنم

 .سالم  -

چند لحظه مکث کرد و با نگاهی که سنگینیشو حس می کردم جوابم رو داد. صداش رو در حالی شنیدم 

 .که مخاطبش راشا بود

 کارها رو راست و ریس کردی؟  -

آره همه چی درسته -راشا . 

ماجرای ساشا چی؟ -سامان  

 .راشاـ حل شد خدارو شکر

چمدونم رو کنارم بود گرفتم و با یه "ببخشید" بدون این  دیگه نمی خواستم تو جمعشون بمونم. دسته ی
 .نگاهی به هیچ کدومشون بندازم، از بینشون گذشتم و به سمت چادرم رفتم

احساس می کردم دارم جون میدم. قبال این حسو نچشیده بودم، قبل از رفتنم از اردوگاه و دور شدن از 
آورده بود؟ یه حسی مثل غمباد گرفتن داشتم. دلم  سامان. این دوری چند روزه چی به سر من و احساسم

 .یه دل سیر گریه می خواست و یه خواب طوالنی، که از این فضا دورم کنه

چمدونم رو کنار ورودی چادر گذاشتم و خودمو رو تخت پرت کردم. پرشم یه تلنگری شد برای جاری 
 .شدن اشکام

ر و رو شدم که انگار اون درسای قبل، یه چیزی چه بالیی داشت سرم میومد؟ تو این یه هفته طوری زی
تو رویاهام بود. زود بود واسم، این همه سختی هم واسم زود بود، هم ناعادالنه. عذاب کارهای گذشته م و 

تقاصی که باید به زودی پس بدم از طرفی ذره ذره آبم می کنه، از طرفی هم سامان یه دردی واسم شده 
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لم می خواست بخوابم و وقتی بلند می شم، تو همون چادر وسط بیابون باشم که تحملش از توانم خارجه. د
که دردش از درد االنم کم تره. این بی تابی تازه داره متولد میشه، نمی دونم تا کی قدم به قدم تو لحظه 

 ...های زندگیم پرسه خواهد زد

**************************** 

ای مبهمی که می شنیدم، چشم باز کردم. چند ثانیه طول کشید تا نمی دونم کی خوابم برده بود که با صد
هوشیار بشم و بفهمم صدا متعلق به کیه. سامان بیرون چادر بود و صدام می کرد. یه ضرب رو تخت 

نشستم و شالم رو که به طرز فجیعی دور سرم پیچیده شد، باز کردم و مرتب روی سرم انداختم. در حالی 
دم که چیکارم داره و واسه چی اومده اونجا، پرده رو کنار زدم و بیرون رفتم. که به این فکر می کر

دستاش تو جیب شلوارش بود و پشت بهم، داشت با نوک کفشش سنگریزه ی روی زمین رو بازی می 
داد. با شنیدن صدای به هم خوردن چادر، برگشت عقب و وقتی نگاهش بهم خورد، چند قدم جلوتر اومد. 

عی می کردم چهره ی جدیم رو برخالف قلب بی تابم حفظ کنم، گفتمدر حالی که س : 

 بله؟  -

 :با سر به چادر غذاخوری اشاره کرد و گفت

 .برو یه چیزی بخور  -

نگاهی به محوطه ی خالی و چادر خاموش بچه ها انداختم و اولین سوالی که واسم پیش اومد این بود که 
 االن ساعت چنده؟

کردم بی اعتنا باشم، گفتمکه سعی میو درحالی آب دهنم رو قورت دادم : 

 .گرسنم نیست  -

 .خواستم برگردم داخل چادر که صداش به گوشم خورد

 .یعنی چی گرسنم نیست؟ چند ساعته چیزی نخوردی. تو آشپزخونه شام هست، برو بخور  -

 :برگشتم سمتش و عصبی گفتم

 نمی خورم. در مورد اینم تو باید برام تعیین تکلیف کنی؟  -

 .با دیدن این عکس العملی تندم، چند لحظه ای تو چشمام نگاه کرد و گره ی ابروهاش رو کورتر کرد

 تو چت شده درسا؟  -

نمی فهمیدم چرا انقدر عصبی شدم؟ چرا همش باهاش تندی می کردم؟ بدون این که هیچ فکری راجع به 

که به زبون می آوردم بکنم و به این فکر کنم که اون بیچاره چه گناهی کرده، گفتم حرفی : 

 .مگه قراره چیزی بشه؟ نمی خوام غذا بخورم. دست از سرم بردار  -



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

205 

 

و در برابر چشم های متعجب سامان، برگشتم داخل چادر و شال رو از سرم کشیدم و پرت کردم رو 
ن که هر لحظه داشت دورتر می شد، تازه فهمیدم چه گندی زدم و زمین. با شنیدن صدای قدم های ساما

  .اشکام جاری شد

خودم رو دمر روی تخت پرت کردم و در حالی که صورتم رو به بالش فشار می دادم، با مشت روی 

 :تخت می کوبیدم. با صدایی خفه جیغ زدم

 چرا من؟ بسه خدا. چرا من؟  -

پهلو به پهلو می شدم. هر بار هم که تصویر سامان جلوی  تا دم صبح مدام روی تخت غلت خوردم و
چشمام نقش می بست اشک از چشمام جاری می شد. دیگه به جایی رسیده بودم که هیچ اشکی واسه 

  .ریختن نداشتم و فقط هق می زدم

با صدای زنگ گوشیم اشکامو با کف دست پاک کردم و رو تخت نشستم. گوشیم هنوز تو جیب شلوار 

ود. آالرمشو که یادم رفته بود کال غیرفعال کنم، خاموش کردم و از تخت پایین اومدمجینم ب . 

از چادر بیرون رفتم. هوا سردتر شده بود و باعث شد رعشه ای به تنم بیفته. حس برگشتن به چادر و 
دستامو ناچارن  پوشیدن سویی شرتم رو نداشتم. مانتوم هم هیچ جیبی نداشت که دستام اونجا پناه بگیرن.

تو هم قالب کردم و رفتم سمت دستشویی. چشمام می سوخت و سوزشش عصبیم می کرد. چند مشت آب 
 .سرد به صورتم پاشیدم تا هم پف چشمام بخوابه و هم سرحال بیام

صورتمو با آستین مانتوم خشک کردم و رفتم سمت چادر غذاخوری. دوباره یاد برخورد زشتم با سامان 

مشکم خواستن تو چشمام حلقه ببندن که سریع مانع شدمافتادم و اشکای دم  . 

به محض کنار زدن پرده ی چادر، سامان جلوم ظاهر داشت که برخالف من، داشت از چادر خارج می 
شد. این وقت صبح این جا چیکار می کرد؟ برای چند ثانیه نگاهمون تو هم قفل شد که سامان بدون 

اعتنا از کنارم گذشت. انتظار زیادی از چادر خارج شد و بی کوچک ترین توجهی، نگاهشو ازم گرفت و
بود اگه ازش می خواستم باز هم مثل قبل باهام صحبت کنه و اتفاق دیشب رو فراموش کنه ولی باز هم 

 .دلم گرفت. اشتهام کور بود، کورتر هم شد. خواستم راه رفته رو برگردم که صدای آقاسید رو شنیدم

یید صبحونتون رو بیارمسالم خانوم. بفرما  - . 

 :لبخند کوچیکی روی لبم نشوندم و جواب دادم

 .دستتون درد نکنه آقاسید ولی گرسنم نیست  -

 .نمیشه که خانوم، شب هم چیزی نخوردید. اال صبحانتون رو میارم  -

و بدون این که بهم فرصت صحبتی بده، وارد آشپزخونه شد و من به ناچار، به سمت نزدیک صندلی به 
اشپزخونه حرکت کردم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم تا اومدن آقاسید حواسم را به چیز دیگه ای پرت 

 .کنم که سمت سامان نره ولی مگه میشد؟ انگار فکر من و سامان بهم گره خورده بودن
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با سینی کوچیک صبحانه که جلوم قرار گرفت به خودم و اومدم و بعد از تشکر از آقا سید مشغول 
دن شد. میل زیادی به غذا نداشتم واسه همین بعد چند لقمه بلند شدم و بعد از تشکر دوباره از آقاسید، خور

 .از چادر بیرون اومدم

بچه ها داشتن به سمت چادر می اومدن و خبری از سامان نبود. خواستم از کنار راشا رد شم که "صبح 
ر چه قدر رابطم با سامان خراب تر می شد، بخیر"ی گفت و جوابش رو هم از من دریافت کرد. انگار ه

با راشا بهتر می شد. چقدر دلم می خواست این موضوع عکسش درست باشه ولی حیف که غیرممکن 
 .بود

در طول تمرین حتی یه گوشه چشم و نیم نگاه هم از جانب سامان دریافت نکردم. سخت بود سامانی که 
هم نکنه. دلم توجهش رو می خواست ولی لعنت به منی که قبال کمی هوام رو داشت، دیگه حتی بهم نگاه 

می دونستم اگه نزدیکم بیاد باز هم ممکنه برخوردم زشت باشه. اعصابم بهم ریخته بود و فوق العاده 
متشنج شده بود. حتی اعصابم از دست اشک هایی که روی گونم روون می شد خرد می شه، چه برسه به 

متمایز بود که االن حال من رو از همیشه متمایز کرده بقیه. البته سامان بقیه نبود، . 

یه لحظه حواسم پرت سامان شد که با استایل جدیش کنارمون ایستاده بود و مبارزه ی من رو با بهروز 
تماشا می کرد. بهروز هم از فرصت کمال استفاده رو کرد و پاشو دور پام پیج داد که باعث شد محکم با 

 .کمر روی زمین بخورم

یه لحظه چهرم از برخورد ناگهانیم با زمین تو هم رفت ولی درد زیادی بهم وارد شد. پشت چشمای ریز 
شدم، تصویر روزی که سامان جای من روی زمین افتاد و نذاشت آسیبی بهم وارد بشه افتادم. چقدر دلم 

 .برای اون سامان تنگ شده

ز روی زمین بلند شدم. نگاهم به سامان افتاد که با صدای بهروز که حالم رو می پرسید به خودم اومد و ا
در نهایت بی توجهی و بی اعتنایی نگاهش رو ازم گرفت و چیزی به راشا گفت. دلم از برخورد سردش 

 .گرفت ولی نونی بود که خودم تو دامن خودم گذاشته بودم

م ساعت دیگه هم تو چادر داشتم آماده می شدم برای مبارزه ی دوباره که راشا اعالم کرد کافیه و تا نی
غذاخوری حاضر باشن. خوش حال شدم از این خبرش. همین چند ساعت تمرین رو هم با زور طاقت 

آورده بودم. بدون توجه به حرف راشا و بچه هایی که به سمت چادر می رفتن، راهم رو به سمت چادرم 
  .کج کردم و روی تخت ولو شدم

دستم رو تو موهام فرو کردم و با تمام  ی موندم تا سامان بیاد دنبالم. خیلی مسخره بود اگه باز هم منتظر م
قدرت کشیدم که ریششون به زق زق افتاد. از دردی که کف سرم پیچید چشمام پر اشک شد و زدم زیر 

 .گریه

با شنیدن صدای مردونه ای از بیرون چادر سیخ نشستم. باورم نمی شد، صدا کم بود ولی حس می کردم 
مانه. اشکام رو از روی گونم پاک کردم با یه نفس عمیق سعی کردم کمی از تالطم وجودم رو صدای سا

کم کنم. شالم رو روی سرم انداختم و قبل از این که از چادر بیرون برم تک سرفه ای کردم که صدایی 

 .که می دونم به خاطر گریه خش دار شده بود، صاف شه
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ورزیده ی راشا جلوی چشمام تصویر شد. همه ی تصوراتی که پرده ی چادر رو کنار زدم که با هیکل 
داشتم دود شد رفت هوا. آخه من احمق رو چه حسابی انتظار داشتم سامان با اون همه غرورش دوباره 

 پیش قدم شه؟

چرا نیومدی غذا بخوری؟ -راشا  

 :نگاهی به چادر انداختم و با بی اعتنایی و صدایی که از ته چاه در میومد گفتم

 .میل ندارم  -

دیشب هم چیزی نخوردی -راشا . 

 .با یادآوری دیشب دلم می خواست سرمو بکوبم تو دیوار

 .گرسنم نبود  -

 :قدمی بهم نزدیک شد و در حالی که چشماشو ریز کرده بود، گفت

 نکنه بخاطر سفر ساشا و دلساست؟  -

می دادم، گفتم خنده ی کوتاه تصنعی کردم و در حالی که سرمو به نشونه منفی تکون : 

 .نه بابا  -

 :دستاشو تو جیب شلوارش فرو برد و بعد نفس عمیقی که کشید، گفت

به هر حال اگه حس می کنی دلت برای خواهرت تنگ میشه، می تونی این چند روز باقی مونده رو   -
 .برگردی تهران

 :با این حرفش سریع "نه"ای گفتم و ادامه دادم

ی دیگه برمی گردن دیگهدل تنگ چی؟ دو سه هفته   - . 

راشا سری تکون داد و ازم دور شد. فکر می کرد دلم برای دلسا تنگ میشه که حالم گرفتس؟ کاش 
حقیقت اون طوری بود که راشا فکر می کرد. من چطوری می تونستم قبول کنم که دوباره از سامان دور 

ش دوری کن و دلم که می گفت که باشم و برگردم تهران؟ ضد و نقیض زیادی بین عقلم که می گفت از
  .کنارش بمون، بود. همین ضد و نقیض ها هم بودن که داشتن لحظه به لحظه حالم رو بدتر می کردن

 .با لبخند تلخی که روی لبهام نقش بسته بود، رفتم داخل چادر و پرده رو انداختم

************************** 
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اعی یکی از خاطرات به یاد موندنیم. همه چی مثل قبل بود، عصر برنامه ی تیراندازی داشتیم یعنی تد
بچه ها شوخیاشون رو داشتن، خنده هاشون رو داشتن، تمرین هاشون رو داشتن؛ تنها چیزی که اون وسط 

غیرعادی و متفاوت تر از سری های پیش بود، رابطه ی سر من و سامان و فاصله ای که بینمون افتاده 
ه سره بهم چسبیده بودیم و از هم جدا نمی شدیم، ولی فاصلمون به بزرگی این چند بود، بود. نمیگم قبال ی

  .روز نبود

فکر می کردم که حداقل تو این برنامه آموزشی سامان کمی از موضعش کوتاه میاد و حداقل برای 
ه آموزش هم که شده، بهم نزدیک میشه ولی ظاهرا کار زشت اون شبم به این راحتیا فراموش و بخشید

  .نمیشه

به جای سامان، راشا گه گاهی بهم سر می زد و معتقد بود کارم نسبت به دفعه های اول خیلی بهتر شده و 

 .پیشرفت داشتم ولی من تائید سامان رو می خواستم نه هیچ کس دیگه ای رو

بین با تاریک شدن هوا وسایلمون رو جمع کردیم و عزم برگشت کردیم. تو ردیف اول و جلوی بچه ها، 
راشا و سامان حرکت می کردم واسم سخت بود سردی سامان رو از این فاصله ی نزدیک حس کنم که 

 .قندیل هاش هستیم رو خراش می داد

با صدای وحشتناکی که از پشت سرمون اومد، پریدم باال و سر جام ایستادم. با سرعت به دنبال عکس 
، به عقب برگشتم. نمی دونم صدا در این حد بلند و العمل راشا و سامان که به سمت بچه ها برگشته بودن

 .وحشتناک بود یا واسه منی که تو خودم غرق شده بودم، سهمگین جلوه می کرد

سامان سریع جمعیت بچه ها رو شکافت و به سمت انتهای صف ها رفت و راشا هم چند لحظه بعد به 
م ببینم منشا این صدا چی بود. چند دقیقه دنبالش. من هم سرجام بدون حرکتی ایستاده بودم و منتظر بود

بعد سامان و راشا در حالی که به سمتم میومدن، به بچه ها اعالم کردن که یکی از ساک های بزرگ بچه 

 .ها که نسبت به بقیه سالح بیشتری داشته، رو زمین افتاده

بودن صدا و حواس من که قیافه ی هیچ کدوم از بچه ها مثل من هراسون نبود و این یعنی بخاطر ناگهانی 
 .تو این دنیا نبود، وحشت کردم

 .خواستم برگردم که با صدای بلند سامان سرجام میخکوب شدم

 .برنگرد  -

 متعجب و با چشمای درشت شده برگشتم سمتش. با من بود؟

 :در حالی که آروم بهم نزدیک می شد، بعد از چند روز تو چشمام نگاه کرد و گفت

کون نخورسرجات وایسا. ت  - . 

نگاه مبهوتم رو بین راشا و سامان و بچه ها چرخوندم که ببینم چه خبره. بچه ها کمی عقب تر رفتن و 
فقط من و سامان و راشا که با فاصله ازم ایستاده بودن، وسط موندیم. نگاه سامان روی زمین زیر پام 

م و به زیر پام میخکوب شده بود. این کار عجیبشون سردرگمم کرده بود. نگاهم رو از سامان گرفت
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دوختم، که با دیدن موجود زیر پام چشمام درشت شد و جیغی که میومد تا از دهنم خارج شه، با قرار 

 .دادن دستم رو دهنم، تو نطفه خفه شد

ماری که زیر پام بود می رفت تا بیش تر خودش رو دور پاهام تاب بده. مار کوچیکی نبود و همین جثه 
رسوند. می دونستم نباید تکون بخورم وگرنه ممکن بود نیشم بزنه. تنها ی تقریبا بزرگش من رو می ت

کاری که تونستم تو اون لحظه انجام بدم این بود که نگاهم رو ازش بگیرم و بدوزم به سامانی که داشت 
دستکشی دستش می کرد. با بدن مار که با پام تماس پیدا کرد، رعشه ای به تنم افتاد و احساس کردم دمای 

م هر لحظه بیش تر داره افت می کنهبدن . 

سامان در حالی که آروم بهم نزدیک می شد، خم شد و با چشمای ریز شده شروع به بررسی مار کرد. 
من هم که حالم از دیدن صحنه ی زیر پام بهم می خورد ترجیح دادم نگاهم فقط رو سامان میخ باشه. چند 

هش هنوز روی مار بود، گفتلحظه بعد سامان صاف ایستاد و در حالی که نگا : 

سمی نیست. مارهای سمی خیلی کند حرکت می کنند ولی این حرکت کندی نداره و قطعا اگه تحریکش  -
کنیم سرعتش رو بیش تر می کنه. برخالف مارهای سمی که چشمای باریک و کشیده و دم باریک و 

 .نازک دارن، چشمای این گرده و بدن یک تکه ای هم داره

موقعیتم رو فراموش کردم و با چشمای گرد شده خیره ی سامان شدم. من اینجا طعمه ی این چند لحظه 

 مار شدم اون وقت اون کالس درس برگزار کرده؟

با قدم های آروم و کوتاه، در حالی که تکه چوبی در دستش بود، خودش رو بهم رسوند و سمت چپم 
ود و اگه حرکت می کرد، مسیر مستقیمش ایستاد. موقعیت مار طوری بود که سرش سمت چپ بدنم ب

سمت چپ من بود. سامان کنارم روی زمین نشست و آروم دستشو به سمت مار دراز کرد. هیچ حرفی 
نمی تونستم بزنم. می ترسیدم مار دیوونه بشه و آسیبی بهم بزنه. از طرفی هم حضور سامان باعث 

 .دلگرمیم بود و ترسم رو کم تر می کرد

محکم روی سر مار قرار داد که باعث شد چشمام رو ببندم و منتظر باشم هر لحظه  انتهای چوبش رو
مار به سمتم بپره ولی وقتی خبری نشد، آروم الی یکی از چشمام رو باز کردم و سامان رو در حال سر 

 .و کله زدن با مار دیدم

ادن. همونطور که انگشت اشاره ی دست راستش رو محکم روی سر مار گذاشت و شروع کرد به فشار د
انگشتش رو فشار می داد کمی خودش رو جلو کشید و انگش شصت دست چپش رو جای انگشت اشاره 

ش قرار داد. انگشت اشاره ی دست چپش رو زیر فک مار گذاشت و کامال کنترل مار رو در اختیار 
زمون دور شد و به گرفت. با دست راسشتش که آزاد بود از دم مار گرفت و از زیر پام بیرون کشیدش. ا

 .سمت درختایی که اطراف مسیرمون رو پوشونده بودن، حرکت کرد

 .نفس راحتی کشیدم و این پا و اون پا شدم که صدای خندون فریبرز بلند شد

 خیلی تو مضیقه بودید نه؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .خیلی -
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. سامان که مار رو یه جایی بین واقعا هم تو مضیقه بودم و هر لحظه امکان داشت توسط مار گزیده بشم

 :درختا رها کرده بود و کنارم با فاصله ایستاده بود، نگاهی به بچه ها انداخت و بلند گفت

 .هوا تاریک شده بچه ها. تا یه ربع دیگه باید تو اردوگاه باشید -

ردوگاه به راه به دنبال این حرف سامان، بچه ها دوباره مرتب شدن و با وایسادن راشا کنارم، به سمت ا
افتادیم. انگار سامان فقط زاده شده که ناجی باشه. ناجی که همه ی این کمکاش دل می بره و حال دلم رو 
انقدر خراب کرده. نمی دونم اگه دنبال جبران کمک هاش باشم، می تونم این کار رو بکنم یا نه؟ فرصت 

اعتنا بود که ترسیدم برم سمتش و ت بیی تشکر کردن برم پیشش اما انقدر نسبخوبی بود که به بهونه
زد جز من، حتی انگار فراموش کرد جز من، با هر کسی حرف میجوابی بهم نده. به هر سمتی نگاه می

 .کرده بود تا چند لحظه پیش ممکن بود توسط مار گزیده بشم و اون نجاتم داد

دی که بین درختا می پیچید و در حالی که همراه بچه ها تو هوایی که کامال تاریک شده و صدای با
صحنه ی ترسناکی رو پدید می آورد، به سمت اردوگاه حرکت می کردم و به این فکر می کردم که با 

اومدن دلسا حتما باید موضوع مهمی رو که ذهنمو به خودش مشغول کرده باهاش در میون بذارم. نمیشه 
رس هایی که بهم میده، تنها راهی باشه که پشت گوش انداخت، تو این وضعیت االن هم شاید با همه ی ت

 .می تونه از سامان دورم بکنه و مجبورم بکنه به دل کندن. البته اگه این دل راضی به کنده شدن بشه

********************** 

با استرس بلند شدم و روی تخت نشستم. صداهای وحشتناکی که از بیرون می اومد کم مونده تا مرز 
و این یه ماهی که این جا بودم هم چین بارونی بی سابقه بود. بارون و تگرگ و رعد و سکته بکشونتم. ت

برق همراه با هم خودنمایی می کردن و سنگ تموم گذاشته بودن. هر لحظه منتظر بودم یا رعد و برق 
بزنه خشکمون کنه یا تگرگا چادر رو پاره کنن. سویی شرت ضخیمم رو پوشیدم و کاله مشکیم رو هم 

ی شالم گذاشتم و از چادر بیرون رفتمرو . 

ظاهرا استرس این وضعیت فقط من رو درگیر نکرده بود؛ اکثر بچه ها تو محوطه بودن و چادرها رو 
بررسی می کردن. نیاز به گشتن دنبال سامان نبود. طبق معمول درگیر بود و داشت همراه بچه ها 

یبرز و چندتا دیگه از بچه ها ایستاده بود و چادرها رو بررسی می کرد. رفتم سمت راشا که پیش فر

 :مشغول صحبت بود. با شنیدن صدای پام نگاه همشون برگشت روم که کنار راشا ایستادم و گفتم

 چرا یهو اینطوری شد؟ -

کاپشنشو روی سرش کشیده بود، نگاهی به آسمون انداخت که هجوم قطرات بارون  راشا در حالی که کاله
بنده و سریع به حالت قبل برگردهباعث شد چشماش رو ب . 

شماله و بارون های گاه و بی گاهش -راشا . 

 :دستامو تو جیب سویی شرتم مشت کردم و در حالی که به چادرا نگاه می کردم، گفتم

 .ولی وضعیت جالبی نیست. اگه بند نیاد خسارت می زنه -

 :قبل از این که راشا چیزی بگه، فریبرز گفت
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بهتر نیست از اون پناهگاه مخفیتون رو نمایی کنید؟ واال هر وضعیتی تا حاال پیش بله جناب سروان.  -
اومده اضطراری نبوده. ) برگشت سمت من و گفت( نمی دونید که شما، سال پیش هممون داشتیم تو سیل 
دست و پا می زدیم و اشهد می خوندیم ولی هم چنان وضعیت اضطراری نبود. واال یه ملت تو خمارین 

ضعیت اضطراری کی پیش میادکه و . 

 :راشا چپ چپ نگاهش کرد و گفت

 توام که فقط دنبال یه فرصتی که بری اونجا، نه؟ -

 :فریبرز در حالی که خنده ش گرفته بود، گفت

 .من؟ نه. بخاطر خودتون می گم فقط -

صدای سامان که راشا رو مخاطب قرار داده بود باعث شد بحثشون نیمه کاره بمونه. راشا "بله"ای گفت 
و به سمت سامان برگشت که سامان با چند قدم بلند خودش رو بهمون رسوند. نمی دونم اخم های در 

 .همش نشونه ی تمرکز و دقتش بود یا نارضایتی از وضعیتی که به وجود اومده بود

بارون حاال حاالها بند نمیاد. اعالم کنید که به پناهگاه می ریم -سامان . 

و بدون این که نگاهی به کسی بندازه، مسیر اومده رو برگشت و به سمت یکی از بچه ها حرکت کرد. با 
 :سوالی که تو ذهنم نقش بسته بود برگشتم سمت راشا و پرسیدم

 اگه ما بریم اردوگاه چی میشه؟ چادرامون چی؟ -

اشا که قدمی ازم دور شده بود دوباره به سمتم برگشت و جواب دادر : 

جنس چادرها در مقابل بارون و تگرگ مقاومه. کفشون هم با پالستیکای مخصوص پوشیده شده.  -

 .رفتنمون هم به خاطر حوادث احتمالی که ممکنه رخ بده

" فتم و لوازم مورد نیازم مثل آهان"ی گفتم و سرم رو به عالمت تائید تکون دادم. به سمت چادرم ر
گوشی و هندزفری و چندتا وسیله دیگه که احتمال داشت بهشون نیاز پیدا کنم رو توی کولم انداختم و از 
چادر خارج شدم. قطرات بارون بی رحمانه خودشون رو به سر و شونم می کوبیدن و لباسام در عرض 

ند می شد که کم نمی شد. باد سردی که می وزید چند دقیقه خیس آب شد. ظاهرا قصد بند اومدن نداشت، ت

   .باعث می شد به خودم بلرزم و احساس کنم االنه که خون تو رگ هام یخ ببنده

با دیدن فریبرز که کاپشن به دست با قدم های بلند به سمتم می اومد، سرجام ایستادم که خودش رو بهم 
 :رسوند و در حالی که کاپشن رو به سمتم می گرفت، گفت

 .همه لباساتون خیس شده. سویی شرت زیر این بارون دووم نمیاره. این رو بپوشید -

تشکری کردم و کاپشن رو ازش گرفتم. برگشتم به چادرم و بعد از تعویض سویی شرت و کاپشن بیرون 
رفتم. همه ی بچه ها کنار جمع شده بودن و آماده ی حرکت بودن. کولم رو روی دوشم انداختم و به 

ون رفتم تا ببینیم پناهگاهی که فریبرز اینقدر تو خماری دیدنش بود، چجوریهسمتش . 
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چنان به قوت خودش باقی بود و رعد داشتم. بارون همکنار سامان و راشا به سمت داخل جنگل قدم برمی
نداخت و باعث دم میپیچید لرز به تن آکرد. باد سردی هم که میو برق هم هر از گاهی خودنمایی می

شد توی کاپشن مچاله بشیـ وضعیت جالبی نبود ولی برای منی که همیشه بارون رو دوست داشتم، لذت یم

  .بخش بود

تونستم صورتم رو تو یقم فرو بردم و زیرچشمی نگاهی به سامان انداختم. تو اون کاپشن چرمش نمی
وی سرم آوار بشه و حقیقت شد دوباره غم عالم رش بشم. جذابیتی که باعث میالعادهمنکر جذابیت فوق

م رو تو حافظم پررنگ کنهتلخ زندگی .  

نگاهمو ازش گرفتم و به قدمای تند و بلندم دوختم. نگاه کردن بدون اندوه به گلی شدن کفشام، قابل تحمل 

  .تر از یادآوری سختی طاقت فرسای زندگیمه

دونستم سرنوشت چادرهامون داد. نمیهای درخت رو تکون میباد شدید شده بود و به شدت شاخه

میشه ولی امیدوار بودم اتفاقی پیش نیادچی . 

هاتر باشید بچهسریع - . 

هامون افزایش پیدا کنه. چند لحظه بعد، سامان به سمت راست صدای راشا بود که باعث شد سرعت قدم
که با کنجکاوی لیها شد. به دنبالش من هم وارد شدم و درحاها و شاخهمسیر پیچید و وارد انبوه درخت

کردم که چقدر دیگه مونده برسیمچرخوندم، فکر مینگاهم رو به اطراف می . 

ی بزرگ درختی که مقابلش قرار داشت و کنار زد و ازش عبور کرد. من هم چند دقیقه بعد سامان شاخه
هام نقش متقابال همین کار رو تکرار کردم که با دیدن چیزی که مقابلم قرار داشت، لبخندی روی لب

های بزرگ و ی نسبتا بزرگی که تو زمین همواری که با درختبست. قدمی جلوتر رفتم و به کلبه
ی چوبی که دو پله با زمین فاصله داشت و آبی ی یک طبقهکوچیک محاصره شده بود، نگاه کردم. کلبه

ریخت، با صدای قطرات بارون در هم آمیخته شده بودکه از ناودونش پایین می . 

امان خودش رو با چند قدم بلند به در رسوند و با کلیدی بازش کرد. قبل از این که وارد بشه نگاهی به س
ها انداخت و بعد از اطمینان از حضور همشون، جلوتر از همه وارد شد و باز هم این من بودم که بچه

 .نگاهش هیچ تمایلی به حتی یه ثانیه مکث روم نداشت

ی کوچیکی سمت م و در نیمه باز رو کامال باز کردم و وارد شدم. آشپزخونهی جلوم رو طی کرددو پله
چپ قرار داشت و سمت راست با فرش و یک دست مبل و شومینه زینت داده شده بود. دری هم که رو 

کنم باید سرویس بهداشتی باشهبه روی ورودی قرار داشت فکر می . 

گفتن ولی من در سکوت خیره ی خودشون چیزی میبهشدن و هر کدوم به نوها پشت سر هم وارد میبچه
 .به سامانی بودم که جلوی شومینه زانو زده بود و مشغول راه اندازیش بود

با حرکت سرش، سریع نگاهم رو ازش گرفتم و خودم رو مشغول دید زدن بچه ها نشون دادم. می دونستم 
ی خواستم. نگاهی به ساعت مچیم انداختم که که این نگاه سرکشم باالخره کار دستم میده و من این رو نم

یک و نیم رو نشون می داد. نزدیک یک ساعت از شدت گرفتن بارون می گذره و معلوم نیست این 
هوای طوفانی کی رضایت میده و کمی آروم می گیره. انگار مسریه؛ احساس می کنم ابرهای دل تنگیش 

 .رو داره به دل من هدیه می کنه
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اشا از فاصله ی نزدیکم، به ست صدا چرخیدم که دیدم کنارم ایستادهبا شنیدن صدای ر . 

 چرا این جا ایستادی؟  -

 :نگاهی بهش انداختم و گفتم

 .همین طوری  -

 .خب فردا هم که از تمرینا خبری نیست! به این میگن یه بارون رحمتی که سجده ی شکر الزمه  -

اشاره کرد که یعنی "بشین". بدون هیچ حرفی روی مبل راشا با لبخند سری تکون داد و با دست به مبال 
تک نفره ای که خالی بود نشستم که صدای جدی سامان به گوشم خورد. در حالی که از جلوی شومینه 

 .بلند می شد، خطاب به فریبرز جوابش رو داد

وقعیتی باید اتفاقا فردا یکی از معدود فرصت هایی که پیش میاد. توانایی هاتون رو توی هم چین م  -

 .بسنجین

 :با این حرف سامان، بهروز با چشمای گرد شده، گفت

 یعنی فردا هم تمرین؟  -

 :سامان با این حرف یک تای ابروش رو باال انداخت و گفت

 اومدید تفرجگاه یا اردوگاه آموزشی؟  -

بعد این جواب کوبنده ی سامان دیگه کسی چیزی نگفت و فقط چندنفر ریز ریز خندیدن که ضربه های 
مهلک فریبرز و بهروز نثارشون شد. دستی روی کاپشنم که خیس بود کشیدم. درش آوردم و رفتم سمت 

همون شومینه تا خشکش کنم که به محض ایستادن رو به روی شومینه، بوی عطر آشنایی رو حس کردم. 
عطری که باید ازش دل می کندم. نگاهی بهش انداختم که بدون توجه بهم، هیزمی داخل شومینه انداخت و 

ازم دور شد. نفس عمیقی کشیدم و کاپشنم رو گوشه ی شومینه قرار دادم. ظاهرا برخوردش باهام 

 .تصادفی بود ولی، بی اعتنایی بهم با آگاهی کامل

ر کرد، هر کدوم از بچه ها بالش و پتویی از انبوه وسایل گوشه ی کلبه با دستور خاموشی که سامان صاد
برداشتن یه ور ولو شدن. من هم بالش و پتویی برداشتم و خواستم برم سمت گوشه ای ترین نقطه ی کلبه 

که از همه فاصله داشت، که نگاهم روی سامان که از کلبه بیرون می رفت قفل شد. دست خودم نبودم 
پاهام رو مجبور به حرکت کرد تا پشت پنجره ی کلبه که کنار در قرار داشت بایستم. با ولی یه حسی 

خاموش شدن چراغ های داخل کلبه، نمی دونستم سامان از بیرون متوجه حضورم میشه یا نه. سامان 
باالی پله ها ایستاد و با کالفگی که در حرکاتش مشخص بود، هر دو دستش رو داخل موهاش فرو کرد. 

اه من هم ال به الی انگشتاش قفل شد و رفت داخل انبوه موهاش. چندلحظه بعد دستش رو از تا چونش نگ
پایین کشید و همونجا نگه داشت. نگاهش به سمت آسمون بود و نمی دونستم تیرگیش رو تماشا می کنه یا 

کردم ا حس میقراره؟ چرکردم بیقطراتی که بی مهابا خودشون رو به زمین می کوبیدن. چرا حس می
کردم پریشونه و این پریشونی حاال از کنه؟ چرا حس میزنه یه چیزی اذیتش میاین کارش داره داد می

شد. رفت الی موهاش، با دستی که روی صورتش کشیده میپشت سر هم مشهود بود؟ با انگشتایی که می
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تر سعی می کردم ازش دور دلم می خواست کنارش بودم. این دوری سخت بود واسم. انگار هر چی بیش
باشم، قلبم بیش تر خودش رو به عشق سامان پیونده می زد. هم بی تاب بودم، هم نباید می بودم. بی تاب 

این که کنارش بایستم و فارغ از همه ی دنیا، عطرشو حواله ی ریه هام کنم و نباید بی تاب می بودم چون 
مصرعی از موالنا که با حال و هوای ابریم به شدت  عطر سامان، متعلق به ریه های بی قرار من نیست.

هم خونی داشت و زیر لب رو زمزمه کردم که همراه با اون، قطره ای اشکی لجوجانه روی گونم سر 
 .خورد و خطی ما بین چشم و چونم نقش زد

 بیچاره تر از عاشق بی صبر کجاست؟  -

گرفت. نگاهی که بوی سردرگمی می داد. با برگشتن ناگهانی سامان، نگاه اشکیم توی چشماش آروم 

 .سردرگمی که نمی دونستم منشاش چیه

نمی دونم چند لحظه بود که به هم خیره بودیم ولی می دونستم اشکای سرتقم همه چی رو لو دادن. نه می 
تونستم جلوی ریزششون رو بگیرم و نه نگاهم رضایت می داد که دست از سر چشماش برداره. سامان 

خمی بین ابروهاش گره انداخته بود، قدمی به سمت پنجره برداشت که باالخره به خودم اومدم و که حاال ا
مغزم فرمان دور شدن داد. پشتم رو به پنجره کردم و با اشکایی که بی مهابا روی گونم پایین می اومدن، 

دم جمع شده بودم و بالش و پتوم رو یه گوشه دور از همه انداختم و خزیدم زیر پتو. مثل یه جنین تو خو
پیش همه رسوام نکنه، دستم رو  برای این که صدای هق هقی که گاه و بی گاه از گلوم خارج می شد

محکم روی دهنم فشار می دادم. دیگه واقعا داشتم کم می آوردم، حس باخت رو هیچ وقت تو زندگیم به 
تو زندگیم رخ می داد و من فکر می  این شدت حس نکرده بودم و حاال می فهمیدم همه ی اتفاقاتی که قبال

کردم چیزی از بالی آسمونی کم نداره، چقدر در مقابل درد االنم کوچیک بودن. دلم داشت می ترکید. 
نمی دونستم غصه ی گذشتم رو بخورم یا عشق سامان یا آینده ی مبهمم رو. دلم یه بی حسی و خال دائم 

 .می داشت تا از این همه تنش دورم کنه

یم ساعت بعد در باز شد و در مقابل چشمای پف کرده ی من، سامان وارد کلبه شد. بدون این که حدود ن
نگاهی به جایی بندازه، به سمت کاناپه ی خالی رفت و روش دراز کشید. چیز زیادی نمی تونستم ببینم 

ردجز ساعد دستش که روی پیشونیش قرار گرفته بود. این جلوی چشم بودناش داشت دیوونم می ک . 

چشمام رو بستم و سعی کردم بخوابم. هنوز هم هق هق های ریزی خودنمایی می کردن و نشون از 
گرفتگی حالم بودن. سعی کردم بدون فکر به سامان بخوابم اما مگه می شد؟ جلوم بود و گرمای 

 .حضورش کلبه رو تحت شعاع قرار داده بود

〰〰〰〰〰〰〰 

مثل همیشه بیدار شدن و بعد خوردن صبحونه ی آقاسید از  صبح روز بعد همه بدون هیچ تاخیر و ارفاقی
کلبه بیرون زدن. هوا هنوز ابری بود و زمین بخاطر بارون شدید دیشب حسابی گل شده بود. هوای گرفته 

ی دل نشینی بود و سرماش تا عمق وجود آدم نفوذ می کرد. اوالی زمستون بود و فکر نمی کردم سرما 

اعالم کنهبا این شدت به حضورش رو  . 

بچه ها طبق معمول مشغول تمرین و مبارزه بودن ولی راشا به من اجازه نمی داد زیاد فعالیت کنم. هر 
چقدر هم دلیلش رو می پرسیدم جواب قانع کننده ای ازش نمی شنیدم. من هم از فرصت استفاده کردم 
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صتی بهتر از این که خودش ومشغول تماشای سامان و تمرینای سختی که به بچه ها می داد شدم. چه فر

 .هم مشغول بود و متوجه نمی شد هر لحظه توسط نگاه بی تابم شکار میشه

باالخره بعد از دو ساعت بکوب تمرین کردن اونم از نوع طاقت فرساش، سامان رضایت داد و وقت 
نن استراحت اعالم کرد. بچه ها خیلی سعی می کردن حال زارشون رو پشت چهره ی جدیشون پنهون ک

  .ولی من کامال درکشون می کردن. نظیر این تمرینا رو از وقتی اومده بودم این جا ندیده بود

 

 :فریبرز در حالی که در جاهای ریزی می زد تا بدنش رو هم چنان گرم نگه داره، گفت

 میگم جناب سرگرد؟  -

 .سامان برگشت و بدون حرف نگاهش کرد که فریبرز ادامه داد

ا حاال کسی نتونسته با یه نتیجه ی خوب خانم نیک پندار رو ببره؟می دونستین ت  -  

با این سوال عجیبش ابروهام باال پرید و نگاهم رو روی سامان نگه داشتم که جوابش رو بشنوم. بدون این 

 :که تغییری تو حالتش ایجاد بکنه با لحن جدیش گفت

کنن ایشون خیلی وقته تو زمینه ی ورزش های رزمی فعالیت می  - . 

 :فریبرز نگاهش رو که برقی از شیطنت داشت به بهروز انداخت و بعد چند لحظه گفت

 میگم چطوره شما طلسمشون رو بشکنید؟  -

 با این حرف فریبرز به سرحد تعجب و بهت رسیدم. این دیگه چه پیشنهادی بود؟

که اعتنایی به حرف فریبرز و یا من بکنه، رو به همه گفتسامان بدون این : 

 .دقیقه دیگه تمرینا از سر گرفته میشه ۱۰ -

زد، گفتاین بار بهروز شهامت به خرج داد و با لحنی که شیطنت درش موج می : 

 .برای یه مبارزه کافیه -

که رو به روشون ایستاده بود، گفتدارن، در حالیسامان که دید دست از سرش بر نمی : 

هااالن وقتش نیست بچه - . 

تایم استراحته؟ مگه نه جناب سروان؟ -فریبرز  

ش گرفته سری تکون داد و چیزی نگفتکه مشخص بود، خندهو نگاهشو به راشا دوخت. راشا درحالی . 
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شدم که باالخره بعد از چند دقیقه تونستن رضایت سامان رو بگیرن و من هم که ظاهرا اصال دیده نمی

 .بخوان نظری ازم بپرسن

تونستم به این پیشنهاد رو داده تو دلم بلبشو به پا شده بود. شاید چون بدون واهمه می از وقتی فریبرز
سامان نزدیک بشم یا دلم که فقط منتظر یه بهون بود تا به سمتش پر بکشه، االن این بهونه رو پیدا کرده 

 .بود

در برابر سرما ازم  تونستم با کاپشن مبارزه کنم. هیجانی هم که بهم دست داده بود مثل یه عایقنمی

دید حسش کنمکرد و اجازه نمیمحافظت می . 

کاپشنم رو روی سکوی جلوی کلبه انداختم و با قلبی که دیوونه وار تپش داشت، به سمت سامان که رو به 
ها تو محیط بازی که ایجاد کرده بودن ایستاده بود، رفتمروی بچه . 

شد؟ی کنم ولی مگه مینفس عمیقی کشیدم و سعی کردم ریتم قلبم رو عاد  

سرم رو باال آوردم و نگاهم تو نگاه سامان قفل شد. هم چنان مملو از اخم بود و حتی با وجود اتفاق  

شدای تغییر تو طرز نگاهش حس نمیدیشب، ذره . 

شدم. بخاطر همین به سمتش خیز برداشتم و مبارزمون شروع کردم، رسوا میتر از این تعلل میاگه بیش

 .شد

های سامان اولین مشتش که روی پهلوم فرود اومد نفسم گرفت. اونجا بود که فهمیدم دیگه از مالیمتبا 
خبری نیست و هر چی که هست، جدیته. اخمامو تو هم کشیدم و من هم حرکات و ضرباتم رو سریع تر و 

تر کردممحکم .  

سمت عقب برداشت. سرشو بلند ی سینش زدم که قدمی به ی محکمی به قفسهپام رو آوردم باال و ضربه
های محکمش رو ور شد و مشتکرد و نگاه مملو از اخمش رو بهم دوخت. بدون فوت وقت به سمتم حمله

به سمتم نشونه گرفت که من هم بدون درنگ شروع به دفاع کردم. وقتی دیدم اگه با این رویه پیش بروم 
باال آوردم که به گردنش ضربه بزنم، غافل از  امکان داره ببازم، طی یه حرکت ناگهانی چرخیدم و پامو

 .این که زمین زیر پام مملو از گله و امکان سر خوردنم وجود داره

که ضربم با گردن سامان اصابت کنه زیر پام خالی شد و بین زمین هوا معلق شدم. چشمام درشت قبل این

م دادشده بود و صدایی ازم در نمیومد که طبق معمول، دستای ناجیم نجات . 

بین زمین و هوا معلق بودم که دستای سامان دور کمرم تنیده شد و بین زمین و هوا نجاتم داد. صاف 
ایستادم و دستم رو که خیلی غیرارادی برای حفظ تعادلم آستین سامان رو چنگ زده بود، رها کردم و 

کی چند لحظه پیش بود کم بدون این که واکنش یا حرف اضافی بزنم، چرخیدم و با قلبی که به خاطر نزدی
مونده بود سینه م رو بشکافه، همون فن رو دوباره روش اجرا کردم که این بار به خاطر عدم تمرکزی 

دونم چرا تو رفتارش دیدم، پام مستقیما با گردنش اصابت کرد. سامان هم وقتی دید قدرتم رو که نمی
یک هاش رو باال برد. نزدیک یه ربع فقط طعم کنم، دوز تکنبیشتر کردم و بیش تر از قبل دارم تالش می

مشت و لگدهای سامان رو چشیدم و هر وقت هم که می تونستم از زیر دستش در برم، جوابش رو می 
 .دادم
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دلم نمی خواست این مبارزه تموم بشه. با همه ی سختی ها و از نفس افتادناش دلم می خواست ادامه 
د که می تونستم مهر سکوت روی لب های عقلم بزنم و به دلم داشته باشه چون فقط تو این موقعیت بو

اجازه بدم هر چقدر که می خواد تو هوای سامان پرسه بزنه. فقط تو این موقعیت بود که با یه بهونه می 
تونستم به سامان نزدیک بشم و در مواقع دیگه، هر نزدیکی مغایر با عقل و منطقم. نزدیکی به سامان با 

یل شده که دل خواه دلم بود و عقلم هم مخالفتی نمی تونست بکنهیه بهونه ی تحم . 

با ایستادن سامان، من هم سرجام ایستادم که نفس عمیقی کشید و بدون این که نگاهی به من بکنه رو کرد 
 :سمت بچه ها و گفت

 .دقیقه از موقع مقرر برای تمرینتون می گذره. شروع کنید 5  -

ود و داشت فیلم اکشن می دید، گفتفریبرز که انگار تو سینما ب : 

 !ولی مبارزه که تموم نشده  -

 :سامان با این حرف نگاه جدیش رو حواله ی فریبرز کرد و جواب داد

کشه؟کدوم مبارزه ای بیش از یه ربع طول می  -  

بعد از این حرف فریبرز و دیدن روی جدیش، بچه ها بلند شدن و به صف ایستادن که سامان بلند طوری 
 :که همه بشنون، گفت

تکنیک های ترکیبی خانم نیک پندار رو دیدید. همه ی این تکنیک ها رو دونه دونه ازتون می خوام.   -

 .شروع کنید

بچه ها بالفاصله مشغول شدن و من و سامان و راشا هم به کارشون نظارت می کردیم. جدیتی که سامان 
یتی که بچه ها که هیچ، گاهی وقت ها من رو هم می در حین کار داشت رو فوق العاده دوست داشتم. جد

ساخت که قابل احترام بود و معتمد، که ترسوند. جدیت، صالبت، اقتدار؛ همه ی اینا فردی رو ازش می
کسی از بچه ها نمی تونست تخطی کنه و همه با هم، به کوچک ترین حرفش گوش می دادن و همه رو 

ویژگی ها دیده بودم. ویژگی هایی که به راحتی دل می برد و  اطاعت می کردن. کم تر کسی رو با این
 من چطور می تونستم از دلم انتظار عاشق شدن نداشته باشم؟

〰〰〰〰〰 

موقع ناهار از طریق بی سیمی که همیشه همراه سامان بود بهش اطالع دادن که جو هوا هم چنان تا چند 
ا پایان این وضعیت تو پناهگاه باشن. اردوگاهی هم روز دیگه به این وضع باقی می مونه و بچه ها باید ت

که سرنوشتش از دیروز نامعلوم بود، توسط نیروهای مخصوصی که فرستاده بودن ایمن شده بود و 

 .کارهای الزم برای استحکام و آسیب ندینشون انجام شده بود

ودشون می کردن، آمادگی برنامه ی تیراندازی عصر هم چنان پا برجا بود و بچه ها با پذیرایی که از خ
الزم رو برنامه ی عصر کسب می کردن. راس ساعت مقرر تمرین های عصر، سامان اعالم کرد که 

همه بیرون کلبه به صف و آماده باشن تا به سمت محوطه ی مخصوص تیراندازی بریم. خبری از باد و 

  .بارون دیروز نبود ولی هوا هم چنان سرد بود و بدقلقی می کرد
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یدن به محوطه چند نفر از بچه ها که انگار از قبل هماهنگ شده بودن، بالفاصله شروع کردن از با رس
کوله های بزرگشون، یه سری لباس و تفنگ مخصوص در آوردن. گوشه ای کنار راشا ایستاده بودم و 

رف کارهاشون رو تماشا می کردن که یه سری جلیقه ی سفید یه طرف و یه سری جلیقه ی آبی هم یک ط

  .چیدن و کنار رفتن

بچه ها به صف ایستاده بودن و من و سامان و راشا و البته لباس ها و تفنگ ها مقابلشون قرار گرفته 

 .بودیم. کنجکاو بودم که امروز چه برنامه ای تدارک دیدن که لوازمش با همیشه فرق داره

 :سامان با قدم بلندی که برداشت خودش رو از من و راشا جدا کرد و رو به همه گفت

 !خب همین طور که از ظواهر امر مشخصه، برنامه ی امروز متفاوته  -

 :نگاهی کلی به جمع انداخت و ادامه داد

ند و خانم برنامه ی امروز پینت باله. در دو گروه، گروه بندی شدید. گروه من و گروه سروان ارجم  -
نیک پندار. این تمرین برای باالبردن تمرکز و دقتتون در هدف گیری اشخاص و درگیری های گسترده 

 .است. دقت کنید که هر گروهی که بازنده باشه، تنبیه سختی در انتظارشه

ذ و به دنبالش به یکی از بچه ها اشاره کرد که سریع به سمت سامان اومد و کنارش ایستاد و از روی کاغ
کوچیکی که در دست داشت، شروع کرد به اعالم گروه بندی ها. گروه بندی که من و راشا سرگروه یه 

تیمش بودیم و سامان هم سرگروه تیم مقابلمون. باید رو در روی هم می ایستادیم و بهترین موقعیت بود که 
شمپیشرفتم رو در تیراندازی که سامان بهش بی اعتنایی نشون می داد، به رخش بک . 

جلیقه ی آبیم رو پوشیدم و تفنگم رو در دست گرفتم. هیجان داشتم و دلم می خواست سریع مسابقه آغاز 
بشه. نگاهی به سامان انداختم که تو جلیقه ی سفیدش می درخشید و مشغول هماهنگی با اعضا بود. 

ارم. هر کار و لبخندی روی لبم نقش بست. کار مشترکی رو که سامان هم درش حضور داره رو دوست د
 .چیزی که نشونه ای از حضور سامان داشته باشه دل چسبه

صف مقابل هم ایستادن و فریبرز و چند نفر دیگه مشغول  با اعالم آماده باش سامان، هر دو گروه به 
کری خوندن برای هم شدن که با اومدن سامان سکوت کردن. سامان مقابلم ایستاد و قبل از این که شروع 

و اعالم کنه نگاهی بهم انداخت. نگاهی که نافذ و اخم آلود بود و باعث شد ضربان قلبم سر به مسابقه ر
 .فلک بکشه و سرم رو پایین بندازم

با شروع مسابقه، بچه ها بین درخت ها پراکنده شدن و هر کسی دنبال یه جای مخصوص برای خودش 
زرگی پنهان شدم. آروم از باالی بوته ها گشت. خودم رو بین درخت ها گم و گور کردم و پشت بوته ی ب

 .سرک کشیدم ببینم کسی از تیم مقابل رویت میشه یا نه که کسی جز هم تیمی خودم رو ندیدم

فایده بود چون کسی از تیم مقابل درش حضور نداشت. کمی جا به جا شدم و موندن تو اون قسمت بی
یم مقابل، لبخند خبیثی روی لبهام نقش بست پشت درخت قطوری سنگر گرفتم. با دیدن یکی از اعضای ت

گشید تا حریفش رو پیدا و سر تفنگم رو به سمتش نشونه رفتم. حواسش بهم نبود و بین درختها سرک می

 :کنه. در حالی که با دقت هدف قرار می دادمش، زیر لب گفتم

 !برو به دیارباقی شاگرد محترم -
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جلیقش به جا موند. سریع پشت درخت پنهان شدم که اگه از  یو با شلیکی که کردم رد گلوله، روی سینه

هاش اون اطراف حضور داشتن، متوجه من نشنهم تیمی .  

ها قرار بعد چند دقیقه شروع به جا به جایی کردم که همون لحظه نزدیک بود هدف شلیک یکی از بچه
شت. دیگه کسی اون اطراف ی پیش روم برداشتم، به خیر گذبگیرم که با خیز بلندی که به سمت بوته

ها رو صاف کنمی بچهنبود. کمی از اون قسمت دور تر شدم که حساب بقیه . 

کردن، حضورم رو های زیر پام هم با صدایی که ایجاد میداشتم و علفها قدم برمیبا احتیاط بین درخت

زدنفریاد می . 

هام رو تیز کردم. کشیدم و گوش خواستم قدمی جلوتر برم که صدایی متوقفم کرد. ابروهام رو درهم
تونستم متوجه بشم صدای چیهشد و نمیصدای ریزی توی فضا پخش می . 

سعی کردم رد صدا رو بگیرم. با این که صدای ضعیفی بود ولی غیرممکن نبود. تفنگم رو تو دست 
ی گاهم به صحنهی مقابلم، نداشتم که با کنار زدن شاخهراستم نگه داشته بودم و به سمت صدا قدم برمی

ای که باعث شد تفنگم رو روی زمین رها کنم و به سمتش بدومدردناک رو به روم افتاد. صحنه . 

کشیدم، گفتمکه دستم رو نوازش وار روی بدنش میکنارش روی زمین نشستم و درحالی : 

  عزیزم! گیر افتادی اینجا؟ -

رفته بود، انداختمنگاهی به دام آهنی که پای خرگوش سفید رو بین دندوناش گ .  

 !خدا خفشون کنه با این آزار و اذیتشون -

کرد؛ همون حرکت سرجاش ایستاده بود و هر از گاهی صدای ریزی از خودش تولید میخرگوش بی
کنه. دیدن این صحنه برای منی که کردم داره ناله میجا کشونده بود. حس میصدایی که من رو به این
بود چه برسه به خرگوش کوچیکی که توی دام گرفتار شده؟فقط بیننده بودم دردناک   

ای که به کل موضوع مسابقه و پینت بال رو از یاد برده بودم. االن تنها فکری که تو سرم بود و دغدغه

 .داشتم، نجات دادن این خرگوش ملوس بود

، خیلی! کلی زور دو طرف دام رو در دستم گرفتم و سعی کردم از هم بازشون کنم ولی خیلی محکم بود 

خورد؟ها از هم فاصله گرفتن که اون فاصله به چه دردم میزدم ولی فقط به اندازه یه سانت دهانه  

ی درمونده نگاهی به خرگوش آروم مقابلم که بهم چشم دوختت بود، انداختم دست از تقال کشیدم و با قیافه
 :و گفتم

رهخوحاال چیکار کنیم؟ خیلی سفته، اصال تکون نمی - . 

خواست زد. خیلی دلم میکرد و پلک میانتظار جواب گرفتن ازش نداشتم وقتی فقط مظلومانه نگاهم می

دادمفشردمش ولی اول باید از شر این تله نجاتش میگرفتم و میتو بغلم می . 



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

220 

 

نگاهم رو به امید پیدا کردن جسمی که بتونه کمکم کنه تو اطراف چرخوندم که روی چوبی که کمی اون 

  .ور تر و کنار یه درخت افتاده بود، ثابت موند

 :نگاهی به خرگوش انداختم و با لبخند گفتم

دمپیدا کردم. االن نجاتت می - . 

با دو به سمت چوب رفتم و برش داشتم. فشاری بهش وارد کردم. زیاد مقاوم نبود ولی امتحانش ضرری 
ها گذاشتم و بعد لبخندی که به خرگوش منتظرم زدم، شروع کردم به نداشت. سر چوب رو بین دندونه

ه شدن چوب، آه از ها ایجاد کنم که با صدای شکستای بین دندونهفشار وارد کردن به چوب تا بتونم فاصله

 .نهادم برخاست

ی ی چوب رو که از وسط نصف شده بودن جلوی صورتم گرفتم و خطاب به خرگوش با چهرهدو تکه
 :آویزون گفتم

 .شکست-

ها رو به سمتی پرتاب کردم و کنارش روی زمین نشستم. دستی روی بدن نرم و سفیدش کشیدم و چوب
 :گفتم

ت میدم. درسته خیلی محکم و مقاومه ولی مرگ که نیست چاره غصه نخوریا! خودم باالخره نجات -

 .نداشته باشه

، سریع به سمت صدا برگشتم که قامت سامان جلوی چشمام شدهایی که نزدیک میبا شنیدن صدای قدم

 .نقش بست

با دیدن من تو اون وضعیت که کنار خرگوش روی زمین نشسته بودم و دستم که روی بدنش ثابت مونده 
اخمی کرد و گفت بود، : 

کنی؟اینجا چی کار می -  

بدقلقی دل خودم، ضربان باالش، تند شدن ریتم نفسام، هیجان دیدنش، همه و همه رو کنار گذاشتم و 
نگاهی به خرگوشم انداختم. چه زود شد خرگوشم! وضعیت این خرگوش از وضعیت همیشه نابسامان من 

کرد به امید این که نجاتش ی شرک نگاهم میمثل گربهخرگوش ملوسی که فقط  تر بود. و زندگیم مهم
  .بدم

ی دو قدمیم ایستاده بود، انداختم و جواب دادمنگاهم رو به سامان که حاال تو فاصله : 

پاش تو تله گیر کرده. هر چقدر سعی کردم بیرون بیارمش موفق نشدم. خیلی سفت و محکمه و  -

هاش رو از هم باز کنمتونم دندونهنمی . 

با دقت به حرفم گوش داد و بعد از اتمام توضیحاتم، کنارم روی زمین نشست و دستی به سر خرگوش 
تری که نسبت به من کشید. سپس تله رو تو دست گرفت و سعی کرد از هم جدا کنه که بخاطر زور بیش
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یبی ازش تر باز شد ولی باز هم انقدری مناسب نبود که پای خرگوش بدون هیچ آسداشت، تله کمی بیش

خواستمبیرون بیاد و من این رو نمی . 

 :نگاهی به تله انداختم و گفتم

 .گفتم که! نمیشه حرکتش داد -

با حس سنگینی نگاهش سرم رو باال آوردم که چشمام تو نگاه نافذش گره خورد. چند لحظه خیره نگاهم 
 :کرد و گفت

 عادت داری همیشه زود پا پس بکشی و اعتراف کنی به شکست؟ -

که فرصت هیچ حرف و یا جوابی رو بهم بده از کنارم با این حرفش چهرم رنگ تعجب گرفت. بدون این

 .بلند شد و به سمت مسیر پشت سرم قدم برداشت

هنوز به جای خالیش خیره بودم و سعی داشتم حرفش رو حالجی کنم. منظورش از همیشه چی بود؟ من 
شد. هر چقدر که فکر صداش مدام توی سرم اکو می کی پا پس کشیدم؟ کجا اعتراف به شکست کردم؟

دونم این جملش چه حسی داشت که تونستم متوجه بشم منظورش از این جمله چی بوده؟ نمیکردم نمیمی
انقدر ذهنم رو به خودش مشغول و درگیر کرده بود. من کی زود پا پس کشیدم و اعتراف کردم به 

ومی بودم پس سامانشکست؟ تا جایی که یادم میاد دختری مقا ... 

ی نزدیکم به خودم اومدم و تکونی خوردم. سمت راستم نشسته بود و داشت با شنیدن صداش از فاصله
فایده کردم. روشی که من امتحانش کردم و بیها تنظیم میچوبی که توی دستش بود رو ال به الی دندونه

 .بود

تر باشه و گفتمکمی ازش فاصله گرفتم تا راحت : 

فایده بودال این کار رو کردم ولی بیقب - . 

شدچقدر دوست داشتم به جای این حرف، سوال " منظورت چی بود؟" روی زبونم جاری می . 

که نگاهم کنه در حین انجام کارش گفتبدون این  : 

 چرا؟-

 .خیلی مقاومه. چوب شکست  -

 :در حالی که بلند می شد جواب داد

 !استحکام چوب ها متفاوته  -

باالیی انداختم و چیزی نگفتم. اگه انقدر مطمئنه چه ایرادی داره امتحان کنه؟ صدای ریز خرگوش شونه 

 .سکوت جنگل رو می شکست. از بچه ها هم خبری نبود و معلوم نبود در چه حالن
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سامان فشاری به چوب وارد کرد که تو حرکت اول تقریبا به اندازه ی ضخامت پای خرگوش باز شد. با 

صحنه با خوش حالی نگاهم رو اول به به تله و بعد به خرگوش دوختم و گفتمدیدن این  : 

 .داره باز میشه  -

 :سامان بدون این که چیزی در جواب این حرفم بگه، قبل از این که دوباره حرکتش رو تکرار کنه، گفت

من یه بار دیگه این کار رو انجام میدم. به محض این که بین دندونه ها به اندازه ای که بشه پای   -
 .خرگوش رو بیرون آورد، سریع درش بیار

کمی خودم رو جلوتر کشیدم و سرم رو به عالمت "باشه" تکون دادم. سامان فشاری به چوب وارد کرد 
و گرفتم و با نهایت دقت که یه وقت آسیبی بهش وارد نشه، که دهانه ی تله باز شد. سریع پای خرگوش ر

 .بیرونش آوردم

 :با بیرون اومدن پاش، لبخند بزرگی زدم و در حالی که بغل کرده بودم و نوازشش می کردم، گفتم

 .دیدی گفتم نجاتت میدم؟ همه چی تموم شد  -

د برگشتم سمتش که دستی به و ضربه ی آرومی به بینیش زدم. وقتی دیدم صدایی از سامان در نمیا

 :لباساش کشید و با جدیت گفت

 .به اندازه ی کافی دیر کردی. باید بریم پیش بچه ها  -

باشه" ای گفتم و خرگوش به بغل از روی زمین بلند شدم. تازه متوجه گندی که به لباسام خورده بود، "
لوارم هنرنمایی می کردم. نگاهم شدم. شلوارم گلی بود و گل قهوه ای رنگ، قشنگ تو زمینه ی مشکی ش

با بیخیالی ازش گرفتم و به سامان دوختم. کاریه که شده، هر چقدر هم حرص بخورم نمی تونم االن  رو

 .به وضعیت اول برش گردونم

 :سامان که دید قصد ندارم خرگوش رو رها کنم، با اخم بین ابروهاش گفت

 چرا ولش نمی کنی؟  -

ختم و با تعجب پرسیدمابروهام رو واسش باال اندا : 

 چی رو؟  -

با سر به خرگوشی که تو بغلم آروم گرفته بود و مشغول تماشای اطراف بود، اشاره کرد. "آهان"ی گفتم 
 :و ادامه دادم

 .نمی خوام ولش کنم  -

 :قدمی به سمتم برداشت و گفت
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 یعنی چی؟  -

 :منم متقابال اخم کمرنگی کردم و گفتم

ی داشت سرش میومد؟ با این وضعیت چطور بذارم این جا بمونه؟ندیدی امروز چه بالی  -  

 :چند لحظه با ناباوری بهم نگاه کرد و گفت

این حیوون طبیعتش، زندگیش توی جنگله. تو نمی تونی این موضوع رو تغییر بدی و از محل   -

  .زندگیش جداش کنی

اگه امروز نمی دیدمش ممکن بود  طبیعتش اینه که به دست هر کسی شکار بشه و تو تله بیفته؟ من  -
فردا دیگه وجود نداشت. بعدشم این طفلک تو این سرما و باد و بارون اینجا یخ می زنه. نمی تونم بذارم 

 .اینجا بمونه

 اگه بچه داشته باشه چی؟ اونا منتظرشن. بدون مادرشون آسیب می بینن. تو این رو می خوای؟  -

م انداختم و با تخسی گفتمنگاهی به قد و قواره ی خرگوش سفید : 

 .این هنوز خودش بچه ست. بچه نداره. من خودم بزرگش می کنم  -

 :سامان که دید قصد ندارم از تصمیمی از که گرفتم کوتاه بیام، سری تکون داد و گفت

پیش بچه ها خیلی خب. حاال راه بیفت بریم   - . 

شم رو نوازش می کردم، به دنبالش راه و خودش جلوتر از من حرکت کرد و من هم در حالی که خرگو

 .افتادم

سوالی توی ذهنم رژه می رفت و نمی دونستم مطرح کنم یا نه. از جوابی که بهم می داد می ترسیدم یا 
به دریا زدم و با یه نفس عمیق، لب حتی از جوابی که ممکن نده و به حرفم بی اعتنایی کنه. ولی دلم رو 

 :باز کردم

 تو این جا چی کار می کردی؟  -

العملی نشون بده، چند لحظه مکث کرد و گفتکه عکسبدون این : 

کردم؟کار باید میچی -  

ی انرژیم با شنیدن این جوابش ته کشید. جواب سر باال؛ چیزی که ازش متنفر بودم و هیچ وقت همه

ای جز پیچوندن شخص مقابلت ندارهمنظور دیگه . 

شم دوختم و با ناراحتی که دوباره عود کرده بود، لب زدمنگاهم رو به خرگو : 
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میرمهمش تقصیر منه. دارم می - . 

که  دونم چه حکمتی بود کردم. نمیهای محکم و استوار مسیرش رو طی مینگاهی بهش انداختم که با قدم

اومدهر وقت نگاهم بهش میفتاد، بغضم تا لب مرز خودنمایی باال می .  

اعتنا بود و چه قدر این هام نقش بست. چقدر بیهام رو دید. لبخند تلخی رو لبم که اشکیاد دیشب افتاد
کشیدماعتناییش دنیام رو به آتیش میبی . 

یه صدایی از اعماق وجودم تشر زد: چه انتظاری ازش داری؟ انتظار داری بیاد اشکات رو پاک کنه و 
به چه امیدی ازش انتظار داری مقابل ناراحتی تو بشه مرهم دلت؟ بیاد دلش رو دو دستی تقدیمت کنه؟ 

جنبت رو دادی رفت و االن داری واکنش نشون بده؟ مگه عاشقته؟ مگه واسش مهمی؟ این تویی که دل بی
زنی. اون که خودشه، چیزی که همیشه بود و تغییری نکرده. اصال چرا باید تغییر تو درد دست و پا می

بهت نداره و انتظاراتش رو کنترل کنه. سامان هیچ حسی بهت نداره  کنه؟ به دلت بفهمون که اون حسی

 .که بنا بر اون احساس، به حاالتت واکنش نشون بده

زد و باید هام باال اومد. حرفای منطقم بود. چیزی بود که عقلم فریاد میی پلکاشک تا پشت پرده
. باید به این دل لعنتی حالی کنم که جور شنیدم. حقیقت جز این نبود و از ازل، حقیقت تلخ بوده و هستمی

ای داره برای کسی زنه و هر خواستهعاشق شدن اون رو سامان نباید پس بده و نمیده. که هر سازی می

کشوندش. همین و بسمهم نیست. که عاشقیش فقط به تباهی می . 

ذاشتم. اش در میون میزدم و هر دردی که داشتم باهخرگوشم رو تو بغلم فشردم. تو دلم باهاش حرف می
چی بهتر از یه گوش شنوا که به حرفات گوش بده. مهم نیست اون گوش متعلق به انسان باشه یا حیوان. 

تونی با های دلت رو به زبون بیاری و انبارشون نکنی. که میده تا نگفتهمهم اینه که در سکوت اجازه می
ا سرزنشی که ممکنه به دنبال حرفات بیاد، خیال راحت حرفات رو بهش بزنی و از تمسخر بعدش و ی

 .ایمنی

ای که گرفتارش شدم، چه نعمت بزرگی بهم عطا ی ریزی روی سر خرگوش زدم. تو این دنیای تیرهبوسه
 .شده

ها رو جلیقه به تن که هر کدوم یه گوشه نشسته بودن، دیدمبه محوطه مربوط به تمرین که رسیدیم بچه . 

کردمدونستم اصال چند وقته وقتم رو با خرگوشم سپری میبود و من نمی ظاهرا مسابقشون تموم شده . 

هیچ ها با دیدن من و سامان سریع کنار هم به صف و طبق گروه بندیشون ایستادن. من و سامان هم بیبچه

 .حرفی از بین صفشون گذشتیم و مقابلشون ایستادیم

گفتسامان رو کرد سمت راشا که سمت راستش ایستاده بود و  : 

 خب نتیجه؟ -

ها انداخت و گفتراشا نگاهی به بچه : 

 .گروه آبی بازنده -
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 .چپ چپ نگاهی به تیمون که گل کاشته بودن و باخته بودن انداختم که صدای سامان به گوشم خورد

 .تنبیه اول، کالغ پر -

و ازشون جدا شدن. به محض این حرف سامان گروه سفید با حالت پیروزمندانه نگاهی به تیم آبی انداختن 

ریختتر از همه کرم میاین وسط فریبرز که تو گروه سامان بود بیش . 

ورتر قرار داشت نشستم و ی درختی که کمی اونها ازشون فاصله گرفتم و روی کندهبا شروع تنبیه بچه
 .سرگرم ور رفتن با خرگوشم شدم

*** 

یع و پشت سر هم خودشون رو به تن های داخل شومینه و قطرات بارون که سرصدای سوختن هیزم

دادای بهت هدیه نمیکوبوندن، سمفونی نابی رو خلق کرده بود که جز آرامش چیز دیگهشیشه می . 

که رو کاناپه نشسته بودم و خرگوشم رو تو بغل گرفته بودم، از پنجره نگاهی به هوای گرفته و درحالی

ردهطوفانی عصر انداخته بودم که برناممون رو کنسل ک . 

شنید ی دیگه باید میترسید و آروم و قرار نداشت. هراس داشت از حرفایی که چند لحظهلرزید. میدلم می
هاش. دیگه بس بود هر چقدر تعلل کرده بودم. دیگه جونی واسم نمونده بود که شد کابوس لحظهو می

ی کردم، هیچ چیز به اندارهمیچنان تو این وضعیت بالتکلیفی سیر کنم. باید تکلیفم رو روشن بخوام هم
خواستم به این وضعیت پایان بدم و با حقیقت تلخ تونست حالم رو خراب کنه و من، میبالتکلیفی نمی

زندگیم رو به رو بشم. فقط یه حالت داشت، شنیدن یه خبر ناگوار. جز این چیزی نبود و وقتی 
یدم تا طبق اون برای وضعیت اسفناکم تصمیم فهمدونستمش تعلل دیگه جایز نبود. باید آیندم رو میمی

کردمگرفتم، تا طبق اون تکلیف عاشقی دلم رو روشن میمی .  

ها مشغول انجام کاری بودن، چرخوندم. سامان و راشا نگاهم رو دور تا دور کلبه که تو هر قسمتش، بچه
که از جمع  دونستم موضوع صحبتشون چیهتوی آشپزخونه با هم مشغول صحبت بودن و من نمی

 .دورشون کرده

سمت آشپزخونه به راه افتادمچنان در آغوشم نگه داشته بودم، بهکه خرگوشم رو همدرحالی . 

دیگه به این موضوع عادت کرده بودم که هر چقدر فاصلم با سامان کم باشه، همون اندازه ضربان قلبم 

ی جهان بود که قلب من تصویبش کردره و این، قانون نانوشتهباال می . 

هام، حرفشون قطع شد و نگاه هردوشون برگشت روموارد آشپزخونه شدم که با صدای قدم . 

کردم اعتنایی به بودن سامان نکنم رو به راشا گفتمکه سعی میو درحالیآب دهانم رو قورت دادم  : 

تونم چند لحظه وقتت رو بگیرم؟می -  

گفت "بسیار خب" از آشپزخونه که میراشا با شنیدن حرفم نگاهی به سامان و انداخت و بعد در حالی

 .بیرون رفت و من هم به دنبالش
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شد اما این کلبه واسم خفقان این هوا حماقت محض محسوب می دونم هوا سرد بود و بیرون بودن تومی
دونستم چطوری به زبون آور بود و نیاز به هوای آزاد برای گفتن حرفام داشتم. حرفایی که هنوز نمی

 .بیارم

راشا بدون مخالفت با تصمیمم که ازش خواستم بیرون کلبه با هم حرف بزنیم، راهش رو به سمت در کج 

ر سکوت، پشت سرش از کلبه خارج شدمکرد و من هم د . 

ای افتاد. اما این لرز به خاطر سوز سرد هوا نبود، به خاطر واهمهوزید و لرز به تنم میباد سردی می
شد و هوای سرد بیرون رو حس نکنم و د که باعث میهای راشا داشتم. این بوبود که از حرفا و جواب

چنان شیش و هشت بزنهقلبم هم . 

دونستم حرفام رو از که نگاهم قفل تن سفید خرگوش بود نمیتر ایستاده بودم و درحالیراشا عقبقدمی از 

 .کجا شروع کنم

سمتم برگشت و گفتراشا وقتی سکوتم رو که حاال طوالنی شده بود دید، به : 

خوای حرف بزنی؟نمی -  

تصویر روزی که همین  آب دهانم رو قورت دادم و نگاهم رو بهش دوختم اما به جای چشمای راشا،
هام نقش بست. کاش هنوز هم اون بود، حرف زدن با اون سواال رو از سامان پرسیدم جلوی چشم

تر از حرف معتمدترین مردم دنیاتر از حرف زدن با کل دنیا بود و حرفاش، قابل اطمینانراحت . 

و از کجا باید شروع کنم دونستم چطورکردم نمینگاهم رو به چشمای راشا دوختم ولی هر چی فکر می . 

 :راشا با دیدن تعللم گفت

 چیزی شده؟ -

ای که گفتم تمومش کردم این همه دودلی رودلم رو به دریا زدم و با جمله . 

 حکم سه سال دزدی چیه؟ -

ی عجیب ناگهانیم نگاهش اول رنگ تعجب گرفت ولی چند لحظه بعد دوباره به حالت با شنیدن این جمله
ی اخمی که بیا ابروهاش شکل گرفته عالوهعادی برگشت، ب . 

پرسیدی؟چین سوال میچرا هم -  

دونم چرا دوباره بهم ریختم. شاید چون دیگه تحمل صبرکردن و به جون سوال بدی نپرسید ولی نمی

 .خریدن این درد رو نداشتم

 .با لحنی که آروم نبود، جواب دادم

رو بشم؟ هاش رو بهچرا نداره. حق من نیست که بدونم؟ نباید با -  
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 :سرش رو به عالمت تائید تکون داد و گفت

 .چرا، حق داری -

کردم، پرسیدمقدمی بهش نزدیک شدم و رو به روش ایستادم. درحالی که بهش نگاه می : 

شه؟میحکمش چی -  

بستگی به نوع سرقتش داره -راشا . 

 :سرم رو با کالفگی تکون دادم و گفتم

 .تعزیری -

چند بار؟ -راشا  

ای مکث کردم و گفتملحظه : 

 .دوازده -

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

 خب بستگی داره روز بوده یا شب؟ مسلحانه بوده یا نه؟ -

 :سرم رو به عالمت منفی تکون دادم و گفتم

 .مسلحانه نبود و تو شب -

 :راشا چند لحظه نگاهم کرد و با لحن مستاصلی گفت

 ...سابقه کیفری -

م و بین حرفش پریدمسرم رو تکون داد . 

 .نه -

 :سرش رو باال پایین کرد و گفت

ها پشت سرهم بوده؟سرقت -  

 .نه، چند ماهی بینشون فاصله افتاده -

قراری پرسیدموقتی سکوتش رو دیدم با بی : 
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 خب؟ چی میشه؟ -

 :سرش رو تکون داد و گفت

زنمحکم قاضی اصله نه چیزی که من حدس می - . 

متابی مشهودی گفتبا بی : 

خوام یه حدودی ازش بدونمباشه ولی االن می - . 

قرارم تو چشماش زل زده بودم که باالخره لب باز کردبا نگاه بی : 

 .سه سال اما این حدس احتمالیه و بستگی به نظر قاضی و مدارک پرونده داره -

راشا گرفتم  با شنیدن این حرف احساس کردم هر چی حس تو بدنم بود یک دفعه خارج شد. نگاهم رو از
و آب دهانم رو قورت دادم. دستم رو نامحسوس به ستون جلوی کلبه گرفتم و سعی کردم تعادلم رو حفظ 

تونه حرف راشا رو هضم کنه و به شم و مغزم نمیکردم از درون دارم متالشی میکنم. احساس می

 .خوردم بده

ندیدن آزادی؟سه سال؟ سه سال دوری از سامان؟ سه سال ندیدن سامان؟ سه سال   

ی اینا حقمه و قبولشون دارم و واسشون آماده بودم اما این شرایط داره دنیام رو ویرون حقمه، همه
زد، چون احساسم مال کنه. من قبال آماده بودم چون سامانی وجود نداشت، چون دلم شیش و هشت نمیمی

رو ندارم چی کار که تحمل دوریشخودم بود، چوت فقط خودم بودم و خودم اما االن چی؟ من با سامانی 
ی دنیام ارجعیت داره چه کار کنم؟ من با قلبی که به محض کنم؟ من با سامانی که االن نسبت به همه

کار کنم؟زنه چیندیدن سامان، یکی در میون می  

افذش های کمرنگ راشا و نگاه نکنه. نگاه گنگم رو باال آوردم و به اخمکردم بدنم داره یخ میاحساس می

 :دوختم. وفتی متوجه نگاهم شد، گفت

ای که داشتم گفتم. نظر اصلی، نظر قاضیگفتم که سه سال احتمالیه. من بنابر تجربه - ... 

های درهمش ظاهر شدبا صدای باز شدن در، نگاه دردناکم رو به قاب در دوختم که سامان با اخم . 

جنگیدم تا ازش جدا بشمسی که باید با قلبم میصدای بارون مثل یه موسیقی غمناک بود و سامان هم، ک  . 

  .قدمی جلوتر اومد و نگاهش رو بین من و راشا چرخوند

کردم همین حاال باید ترکش کنم. انگار کسی قلبم رو تو مشتش کردم، احساس میمی تنگی احساس دل
طور داشت بهم فشار میومدکرد که اینتر میفشرد و دنیام رو تنگمی . 

ی حضور ناگهانی سامان شد چشمایی که از اشک لبریز شدن و سامانی که برای دومین بار متوجه نتیجه

 .اشکام شد
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سریع سرم رو پایین انداختم و خواستم از کنارش رد شم و برم داخل کلبه که دستش رو از روی دستگیره 

  .در برنداشت

شد، گفتمرزش صدام بیشتر میشد و تالشی که برای لتر میبا بغضی که هر لحظه بزرگ  : 

خوام برم داخلمی - . 

جا زار بزنم. سرمو باال آوردم و مستقیم به خواست همونچندلحظه گذشت ولی تکوتی نخورد. دلم می
 :چشمای نافذش که بهم دوخته شده بود، نگاه کرد و محکم گفتم

خوام برم داخلمی - . 

ی مکث کرد و بعد، کنار کشید و راه رو واسم باز کرد. اتر در هم رفت. لحظهاخماش با دیدن چهرم بیش

ها و وضعیت رو به روم، کم مونده بود اشکم جاری شهبا قدمای بلند وارد کلبه شدم که با دیدن بچه . 

کار کنم؟خوام، با وضعیت حاکم چیمن یه محیط آروم می  

در ورودی که به سمت پشت کلبه  ی رو به رو بهکه نگاهی به کسی بندازم، رفتم و پشت پنجرهبدون این

شد، ایستادمباز می . 

ی پنجره گذاشتم و خودم کنارش ایستادمخرگوشم رو روی لبه .  

ی آروم و دوست داشتنیش لبخند تلخی روی لبم نشستنگاهی بهش انداختم که با دیدن چهره . 

کندماز این دوست کوچولوی چندروزم هم باید دل می . 

کرد، دوختمترش میروم که بارون پاک نگاهم رو به جنگل رو به . 

ترین چیز زندگیت هم واست دردناک میشه؛ فهمی جدایی از کوچیکتو موقعیت من که باشی اون وقت می

ی زندگیمه دل بکنم؟ترین! اون وقت من چطور از سامان که همهکوچک  

تر خوام فاصله بیشکنم. هر چی میکردم با دوری ازش فراموشش میچه خوش خیال بودم که فکر می
دار بود، االن واسم حکم یه ای که قبال واسم مضحک و خندهتر میشه. عشق یه طرفهی دلم کمشه، فاصله

 .شکنجه رو داره

با صدای باز شدن در، ناخوداگاه به سمتش برگشتم که سامان و راشا رو درحال وارد شدن دیدم. اخمای 

کردمایی میی صورتش هنرندرهم سامان بدجور رو صفحه . 

ای نگاهم با نگاهش تالقی کرد که سریع ازش رو گرفتم و به سمت پنجره برگشتمبرای لحظه . 

باختگی تونه بدون هیچ دلدونم کی. خوش به حال دلسا. میکردم اما نمیباید این وضعیت رو تمومش می
ی سیاهش رو جبران کنه ولی من چی؟بره تا گذشته  
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لی آیندم تو سیاهی مطلق فرو میرهکنم وگذشتم رو جبران می . 

دونم چقدر بود که پشت این پنجره ایستاده بودم با تاریک شدن هوا، آقا سید بساط شام رو ردیف کرد. نمی

دریغ کرده بود زنم ولی خورشید پرتوهاش رو هر چند ضعیف، از زمینو تو گذشته و آیندم پرسه می . 

ی کار رو گرفتن تا سفره چیده شهها یه گوشهدوم از بچهی طویل شام روی زمین پهن شد و هر کسفره . 

ای پشت بهشون نشستم و خرگوشم رو روی میز گذاشتم که هیچ میلی به خوردن غذا نداشتم. روی کاناپه
 .صدای آقاسید به گوشم خورد

 .خانم نیک پندار، بفرمایید سر سفره -

ه سمتش برگردمتمام سعیم رو کردم تا لبخند روی لبم زورکی نباشه و ب . 

 .دستتون دردنکنه آقاسید! سیرم، میل ندارم -

ولی اینجوری که نمیشه -آقاسید . 

 :برای تموم کردن بحث گفتم

خورمچرا. هر وقت گرسنم شد می - . 

  .انگار حرفم خیالش رو راحت کرد که "هر طور راحتین"ی گفت و مشغول غذا شد

 .نگاهم به سامان که کنار فریبرز نشسته بود و مشغول غذاش بود، افتاد

که من دارم جون میدم. جون میدم بخاطر از دست دادنشخیاله در حالیچقدر راحت و بی . 

**** 

کمرم رو به کابینت تکیه داده بودم و دست به سینه خرگوشم رو که مشغول آب خوردن بود تماشا 
کردممی . 

تونست کمی بخش بود و این، تنها چیزی بود که میداد، دیدن حرکاتش واسم لذتامش میکارهاش بهم آر

 .حواسم رو از وادی سامان و عشقش دور کنه

 .نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو به دیوار چوبی پیش روم دوختم

شون تاثیر ها بیرون از کلبه بودن. این سرما و بارونی که به تازگی بند اومده بود ظاهرا روی مخبچه
گذاشته بود که این سرما رو به جون خریده بودن و به امید گرمای آتیش، بیرون از کلبه دور هم جمع شده 

 .بودن
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ی بودن تو یه جمع شلوغ رو دوست داشتم کنارشون باشم. جمعشون صمیمیه و لذت بخش ولی حوصله
تر داشت و به افکارم بیشدادم. سکوت واست حکم آرامش مطلق رو نداشتم. تنهایی رو ترجیح می

دادی خودنمایی میاجازه . 

رو از نظر که داخل کلبهحالیبا شنیدن صدای در، از باالی اپنی سرکی کشیدم که سامان رو در

گذروند دیدممی . 

ای که فقط من و اون رو در خودش جا داده بودجنبه شد، مخصوصا از تنهایی و کلبهدوباره دلم بی . 

داشتقدم برمی به سمت آشپزخونه .  

خرگوشم رو از باالی کابینت برداشتم و به سمت ورودی آشپزخونه عقب گرد کردم که سامان تو ورودی 

 .ظاهر شد

زد. سرم رو پایین انداختم و خواستم از کنارش رد شم که کوبید و دست و پا میقلبم محکم می
ترین حرکتی نکردکوچک .  

ه، صدای جدیش رو شنیدمکه فرصت اعتراضی بهم بدقبل از این . 

ها بیرون منتظرتنبچه - . 

ها منتظرم بودن و بودن و نبودنم فرقی به حالش نداشتچقدر واسم زجرآور بود که فقط بچه . 

کرد، گفتمدونم چرا موقع رویارویی با سامان خودنمایی میبا لحن تلخی که نمی : 

 .بگو منتظر نباشن -

کرد، گفتو همونطور که نگاهم میاخم پررنگی بین ابروهاش خط انداخت  : 

شه همه باید در اون حضور داشته باشن؟هنوز متوجه نشدی وقتی جمعی تشکیل می -  

تابی لونه کرده تو قلبم داشتپوزخندی که روی لبام نقش بست تضاد عجیبی با بی . 

 چرا اون وقت؟ اینم جز قوانین اردوگاهتونه؟ -

ی چشمام کرد و بعد گفتای فقط نگاه نافذش رو حوالهچندلحظه : 

کنی؟با کی داری لج می -  

کرد. با اخم گفتمحرفش عصبیم کرد. دیدنش و نداشتنش عصبیم می : 

ی کارهای من رو لج بازی بذاری؟چرا اصرار داری اسم همه -  
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پس این کارات چه معنی میده؟ -سامان  

  .دستی به صورتم کشیدم و نفسم رو با کالفگی فوت کردم

 :چندلحظه بعد نگاه وحشیم رو بهش دوختم و گفتم

خواستی بشنوی؟کنم. خوب شد؟ همین رو میآره، آره دارم لج می -  

کنی؟با کی داری لج می -سامان  

 .صدام به صورت غیرارادی باال رفت و اعصاب متشنجم خودشون رو در قالب کلمات نشون دادن

کسی نباید رو حرفت حرفی بزنه، با تویی که حرف اول و کنم. با تویی که با تو. دارم با تو لج می -
کنی هر حرفی بزنی، تونی به همه دستور بدی، با تویی که فکر میکنی میآخری، با تویی که فکر می

بینی و خودت. کنم که فقط خودت رو میبازی میهر دستوری بدی مو به مو باید انجام شه. دارم با تو لج

الم حلقه به گوش تو نیستم. منفهمیدی؟ من مثل بقیه غ  ... 

با گرفتار شدن بازوم تو دستش و شنیدن صدای تقریبا بلندش که برای متوقف کردنم باال رفته بود، ساکت 

 .شدم

 تو چت شده؟ -

 .بازوم رو با خشونت از دستش بیرون کشیدم و اشکایی که میومدن تا خودنمایی کنن رو پس زدم

 .دست به من نزن -

که مملو از اشک شد، از کنارش گذاشتم و با دو خودم رو به در ورودی رسوندمبا چشمایی  .  

به محض باز کردن هوا موجی از هوای سرد به سمتم هجوم آورد. خرگوشم رو تو بغل فشردم و بدون 
خوردن، به سمت راست کلبه راه ها که دور آتیش حلقه زده بودن و چای داغ آتیشی میتوجه به بچه

 .افتادم

ی دم رو بین درختا گم و گور کردم و وقتی خیالم بابت فاصلم با کلبه راحت شد، به بغضم اجازهخو

 .ترکیدن دادم

های اشک بشه و از انگار بغض بزرگ کنج گلوم فقط منتظر چراغ سبز از من بود تا تبدیل به گوله
دیدم و ب جایی رو نمیزدم. تو سیاهی شچشمام جاری بشه. دستم رو جلوی دهنم گرفته بودم و زار می

کردم، نبودممتوجه مسیری که توش حرکت می . 

چکید. نفس کم آورده بودم. دستم رو از روی شد و روی پیرهنم میسیالب اشکم از روی دستم جاری می

 .دهنم برداشتم که صدای هق هق محصور شده تو گلوم، سکوت فضا رو شکست

شده هدف بدخلقی های من؟ من لعنتی چم شده؟ سامان طفلک چیکار کرده که  
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 .انگار تازه به خودم اومده بودم و متوجه رفتار زشتم شده بودم

دادمسوی ماه، جلوی پام رو تو مسیر ناآشنای رو به روم تشخیص میرفتم و با نور کمبین درختا راه می . 

و یاد اون خواستم فرار کنم. از سامان و هر چی به اون مربوط میشه. از سامان و هر چی من رمی

کنهندازه. از سامان و هرجایی که بودنش رو واسم تداعی میمی . 

ی اشک، درخت قطوری رو تشخیص دادم. به سمتش رفتم و نشستم و بهش تکیه زدماز پشت پرده . 

خرگوشم رو به خودم فشردم و نگاهم رو به اطراف چرخوندم. بین انبوهی از درختا قرار داشتم و بادی 
افتادمهای ترسناک میکرد. یاد فیلمزید، صدای خوفناکی تولید میوکه بینشون می . 

ای جاشو گرفتمی دیگهبا پشت دست اشکم رو پاک کردم و که قطره  . 

 .محیط ناآشنایی که توش قرار داشتم واسم مهم نبود

ای ی دیگهی چوبی جا مونده بود و هیچ نسخهکردم. آرامش من تو اون کلبهخواستم که پیدا نمیآرامش می

 .ازش وجود نداشت

 .دستی روی سر خرگوشم کشیدم و با هق هق و گریه شروع کردم به حرف زدن باهاش

های همیشگیم کالفه شدی ولی چیکار کنم؟ کسی دونم از شنیدن حرفای تکراری و غصهحالم بده. می -

 .رو جز تو ندارم که بشه گوش شنوام

 :آب بینیم رو باال کشیدم و گفتم

خوام اینجوری باشم ولی دارم بینی؟ دیوونه شدم. شدم یه آدم روانی، یه آدم بداخالق. بخدا من نمیمی -
شکنم. بسم نیست؟ من با این دل لعنتی چیکار کنم؟ من که خیلی کم میارم. زیر بار این همه غم دارم می

کنه؟های دنیا پس چرا تمومش نمیوقته شدم هدف بدبختی  

یدش چکیدهای سفاشکی روی پنبه . 

دونی. حاضرم کل زندگیم رو بدم و یه بحالت که یه حیوونی. که چیزی از دنیای آدما نمیخوش -
کنی به های این دنیا. آدم بودن درد داره، خیلی. هر وقت فکر می، بدون مشکالت و سختیگوش باشمخر

چنته دارم ولی من بینی نه، دنیا خط پایان بدتری هم در ته خط رسیدی، یه اتفاق ناگوارتری میفته و می
تونم ای رو نمیکنم رسیدم به اون ته خطی که همه ازش هراس دارن. هیچ بدبختی دیگهاالن حس می

 .تصور کنم که حال االنم جلوش کوچیک باشه

جوشیدی اشکم میسوخت و چشمهنگاهم رو به آسمون باالی سرم دوختم. چشمام می . 

گرفت، یه خواد نفسم رو بگیره. ولی کاش میه کرده و میکنم دنیا دستشو دور گردنم حلقاحساس می -
کنه که مرگ تدریجی رو تجربه کنم، که ذره ذره جون بدم و تو نمیدونی چقدر سخته که به کاری می

 .دست احساست کشته بشی
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 :نگاهم رو دوباره بهش دوختم و با هق هق و درموندگی گفتم

- خوام تمومش کنم این کابوس لعنتی رو ولی تموم دارم. میچیکار کنم؟ تو بهم بگو. بخدا دیگه طاقت ن
هام جریان داره، با بند بند وجودم عجین شده. چیکار کنم؟ از کی کمک بخوام؟ نمیشه. مثل خون تو رگ

فهمه روحم داره میمیره؟گیره؟ کی میکی تو این بلبشو دستم رو می  

ای زد تا چارهکردم و ذهنم به هر دری میگریه می و صدای بلند گریم با هوهوی باد آمیخته شد. بلند بلند

کنهپیدا کنه اما انگار بیرون اومدن از این باتالق رویاییه که هیچ وقت تحقق پیدا نمی . 

تونه بهت کمک کنههیچ کس جز خودت نمی - ! 

شنیدم رو باور نداشتم. اونبا صدایی که به گوشم خورد، هق هقم قطع شد. چیزی که می ... 

و باال آوردم که با دیدن کسی که در هاله ای از تاریکی فرو رفته بود، جیغ خفه ای کشیدم و دستم سرم ر
رو روی دهنم گذاشتم. از این حضورش ناگهانیش ضربان قلبم رفته بود رو هزار و هق هقم قطع شده بود 

ه بزنهاما چشمام هم چنان سوزش داشت و باعث می شد دوباره انبوهی از قطرات اشک درش حلق .  

بدون این که چیز دیگه ای بگه دستش رو توی جیب شلوارش فرو برد و نگاهش رو بهم دوخت. نور ماه 
 .نیم رخ سمت راستش رو روشن می کرد و باعث می شد متوجه نگاه نافذش بشم

با پشت دست اشکام رو از روی گونه هام پاک کردم و بعد از این که خرگوشم روی زمین گذاشتم، 

. اخمام رو تو هم کشیدم و با صدای خش داری گفتمایستادم : 

 واسه چی تعقیبم کردی؟  -

 :لحنم دوباره تند شده بود ولی اون، بدون اینکه تغییری در میمیک صورتش بده، گفت

 منظورت اینه که تنهایی هم می تونستی راه برگشت به کلبه رو پیدا کنی؟  -

ناآشنایی که چیزی از مسیر اومدنم رو بهم یادآوری نمی نگاهی به فضای سیاه اطرافم انداختم. فضای 
کرد. ظاهرا حق با اون بود ولی فکر این که حرف هام رو شنیده بود آزارم میداد. من این همه مدت 

 .تالش نکردم این موضوع رو ازش مخفی نگه دارم که حاال و تو این شرایط متوجه شرایط روحیم بشه

ن که به حق بودن حرفش اعتراف بکنم، گفتمنگاهم رو بهش دوختم و بدون ای : 

 از کجا می دونی نمی تونستم؟  -

 :قدمی به سمتم برداشت و گفت

 تو چت شده درسا؟ چرا چند وقته اینقدر بهم ریختی؟ عصبی شدی. چیزی اذیتت می کنه؟  -
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کست حرفش حکم تیر خالص رو برای بغضم داشت. بغضی که تازه از دستش راحت شده بودم دوباره ش
و گوله های اشک رو مهمون گونه هام کرد. با دیدن گریه ای که از سر گرفته بودم اخماش تو هم رفت و 

 .با چشمایی که انتظار درش بیداد می کرد، بهم خیره شد

چی بهش می گفتم؟ انتظار داشت چی ازش بشنوه؟ بشنوه که عاشقشم؟ بشنوه که دوسش دارم؟ بشنوه که 

نوه که چیزی که دنیام رو داغون کرده عشق اونه؟دلیل حال بدم اونه؟ بش   

 :با گریه گفتم

 چیزیم نیست. چرا انقدر بهم گیر میدی؟  -

و خواستم راهم رو بکشم و برم که بازوم تو دستای قدرتمندش اسیر شد. سر جام ایستادم و چشمام رو با 

م؟درد بستم. چی از جونم می خواست آخه؟ چرا نمی ذاره به درد خودم بمیر  

 :صداش رو از کنار گوشم شنیدم

تا کی می خوای همه چی رو تو خودت بریزی؟ چرا نمی خوای چیزی که اذیتت می کنه رو با   -

 دیگران تقسیم کنی تا بتونن کمکت کنه؟ چرا اصرار داری خودت تنهایی تو این مشکل دست و پا بزنی؟

گفتم برگشتم سمتش. اخماش تو هم بود و نگاهم می کرد. با هق هق : 

چون تقسیم نمیشه. چون چیزی نیست که بقیه بتونن بهم کمک کنن تا از پسش بر بیام. می فهمی؟ این   -
درد، دردی نیست که با گفتنش به دیگران التیام پیدا بکنه. پس اصرار نکن به گفتنش. هیچ کس نمی تونه 

 !کمکم کنه. هیچ کس

تقیم به چشمام دوخته شده بود، گفتفشاری به بازوم وارد کرد و در حالی که نگاهش مس : 

تقسیم میشه درسا. منتهی تو باید بخوای. هیچ دردی نیست که مرهمی نداشته باشه پس فرصت   -
بهبودش رو از خودت نگیر. تو اگه می تونستی تنهایی از پسش بربیای تو این مدت این کار رو می 
است.  کردی ولی می بینی که نمیشه. گفتنش به یه نفر دیگه خالی از لطف نیست. دست باالی دست بسیار

عقل دو نفر بیش تر از عقل یه نفر نتیجه می ده. حتی اگه یه درصد هم نتونه کمکت کنه باز سبک میشی، 

 .این بار از روی دوشت برداشته می شه. می بینی؟ به نفعته

دست آزادم رو روی صورتم گذاشتم که بر اثر سیل اشکام خیس شد. چرا نمی خواست بفهمه که نمی تونم 
ر اصرار داره؟ مگه نمی بینه اذیتم می کنه؟ انتظار داره چی ازم بشنوه؟بگم؟ چرا انقد  

 :سرم رو بلند کردم و در حالی که چشمای خیسم توی چشمای جدیش خیره بود، با صدای بلند گفتم

نمیشه. چرا نمی خوای بفهمی؟ این درد درمانی جز سکوت نداره. سکوتی که تمومش نمی کنه ولی   -
میگی دست باالی دست بسیار است؟ آره ولی نه وقتی که به ته خط زندگی رسیدی، نه  افزایشش هم نمیده.

 .وقتی که تو دامی افتادی که آزادی نداره. نه وقتی که زندگیت داره خاکستر میشه

 :نفسی گرفتم و ادامه دادم
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  .این درد عادی نیست که با روش های معمول حل بشه سامان  -

نم زدم و گفتمبا دست ضربه ای به قفسه سی : 

 ... این درد اگه اینجا مسکوت بمونه بهتره. هم به نفعه منه، هم به نفع  -

به این جا که رسیدم سکوت کردم و به اشکام اجازه ی سبقت گرفتن از هم رو دادم. چی می گفتم؟ می 
بگیری ان گفتم هم به نفع تو که نمی فهمی یکی داره واست پرپر می زنه؟ که اگه قرار باشه عذاب وجد

 نمی گیری؟ چی می گفتم؟

 :بازوم رو از دستش کشیدم که برم که رهام نکرد. برگشتم سمتش و جیغ زدم

 .ولم کن. دست از سرم بردار، اه  -

 :اون هم متقابال صداش رو باال برد و گفت

 ...چته درسا؟ چرا حرف نمی زنی؟ چرا داری خودخوری می کنی؟ چت شده ا  -

جیغ گفتم وسط حرفش پریدم و با : 

 .دوست دارم  -

کشید. چشمای سکوت وحشتناکی بر فضا حاکم شد که فقط صدای هق هق دردناک من روش خط می
کرد. شوکه شده بود خیسم رو بهش دوختم. سکوت کرده بود و با همون ابروهای گره خورده بهم نگاه می

 .و این چیزی بود که به خوبی انتطارش رو داشتم

و با عجز گفتم رو پاک کردماشکام : 

خواستی بشنوی. حاال متوجه شدی نگفتنش از برمال شدنش بهتر بود؟ فهمیدی؟ این چیزی بود که می -

زدم تا مخفی نگهش دارم؟حاال فهمیدی زور بیخودی نمی   

 :چیزی نگفت ولی من لبخند تلخی زدم و ادامه دادم

حرفی زدم و چی شنیدی. فراموش کن  کنم پس تو هم فراموش کن. فراموش کن که چهمن فراموش می -
 ... و با خیال راحت به زندگیت برس. فراموش کن که من

کردم و اون هیچ جوابی نداشت که کشیدم وقتی بهش نگاه میی دادن بهم نداد. درد میی ادامهگریه اجازه
تونه بهم ای نمیمهارزشم که حتی کلفهمیدم انقدر واسش بیکشیدم وقتی میبه نگاه بارونیم بده. درد می

کشیدم وقتی دردم رو شنید و سکوت کردبگه. درد می . 

بازوم رو کشیدم که بدون هیچ حرف و واکنشی از حصار انگشتاش خارج شد. نگاه بارونیم رو از 
کردم به کلبه منتهی میشه در پیش چشمای سر در گمش گرفتم و پشتم رو بهش کردم و راهی که فکر می

 .گرفتم
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چکیدداشتم اشکی روی گونم میی که برمیبا هر قدم . 

کردم باری از روی دوشم برداشته و در عوض، شمشیری چوبی قلبم رو دریده. لعنت به احساس می 
نتونستم مهر سکوت رو روی  من! لعنت به منی که تسلیم شدم و درد دلم رو بهش گفتم! لعنت به منی که

هام نگه دارملب . 

ان، گریم شدیدتر شدالعمل سامبا یادآوری عکس . 

دونستم هر چی دونستم اون هیچ حسی بهم نداره پس چرا االن حالم انقدر طوفانیه؟ من که میمن که می
کردم تفاوته پس چرا االن انقدر بهم ریختم؟ من که پیش بینی میهست از سمت دل منه و سامان بهم بی

 پس چرا االن داغونم؟

یدن تصوراتم انقدر واسم دردناک باشه. فکرش هم درد داشت ولی کردم که دهیچ وقت فکرش رو هم نمی
هام دیدم و در واقعیت لمسش کردمی چیزی که با چشمنه به اندازه . 

کردم که االن به اینجا ذاشتم. کاش امشب باهاش بحث نمیکاش امشب پام رو توی این جنگل لعنتی نمی 

نتونستم جلوی خودم رو بگیرمختم بشه. من احمق چرا انقدر سست اراده بودم که  . 

رفتتصویر نگاه گنگ و سردرگم سامان از جلوی چشمام کنار نمی . 

دونم االن چه حسی داره. عذاب وجدان داره؟ کفری شده از دست منی که نتونستم افسار دلم رو نگه نمی
لوسی که سریع دل باخت و پای اون رو وسط کشید؟ یا خودش رو  دارم؟ عصبی شده از دست دختر 

کنه که چرا پا پیچم شد؟سرزنش می  

خواد پابرجا بمونه. می ترسم از طرفی دلم میدونم و این ندونستن از طرفی هم زجرم میده و از نمی
العملی که ممکنه نشون بده و بدتر دنیام رو ویرون کنهعکس . 

خواست شدم. دلم میدستم رو باال آوردم و گلوم رو چنگ زدم. از شدت هق هق و سکسکه داشتم خفه می

 .گلوم رو پاره کنم و این بغضی که تمومی نداره رو ازش بیرون بکشم

ده شدن دستم از پشت سر، با ترس متوقف شدم و به محض برگشتن، چیزی دور تنم تنیده شد و تو با کشی

 .جای گرمی فرو رفتم

ای زدم که همون جسم نرم مانع تولید صدا شد. جلوی چشمام فقط سیاهی مطلق بود و جز چیزی جیغ خفه
فهمیدمکه دورم حلقه شده بود، هیچی نمی . 

م. خواستم دوباره جیغ بکشم که صدای آشنایی تو گوشم پیچیدکرداز ترس داشتم سکته می . 

 .هیس نترس درسا، منم -

با شنیدن صداش، صدام تو گلو خفه شد. هنگ کردم و برای یه لحظه ذهنم نتونست چیزی رو که باهاش 

کرد؟کار میرو به رو شدم، پردازش کنه. اون... اون لعنتی اینجا چی  
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شتم و با خشونت از آغوش گرمش بیرون اومدم که باعث شد حصار ی ستبرش گذادستامو رو سینه

 .دستاش از دورم باز بشه

 :با صدایی که کم از فریاد نداشت، گفتم 

ذاری به حال خودم باشم؟ چرا دنبالم راه کنی؟ چرا نمیخوای لعنتی؟ چرا ولم نمیاز جونم چی می -
 افتادی؟

چکیدن و با چشمای خیس بهش خیره شده بودم روی گونم می خوان بند بیاندونستم کی میاشکایی که نمی

 .و منتظر جواب بودم. منتظر دلیل این همه عذاب

لرزوند، گفتش که دلم رو میبا تن صدای مردونه : 

 ... درسا من -

زدم، همون اتفاقی با سکوتش، تلخ خندی روی لبم نقش بست و قدمی ازش دور شدم. چیزی که حدس می

میفته و دیدنش چقدر سختهدونستم که می . 

 :با همون لبخند تلخ روی لبم گفتم

کنم پس تو هم به روی خودت نیار. به روی من که گفتم فراموشش کن، نگفتم؟ گفتم من فراموش می -

 خودت نیار و به روال قبلی زندگیت ادامه بده. پس االن چرا اینجایی؟

رداشت، جبران کرد و گفتقدمی که من عقب رفته بودم رو با قدمی که به جلو ب : 

 .. نه. من -

 :بین حرفش پریدم و گفتم

که من دوست دارم و کاری از تو چی سامان؟ عذاب وجدان گرفتی نه؟ عذاب وجدان گرفتی از این -
دست تو برنمیاد؟ این درد، درد منه و این مشکل، عاملش فقط منم. هر اتفاقی بیفته و هر بالیی که سرم 

نیستی چون تو نخواستی که چنین چیزی پیش بیاد پس با خیال راحت برو. من خودم  بیاد تو توش دخیل

گیرم و حقیقت جز این نیست پس به وجدانت بگو آسودن باشههمه تقصیرا رو گردن می . 

ی حرفایی که تو این مدت تو دلم انبار شده کردم هق هقم رو کنترل کنم ولی ممکن نبود. همهسعی می
ی گلوم نگه داشته بودم، فرصت کرد. بغضی که این همه مدت گوشهبود و فوران می بود، سر باز کرده

هام رو بند بیارهخواست بارون اشکرو برای انفجار مناسب دیده بود و به هیچ عنوان نمی . 

 :سامان با کالفگی مشهود تو رفتارش، دستی تو موهای پر و خوش حالتش کشید و گفت

کنیدرسا تو داری اشتباه می - ! 

سوزوند، گفتمهق زدم و با مظلومیتی که دل خودم رو هم می : 
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دونی چیه؟ زندگی من به اشتباه بنا شد. من کنم. اصال میآره اشتباه کردم. من یه عمره دارم اشتباه می -
آدم این دنیا نبودم سامان! من اشتباهی زاده شدم و االن چندساله دارم تاوان اشتباهی بودنم رو میدم ولی 

دونی دل بستن به آدمی که فاصلش های زندگیم رو لرزوند. میهیچ کدوم از اشتباهات زندگیم، مثل تو پایه
دونی گره زدن دنیات به دنیایی که هیچ وقت باهات پیوند ی دو دنیای متفاوته یعنی چی؟ میبا تو به اندازه

کنی و قلبت حاضر نیست کوتاه یدونی وقتی متوجهی داری اشتباه می بزرگیه؟ میخوره چه فاجعهنمی
دونی جنگ بین عقل و قلب چقدر دردناکه؟ که عقلت بگه دل بکن ولی دلت راضی به بیاد چه دردیه؟ می

  .جدا شدن نباشه

 :عاجزانه بهش نگاه کردم و بین سیل اشکام نالیدم

نکنی که دنیات رو  کنم هیچ وقت لمسشوندونی و آرزو میدونی سامان. هیچ کدوم از اینا رو نمینمی -

  .خراش ندن

دونستم این همه جسارت رو از کجا به دست آورده بودم که وسط گریه، بریده بریده گفتمنمی : 

ای. مثل همون سیب سرخی که حوا رو از بهش روند. زیر آوار خوامت سامان ولی برام ممنوعهمی -

دم ساماننداشتنت دارم جون می . 

ی بینمون رو پر کرد و بعد، احساس کردم ی اشک، سامان رو دیدم که با دو قدم بلند فاصلهاز پشت پرده
 .از زمین کنده شدم

. 

.  

شد، باعث هجوم خون به پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند. نفسای داغش که روی صورتم پخش می

شد. آروم زیرلب زمزمه کردصورتم می : 

کردی؟دیدی اشتباه می -  

وار گفتای زد و با همون حالت زمزمهلبخند مردونه : 

کار کنم که این عادت یه طرف به قاضی رفتنو ترک کنی؟ که به طرف مقابلتم اجازه بدی بگه که چی -

زنهحسش با حست مو نمی ! 

تونست هضمش کنه. کردم. اشتباه کردم؟ یعنی... منظور سامان از اشتباه کردم ... ذهنم نمیباور نمی
تونستم بفهممش. یعنینمی ... 

کردم حالی. احساس میبار نه از غصه و درد، از خوش پر از اشک شد اما اینچشمام در کسری از ثانیه 
خوام هیچ وقت تموم شه اما رویا نبود. واقعیت بود و قلب خوابم و این یه رویای دوست داشتنیه که نمی

تونست به این راحتی باهاش کنار بیادی من نمیرنج کشیده . 
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تو نگاه سامان که این بار رنگی از مهربونی داشت. با  سرم رو عقب بردم که چشمای اشکیم قفل شد
گونه روی لپم حرکت داد. هر دیدن نگاه خیسم، لبخندی زد و انگشت شصت دست راستش رو نوازش

کردحرکتش سیلی از آرامش رو به منی که محتاج این آرامش بودم، تزریق می . 

 :پلکی زدم که اشکی از چشمم چکید. با ناباوری گفتم 

شهورم نمیبا - ! 

 .چیزی نگفت. لبخندش رو پررنگ کرد و سرم رو آروم سینش گذاشت.

دارم. مگه چنین چیزی ممکنه؟کردم رو ابرا قدم برمیاحساس می  

ی دنیام بود ی کسی که همهحلقه کردم و صورتم رو تو سینش پنهان کردم. تو سینه دستام رو دور کمرش

 .و چقدر حال و هوام به خاطر نداشتنش ابری بود

های تر کرد و من موندم و گرمای آغوشش، عطر تنش و تپشی دستش رو تنگبا دیدن این حرکتم حلقه

 .قلبش

خوام؟دا میآرامش مطلق بعد این همه بدبختی. دیگه چی از خ  

ی سامان به گوشم بخوره. ازم با صدایی رعد و برق شدیدی، از ترس باال پریدم که باعث شد صدای خنده

که نگاهش به آسمون بود، گفتجدا شد و درحالی : 

 !چه بارونی گرفت -

دست راستش هنوز دور کمرم حلقه بود. وقتی جوابی ازم دریافت نکرد، سرش رو پایین آورد و نگاهم 
دکر . 

چقدر مهربونی توی نگاهش رو دوست داشتم. مهربونی که تا حاال ازش ندیده بودم و واسم تازگی داشت. 

کردش لونه کرده بود و با دلم بازی میمهربونی که پشت لبخند مردونه . 

 :شالم رو روی سرم انداخت و هر دو انگشت شصتش رو زیر چشمام کشید و گفت

خوان ببارن؟یم بسه دیگه. این چشما تا کی -  

 .خندیدم و سرم رو تکون دادم

داد، نه بوی باریدن؟ اما بارون اشکم این بار متفاوت بود. بوی عشق و شعف میاین چشما از کی می
تونستم باورش ، انقدر این اتفاق واسم بعید و دور از ذهن بود که نمیتنگی و رنج. دست خودم نبوددل

شد. این شد و از چشمام جاری میواسه دلم زیادی بود که اشک میبختی کنم. انقدر این حجم از خوش

دل بودن سامان با دلم خوابیده بودها رو دوست داشتم چون پشتش هماشک . 

شهبریم؟ بارون داره شدیدتر می - . 
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تر. هر دومون سویی های ما هر لحظه خیسشد و لباسگفت. بارون هر لحظه شدیدتر میدرست می

شدشرت به تن داشتیم و انگار هوای سرد زمستون واسمون درس عبرت نمی . 

دونستم کجاست. با چشمایی که از ترس خواستم بگم "بریم" که یاد خرگوشم افتادم. همراهم نبود و نمی
اهم رو بهش دوختم و گفتمگرد شده بود، نگ : 

 ...وای سامان -

 :با دیدن این حالتم ابروهاش باال پرید و گفت

 چیزی شده؟ -

گذروندم، گفتمکه اطراف رو از نظر میحالیاز جام باال پریدم و در : 

 .خرگوشم نیست. همراهم نیاوردمش -

ا نگه داشت و زل زد تو قدمی بهم نزدیک شد و منی که مشغول سرک کشیدن به اطراف بودم رو یه ج

 :چشمام. با لحن اطمینان بخشی گفت

کنیمخیلی خب، آروم باش. پیداش می - . 

 :همونطور که بازوهام تو دستای سامان اسیر بود، نگاهم رو به اطراف چرخوندم و گفتم

میرهنکنه رفته باشه؟ تو این سرما می - . 

بهش بدوزم شنیدن صداش باعث شد نگاهم رو از محیط اطراف بگیرم و .  

 آخرین بار کنار اون درخت باهات بود، درسته؟ -

که حالم اون موقع تعریفی نداشت و کمی فکر کردم و بعد سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم. با این

 .حواسم جمع نبود ولی مطمئن بودم آخرین بار کنار درخت داشتمش

 :سامان دست چپم رو تو دستش گرفت و گفت

مشریم میاریمی - . 

کنار سامان به سمت اون درخت حرکت کردم. صورتم رو به سمت آسمون گرفتم که هجوم قطرات 
ن به سمت چشمام، باعث شد سرم رو سریع پایین بندازم. تو اون تاریکی چشمام به خوبی جایی رو بارو
کشیدم می داشتم سرکی هم به اطرافدید که بخواو دنبال خرگوشم بگردم ولی در حینی که قدم برمینمی

 .بلکه پیداش کنم
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کردم با دیدن درخت موردنظرمون، دستم رو از دست سامان بیرون کشیدم و به سمتش دویدم. خدا خدا می
شد ممکن لی امکانش کم بود که بتونم پیداش کنم. از طرفی هم اگه گم میهنوز هم اونجا باشه وگرنه خی

 .بود تو این سرما یخ بزنه یا از کمبود غذا بمیره

ی سفید کشیدم که با دیدن تودهی قطور درخت گرفته بودم و به اطرافش سرک مییه دستم رو به تنه

 .رنگی، چشمام درخشید

حالی به سمتش رفتم که با دیدن خرگوشم که رو زمین نشسته و تو خودش جمع شده بود، لبخند با خوش

هام رو از هم باز کردبزرگی لب . 

کرد، با لبخند گفتمکه بدنش رو نوازش میو تو بغلم گرفتم. درحالیسریع از رو زمین برش داشتم  : 

تونستم پیدات کنمببخشید که فراموشت کردم. چه خوب شد که نرفتی وگرنه نمی - . 

تر تو بغلم جمع شدالعملی نشون بده، بیشکه عکسبدون این . 

کرد دیدم. با دیدن لبخندش دوباره میکه بهمون نگاه سرم رو آوردم باال که سامان رو لبخند به لب درحالی
ی وجودم غرق لذت شد. دیدنش تو اون حالت، دست به جیب، زیر بارون، لبخند رو لب و قطراتی همه

شد ضربان قلبم سر به هوا بکشهکرد باعث میخوش فرمش چکه می که از موهای . 

گرفت، گفتمبه سمتش رفتم و با لبخندی که از حس خوب حضورش نشات می : 

 بریم؟ -

 :سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و زیرلب گفت

 .بریم -

ریخت. طعم این قدم زدن داشتم و آسمون هم نقل و نباتش رو سرمون میکنارش به سمت کلبه قدم برمی

چسبیدتر از طعم هر اتفاق شیرینی بود و عجیب به دلم میزیر بارون، عسل . 

رسیدم، به ش، به قدی که من تا شونش مینگاهی بهش انداختم. به قدمای باصالبتش، به هیکل ورزیده
ی اینا نشسته بود. به شخصیت مردونه نشینی که پشت همهحالت جدی صورتش و شخصیت شیرین و دل

نونم که و محکمش، مهربونی و ناجی بودنش، سامان واقعا واسه من ممنوعه بود و من چقدر از خدا مم

، وارد سرزمین عشقم کردی ممنوعه رو نصیبم کرد و به جای روندن از بهشتاین میوه . 

به یه دوراهی که رسیدیم سامان ایستاد و من هم به تبعیت ازش ایستادم. با تعجب به سمتش برگشتم تا 

 :دلیل توقفش رو بدونم که یه ابروش رو واسم باال انداخت و گفت

طرف؟ خب خانوم، از کدوم -  

اومدن انداختم و ی گیجم نگاهی به هر دو مسیر که واسم ناآشنا میمتعجب از سوال ناگهانیش، با چهره
 :گفتم
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دونماومممم نمی - . 

 :دستاش رو تو جیبش فرو برد و با شیطنتی که تا حاال ازش ندیده بودم، گفت

دونستی؟مگه شما همونی نبودی که راه برگشت رو می -  

ورش سدم، چشمام رو درشت کردم و گفتموقتی متوجه منظ : 

 سامان!!!! مچ گیریه؟ -

ای کرد و چه حس دلنشینی بود صدا کردن اسمش بدون ترس و واهمه. با شنیدن لحن بانمکم خنده

رفت، گفتکه به سمت مسیر سمت راست میدرحالی : 

بازیتهگیری نیست! نشون دادن لجمچ - . 

ی چشم نگاهش کردم و گفتماز گوشه : 

بازی بهم بچسبونی؟عادت داری برچسب لج -  

ی ابروش گفتنگاهش رو به سمتم برگردوند و با یک تای باال پریده : 

 !همونطور که تو اصرار داری برچسب دیکتاتور بودن بهم بچسبونی -

۰ابروهام رو باال انداختم و گفتم:  

 نیستی مگه؟ -

 :نگاهش چندثانیه توی چشمام قفل شد و گفت

و، چرادرمورد ت - . 

 .چشمام از تعجب درشت شد و ابروهام باالتر پرید

کرد. خبری شد، فضا رو روشن میدیگه به کلبه رسیده بودیم و نوری که از پنجره به محوطه وارد می 

ها نبود و با هوای بارونی امشب، همچین چیزی بعید نبوداز بچه . 

های بلند به راشا بیرون اومد. با دیدنمون با قدم که فرصت کنم بپرسم "چرا" در کلبه باز شد وقبل از این 
 .سمتمون اومد و مقابلمون ایستاد

خورد. نگاهی بهمون انداخت و رو به سامان گفتیه حالت آشفتگی تو میمیک صورتش به چشم می : 

 .باید با هم صحبت کنیم -
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تم که اخماش تو هم رفته بود. ای که به دلم افتاد. نگاهی به سامان انداخشورهاین حرفش مساوی شد با دل

دونم چرا ولی عجیب دلشوره گرفتمنمی . 

ای بهم خیره شد ولی در جواب حرف راشا، نگاهش رو ازم گرفت و به اون دوختچند لحظه . 

 :مسیر نگاهم رو به خرگوشم که روی زمین خوابیده بود تغییر دادم و زیر لب گفتم

 چرا دلم شور می زنه؟  -

*** 

ها از پشت سرم به گوشم می نفسم رو سنگین بیرون دادم و به آتش شومینه که خیره شدم. صدای بچه
گم االن خبری از خورد ولی من به این فکر می کردم که خوشی چندلحظه پیشم چقدر ناپایدار بود. نمی

و من  شوره کم رنگش کرده. دلم دیوونه شده بوداون حس خوب تزریق شده به دلم نیست ولی دل
دونستم چرا انقدر اصرار داره بهم خبر بد بده. اون هم دقایقی بعد از این که فهمیدم حسم به سامان، نمی

حس مشترکیه که اون هم بهم داره. هنوز هم احساس می کنم یه خواب و رویاست ولی وقتی یاد آغوش 

چقدر واسم ملموس بود گرمش توی جنگل، زیر بارون میفتم می فهمم این اتفاق بعید و دور از ذهن . 

ناخوداگاه لبخندی روی لبم نقش بست. کی فکرش رو می کرد در عرض یک ساعت حالم صد و هشتاد 

هام بشه؟درجه تغییر بکنه و به جای اشک، لبخند مهمون لب  

ها تشخیصش با شنیدن صدای آقاسید از عالم هپروت بیرون اومدم و به پشت سرم برگشتم. از بین بچه

از آشپرخونه خارج می شد و به سمتم می اومد. یعنی چی کارم داشت؟دادم که   

با کنجکاوی از جام بلند شدم و پتورو از دور تنم باز کردم و رو ساعد دست راستم انداختم. مقابلم ایستاد 
 :و گفت

 .شما و جناب سرگرد شام نخورید. واستون تو آشپزخونه سفره انداختم. برید تا از دهن نیفتاده  -

ا این حرفش تازه یاد گرسنگیم افتادم که نتیجه ی ناخنک زدن به ناهار و صبحانه بود. ازش تشکری ب

 :کردم و به سمت خرگوشم برگشتم که متوجه شد و قبل از این که حرکتی بکنم، گفت

 .شما برید من می ذارمش سرجاش  -

امان پر می کشید، به سمت لبخندی زدم و مجددا ازش تشکر کردم. در حالی که دلم واسه بودن با س

  .آشپزخونه قدم برداشتم

داخل یه سبد نسبتا بزرگ رو با چندتا حوله پوشونده بودم و تبدیل شده بود به خونه ی خرگوشم که ظاهرا 
 .از این اتفاق راضی بود چون هر وقت توی سبد می دیدمش، تو عالم خواب سیر می کرد

که کنار سفره نشسته بود دیدم. رو به روش کنار سفره وارد آشپزخونه شدم و سامان رو در حالی  

 .نشستم که باعث شد نگاهش رو از بشقاب پر از برنج بگیره و به من بدوزه
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گه، نگاهم رو ازش گرفتم و قاشق کنار بشقابم رو برداشتم. اون هم مشغول غذاش وقتی دیدم چیزی نمی
کرد. به یه نقطه از اصال تو این دنیا سیر نمیش متفکر بود و انگار شد. زیرچشمی نگاهش کردم. چهره

 .بشقابش زل زده بود و مشغول بازی با غذاش بود

خواستم هرطور شده در جریان اون بحث خصوصیش با راشا تونستم کنجکاویم رو کنترل کنم. مینمی

دادم، گفتمی برنج تو بشقابم رو بازی میکه با نوک قاشق، دونهقرار بگیرم. در حالی : 

 سامان؟ -

کنه. دوباره نگاهم صدایی به گوشم نخورد. سرم رو باال آوردم که دیدم بهم خیره شده و منتظر نگاهم می

 :رو به بشقابم دوختم و گفتم

خوری؟چرا چیزی نمی -  

 .صدای بازدم عمیقش رو شنیدم و بعد جوابی که به سوالم داد

خورممی - . 

تر ترغیب شدم از زیر زبونش حرف بکشم. البته داد، بیش ای که بهمبا این کم حرفی و جواب یک کلمه

، پرسیدمکردم کنجکاویم رو توی لحن و حرکاتم بروز ندمکه سعی میداد! درحالیاگه نم پس می : 

گفت؟راشا چی می -  

کردم که باعث شد من هم نگاهم رو به ای مکث کرد. سنگینی نگاهش رو روی خودم حس میچندلحظه
وزمچشمای جدیش بد . 

 چرا انقدر مشتاقی بدونی؟ -

 :صادقانه گفتم

شورهدونم چرا ولی حس بدی دارم؛ یه حسی مثل دلنمی - . 

 :سرش رو به عالمت فهمیدن تکون داد و گفت

گیره؟خب این حس از کجا نشات می -  

 .قاشقم رو توی دستم گرفتم و مشغول تکون دادنش شدم

بودبه ساشا و دلسا کنم بحث راجعخب حس می - . 

 :ابروهاش رو باال انداخت و گفت

 خب این حس چرا باید نگرانت کنه؟ مگه بحث در مورد ساشا و دلسا چه مشکلی داره؟ -
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دونم این حدس وقتی چیزی نمی دونممشکلی نداره ولی یه حسی بهم میگه اتفاق ناخوشایندی افتاده. می -

س ولی حالت راشا این حس رو بهم منتقل کردمسخره . 

هاش نقش گاه آرنجش کرد. لبخندی که روی لبقاشقش رو توی بشقابش گذاشت و زانوهاش رو تکیه
ش رو کنار زد و جاش مهربونی نشوند. مهربونی که دلم ور در چهرهی اون جدیت غوطهبست، همه

رفتواسش می ! 

 :با لحنی مالیم و چشمای پر از محبت گفت

اشا و دلسا نیفتاده. از یه ماه پیش که از انگلیس برگشتن هیچ خود نگران شدی.هیچ اتفاقی واسه سبی -
کنی که پشت حرفای ما اتفاق ناگواری بود، ی جدی پیش نیومده. تو فقط داری به خودت تلقین میمسئله
 .همین

زد که باعث شد حرفش به دلم دونم نگاه مهربونش بود یا لحنی که صداقت و اطمینان درش موج مینمی
الم راحت بشه ولی چیزی که ازش مطمئنم اینه که اگه این حرف از زبون هرکسی جز سامان بشینه و خی

تونستم به این راحتی قبولش کنم. سامان بهم ثابت کرده بود که میشه بهش اعتماد کرد و شد، نمیگفته می

، چه حرفی معتبرتر از حرف اون؟حاال  

رفعال بشه. از این رو با انگشت اشاره به خالت شد که کنجکاویم غیاز بین رفتن نگرانیم باعث نمی
 :نمایشی پیشونیم رو خاروندم و گفتم

 خب اگه موضوع این نبود پس چی بود؟ -

داشت، گفتکه قاشقش رو برمیای کرد و درحالیبا شنیدن این حرفم خنده : 

 !ظاهرا این موضوع خیلی کنجکاوت کرده -

خیال نشدم و با لبخندی که انعکاس کنی" خوابیده ولی بییدونستم پشت این حرفش یه "چقدر فضولی ممی

هاش بود، گفتمخنده : 

ی راشا، بحث خصوصی دونفره، بدون آدم اضافی. کیه شدی؟ حالت آشفتهخب تو بودی کنجکاو نمی -

 که اینا رو ببینه و کنجکاویش تحریک نشه؟

که قاشق غذاش ص بود. درحالیی چشمش مشخهای ریز گوشههنوز اثر خنده از حالت صورتش و چین
کرد، گفترو پر می : 

گفتمدونستم این موضوع انقدر کنجکاوت کرده زودتر میاگه می - . 

 :مشتاقانه کمی به سمتش متمایل شدم و گفتم

 .خب حاال بگو -
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زنه، با نگاهش به سفره اشاره کرد ی دوساله حرف میابروهاش رو واسم باال انداخت و انگار که با بچه

گفت و : 

 وسط غذا؟ کار بد؟ -

داد، چشمام رو درشت کردم و با اعتراض گفتمبا شنیدن این حرفش و لحنی که بوی شیطنت می : 

 .سامان!!! اذیت نکن، بگو -

 :لقمش رو قورت داد و به تقلید از خودم با لبخند شیطون گفت

دونم چرا ولی یه حسی بهم میگه اذیت کردنت ملسهنمی - ! 

کنه، تنگ شد. تا حاال این بعد شیطونش دلم برای مواقعی که جدیتش چشم آدم رو کور می برای اولین بار
خواد از موضع شیطونش کوتاه بیاددونستم چرا نمیرو نکرده بود و نمی . 

چنان اذیتم کنه، با شطینت واسش ابرو باال انداختم و لیوان پر آبم رو برداشتم. وقتی دیدم قصد داره هم
بهش زدم و لیوان رو عقب بردم تا محتویاتش رو روی صورتش پیاده کنم که با خنده لبخند ژکوندی 

 .دستاش رو جلوش گرفت و خودش رو عقب کشید

 .باشه، باشه. آروم باش بهت میگم -

که تیرم به هدف خورده، لیوان رو پایین آوردم و با یک تای ابروم که باغرور باال رفته حال از اینخوش

 :بود، گفتم

شنومب، میخ - . 

 :به حالت قبلش برگشت و گفت

 .بحث کاری بود -

ی آویزون گفتمبا شنیدن حرفش بادم خالی شد و با چهره : 

 همین؟ -

 :با لبخند گفت

 !همین -

خواستی؟واسه گفتن همین یه جمله زیر لفظی می -  

 :شونه باالیی انداخت و گفت
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خواستی بدونیخودت می - . 

 .چپ چپ نگاهش کردم و قاشقم رو از تو بشقابم چنگ زدم

خاطر یه من رو بگو چقدر خودم رو به آب و آتیش زدم تا بهم موضوع از چه قراره. آخه بحث کاری؟ به

 بحث کاری من انقدر باید حرص بخورم؟

؛ هر بار یه بعد ستی سامانه که تازه کشفش کردم. انگار مرد هزار چهرهاینم یکی از ابعاد دیوونع کننده
کردپنهان از شخصیتش رو نمایان می . 

 .صداش توجهم رو به خودش جلب کرد

 .غذاتو بخور. نه صبحانه درست و حسابی خوردی، نه ناهار -

ی تو اشتهام رو کور کرده بودتونستم بگم غصهنگاهش کردم که دیدم مشغول غذاشه. نمی . 

 .خب گرسنم نبود -

اندر سفیهانه گفت نگاهش رو بهم دوخت و عاقل : 

 میشه آدم یکی دو ماه گرسنش نباشه؟ -

که با این حرفش احساس کردم هر چی حس خوب تو دنیا هست به دلم سرازیر شد. حس بهتر از این
کنه؟ای بهم فکر نمیکردم حتی ذرهکه فکر میحواسش بهم بود درحالی  

*** 

ابروهام رو تو هم گره زدم و دستم رو به امید  صدای آالرم موبایلم بدجور رو مخم بود. با چشمای بسته
پیدا کردن موبایلم روی زمین کشیدم. با لمس جسم سختی، برش داشتم و با چشمای نیمه باز آالرم رو 

قطع کردم. غلتی زدم و سعی کردم دوباره بخوابم ولی انگار خواب از چشمام ربوده شده بود. چند دقیقه 
هام رو با کالفگی تو از خواب نیست، یه ضرب سرجام نشستم و پنجهمنتظر شدم ولی وقتی دیدم خبری 

 .موهام فرو بردم و کشیدم

ها که دراز به دراز افتاده بودن انداختم و پوفی کشیدمنگاهی به بچه  . 

خواب بودنم آالرم گوشیم رو برای یک ساعت زودتر تنظیم کردم که حداقل نیم ساعت قبل به خاطر خوش

باشم ولی امروز از شانس گندم با همون هشدار اول خواب از سرم پرید موعد مقرر بیدار . 

شالم رو روی سرم مرتب کردم و از جام بلند شدم. نگاهی به سبد کنار تشکم که خرگوشم توش خوابیده  
  .بود، انداختم و به سمت آشپزخونه رفتم
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نی برداشتم و از تو یخچال پارچ آب صدا لیواها رو لگد نکنم. بیخیلی حواسم بود که تو حالت منگی بچه
رو درآوردم. به اپن تکیه دادم و لیوان آبی که تو دستم بود رو سر کشیدم. آب خنک کمی از کسلیم رو 

 .برطرف کرد

خواستم به سمت ظرفشویی برم که نگاهم به سامان افتاد که زیر اپن خوابیده بود. لبخندی روی لبم نقش 

متش متمایل شدمبست و کمی از اینور اپن به س . 

العاده آروم و مظلوم شده بود. دیگه خبری از جدیت میمیک صورتش نبود. در ش تو خواب فوقچهره 

زداثر خواب، چند تار مو روی پیشونیش ریخته بود و نظم همیشگی موهاش رو بهم می . 

امان متمایل شد. از ی سخواستم از اپن فاصله بگیرم که نگاهم به لیوان توی دستم افتاد و بعد به چهره
، لبخند شروری روی لبم ظاهر شدفکری که تو صورم نقش بست .  

 .فوقش فقط نیم ساعت دیگه زمان برای خواب داره و باید بیدار شه دیگه

ها انداختم تا از خواب زد، نگاهی به بچهاز اپن آویزون شدم و با چشمایی که توش شیطنت موج می

که کنار سامان غرق خواب بود. ظاهرا شراطی برام فراهمهبودنشون مطمئن بشم. راشا هم  . 

ی آبی کشون کشون خودش رو به لیوان آب رو درست باالی صورتش تنظیم کردم و خم کردم. قطره

ی لیوان رسوند و بعد تو صورت سامان فرود اومدلبه .  

ای چرا حواسم نبود پلیسه و که فرصت کنم استتار کنم، چشمای باز سامان برق از کلم پروند. وقبل از این

ترین اتفاقی واکنش نشون میدهبه کوچک . 

و چشمای درشت شده بهش خیره بودم و سرجام خشکم زده بود. کم کم اخم بین  ی بهت زدهبا چهره
بوی خطر به مشامم ابروهاش که بخاطر بیدار شدن ناگهانیش بود از بین رفت و یه ابروش باال پرید. 

رسیدمی .  

رفتم؟از جاش که بلند شد به خودم اومد و عقب پریدم. خندم گرفته بود. حاال باید کجا می  

داد. ابروهاش رو واسم باال انداخت و حرکت لباش، نگاهم رو به سمت نگاهش رنگ و بوی شیطنت می

 :خودشون کشیدن. خدارو شکر لب خونیم بد نبود. با لبخند لب زد

کنی؟منو اذیت می -  

کردم که سعی میداد چیزی بگم. درحالیهم خنده بهم اجازه نمیای تو سر داره و از طرفینقشه دونستممی
مثل کالغ بال بال زدم که یعنی نه ولی اون فقط لبخند شیطونش رو پررنگ کرد و  خندم رو کنترل کنم

 .دستی تو موهای بهم ریختش کشید

ها رفت و از باالی سرش د. به سمت یکی از بچهای ثابت موننگاهش رو به اطراف چرخوند که رو نقطه

 .چیزی برداشت
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محض اینکه به سمتم چرخید نگاهم روی لیوان پر آب تو دستش قفل شد. چشمام از حدقه بیرون زد و به
بود رو تکذیب کنه ولی اون، واسم ابرو  ی سامان شد تا احتمالی که تو ذهنم نقش بستهنگاهم میخ چهره

ندبار لیوان رو جلوی چشمم تکون دادـباالیی انداخت و چ  

شینهی دیگه محتویات اون لیوان روی لباسم میدونستم تا چندلحظهمی . 

شد و من هم با خنده دنبال جایی برای سنگر سامان تهدیدکنان قدم به قدم به ورودی آشپزخونه نزدیک می

کرد گرفتن بودم که صدایی که به گوشمون خورد، هر دومون رو سرجا میخکوب . 

 !سامان -

با صدای راشا هر دو سرجامون ایستادیم. وای فکر کنم فهمید! نگاهم به چشمای سامان میخ شده بود و 

کردم که چه آبروریزی قراره به بار بیادداشتم فکر می ! 

که حالتی از دستپاچگی و شوکه شدن از خودش نشون بده، نقاب جدیتش رو به چهره زد سامان بدون این
داد، خیلی ریلکس جوابش رو دادکه راهش رو به سمت آشپزخونه ادامه میلیو در حا . 

 بله؟ -

م که به خاطر وقتی دیدم صدایی از راشا در نمیاد، آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم از خنده
، به سمت راشا برگشتم که نگاهم به لبخند روی لبش گره خوردگیریمون ایجاد شده بود جلوگیری کنممچ . 

سریع پشتم رو بهش کردم که پشت اپن ایستاده بود. دستم رو روی دهنم گذاشتم سعی کردم از شلیک خنده 
 ای که میومد تا رسوام کنه جلوگیری کنه. سامان که زیر چشمی این حرکتم رو دید، لبخند محوی روی

ت و با لب هاش نقش بست ولی بعد از گذاشتن لیوان رو سینک، خیلی عادی به سمت راشا برگش
 :ابروهای باال پریده گفت

 !نگفتی  -

پشتم به راشا بود و سامان مقابلم ایستاده بود ولی می تونستم لبخند روی لب های راشا رو تشخیص بدم و 

 .بعد لحن صداش که همخونی عجیبی با لبخندش داشت

 !سحرخیز شدی  -

یع نگاهش رو گرفت و دوباره به سامان نگاهی بهم انداخت که با دیدن چهره ی سرخ شده از خندم، سر

 .راشا دوخت

 .دیگه باید بچه ها بیدار شن. بیدارشون کن لطفا  -

و از آشپرخونه و بعد از کلبه بیرون رفت. نامرد من رو جلوی نگاه مچ گیر راشا رها کرد و رفت. بعد 
فتم و مشغول ور از این که به خودم مسلط شدم، بدون این که نگاهی به راشا بندازم به سمت خرگوشم ر

رفتن باهاش شدم که راشا هم خداروشکر زیاد به اون روحیه ی خبیثش اجازه ی گربه رقصونی نداد و 

 .مشغول کاری که سامان ازش خواسته بود شد
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نیم ساعت بعد همه ی بچه ها آماده و سرحال سر سفره ی بزرگ صبحونه نشسته بودن و دور هم 
مان که باالی سفره نشسته بود، توجه هممون رو به سمت صبحونمون رو می خوردیم که صدای سا

 .خودش، جلب کرد

 .بعد از صبحانه آماده باشید، بر می گردیم به اردوگاه  -

بچه ها به خاطر این تصمیم ناگهانی نگاهی بهم انداختن و مشغول ادامه ی صبحانشون شدن. من هم دست 
ادآوری دلیل حضورمون در اینجا، تعجبم از بین کمی ازشون نداشتم و چهرم متعجب بود ولی بعد با ی

به خاطر وخیم بودن وضعیت آب و هوا اینجا بودیم که دیگه خبری از باد و بارون شدید  رفت. ما فقط 
 .چند روز پیش نیست و باید به اردوگاه برگردیم

ه متوجه مردمک چشمام روی سامان توقف کرد که نگاهمون بهم گره خورده. نامحسوس و طوری که بقی
نشدن، با ابرو به سفره اشاره کرد و خودش مشغول خوردن شد. این که حواسش بهم بود حس خیلی 

 .خوبی بهم منتقل می کرد؛ حس دیده شدن و مورد توجه بودن. حسی که چندسال از چشیدنش محروم بودم

**** 

لش دست نخورده باقی وارد چادرم شدم و نگاهی به داخلش انداختم که خدارو شکر همه چی مثل روز او
مونده بود. طبق گفته ی سامان همه ی اردوگاه ایمن شده بود چون اثری از ویرانی و آسیب دیدگی در 

 .هیچ کجای اردوگاه به چشم نمی خورد

کولم رو کنار تختم روی زمین گذاشتم و روی تخت نرمم نشستم. لبخندی روی لبم اومد، حس مستقل 
بود، بهم دست داد. سه روز بودن با یه جمع پسرونه تو یه مکان، اصال بودنی که مختص به اتاق خودم 

 !راحت نیست

خواستم کاپشنم رو از تنم بیرون بکشم که صدای فریبرز که از بیرون چادر خطابم می کرد، مانع شد. 
دوباره توی تنم مرتبش کردم و به سمت پرده ی چادر رفتم و کنارش زدم. رو به فریبرز که رو به روم 

 :ایستاده بود "بله"ای گفتم که جواب داد

 .جناب سرگرد گفتن که همه تو محوطه باشن، کار مهمی دارن  -

با حالتی که گیجیم رو به خوبی نمایان می کرد، "باشه"ای گفتم که رفت و من هم در حالی که به این 

  .موضوع فکر می کردم که سامان چه کار مهمی می تونه داشته باشه، مشغول پوشیدن کتونی هام شدم

چه ها ایستادم. چند دقیقه بعد همه ی بچه ها داخل محوطه دور هم جمع شدن و منم کنار راشا، مقابل ب
  .سامان از آشپزخونه بیرون اومد و با قدم های بلند و محکم خودش رو بهمون رسوند

ی سرو صداها به یک باره خوابید و سکوت محض تو محیط حکم فرما شدبا دیدن سامان همه . 

 :رو به روی بچه ها ایستاد و با جدیت و لحنی که فقط مختص به خودش بود، گفت 

اه همگی تو این اردوی آموزشی حضور داریم و خدارو شکر، پیشرفتی که همتون به از اول مهرم -
دست آوردین قابل تحسین و چشمگیره. اردوی این بار به خاطر دالیلی، سه روز زودتر از موعد مقرر 
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که با هم کنم که مدت زمانیرسه. امروز آخرین روزیه که کنار هم هستیم و خدا رو شکر میبه اتمام می
بعداز ظهر به اینجا  ۴ها ساعت ودیم، برای هممون مفید و سودمند بود. امروز تمرینی نداریم، اتوبوسب

گردین و چند روزی فرصت برای استراحت دارید اما چیزی که از هر رسن و همگی به تهران برمیمی
ی پیشرفت داریم و تره، اینه که همیشه یادتون باشه کمال سر حدی نداره، ما همیشه جا براتمرینی مهم

های کشیم باید برای رسیدن به قلهایم و نفس میهیچ دلیلی وجود نداره که متوقفمون کنه پس تا وقتی زنده
ی کافی رشد کردیم، از این که به اندازهپیشرفت و کمال تالش بکنیم و هیچ وقت خودمون رو با خیال این

ساس و مهمه. هیچ وقت به این کار به چشم یه شغل و العاده حمسیر بیرون نکشیم. کار شما، یه کار فوق
تونه موفقتون بکنه. شما آموزش ی عشق به کار و حرفتون نمیمنبع درآمد فکر نکنید. هیچ چیز به اندازه

ی اول، باید عاشق بینید تا امنیت رو برای تک تک مردم سرزمینتون به ارمغان بیارید پس در وهلهمی
های عالی ببینم. ای نه چندان همتون رو در مدارج و جایگاهامیدوارم در آیندهمردم و کشورتون باشید. 

 !موفق و پیروز باشید. یاعلی

صدای برخورد پاها به هم و احترام نظامی، سکوت فضا رو شکست. سامان و راشا هم در جواب ادای 
شدن و هر کدوم به سمت  ها متفرقها، بهشون احترام نظامی گذاشتن و چند دقیقه بعد، بچهاحترام بچه

 .چادرشون برگشتن

ای بود و شوکم کرده بود. تا حاال حرفی از پایان اردو و یا زمانی که قراره اردو به اتفاق غیرمنتظره

 .اتمام برسه زده نشده بود و همین که یک باره مطرحش کردن، شوکم کرد

 .با چشم دنبال سامان گشتم که صداش رو از پشت سرم شنیدم

نیک پندار؟ خانم -  

 :به سمتش برگشتم که با همون استایل جدی و اخم بین ابروهاش به سمتم اومد و گفت

 .باید باهم حرف بزنیم -

که ابروهام بخاطر جدیت کالمش باال پریده بود، "باشه"ای گفتم و دنبالش به سمت چادرش رفتمدرحالی . 

ون فرق داشت. شیطنت دیشب کجا و سامان تو جمع عمومی، با سامان تو جمع خصوصی زمین تا آسم

 جدیت امروز کجا؟

 :کنار چادرش ایستاد و با حفظ حالت جدیش، گفت

گردیم. برو آماده شوما زودتر از بقیه برمی - . 

چه عجب هنوز همون دوم شخص مفردم! سرم رو به عالمت "باشه" تکون دادم و سوالی که تو ذهنم رژه 
رفت رو پرسیدممی . 

ای؟دفعهچرا اینقدر یه  -  

 :دستش رو تو جیب شلوارش فرو برد و گفت
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رسهای هم نشد. مدت اردو از اول مهرماه تا پایان دی بود که چند روز زودتر به پایان مییه دفعه - . 

 چرا چند روز زودتر؟ -

لبخند محوی روی لبش نشست که تضاد عجیبی با اخم کمرنگ روی پیشونیش داشت. دو حالت در یک 

 زمان؟

روزه خیلی کنجکاو شدیچند  - ! 

 :شونه باالیی انداختم و گفتم

 !چون چندروزه خیلی مبهم و عجیب شدین -

گشت، گفتکه به سمت چادرش برمیدرحالی : 

خودی ذهنت رو درگیر مسائلی که وجود خارجی ندارن نکنسعی کن انقدر از کاه کوه نسازی! بی - ! 

داخل شد. نفسم رو فوت کردم و پشت به چادرش  ای بهم بده،که فرصت سوال دوبارهو قبل از این
 .ایستادم. من مطمئنم اینا مشکوکن ولی چرا مقر نمیان؟ هللا اعلم. ولی باالخره سر از کارشون درمیارم

ها و وسایلم رو داخل چمدونم مرتب کردم. وضعیت چادرم نابسامان نبود که به چادرم برگشتم و لباس
خاطر همین نیم ساعت بعد، کشون کشون چمدونم رو مقابل چادر به گیر باشهمرتب کردنش بخواد وقت

  .کشیدم و نگاهی به محوطه انداختم

 .راشا همراه چمدونش از چادرش بیرون اومد. با دیدنم مسیرش رو به سمتم کج کرد و کنارم ایستاد

ای؟آماده -  

" حرف چمدونم رو همراه چمدون خودش برداشت و به سمت پشت چادرها که جای آره"ای گفتم که بی
که دو تا چمدون رو چطور با هم برداشت، ک ماشین بود به راه افتاد و من مات و مبهوت از اینپار

 .دنبالش حرکت کردم. سامان زودتر ما اومده بود و کنار ماشین، مشغول صحبت با آقاسید بود

ها، همراه سامان سوار های سامان تموم شد، بعد از خداحافظی با آقاسید و بچهچند لحظه بعد که سفارش

 .شدیم و من رو صندلی عقب ماشین جا گرفتیم

 .سامان استارت زد و ماشین شروع به حرکت کرد

که داشتیم اینجارو نگاهی به یادگاری این جنگل و اردوگاه که آروم تو سبد کنارم خواب بود انداختم. حاال 

فهمیدم چقدر وابسته اینجا شدمکردیم میترک می . 

هامون، اشک ریختنام، ابراز عالقم ها و آموزش، تمرینگاهشهوای همیشه گرفتش، بارون های گاه و بی
، خرگوش ملوسم، هیچ کدوم هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. این جنگل به سامان، ابراز عالقش به من

ی که عاشقانه دوستش دارم، بهم ابراز عالقه کرد پس فراموشیش غیرممکنهجاییه که کس . 
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بارید، شدت پیدا کرده بودرسید و بارونی هم که نم نم میخورشید داشت به وسط آسمون می . 

داد، به مسیر رو به رو خیره بودمهای جلو نشسته بودم و با لذتی که صدای بارون بهم میبین صندلی . 

ی وسط ماشین گره خورد، چشمک ریز رو روی خودم حس کردم. نگاهم که به آینهسنگینی نگاهی 

 .سامان لبخند روی لبم نشوند

چسبهای بهم میبا وجود سامان و عشقش پیمودن این مسیر هم یه جور دیگه . 

ی جلو دوختم که با دیدن کامیونی که از پیچ جاده عبور کرد و با سرعت به سمتمون نگاهم رو به شیشه
زد، با صدای جیغم مخلوط شد، جیغی زدم که فریاد راشا که اسم سامان رو صدا میاومد ... 

سامان با صدای ما، سریعا فرمون رو به سمت راست چرخوند ولی کامیون هم متقابال به سمت چپ 
 ه سمت چپمتر باهم فاصله داشتیم. سامان فرمون رو ب 6پیچید. قلبم داشت توی دهنم می زد. کمتر از 

 :پیچوند که کامیون هم بالفاصله به سمت راست پیچید. جیغ زدم

 این چرا همچنین می کنه؟  -

دستم رو به صندلی های جلو گرفته بودم و از شدت ترس چشمام رو بسته بودم و هر لحظه منتظر شاخ 
گیری به شاخ شدن ماشین ها بودم. سامان همونطور که به چپ و راست می پیچید تا از برخوردمون جلو

 :کنه، فریاد زد

 .راشا پالک  -

چشمام رو باز کردم که به محض باال رفتن پلک هام، تصویر کامیون جلوی چشم هام نقش بست. قبل از 
این که فرصت هیچ عکس العملی پیدا کنم، سامان فرمون رو به سمت راست پیچوند که ماشین محکم به 

ی سمت راستمون پرت شدیمسمت چپ سپر کامیون برخورد کرد و بعد، به سراشیب . 

جیغی زدم و به سمت راست پرتاب شدم که محکم با در ماشین برخورد کردم. درد شدیدی تو سرم پیچید 
و آخرین تصویری که قبل بسته شدن چشمام دیدم، تصویر سامان رو دیدم که تالش داشت ماشین رو 

رو فرا گرفتکنترل کنه و بعد، پلک هام روی هم افتاد و سیاهی مطلق همه جا  . 

*** 

دیدم و گیج بودم. با انگشت با حس خیسی روی صورتم از جا پریدم و چشمام رو باز کردم. تار می
کرد. دستم رو روی شصت و اشاره کمی چشمام رو ماساژ دادم و بعد دوباره بازشون کردم. سرم درد می

ردی دردناک گذاشتم که صدای سامان توجهم رو به خودش جلب کاون ناحیه . 

تونی منو ببینی؟خوبی درسا؟ می -  

ی چشمام نقش بست. نگاهی به به روبه رو نگاه کردم که چشمای غرق در نگرانی سامان روی پرده

 .اطرافمون انداختم
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محیط اطراف تقریبا سبز بود و چند درخت هم بهش زینت داده بود. انگار ابتدای یه سراشیبی بزرگ 

توجه شدم روی زمین نشستم و ماشین تکیه داده شدمبودیم. سرجام تکونی خوردم که م . 

 درسا؟ خوبی؟ -

کرد، بهش چشم دوختم و گفتمبا صدای سامان که مجددا صدام می : 

 اینجا کجاست؟ چه اتفاقی افتاده؟ -

کرد، روی زانوی قائم دیگش مقابلم روی یه زانوش نشسته بود و دستش که بطری آبی توش خودنمایی می
که جواب سوالم رو بده، سواالتش رو تکرار کردن اینقرار داشت. بدو . 

کنه؟ مشکل خاصی که نداری؟سرت درد می -  

دستم رو از روی سرم برداشتم و نگاهم رو بهش دوختم که کمی خونی شده بود. سامان نگاهی به دستم 

 .انداخت و اخماش تو هم رفت

 فکر کنم سرت شکسته. خیلی درد داری؟ -

 :سرم رو به عالمت نفی تکون دادم و گفتم

 نه، زیاد درد ندارم. فکر نکنم شکسته باشه. نگفتی چرا اینجاییم؟ -

ی دردناک سرم رو لمس کرد که باعث خودش رو به سمتم کشید و دستش رو به سمتم دراز کرد. ناحیه

کرد، گفتشد کمی اخمام تو هم بره. همونطور که سرم رو بررسی می : 

نیست؟ کم مونده بود با کامیونی برخورد کنیم. درد داری؟یادت  -  

اخمام رو تو هم کشیدم و سعی کردم ذهنم رو به سمت اتفاقات اخیر سوق بدم. تو ماشین بودیم که با 
ه سامان به سمتی پیچید و من شدیدا با در کامیونی شاخ تو شاخ شدیم. کم مونده باهاش برخورد کنیم ک

ای یادم نمیومدز دیگهبرخورد کردم. همین. چی . 

سرم رو به عالمت منفی تکون دادم که سامان عقب کشید. نگاهی به پشت سرم انداختم که با دیدن 
ماشینمون که واژگون شده بود و من به سقفش تکیه کرده بودم، چشمام از تعجب درشت شد و رو کردم 

 .سمت سامان

 این چرا اینجوری شده؟ -

کونی داد و گفتسامان بطری داخل دستش رو ت : 

 .کنترلش تو سراشیبی سخت بود ولی شکرخدا غیرممکن نبود -

شدبا صدای راشا نگاه هر دومون به سمتش برگشت که گوشی به دست از سمت چپمون نزدیک می . 
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 .سریعا پیگیری میشه -

 :سامان بلند شد و رو به راشا گفت

ش باید دستگیر بشهفرار کنن. راننده گفتی گشت بفرستن؟ ممکنه ماشین جایی رها بشه و خودشون - . 

 :اخمام رو تو هم کشیدم. راشا جواب داد

 چند درصد احتمال داره که به پرونده مربوط باشه؟ -

 :سامان نگاهی به اطراف انداخت و با اخم مابین ابروهاش جواب داد

نده روی انهدام ما تر تمرکز راناحتمالش زیاده. همونطور که دیدی یه برخورد تصادفی نبود و بیش -
داد تا از جاده به سمت سراشیبی پیچیدیم اون هم به همون سمت تغییر مسیر میبود. به هر سمتی که می

 .خارجمون کرد

دست چپم رو تکیه گاه قرار دادم و از جا بلند شدم که نگاه راشا به سمتم برگشت. با دیدنم قدمی به سمتم 

برگردهبرداشت که باعث شد سامان هم به سمتم  . 

 خوبی؟ -

 :در جواب سوالش سری به عالمت مثبت تکون دادم و پرسیدم

  موضوع چیه؟ -

چه موضوعی؟ -راشا  

کردم کمی سرگیجه دارم ولی تعادلم رو حفظ کردم و پرسیدماحساس می : 

 .همین تصادف و پرونده -

خواد درگیرم کنه، جواب دادسامان با لحنی که مشخص بود نمی : 

ز مهمی نیستیه حدسه و چی - . 

که فرصت کنم سوالی بپرسم، گفتقبل از این : 

 .خرگوشت کنار ماشین داخل سبدشه. برش دار -

های عجیب راشا و سامان رو فراموش با این حرفش تازه یاد خرگوشم افتادم و ماجرای تصادف و بحث

 .کردم

زدی بدی به هممون میکردم که در آینده، ضربهتر روش پافشاری میولی ای کاش بیش . 
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خرگوشم کنار ماشین و داخل سبدش بود. با لبخند برش داشتم و دستی روی سرش کشیدم. خدارو شکر 

 .که سالم بود وگرنه عذاب وجدان کشتنش ولم نمی کرد

برگشتم و همونطور که خرگوشم رو در آغوشم به پشت سرم که سامان و راشا مشغول صحبت بودن  
 :داشتم، گفتم

 خب حاال چطور می خوایم بریم؟  -

 :با این حرفم نگاهشون به سمتم برگشت که راشا جواب داد

 .قراره از اداره ماشین بفرستن. تا چند دقیقه دیگه می رسه  -

 .سرم رو تکون دادم و دو قدم از ماشین دور شدم

ناکش انداختم که چپ شده بود و روی در کمک راننده ایستاده بود. خدا خیلی نگاهی به وضعیت اسف 

 .بهمون رحم کرد که آسیب جدی ندیدیم و فقط سر من یه آسیب کوچیک دیده

نگاهی به زیر پام و سراشیبی که هر چی جلوتر می رفتی، تندتر می شد انداختم. قطعا اگه به داخلش  

انتظارمون نبودسقوط می کردیم، اتفاقات خوبی در  . 

 .با صدای سامان که من رو مخاطب قرار داده بود، به خودم اومدم و نگاهم رو بهش دوختم

 .بیا ماشین رسید  -

ی 405با این حرف کنجکاوانه نگاهی به جاده انداختم و پشت سرشون به سمت جاده حرکت کردم. پژو 
قابلمون ایستاد و به سامان و راشا ادای احترام با دیدنمون کنار جاده توقف کرد و راننده ازش پیاده شد. م

کرد. هر سه نفر به سمت ماشین رفتن و چمدونامون رو به سختی از صندوق عقب خارج کردن. نمی 
تونستن ماشین رو به حالت اولیه ش برگردونن چون به خاطر موقعیت حساسی که داشت امکان داشت 

  .سقوط کنه

صندوق عقب پژو جا دادن، راننده سوار ماشین شد و راشا هم بی بعد از این که چمدون ها رو داخل 
 .حرف روی صندلی کمک راننده نشست. من و سامان هم سوار شدیم و ماشین به حرکت در اومد

نگاهی به ساعت ماشین که دو رو نشون می داد، انداختم. ظاهرا یک ساعتی بی هوش بودم چون موقع  

م یا یک بودتصادف، ساعت حول حوش دوازده و نی .  

با صدای سامان کنار گوشم به خودم اومدم و نگاهم رو بهش دوختم که سمت راستم نشسته بود. با صدای 

 :آرومی پرسید

 خوبی؟  -

 :نمی دونستم دلیل این همه نگرانیش چیه. لبخندی بهش زدم و به آرومی خودش جواب داد
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 .آره خوبم. چیزیم نیست  -

ی جلو به جاده دوخته بود، گفتکه نگاهش رو از شیشهداد و درحالی سرش رو به عالمت تائید تکون : 

 .باید معاینه بشی. به محض این که برسیم تهران باید بری بیمارستان  -

 .نه سامان من خوبم. االن اون یه ذره دردی هم داشتم از بین رفته  -

ن چشمام جا به جا کرد و گفتسامان که انگار می خواست اطمینان رو از چشمام بخونه، نگاهش رو بی : 

 مطمئنی؟  -

 .اوهوم"ی گفتم و سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم که حرفی که زد باعث خنده م شد"

 .حاال یه معاینه ضرری نداره  -

 .چرا نمی خواست قبول کنه که آسیبی ندیدم و حالم خوبه؟ انگار عهد کرده بود که حتما ببرتم دکتر

دم خنده م رو کنترل کنم تا بقیه متوجه نشن، گفتمدر حالی که سعی می کر : 

 .خوبم بخدا. هیچ وقت به خوبی االنم نبودم  -

 :نگاهش رو از رو به رو گرفت و بی حرف بهم دوخت. شونه هام رو باال انداختم و گفتم

 .راس میگم  -

نفس عمیقی کشید و "باشه"ای زیرلب گفت. نگاهش رو مجددا به روبه رو دوخت و من هم به اجبار، 

 .نگاهم رو ازش گرفتم و مشغول تماشای طبیعت سبز اطراف جاده از شیشه ی کنارم شدم

طعم نگرانی هاش رو دوست داشتم. نگرانی که تو چشماش موج می زد، باعث می شد دوباره حس کنم 
ه بود و نبودم، سالم بودن یا نبودنم براش اهمیت داشته باشه. آخرین بار این نگرانی ها رو یکی هست ک

  .تو چشمای پدر و مادرم دیدم و خیلی وقت بود که از چشیدن طعم دلپذیرش منع بودم

**** 

آشنا با توقف ماشین، صاف سر جام نشستم و نگاهی به خیابون انداختم. جایی که توش قرار داشتیم واسم نا
بود و برخالف تصورم که فکر می کردم به خونه ی راشا می ریم، االن تو محیطی بودیم که اصال به 

  .چشمم آشنا نبود

با صدای سامان نگاه کنجکاوم رو از اطراف گرفتم و بهش دوختم. در حالی که از ماشین پیاده می شد، 
 :خطاب به من گفت

 .بیا پایین  -
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بودم تا بدونم کجا هستیم، خرگوشم رو برداشتم و به دنبال سامان از ماشین در حالی که به شدت کنجکاو 

 .پیاده شدم. ماشین مقابل خونه ی ویالیی قرار داشت که زمین مقابلش، سنگ فرش بود

 :سامان به سمت در خونه رفت و در حالی که با کلید بازش می کرد، گفت 

 بیا درسا. چرا اونجا ایستادی؟  -

یکش شدم و در حالی که نگاهم رو روی دروازه ی بزرگ مشکی رنگ و بوته های با سردرگمی نزد
 :بدون گلی که از دروازه آویزون شده بود و چهره ی زیبایی بهش می بخشید، می چرخوندم، گفتم

 اینجا کجاست؟  -

 .سامان در رو به داخل هل داد و کنار ایستاد

 .خونه ی ما  -

شم. در حینی که از جلوش رد می شدم، پرسیدم و با ابرو بهم اشاره کرد که وارد : 

 اینجا اومدیم چیکار؟  -

پشت سرم وارد شد ولی در رو نبست. در حالی که شونه به شونه م قدم برمی داشت، دستش رو با فاصله 
 .پشتم قرار داد و به سمت داخل هدایتم کرد

 .چند ساعتی رو باید اینجا بمونی  -

که اطراف جاده ی ماسه ای قرار داشتن و توسط نرده باالی جاده ی نگاهم رو از بوته هایی گلی 
سنگفرش شده سقف زیبایی درست کرده بودن، گرفتم و به سامان دوختم. با تعجبی که از حالت صورتم 

 :به خوبی مشهود بود، گفتم

   چرا؟  -

سبتا بزرگی رو به ها که بیرون اومدیم و به فضای نسبتا بزرگ حیاط رسیدیم. استخر ناز تونل بوته
 .رومون قرار داشت که یه میز و چند صندلی کنارش چیده شده بود

سامان در حالی که استخر رو دور می زدیم تا به ورودی خونه ی دوطبقه ای با نمای گرانیتی که 

 :مقابلمون قرارداشت برسیم، گفت

مت خونه ی راشاما باید بریم اداره. تو اینجا می مونی و هر وقت ما برگشتیم می بر  - . 

از دو پله ی جلوی خونه باال رفتیم و سامان در رو باز کرد. به داخل هدایتم کرد و خودش پشت سرم 

  .وارد شد و در رو بست
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قبل از این که فرصت کنم و سوال دیگه ای ازش بپرسم، نگاهم رو زنی که رو کاناپه ی مقابل تلویزیون 

ابت موندنشسته بود و مشغول نوشیدن قهوه بود، ث . 

با صدای در به سمتمون برگشت و با دیدن ما، فنجون قهوه ش رو روی میز گذاشت و از جاش بلند شد. 
 :سامان زودتر به سمتش قدم برداشت و در حینی که بهش نزدیک می شد، گفت

 سالم مامان جان، احوال شما؟  -

کرد و شادی از لحن یو مادرش رو در آغوش کشید. مادرش درحالی که پشت سامان رو نوازش م

 :صحبتش کامال مشخص بود، گفت

 سالم گل پسر. چه بی خبر؟  -

مثل بچه سر راهیا کنار در ایستاده بودم و ابراز احساسات سامان و مادرش رو تماشا می کردم. سامان 

 :از مادرش جدا شد و با لبخند جذابی که روی لبش داشت، جواب داد

 .یه دفعه ای شد. ببخشید که اطالع ندادم  -

 :و رو کرد سمت من که ساکت و صامت ایستاده بودم و گفت

 .بیا درسا  -

با این حرف سامان نگاه مادرش با تعجب روی من برگشت. سرجام میخکوب شده بودم و نمی دونستم 
سامان رو در مقابل دختری  جلوتر برم یا همونجا وایسم. از طرفی هم از منتظر بودم عکس العمل مادر

 .که با پسرش وارد خونه شده بود، ببینم

مادرش نگاه متعجش رو از من گرفت و رو به سامان با همون بهتی که در اجزای صروتش نمایان بود، 

 :گفت

 ...این  -

 :سامان با دیدن بهت و حیرت مادرش خنده ای کرد و میون خنده جواب داد

 !بله مامان. خودشه  -

واج به سامان و مادرش نگاه می کردم و سعی می کردم از دیالوگ های عجیبی که بینشون رد و  هاج و

 .بدل می شد، سر در بیارم

لبخندی که روی لب های مادر سامان نشست، باعث شد چشمام از تعجب گرد بشه. در حالی که به سمتم 
 :میومد، با لبخند و لحن مهربون و نسبتا شادی گفت

دختر. خوش اومدی عزیزدلم. نمی دونی چقدر دلم می خواستم ببینمت خانوم به سالم گل  - . 
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و قبل از این که فرصت هیچ عکس العملی پیدا کنم در آغوشش فرو رفتم. من رو محکم به خودش فشرد 
ت و تعجب نمی تونستم و در حالی که پشتم رو نوازش می کرد، حالم رو می پرسید اما من از شدت به

ش بدمهیچ جوابی به . 

نگاهم از باالی شونش به سامان افتاد که با لبخند بهمون خیره شده بود. وقتی نگاه مبهوتم رو روی 

 :خودش دید، صدای خنده ش بلند شد و ال به الی خنده خطاب به مادر گفت

  .مامان جان یکم فرصت بده به خودش بیاد  -

کرد. در حالی که تک به تک اجزای  مادرش با خنده ازم جدا شد و دستاش رو روی شونه هام قفل

 :صورتم رو از نظر می گذروند، گفت

خب مادر از بس ازش تعریف کردی کنجکاو شدم ببینمش. ماشاهللا ماشاهللا سلیقت هم که به پدر خدا   -
 .بیامرزت رفته

 .با این حرفش ندونستم بخندم یا چشمام رو گردتر کنم. سامان خندید و سری تکون داد

ی کنترلم رو به دست آوردم و گفتمبا بدبخت  : 

 .سالم  -

 :مادرش با شنیدن صدام لبخند عمیقی زد و گفت

 سالم به روی ماهت عزیزم. خوبی؟  -

 :متقابال لبخندی به این همه مهربونی زدم و گفتم

 .خوبم، ممنون  -

الی که به سامان بهمون نزدیک شد که باعث شد مادرش کنارم بایسته و نگاهش رو بهش بدوزه. در ح
 :سمت در قدم بر می داشت، گفت

 .خب مامان جان، تا شما به ادامه ی احوال پرسیتون برسین من می رم اداره  -

 :مادرش دستم رو گرفت و در حالی که به سمت مبل ها می برد، جواب داد

 .برو هر وقت خواستی بیا  -

خیلی سعی کردم خنده م رو کنترل کنم ولی صدای قهقهه ی سامان حکم تیر خالص رو داشت و باعث 
همه ی تالشم به هدر بره. مادر سامان هم با دیدن خنده ی ما زد زیر خنده و سامان بعد از خداحافظی از 

 .خونه خارج شد
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راز شد و فنجون نیمه پر قهوه رو روی کاناپه ای که قبال مادر سامان روش نشسته بود نشستم که دستی د
از روی میز برداشت. نگاهم رو به صورت مادر سامان دوختم که لبخندی بهم زد و در حالی که به سمت 

 :آشپزخونه ی پشت سرم می رفت، گفت

بیارم و بیام که حسابی باهات حرف دارم بذار برم دو تا قهوه   - . 

ای باال انداختم. یعنی سامان قبال از من پیش مادرش با تعجب گوشه ی پیشونیم رو خاروندم و شونه 
تعریف کرده بود که می گفت کنجکاو بوده تا ببینمتم؟ از ویژگی های خوبم گفته یا اون وجناتی که روی 

 .مخ راه میره؟ اگه راجع به لج و لجبازی و دردسرام گفته باشه که آبروم رو باید ریخته فرض کنم

ی پیدا کردم چشمی داخل فضای گرم و زیبای خونه چرخوندم. مقابلم تا مادر سامان برگرده فرصت
تلویزیونی قرار داشت که یه دست مبل چرم مقابلش چیده شده بود. پشت سرم هم آشپزخونه ی اپن زیبایی 

 .وجود داشت که مقابلش و کمی پایین تر میزناهارخوری نسبتا بزرگی چیده شده بود

شده بود که زیبایی خونه رو مجسمه ها و تابلو و فرش هایی نفیسی یه دست مبل سلطنتی سمت چپ چیده 
که روی دیوار قاب بودن تکمیل می کرد. نسبت به عمارت راشا کوچک تر بود ولی فضای دل نشین و 

 .صمیمی داشت

با نشستن مادر سامان رو مبل دونفره ی سمت چپم به خودم اومدم و نگاهم رو بهش سوق دادم. لبخند 
ه از اول روی لبش بود، همچنان تو صورتش جا خوش کرده بود. فنجون قهوه م رو مقابلم مهربونی ک

 .گذاشت و به پشتی مبل تکیه کرد

 .خب خانم خانما چیکارا می کنی؟ شنیدم با سامان اینا برای اردوی آموزشی رفته بودی  -

 :بله"ای گفتم که با لبخند شیطونی گفت"

 .پسر منم خوب اذیت کردیا  -

این حرفش فکم مماس با زمین قرار گرفت و چشمام از تعجب گرد شد. فکر کنم سامان دقیقا دست با 

 .گذاشته بود رو اون قسمت هایی که نباید می گفت

 :سرم رو تند تند به عالمت منفی تکون دادم و خواستم چیزی بگم که خندید و گفت

. خسته شده بودیم از بس کسی نمی خوب کردی عزیزم. این پسر به یه همچین تنوعی نیاز داشت  -
  .تونست بهش چیزی بگه و واسه خودش پادشاهی می کرد

ش رو برداشت و ادامه دادخم شد و فنجون قهوه : 

خیلی دلم می خواست ببینم کسی که سامان رو اینقدر به چالش کشیده کیه. همیشه معتقد بودم کسی که -
قطعا یه آدم عادی نخواهد بود که از تعریف هایی که سامان بتونه همچین انقالبی درون سامان ایجاد کنه، 

 .ازت کرد، فهمیدم حدسم کامال درست بوده
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با این که حرفاش اصال بوی سرزنش و دعوا نمی داد و برعکس داشت ازم حمایت می کرد ولی باز هم 

ممی خواستم از خودم دفاع کنم و به همین دلیل لبخند ضایعی روی لب هام نشوندم و گفت : 

 ...نه، من اذیت نکردم  -

هاس دور کرد. بین حرفم پرید و با شیطنتی که ازش ساطع می شد و متحیر کننده بود، فنجون رو از لب
 :گفت

 .البته اگه بشه اسم مشت و لگدا رو اذیت کردن نذاشت  -

بگم. حس می کردم نفسم تو سینم حبس شده و زبونم به یه چوب خشک تبدیل شده که نمی تونم چیزی 
سامان راجع به من چی گفته؟ ریز ریز به مبارزات و کتک زدنامون رو شرح داده بود؟ از همون اولی 

که تو خونه ی راشا شکستش دادم تا آخرین مبارزمون تو جنگل؟ اصال... اصال سامان برای چی باید از 
 من پیش مادرش تعریف می کرد؟

نده ی بلندی سر داد و خواست چیزی بگه که صدای مادر سامان با دیدن چهره ی مبهوت و خشکیده م خ

 .زنگ تلفن مانع شد. از جاش بلند شد و با خنده به سمت تلفن رفت

با چشمای گرد شده به بخار قهوه خیره بودم و سعی داشتم اتفاقات و حرف های مادر سامان رو تجزیه و 

 .تحلیل کنم

ی رسه. آخ که من دستم به سامان برسه این طور که از حرف هاش مشخصه بوی خوبی به مشامم نم 

 .نشونش میدم ریختن پته ی ملت رو آب چه عواقبی داره

نگاهی به مادر سامان که با خنده مشغول صحبت با فرد پشت گوشی بود، انداختم. برخالف سامان که با 
 یه من عسل هم نمی شد خوردش، مادر خوش مشرب و خوش صحبت و خوش خنده ای داره. همه ی این

ها به کنار، شیطنتی که توی تک تک صحبت هاش داره باعث میشه شک کنم که پسری مثل سامان داره. 
البته حاله ای از ویژگی های مادرش زمانی که روحیه ی شیطونش فعال میشه دیده میشه ولی حدس می 

 .زنم از نظر رفتاری بیشتر به پدرش رفته باشه تا مادرش

سه، همینفقط کافیه پاش به این خونه بر . 

*** 

جون مساوی بود با ریسه رفتن از دست انقدر خندیده بودم که دل درد نصیبم شده بود. نشستن کنار نیره
جون فقط انهدامات پی در پی رو به دنبال داره صحبتی با نیرهکردم همهاش. ابتدا فکر میها و خندهشوخی

برملذت میهاییه که از صحبت باهاشون اما االن متوجه شدم جز آدم .  

با به صدا در اومدن آیفون، نیره جون از جاش بلند شد و به سمتش رفت. تازه وقت کردم نگاهی به 
 .ساعت بندازم

کردم از کی غرق شب بود و من متعجب از گذر سریع زمان، خیره شده بودم به ساعت و فکر می ۸:۳۰

 .صحبتیم که متوجه تاریک شدن هوا نشدم
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 .فنجون چایم رو روی میز گذاشتم و دستی به پانسمان سرم کشیدم

سامان چند دقیقه بعداز رفتنش با نیره جون تماس گرفته بود و خواسته بود که ببرتم بیمارستان واسه 
س. اون هم بعد کلی یه زخم ساده معاینه. با هزار زور و مکافات راضیش کردم که چیزی نیست و فقط

ح دادن، به پانسمان سرم قانع شد و دست از سرم برداشتزبون ریختن و توضی . 

 .با باز شدن در، نگاهم رو از میز گرفتم و به قامت سامان که تو قاب در نقش بسته بود، دوختم

ای جوابم رو داد و به سمت مبل اومداز جام بلند شدم و "سالم"ی کردم که با لبخند مردونه . 

ارم ولی با فاصله روی کاناپه نشستش رو روی میز گذاشت و کنکیف دستی .  

رفت، گفتکه به سمت آشپزخونه مینیره جون لبخندی بهمون زد و درحالی : 

 چای یا قهوه گل پسر؟ -

که روی کاناپه ریلکس کرده بود، کمی سرش رو به عقب چرخوند و بلند گفتسامان در حالی : 

زحمتیه لیوان آب بی - . 

که روی لب داشت، پرسید سپس به سمتم برگشت و با لبخندی : 

 خوبی؟ رفتین بیمارستان؟ -

هاش افتاده بودم، با اعتراض تو چشماش تیز شدم و با صدایی که سعی محض دیدنش یاد چغولیمن که به
کردم بلند نباشه، گفتممی : 

 !!!!!!!!سامان -

 :متعجب از این برخورد عجیبم، ابروهاش باال پرید و گفت

 جانم؟ -

تونم منکر حس خوبی که به وجودم داد و من نمیکه بود که با این کلمه جوابم رو می برای اولین بار
تزریق شد و دلم رو لرزوند، بشم. سعی کردم حواسم رو از "جانم" گفتنش پرت کردم و با لحن معترض 

 :قبل گفت

کنی؟کشی چغولی میخجالت نمی -  

ه نگاه تیزبینم خیره بودرفت و با چشمای گرد شده بابروهاش از این باالتر نمی . 

 :انگشت اشارش رو به سمت خودش گرفت و گفت
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 من؟ -

 :چشمام رو ریز کردم و گفتم

جون؟نه پس من! چرا صاف رفتی اون قسمت کتک خوردنت رو گذاشتی کف دست نیره -  

ش سکوت خونه رو درهم شکستای سکوت کرد و بعد، صدای قهقههبا شنیدن این حرفم لحظه .  

جون اونجا بود، انداختم که مبادا ه سیخ سرجام نشستم و نگاهم رو به آشپزخونه که فیروزهبرق گرفت

ی مستانه سامان چنین چیزی بعید بودمتوجه شده باشه که البته با خنده . 

 :رو به سامان تشر زدم  

خندی؟کجای حرف من خنده دار بود که می -  

یده بریده گفتش رو کنترل کنه، برکرد خندهکه سعی میدرحالی : 

 .حواسم نبود منظورت اینه -

 .با حرص به سمتش خیز برداشتم که خندید و عقب پرید

خواد بشناستت من هم ازت تعریف کردم دیگهخب مامان گفت می - . 

با چشمای گرد شده لپام رو پر از باد کردم و چند لحظه بعد بیرون دادم. یه لحظه از جواب دادن عاجز 

، گفتکنهش رو کنترل میکه مشخص بود خندهم رو بهش دوختم که درحالیشدم. چشمای گشاد شده : 

 چیه؟ -

زد، گفتبا لحنی که ناباوری توش موج می : 

تو دقیقا اینارو تعریف کردی؟ اصال... تو واسه چی باید از من پیش  سامان!!! از بین این همه ویژگی -
 مامانت تعریف کرده باشی؟

های نیره جون باعث شد ازش که چیزی بگه صدای قدمای تو چشمام خیره شد ولی قبل اینچند لحظه

 .فاصله بگیرم

نگه دارم برای یه وقت  ی اعتراضاتم روبا حضور نیره جون لبخندی روی لبم نشوندم و سعی کردم بقیه

 .دیگه

 .لیوان آبی دست سامان داد که با لبخند ازش تشکر گرفت و من رو هم تو خماری جواب سامان گذاشت

جون گذشت و دور هم نشسته بودیم که نگاهی به ساعت انداختم و رو به نیرهیه ربع از اومدن سامان می
 :گفتم
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 نیره جون میشه واسه من یه آژانس بگیرید؟ -

 :متعجب نگاهم کرد و گفت

 آژانس واسه چی عزیزم؟ -

 :لبخند قدرشناسی به روش زدم و گفتم

خوام رفع زحمت کنم. خیلی مزاحمتون شدممی - . 

داد، گفتکه به پشتی مبل تکیه میبا این حرفم اخماش رو تو هم کشید و درحالی : 

رم به این زودی بری؟دونی از کی منتظر موندم ببینمت؟ حاال بذاها. مینشنوم دیگه -  

کرد، انداختم و گفتمنگاهی به سامان که در سکوت نگاهمون می : 

 ...ولی -

 .صدای فیروزه جون از مبل سمت چپم باعث شد حرفم ادامه پیدا نکنه

گیره که بیان اینجا و همگی دور هم باشیمولی و اما نداره عزیزم. االن هم سامان با راشا تماس می - . 

به سامان گفتو این بار رو  : 

 .سامان تماس بگیر باهاشون -

سامان هم به دنبال حرف مادرش گوشی موبایلش رو از روی میز برداشت و "ای به چشم"ی گفت. من 

ی نیره جون به کرسی نشستهم که بینشون گرفتار شده بودم، نتونستم حرفی بزنم و خواسته . 

د عمل جراحیش ندیده بودم و کنجکاو بودم دلم خیلی برای دلسا تنگ شد. از طرفی هم ساشا رو بع

تر ببینمشسریع . 

رفت، به خودم اومدم و توجهم بهش جلب شدبا صدای نیره جون که به سمت آشپزخونه می . 

ها تا مهمونا برسن برین یه مقدار تنقالت بگیرین و بیاینبچه - . 

 :سامان کمی به عقب متمایل شد و گفت

 نداریم مگه؟ -

ز آشپزخونه به گوشمون خوردصدای نیره جون ا . 

 .در حدی که کفاف دورهمی شما رو بده، نه -
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شد، رو به من که که از جاش بلند میسامان با شنیدن این حرف " خیلی خب" زیرلبی رد کرد و درحالی

 :هنوز نشسته بودم، گفت

 بریم؟ -

  .پشت چشمی واسش نازک کردم که لبخندی که روی لبش نقش بست، از تیررس نگاهم دور نموند

 .از جام بلند شدم و بعداز خداحافظی از نیره جون از خونه بیرون رفتیم

 .سوزهوا لرزی به تنم انداخت که باعث شد به محض پا گذاشتنمون به حیاط، کاپشنم رو تنم کردم

است حیاط رفتم که با ماشینی که زیر سایه بون پارک شده بود، رو به رو شدمبه دنبال سامان به سمت ر . 

با سوار شدن سامان من هم در سمت کمک راننده رو باز کردم و سریع سوار شدم. به محض جا 
عث لبخندی گرفتنمون داخل ماشین، سامان بخاری رو روشن کرد که هجوم هوای گرم به سمتمون با

 .روی لبم جای بگیره

کرد، گفتکه با ریموت در رو باز میای زد و در حالیامان با دیدن لبخند روی لبم، لبخند مردونهس : 

 هنوز شمشیرت رو از رو بستی؟ -

با شنیدن این حرف و یادآوری آبرویی که ازم ریخته بود، سریع برگشتم سمتش و با لحن معترض 
م گرفته بود ولی چیزی نگفتم و سکوت نده"سامان"ی گفتم که خندید و از حیاط خارج شد. خودم هم خ

 .کردم

که نگاهش به رو به رو بود، گفتدر حالی : 

جواب بذاری؟عادت داری سواال رو بی -  

 :متعجب به سمتش برگشتم و گفت

 من؟ چرا؟ -

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

 رفتی بیمارستان؟ -

تونستم درک م. این پافشاری عجیبش رو نمیبا شنیدن این سواالت بین دوراهی موندم که بخندم یا گریه کن
  .کنم

ی زاری که اثرات خنده هم توش نمایان بود، گفتمبا قیافه : 

 .وای سامان من چیزیم نیست، فقط یه زخم ساده بود-
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ی بغل انداخت و گفتنگاهی به آینه : 

 !پس نرفتی -

 :نچ"ی گفتم که ادامه داد"

ب دیدگی جدیخیلی خب. مشخص میشه که زخم بود یا آسی - . 

قبل از این که فرصت کنم چیزی بگم و ازش بخوام منظورش رو از حرفش توضیح بده، ماشین رو کنار 

 .خیابون پارک کرد و کمربند ایمنیش رو باز کرد

 .نگاه کنجکاوم رو به خیابونی که داخلش بودیم انداختم که صدای سامان باعث شد نگاهم رو بهش بدوزم

 .بیا ببینم -

های باالپریده به سمتش برگشتم و خواستم "هان"ی بگم، که دستم رو به سمت خودش کشید و با ابرو
 .باعث شد بهش نزدیک بشم

 .شالم رو از قسمتی از سرم که آسیب دیده بود کنار زد و با اخم مشغول ور رفتن با پانسمانش شد

 :دستم رو روی سینش گذاشتم و خواستم ازش دور شم که اجازه نداد و گفت

 .یه دقیقه آروم بگیر درسا -

ای بهم ندادی حرکت و ممانعت دیگهحرفش اجازه . 

ش مشامم رو نوازش ی پهن و ستبرش قرار داشت و بوی عطر خنک و مردونهصورتم رو به روی سینه
کردمی . 

بخشی شد حس لذتی نزدیک شنیده میهاش که از فاصلهحرکت انگشتاش البه الی موهام و صدای نفس

کردهم هدیه میرو ب . 

کردی خاکستریش سرسره بازی میهای پیرهن مردونهنگاهم روی دکمه . 

هاش باال و پایین ش که با ریتم نفسکرد تا سرم رو روی سینهدونم چه حسی بود که ترغیبم مینمی

شد، قرار بدممی . 

توقف شدی انگشتاش ال به الی موهام مگونههام که حرکت نوازشعطر خنکش رو راهی ریه . 

م نشست و باعث شد، نگاهم رو باال بیارم و تو چشماش انگشتاش از بین موهام سر خورد و روی گونه
بردکرد. همون اخمی که عاشقش بودم و عجیب دل میبدوزم. اخم ظریفی بین ابروهاش خودنمایی می . 
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روی گونم موهام رو که روی صورتم پخش شده بود، پشت گوشام هدایت کرد ولی دستش رو از 

 .برنداشت

شکستها از خیابون میگفتم و نه اون. سکوت داخل ماشین رو صدای عبور ماشیننه من چیزی می . 

گونه روی گونم حرکت داد و گفتانگشت شصتش رو نوازش : 

سخداروشکر فقط یه زخم ساده - . 

رو باز کرد خواستم جوابی بدم که نفس عمیقی کشید، دستش رو از روی گونم برداشت ودر ماشین . 

شد، خطاب به من گفتکه پیاده میدرحالی : 

 .بیا پایین -

 .اما نگاه من، مات و مبهوت از این حرکت عجیبش، به در سمت راننده که بسته شد خیره بود

چند لحظه بعد به خودم اومدم و خواستم از ماشین پیاده شم که نگاهم از پشت شیشه به سامانی افتاد که 
تن داشت و دست به جیب، جلوی ماشین و پشت به من منتظرم ایستاده بود فقط یه پیرهن به .  

شد، به سمت صندلی عقب برگشتم های سامان تولید میبا یادآوری سوز هوای بیرون و بخاری که از نفس
 .تا کاپشنی که موقع اومدن دستش بود رو براش ببرم

شدمکاپشن چرمش رو از رو صندلی چنگ زدم و از ماشین پیاده  .  

با صدای بسته شدن در به سمتم برگشت که لبخندی به صورتش پاشیدم و به سمتش قدم برداشتم. مقابلش 

سمتش گرفتمحرف کاپشنش رو بهایستادم و بی . 

نشینی بهم زد و با لحن کشداری گفتلبخند دل : 

 .مرسی خانوم -

دستم تو دستش جا گرفت و به سمت  و از دستم گرفت و پوشید. بعد از قفل کردن ماشین، برای اولین بار

 ..فروشگاهی که کمی جلوتر واقع شده بود، قدم برداشتیم

، انداختم. چه گرفتاری ی سامان گرفتار شده بودنگاهی به دست ظریفم که تو حصار دست مردونه
رسونددلنشینی بود که دلم رو به اوج می . 

ها کج کردیمها راهمون رو به سمت قفسهوارد فروشگاه شدیم و بعداز برداشتن یکی از چرخ دستی . 

انداختیم تر به تفریح شباهت داشت که هر چی دم دستمون میومد داخل چرخ دستی میخرید کردنمون بیش

کنیم؟کردیم که مگه داریم برای یه لشکر زرهی آذوقه تامین میو فکر اینجا رو نمی  
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کنه که سامان سرش رو به سمتم برگردوند و با ها منتظر بودیم فروشنده حساب بعداز خالی کردن قفسه

 :همون لبخند جذاب جا خوش کرده روی لبش گفت

 تموم؟ -

 :سرمو کج کردم و با لبخند جواب دادم

 تموم -

ها رو از چرخ بیرون آورد. بعداز حساب کردن و بسته بندی، از فروشگاه چشمکی نثارم کرد و خوراکی
سمت ماشین به راه افتادیمبیرون زدیم و به . 

های خرید رو رو صندلی عقب جا داد و من زودتر برای در امان موندن از سرمای هوا سامان پالستیک

 .سوار شدم

ت راننده باز شد و سر سامان از الی در داخل اومد. برگشتم سمتش که منتظر سامان بودم که در سم

که تو چشمام خیره بود، گفتدرحالی : 

  .من یه لحظه میرم االن میام -

و قبل این که بپرسم کجا در رو بست و رفت. با تعجب نگاهش کردم که از عرض خیابون رد عبور و از 

و مشغول تماشای خیابون نسبتا پرتردد شدم تیررس نگاهم خارج شد. شونه باالیی انداختم . 

دادنها ویراژ میهایی بودن که تو خیابونساعت نزدیک ده بود ولی همچنان ماشین . 

چند دقیقه بعد در باز شد و بالفاصله سامان سوار شد. با پیچیدن بوی باقال تو ماشین، چشمام برقی زد. 
بار مصرف باقالیی جلوم ظاهر شد. ظرف یک قبل از این که فرصت کنم برگردم سمت سامان، ظرف

 :رو از دستش گرفتم و لبخند عمیقی نثارش کردم و گفتم

 .مرسی-

کرد، گفتکه ماشین رو روشن میجوابم رو با لبخند جذابی داد و درحالی  : 

ذارتمونبریم که اگه دیر کنیم مامان خونه نمی - . 

پروند و دهن و این هوای سرد هوش از سر آدم میو دور زد و به سمت خونه حرکت کرد. بخار باقال ت

انداخترو آب می . 

باقالیی دستم گرفتم و به دهن سامان که مشغول رانندگی بود، نزدیک کردم. با این حرکتم نگاهی بهم 
 :انداخت که با دیدن لبخندم گفت

 باقال بخوریم یا خجالت؟ -
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 :خندیدم و با لحن سرخوشی گفتم

 !باقال -

د و دهنشو باز کرد. باقال رو به شکاف لباش نزدیک کردم که با یه حرکت دندوناش روی چشمکی بهم ز

 .انگشتم نشست

ای زدم که باعث شد با خنده باقال رو از بین انگشتام بیرون بکشه و دستم رو ول کنهجیغ خفه . 

مالیدم، با اخم گفتمکه انگشتم رو میی خندونش انداختم و در حالینگاهی به چهره : 

تمرسی بابت تشکر شرمنده کننده - ! 

که شصتش رو وند و درحالیای کرد و تا به خودم بیام، دستم رو داخل دستش با شنیدن لحن شاکیم خنده
کشید، گفتگونه پشت دستم مینوازش : 

ترنگفت، اینا خوشمزهیه حسی بهم می - . 

ی پیشش جوابی نداشتم بدم که به سمتم برگشت و با لبخند روی مبهوت از کار چند لحظهمن هم مات و 

 :لبش گفت

 بازم باقال بهم میدی یا تحریم شدم؟ -

حرف سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم و دستم رو از داخل گرمای دستش بیرون کشیدم و یکی بی

 .دیگه از داخل ظرف برداشتم

داخل دهنم گذاشتم مساوی شد با توقف ماشین مقابل درب خونه. ظرف خالی باقال  ی آخر باقال رو کهدونه

 :رو جلوش گرفتم و با لبخند گفتم

 !مرسی سامان، خیلی چسبید -

 :سامان ماشین رو خاموش کرد و نگاهی بهم انداخت و گفت 

چسب میشه ولی االن به یقین رسیدمدونستم طعم همه چی با تو دلبه من بیشتر. می - . 

م کرد و گفتلبخندی نثار ابروهای باال پریده : 

 بریم؟ -

م ویراژ داد و وقتی دید فقط با تعجب بهش خیره شدم، سرش رو تکون نگاهش روی ابروهای باال پریده
 :داد و گفت

 چیه؟ -
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دون کشیدم و گفتملب پایینم رو زیردن : 

 !اوم مهربون شدی -

زد، که دست به سینه به در سمت راننده تکیه میابروهاش رو به حالت نمایشی تو هم کشید و درحالی

 :گفت

 نبودم مگه؟ -

  .چهرم رو با شیطنت تو هم کشیدم و سرم رو به عالمت " هی بگی، نگی" تکون دادم

آورد بهم خیره شد و با سری که به حالت فهمیدن رو لبم می ای با همون اخم مصنوعی که خندهچند لحظه
شد، گفتباال و پایین می : 

 !که اینطور -

کرد، گفتکه درو باز میبا لبخند شونه باالیی انداختم و چیزی نگفتم که نفسش رو بیرون داد و درحالی : 

 !باشه درسا خانوم. فعال پیاده شو، یه مهربونی نشونت بدم حض کنی -

ن این حرفش باعث شد با کنجکاوی بپرسمشنید : 

 چطور؟ -

شد، گفتی متعجبم کرد و همونطور که پیاده میچشمکی نثار قیافه : 

 !شنیدن کی بود مانند دیدن؟ -

کردم از ماشین که تو کف حرفش بودم و تو ذهنم تجزیه و تحلیلش میو پیاده شد و در رو بست. درحالی
داشتهای خرید رو از صندلی عقب برمیپالستیک پیاده شدم و رفتم سمت سامانی که . 

خواستم یکیش رو از دستش بگیرم که دستش رو به عالمت نفی عقب کشید و با لبخند به در اشاره کرد و 

 :گفت

 .شما بفرمایید -

لبخندی تحویلش دادم و زودتر به سمت آیفون رفتم و دکمش رو فشردم. در چند لحظه بعد باز شد که کامل 

ردم و منتظر شدم سامان داخل بشهبازش ک .  

و وارد شدشد ناگهان سرش به سمتم اومد همونطور که از مقابلم رد می .  

چشمام از زور تعجب گرد شدن. نگاهی بهش انداختم و دستم رو روی گونم گذاشتم. تو خیابون؟ سامان؟ 
شینهتر به دل میربونیش عجیبجلل الخالق! امروز عجیب مهربون شده و همین مه . 
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 .پشت سرش وارد شدم و در رو بستم

 .سرمای هوا باعث شد با قدمای سریع و بلند حیاط رو طی کنیم و خودمون رو به خونه برسونیم

سمتم برگشت. اون هم حالی صداش کردم که سریع بهبا دیدن دلسا که روی مبل نشسته بود با خوش

تو آغوش هم فرو رفتیم وار اسمم رو صدا زد وطوطی . 

 !وای دری چقد دلم برات تنگ شده بود -

کردم گفتمکه با لبخند نگاهش میازش جدا شدم و درحالی : 

 !خوب رفتی حاجی حاجی مکه -

تو رفتی یه سیاره دیگه. نه میشه باهات تماس گرفت نه پیام داد -دلسا . 

خواستم جوابش رو بدم که نگاهم از باالی شونش به ساشایی افتاد که به سمتمون ایستاده بود و با لبخند 
کردنگاهمون می . 

شد به سمتش رفتم که متوجه شدم برخالف تر میدلسا رو رها کردم و با لبخندی که هر لحظه پررنگ

 .همیشه، نگاهش تو چشمام قفل شد

تادم. با ذوق و لبخند گفتممبل رو دور زدم و مقابلش ایس : 

 سالم -

 .با لبخندی که جز الینفک صورتش بود، جوابم رو داد

 سالم درسا. خوبی؟ -

 :سرم رو به عالمت مثبت دادم و تکون دادم و گفتم

های دنیا رو ببینیحالم که حالت خوبه. امیدوارم فقط زیباییممنون، خیلی خوش - . 

دتر و تشکری ازم کرلبخندش رو پررنگ .  

ساشا همدیگرو در آغوش گرفتن و سامان هم مثل من تبریک سامان جای من رو گرفت و مردونه با 

 .گفت

جون توجهمون رو به خودش جلب کردهنوز همگی سرپا ایستاده بودیم که صدای نیره . 

ها بیاین سرمیز. دیگه کم کم باید سحری بخوریم نه شامبچه - . 

داد انداختمرو نشون می ۱۰لبخندی زدم و نگاهی به ساعت که  . 



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

274 

 

رفتن، با دلسا به سمتش رفتیم و مشغول چیدن میز شدیم. پسرا هم که طبق حکومت مردساالری پیش می

 .پشت میز نشسته بودن و مشغول خوش و بش بودن

 .رو صندلی رو به روی سامان نشستم و مشغول شدیم

میز مقابلمون پر از تنقالت بودیم، به ماجرای  کهنیم ساعت بعداز شام همه دور هم نشسته بودیم و درحالی
دادیمسفر ساشا و دلسا گوش می . 

با صدای گوشی سامان که بلند شد، با دستمالی دستش رو پاک کرد و گوشیش رو از روی میز چنگ زد. 

 .نگاهی به صفحش انداخت و با " ببخشید"ی جمعمون رو ترک کرد و به سمت راهروی انتهای رفت

گفت که بعداز باز ش گرفتم و به دلسایی دادم که با خنده داشت از شیطنتش تو انگلیس مینگاهم رو از

 .کردن چشمای ساشا چطور سر به سرش گذاشته بود

شناسه. پریدم تو اتاقش که با چشمای ورقلمبیده تو جاش پرید. با اخم دونستم تا حرف نزنم منو نمیمی -
شدم. کاش بودین و حالتش رو ند ژکوند بهش نزدیک میازم خواست بیرون برم ولی من هی با لبخ

دیدین. هم عصبی شده هم ترسیده بود که این دیوونه زنجیری که یه دفه پریده تو اتاقش و قصد بیرون می

 .رفتن نداره کیه

خندید، گفتکه با یادآوری اون روز میساشا در حالی : 

. وقتی دیدم به روی خودش هم نمیاره کم مونده شدگفتم فقط با لبخند بهم نزدیک میهر چی بهش می -

 .بود خودم از اتاق فرار کنم

های پفکیم رو جلوم نگه داشته بودم، گفتمکه انگشتخندیدم و درحالی : 

 مثال اومده بود مراقبت باشه و شد بالی جونت، نه؟ -

 :ساشا با خنده نگاهی به دلسا انداخت و گفت

مدت خیلی بهم کمک کردنه این چه حرفیه؟ دلسا تو این  - . 

 .سری تکون دادم و نیره جون رو که کنارم نشسته بود، مخاطب قرار دادم

 نیره جون سرویستون کجاست؟ -

 :به راهروی انتهای سالن اشاره کرد و گفت

 .اونجاست عزیزم -

زدم سرویس از جام بلند شدم و به سمت راهرو حرکت کردم. وارد راهرو شدم و اولین دری که حدس می
 .باشه باز کردم که درست بود



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

275 

 

 .بعداز شستن دستام و درست کردن شالم از سرویس بیرون اومدم که سامان مقابلم سبز شد

ار پشت سرش تکیه داداز ترس "هین"ی کشیدم و دستمو رو قلبم گذاشتم که با لبخند به دیو . 

بستم، نگاه چپی بهش انداختم و گفتمکه در رو میدرحالی : 

شی؟چرا مث جن جلوی آدم ظاهر می -  

 :دستش رو داخل جیب شلوارش فرو برد و گفت

بخشیه ظاهر شدن لذت - . 

کردم تا برم پیش بقیه، با شیطنت جواب دادمکه از جلوش عبور میدرحالی : 

کشی؟و من باز کنم یا خودت زحمتش رو میها ربقیه نوشابه -  

که تو یه با کشیده شدن دستم از پشت، متعجب به سمتش برگشتم که تکیش رو از دیوار گرفت و درحالی

ایستاد، گفتقدمیم می : 

شینه ولی وقت واسه نوشابه باز کردن زیادهاز دست تو که عجیب به دل می - . 

"چی؟" دستم رو کشید و دنبال خودش به سمت دری که انتهای قبل از این که فرصت کنم با تعجب بپرسم

 .راهرو قرار داشت برد

داشتم با تعجب پرسیدمکه دنبالش قدم برمیدرحالی : 

بری منو؟سامان؟ کجا می -  

که جوابی بهم بده، مقابل آخرین در ایستاد و من هم وادار به توقف شدم. در رو باز کرد و مسیر بدون این
کرد، گفتکه به داخل هدایتم میشت کمرم تغییر داد و درحالیدستش رو به پ : 

 .برو داخل -

زدم متعلق به سامان باشه. اتاقی با با ابروهایی که از تعجب باال پریده بود، داخل اتاقی شدم که حدس می

ای و سفیددیزاین سورمه . 

ی بزرگ و شیکی واقع خونهای سمت چپ اتاق قرار داشت و کنارش هم، کمد دیوار و کتابتخت دونفره

 .شده بود

ای سمت راست اتاق و درست مقابل تخت، تلویزیونی به دیوار نصب شده بود و یه دست مبل چرم سورمه
  .مقابلش قرار داشت

 :به سمت سامان برگشتم و با تعجب گفتم
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 اینجا اومدیم چیکار؟ -

که نگاهش تا به روم ایستاد و درحالیتکیش رو از قاب در گرفت و بعد از بستن در به سمتم اومد. رو 

، گفتکردسوزوند و خاکستر میمی عمق نگاهم رو : 

زنه بهت بدماومدیم چیزی رو که دلم واسش دل دل می - . 

هام بیرون اومد که باعث شد لبخندی رو ابروهام از تعجب باال پرید و ناخودآگاه "ها"یی از میون لب
هاش شکل بگیرهلب . 

ست مردونش گرفت و به سمت آینه قدی اتاقش که با فاصله از در قرار داشت، هدایتم دستم رو داخل د

 .کرد

دستاش رو روی شونم گذاشت و مقابل آینه نگهم داشت. با چشمای متعجب از درون آینه بهش خیره شدم 

وار گفتکه پشتم ایستاده بود، خم شد و در گوشم زمزمهکه درحالی : 

 .صبر کن عزیزم -

و ازم فاصله گرفت و به سمت کتابخونش رفت. کشویی رو بیرون کشید و چیزی از داخلش بیرون آورد. 

 .به سمتم اومد و دوباره پشت سرم ایستاد

ی روی لبش زوم بودنگاهم هنوز از آینه روی لبخند جذاب و مردونه . 

شد. معنی این کارهاش شالم رو از روی موهام برداشت و روی شونم انداخت. تعجب نگاهم چند برابر 
 چیه؟

ی راستم انداختآبشار موهای بلندم که دم اسبی بسته بودم تو دست گرفت و روی شونه . 

خواد چیکار کنهفهمیدم میهم کنجکاو شده بودم و هم ضربان قلبم درحال افزایش بود. نمی . 

 .دستاش از دو طرف صورتم جلو اومدن و چیزی رو مقابل صورتم گرفتن

قلب کوچیک و توپری که از زنجیر ظریف طالسفید آویزون بود، قفل شد نگاهم روی . 

  .گردنبند رو پایین آورد و دور گردنم بست

تونستم چیزی بگم. انتظار همچین چیزیو ازش نداشتم. غافلگیر شده بودم و از شدت بهت و حیرت نمی 

کوبیددیوار سینم می کردم قدرت تکلمم رو از دستم دادم. قلبم خودش رو به در واحساس می . 

 :قلب گردبند رو تو دستم گرفتم و با بهت زمزمه کردم

 !سامان -
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تونستم بگم در برابر این همه انگشتم رو نوازشگونه روی مروارید ظریف داخل قلب کشیدم. چی می

 عشق؟

هاش کنار گوشم، وجودم رو به آتیش کشید. مثل خودم زمزمه وار گفتهرم نفس : 

ای ی قلبم. فرشتهی دنیام رو تحت شعاع قرار داد و شد ملکهدّر. کسی که درخششش همهدرسا، مانند  -
 .که دنیای خاکستریم رو به رنگ عشق رنگ آمیزی کرد

داد، بوی داشتن ساماناشک شوق توی چشمام حلقه زد. اشکی که بوی عشق می . 

 .از تو آینه خیره به چشمای مهربونش بودم که خم

کرد یه روز چنین روزی فرا برسه؟ شد. کی تصورش رو میتر میی اشک تو چشمم هرلحظه بیشحلقه
گنجید که سامان سر سوزنی بهم حی پیدا کنه؟ چیزی ی کسی هم میاین اتفاق به کنار، حتی تو مخیله

ه بودتونستم بگم جز این که خدارو شکر کنم بخاطر این لطف بزرگی که در حقم کردنمی . 

دیدم. دستم رو بلند کردم و روی گونش گذاشتم. ته ریشاش کف تصویر سامان رو از درون آینه تار می

داددستم رو قلقلک می . 

  .دستش رو دور شکمم حلقه کرد و چونش رو تو گودی گردنم گذاشت

برد، گفتی شیرینی فرو میوار، با اون تن صدایی که منو تو خلسهدم گوشم زمزمه : 

کردم کسی پیدا بشه که اینقدر توی قلبم جا باز کنه؛ که بهش اجازه بدم تو دنیای من یچ وقت فکر نمیه -
ی معادالت زندگیم رو بهم ریختی؟ چشمات قدم بزنه و کم کم تسخیرم کنه ولی درسا،چی داشتی که همه

نوازترین چه نیرویی داشت که قلبم رو به سمت خودش جذب کرد؟ تن صدات چطور بود که شد گوش
موسیقی زندگی من؟ از همون ابتدا که دیدمت فهمیدم از بقیه متمایزی. که مردونه زندگی کردی و نذاشتی 

کنم درسا. سوای از همه ی مشکالت زندگیت رو. بهت افتخار میدنیا زمینت بزنه. که تحمل کردی همه
کنم و تی. به داشتنت افتخار میای جز پذیرفتنش نداشدونم خواست قلبیت نبوده و تو چارهچیز که می

 .امیدوارم برای همیشه تو آسمون زندگی من مثل الماس بدرخشی

که همزمان شد با سقوط یه دستش رو از دور کمرم برداشت و دستم رو که روی گونش ثابت مونده بود، 
ماماولین قطره اشک از چش . 

 .میون حصار دستاش چرخیدم و به سمتش برگشتم

کرد. لبخند مهربونش دستاش دور کمرم حلقه بود و نگاهش رد اشک رو روی صورتم دنبال می

تر شد و گفتپررنگ : 

 اشک چرا عزیزدلم؟ -

ای روی گونم جاری بشهزد، تیرخالصی بودکه اشک دیگهشنیدن لحنی که توش عشق و محبت موج می . 
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رو تو گردنش پنهونرو دور گردنش حلقه کردم و صورتمدستام  . 

. 

ی احساسم گفتمدم گوشش با همه : 

 .خیلی دوست دارم سامان-

تر کرد و دم گوشم زمزمه کردی دستش رو دور کمرم تنگحلقه : 

تر از من عزیزمنه بیش - . 

 .کمی ازش فاصله گرفتم که سرش رو عقب کشید و نگاه مهربونش رو تو نگاهم قفل کرد

دست چپش رو از دور کمرم باز کرد و روی گونم گذاشت. نگاهش خیره مونده بود به قطره اشکی که 
بازی کرد و با یه حرکت انگشت، ردش رو از رو صورتم پاک کرد و دستش رو به هسرروی گونم سر
 .گونم گره زد

 .اشک نه، از این به بعد لبات باید فقط بخنده -

خواست حقیقت دونم گذشته و حال تبانی کرده بودن تا حس خوبم رو از بین ببرن، یا قلم سرنوشت مینمی
نگاه سامان، تصویر گذشتم رو طرح زد رو به رخم بکشه که تو دریای مهربونی . 

های مجلل و متعدد، تصویر روزایی که های سر تا پا مشکی، تصویر عمارتتصویر دو تا دختر با لباس

 .تاوان بدی داره

های این چند وقته انگار بال درآوردن و از وجودم پر کشیدن که ریزش غم رو به دلم حس ی خوشیهمه

 .کردم

دونم دلش مثل دل من مان رو ندارم. حاال که وجودم با وجودش پیوند خورده، میمن طاقت دوری از سا
دونم اون هم مثل من افتاده تو دام این عشق، چطور ازش دل بکنم؟ چطور دلم رو زنه، میدل دل می

شهبردارم و برم سمت مقصدی که گذشتم بهش ختم می . 

گه نه از خوشی. از حسی که دلم رو تحت شعاع تری شروع به باریدن کرد اما دیهام با شدت بیشاشک

  .قرار داده بود

گرفت، که صورتم رو با دستاش قاب میهاش رو تو هم کشید و درحالیسامان با دیدن این واکنشم، اخم
 :گفت

کنی؟درسا؟ چرا داری گریه می -  

 من چطور از این تن صدای مردونه دل بکنم؟
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ی دلم پیش برم. چه فرقی داره که من خواستم طبق خواستهه دلم. میاختیارم رو از عقلم گرفتم و سپردم ب

گیرهقرارمه که آرامش میاول پیش قدم بشم یا اون، مهم دل بی . 

  .انگشتام رو داخل موهاش فرو بردم و پلکی زدم که چند دونه اشک روی گونم چکید

های سامان هم هیزم شده بود فسکرد و هرم نتابی میصورتم رو به صورت سامان نزدیک کردم. دلم بی
  .برای آتیشش

های سامان که با نگاه نافذش زیرنظرم داشت، گرفتم و چشمام رو بستمنگاهم رو از اخم . 

 .فاصله تموم شد وقتی لبام روی لباش نشست

از طوفان، همون آرامش ور شدم. همون آرامش قبلفاصله تموم شد و انگار، تو دریایی از آرامش غوطه

از طوفان دلتنگیقبل  ... 

کردحرکتش تصدیق میدونستم تعجب کرده از این حرکت ناگهانیم و این موضوع رو، لبای بیمی . 

 چند ثانیه بعد به خودش اومد و اون هم دلش رو قفل دلم کرد و ما موندیم و

. 

ی سامان صورتم رو قاب گرفته و دستای من، تو انبوه موهای پرپشتش گرفتار بوددستای مردونه . 

دونم چقدر گذشت ولی وقتی به خودمنمی . 

ی لباس اعث شد چشمام رو از هم باز کنم و نگاهم رو به یقهصورتش رو از صورتم فاصله داد که ب

 .خاکستری مردونش بدوزم

ی پهن کردم و چند لحظه بعد، تو آغوش گرمش فرو رفتم و گونم رو به سینهسنگینی نگاهش رو حس می

 .و عضالنیش چسبید

اد. صداش به گوشم رسیدپیچید و صورتش رو به سرم تکیه دیه دستش رو دور شونم  : 

فهمم دلیل اشکات رونمی - . 

 :اشکم به روی پیرهن مردونش نشست. به کمرش چنگ زدم و با بغض گفتم

شهدلم برات تنگ می - . 

داد، گفتی موهام کرد و با لحنی که بوی اطمینان میوار حوالهانگشتاش رو نوازش : 

 .دل تنگی چرا عزیزدلم؟ ما که قرار نیست از هم جدا شیم -
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چشمام رو با درد بستم و صورتم رو به سینش فشردم. لعنت به حسی که االن گریبانم رو گرفته بود، 

ای که تو این موقعیت واسم تداعی شدلعنت به گذشته . 

 .نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و صداش نزنم. صدای نفس عمیقش رو شنیدم

 .ازم جدا شد که باعث شد فاصله بگیرم

صورتم رو با دستاش قاب گرفت و کمی خم شد تا هم قدم بشه. نگاه جدیش رو توی چشمام دوخت و 
خواست به یه بچه از بودن همیشگی مادرش اطمینان بدهانگار می . 

و از دلت تونم دلمدرسا، من همیشه هستم خب؟ هر جایی بخوای بری بدون من نمیری چون من نمی -
زنی، من جدا کنم و بینمون فاصله بیفته. من همیشه هستم چون تو با بودنت به زندگیم رنگ خوشبختی می

تونم تو یه دنیای تیره و تار زندگی بکنم. من همیشه هستم چون طعم داشتنت رو چشیدم و بدون تو نمی
دونم تو نم ازت جدا بشم. من میحاال که طعم خوش بودنت زیر دندونم رفته، محاله ممکنه بخوام و بتو

 های زیادی رو متحمل شدی، شاهد از دست دادن خیلی از آدمای محبوب زندگیت بودی ولیزندگی سختی
این حس ترسی که تو دلت رخنه کرده رو بیرون بریز. این ترس تو دنیای من و تو هیچ جایی نداره چون 

درسا؟دنیامون با هم پیوند خورده، یه پیوند ابدی. باشه   

گرمی ولی نه با وجود حسی که من داشتم و حرفاش رو خنثی داد، بوی دلحرفاش بوی زندگی می
کردمی . 

پیمودن این راهی که هراس به دل من انداخته اختیاری نیست؛ اجباریه و من متنفرم از اجباری که طعم 

تنگی رو واسم به ارمغان میارهتلخ دل . 

خواستم کام اون هم مثل من به زهر آغشته بشه. دل من زنم اما نمیتونستم حرف دلم رو بهش بکاش می

تونم چنین چیزی رو برای سامان هم بخواملبریز از غم شد ولی نمی . 

 .لبخندی هر چند تلخ روی لبم نشوندم و سرم رو به عالمت "باشه" تکون دادم

 :لبخندی به صورتم پاشید و گفت

 !دیگه نریزن اشکات -

ش گذاشتم و زمزمه کردمدستم رو روی دست : 

 .باشه -

ی روی لبش رد اشک رو از روی صورتم پاک کرد و صاف ایستادبا لبخند مردونه . 

نداخت، گفتکه روی سرم میشال مشکیم رو از روی شونم برداشت و درحالی : 

 .معلوم نیست چندتا چشم اون بیرون تیز شدن تا اومدنمون رو شکار کنن -
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یره جون که بیرون بودن، "هی"ی گفتم و ادامه دادمها و نبا یادآوری بچه : 

 وای نکنه فکر بد بکنن؟ -

ی شالم رو روی شونم مرتب کرد و با لحن شیطونی گفتلبه : 

کنن در اون صورتخیلیم بیراه فکر نمی - . 

با صدای "سامان" گفتن من خندید و ازم فاصله گرفت. دستش رو تو جیب شلوارش فرو برد و با چشمای 

کردم، گفتون رو به من که چپ چپ نگاهش میخند : 

دونن که به موقعش اخبار به اونا هم مخابره میشهفقط ساشا و دلسا چیزی نمی - . 

 :ابروهام رو باال انداختم و با تعجب پرسیدم

دونه؟مگه راشا می -  

کرد، رتب میکه پیرهنش رو می قدی ایستاد که مجبور شدم به سمتش برگردم. در حالیرو به روی آینه
 :گفت

هاست که چیزی نفهمهآره، راشا تیزتر از این حرف - . 

زد، جلوش ایستادم که نگاهش رو از آینه گرفت و به هایی که برای آروم کردنم میبا یادآوری حرف
 .چشمام دوخت

 سامان؟ -

 :ابروهاش رو باال انداخت و جواب داد

 جانم؟ -

چسبی داشت این یه کلمه که از بین لباش بیرون اومدچه حس دل . 

دونستی من خیلی از آدمای زندگیم رو از دست دادم؟ من که چیزی بهتون نگفته بودمتو از کجا می - . 

 :دستی به یقش کشید و گفت

دونننه فقط من، بلکه ساشا و راشا هم می - . 

بروهام باال پریدمتعجب از این حرف سامان، چشمام درشت شد و ا . 

 از کجا؟ -

 :دست از سر یقش برداشت و رو بهم گفت
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 .بعدا برات توضیح بدم؟ خیلی دیر کردیم -

سمت در رفتم. یه دست شستن ساده با این که به شدت کنجکاو شده بودم ولی "باشه"ای گفتم و همراهش به

 !به کجا رسید

فتم و کشیدمش پشت دیوار راهرو. با ابروهای باال که وارد پذیرایی بشیم، دست سامان رو گرقبل از این
 :پریده مقابلم ایستاد و گفت

 چی شد؟ -

کردم، گفتمکه با انگشت شصت به پذیرایی اشاره میدستش رو ول کردم و در حالی : 

فهمن کهخب اگه ما با هم بریم همه می - . 

 :دستاشو تو جیب شلوارش فرو برد و گفت

گه؟همه یعنی ساشا و دلسا دی -  

رم، تو دو دقیقه بعد بیاحاال چه ساشا و دلسا چه هر کی. من اول می - . 

ی متفکری به خودش گرفت و گفتچهره : 

 خب بعد تو این همه مدت کجا بودی؟ -

 :شونه باالیی انداختم و گفتم

 !خب سرویس دیگه -

 !خانوم کاراگاه، پذیرایی به سرویس دید داره -

زد، گفتمکه اضطراب توش موج می چشمام رو درشت کردم و با لحنی : 

 وای جدی؟ یعنی فهمیدن من خیلی وقته بیرون اومدم؟ -

 .شونه باالیی انداخت که "اه"ی گفتم و با کالفگی نگاهم رو به اطراف چرخوندم

رسوا شدیم بد! اگه پذیرایی به سرویس دید باشه و متوجه شده باشن خیلی وقته بیرون اومدم، این همه  
 مدت کجا بودم؟

کرد، دوختم و گفتمنگاهم رو به سامان که با ابروهای باال رفته نگاهم می : 

رم، دو دقیقه ریزی و احداث شده دیگه. من میخب عیبی نداره، دیوار حاشا برای همین مواقع برنامه -

 .بعد تو بیا. هر چی هم گفتن یه گوش دره و اون یکی دروازه
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 :خواستم از جلوش رد بشم که صداش به گوشم خورد

تونن این فاجعه رو تحمل کننادو نفر بهتر با هم می - ! 

 سمتش برگشتم که نگاهم تو نگاه خندونش قفل شد. با حرص "سامان"ی گفتم که با خنده واسم شونه باالبه

 انداخت و با ابرو به پذیرایی اشاره کرد

نفسم رو به بیرون فوت کردم و ازش رو گرفتم. تو این موقعبت که من نگرانم نکنه دستمون واسه همه 
وجه رابطمون شده باشن چی؟ من و سامان این همه مدت رو شده باشه، شوخیش گرفته. اگه یه درصد مت

زنه. مخصوصا اون دلسای مارمولکبه سرشون نمینبودیم و قطعا با این وضعیت فکرای خوبی  . 

ها رو خیالی زدم و خیلی عادی وارد پذیرایی شدم. سنگینی نگاهبدون توجه به سامان خودم رو به بی

سمت جای قبلم برم که صدای دلسا به گوشم خورداعتنا بهشون خواستم بهکردم. بیروی خودم حس می . 

 تنها اومدی چرا؟ -

باال آوردم و به چشمای شیطونش چشم دوختممتعجب سرم رو  . 

اومدم؟پس با کی باید می -  

ت دیگهی دیگهبا نیمه - ! 

ی دوتا توپ گرد شده بودم. خودم رو جمع و جور کردم و خواستم چیزی بگم که چشمام از تعجب اندازه

 .صدای نیره جون مانع شد

دونن، راحت باشعزیزم همه می - . 

که منظورش همون چیزیه که نباید باشه خواست فکر کنمدلم نمی . 

 :لبخند زورکی روی لبام نشوندم و گفتم 

 چی رو؟ -

 :نیره جون با همون لبخند روی لبش گفت

ی تو و سامان رو دیگه گلمرابطه - . 

تونستم از خودم نشون بدمالعملی نمیمات و مبهوت سرجام خشک شده بودم و هیچ عکس . 

دونن؟ ساشا و دلسا که خبری نداشتن. کی بی بی سی شده این وسط؟ا میچرا انقدر صریح؟ همه از کج   

با صدای دلسا به خودم اومدم و نگاهم روی لبخند شیطون و مردمک چشماش که جایی پشت سرم رو 
 .نشونه گرفته بود، چرخید
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 !آقا سامان خوب مخ خواهرم رو زدینا -

اومد. با این سمت میه سامان لبخند به لب داشتم بهبا ابروهای باال پریده نگاهی به پشت سرم انداختم ک

که جوابی بهش بده، خندید و سرش رو تکون دادحرف دلسا بدون این . 

 .سر جای قبلیش که نشست به خودم اومدم و کنار دلسا جا گیر شدم

نمایشی گفت سمتم برگشت و با اخمبه محض نشستنم دلسا به : 

خواستین پنهون کنید این موضوع رو؟کی میگفت تا اگه نیره جون بهمون نمی -  

 !پس درست حدس زده بودم. نیره جون زحمت مخابره اخبار رو کشیده

که همه چی رو بندازم ای نداشتم جز اینخیال نمیشه واسه همین چارهدونستم دلسا تا منو کچل نکنه بیمی
 !گردن سامان. نهایت خباثت

 :شونه باالیی انداختم و گفتم

 .همش تقصیر سامان بود -

ی سامان که چشماش گرد شده بود کرد و گفتش رو حوالهدلسا با این حرف نگاه موشکافانه : 

دونستم یه دستی پشت زدم. درسا امکان نداره چیزی رو از من مخفی کنه. میچین حدسی میهم -
سپرده . 

م گرفته بود. طفلک سامانخنده !  

ه، راشا گفتکه سامان چیزی بگقبل از این : 

 !کم کاری خواهرت رو پای سامان نذار -

کنی؟دونستی که االن طرفداری سامان رو میتو خودت چیزی می -دلسا  

ای گفتراشا یه ابروش رو باال انداخت و با لبخند موذیانه : 

 !بله. سامان عادت نداره چیزی رو از من مخفی کنه -

طوری صحبت کردن با کسی؟ . راشا و لبخند؟ راشا و اینبا این واکنش راشا ابروهام چسبید به کف سرم

 اونم با لحن شیطون؟

 :دلسا با این حرف به سمتم برگشت و با صدای بلند گفت

 !!!!!درسا -
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م دونستم تو چهرهای که میکشیدم با کنترل خندهکه خودم رو کمی عقب میم گرفته بود شدید. درحالیخنده

 :مشهوده گفتم

های خبیثشون رو ببین. تبانی کردن علیهمونفهنه دلسا. قیا - . 

ی اول من رو در جریان قرار دادتبانی چیه؟ سامان همون لحظه -راشا . 

ای به بازوی راشا زد و گفتخندید ضربهکه میسامان درحالی : 

دوونی راشا، آتیش بیار معرکهخوب موش می - ! 

 :راشا با خنده برگشت سمت سامان و گفت

کنم دیگهرو آشکار میدارم حقایق  - . 

 :رو به راشا گفتم

 این حقیقته یا خالی بندی؟ -

محض شنیدن صدام برگشت سمتم و گفتدلسا به : 

تر از این ماله نکش. من االن باید بفهمم؟درسا بیش -  

کردم و به ی مظلومی به خودم گرفتم و با فکر به موهای سرم که کم کم باید باهاشون خداحافظی میقیافه

سپردم گفتمدلسا می دست : 

 !باور کن منم تازه فهمیدم -

 :چشماش رو واسم درشت کرد و گفت

 چی رو؟ -

ی بین خودم و سامانم رو دیگهرابطه - . 

هامون رفت رو هوادر کسری از ثانیه خونه با صدای خنده .  

ها شد ناجی و دلسا و خنده رسید که بزنم ولی خدارو شکر همین حرف ای به ذهنم نمیهیچ حرف دیگه
 .دست از سرم برداشت

ی راشا به راه افتادیمسمت خونهی سامان اینا بیرون زدیم و بهنیم ساعت بعد، بعد از خداحافظی از خونه . 
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به دست هم داده بودن تا شیرینی این  اون شب هم تموم شد و شروع شدن روزایی که انگار دست
گنجید و همین بعید و دور از ذهن بودنش، خاطرات رو تلخ کنن. روزایی که تو باور هیچ کدوممون نمی

 .صفحات سخت زندگی رو واسمون ورق زد

*** 

ی شیرین و در عین حال کمی تلخگذره. دو هفتهانگیز مینزدیک دو هفته از اون شب خاطره . 

مختص به همه بود؛ چه من، چه دلسا، چه بقیه. حالمون کنار هم خیلی خوب بود و چیزی جز  شیرینی که

ی جوالن دادن تو چهرمون رو نداشتلبخند اجازه . 

ی لعنتیم فقط مختص به من بودو اما تلخی که فقط مختص من بود چون گذشته . 

ی مبهمی که پیش روم بود، از آینده شد ازشدم ذهنم پر میمحض این که تنها میگیج بودم و سردرگم. به
دونستم راه فراری فرسایی که میشه، از جدایی طافتگیرم میدونستم گریبانگیری که میتنگی نفسدل

 .ازش ندارم

دونستم ترسیدم برم سمتش. میای که با گذشتم گره کور خورده بود رو پذیرفته بودم ولی میگذشتم و آینده
تونستم این خواستم. نمیمونه و من این رو نمیبرندارم آیندم مبهم و خاکستری میاگه قدمی برای جبرانش 

شدخواست پایانش بدم اما پایانش واسم گروه تموم میبالتکلیفی رو تحمل کنم و دلم می .  

ی زندگیم رو تحت شعاع قرار هایی که لحظه به لحظهپایانی به قیمت جدایی از سامان، به قیمت دلتنگی

ددامی . 

تونستم به های گزافش رو ندارم ولی نمژدونستم توان رویارویی با اون و تحمل هزینهترسیدم چون میمی
  .این وضع هم راضی باشم

زدمگیری بود و داشتم برای رهایی ازش دست و پا میدو راهی سخت و نفس . 

شد و از ظواهر امر میتر وقتشون تو اداره سپری دیدیم. بیشسامان و راشا رو تو این مدت کم می

 .مشخص بود که سرشون به شدت شلوغه

دونستم این سفارش خبر جایی نرم و زیاد از خونه دور نشم. نمیسامان بهم گوشزد کرده بود که بی
ایه که داره و این احتیاط مختص گفت بخاطر شغل و حرفهبرانگیزش برای چی بود ولی خودش میتعجب

کننه و این شغل رو انتخاب میی کسانیه که این رابه همه . 

های عصبیم رو افزایش بدمخواست با بدبینی خودم تنشمن هم حرفش رو پذیرفته بودم چون دلم نمی . 

شالم رو روی سرم مرتب کردم و از آینه فاصله گرفتم. گوشی موبایلم رو از رو تخت چنگ زدم و از 

 .اتاق بیرون رفتم

ای به در اتاق ساشا زدم که یدم تا اثری از ساشا و دلسا پیدا کنم، تقهکشکه به سالن باال سرک میدرحالی

  .هیچ جوابی بهم داده نشد
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ها کج کردم و ازش پایین اومدم. از سمت پلهتونم پیداشون کنم، راهم رو بهی باال نمیوقتی دیدم طبقه

ها بلند صداش کردمباالی پله . 

 دلسا؟ -

 جانم؟-

کردم که این وقت روز تو سالن که به این فکر میگوشم خورد. درحالی صداش از سالن غذاخوری به
ی سالن پایین اومدمها رو دور زدم و از دو پلهکنه، پلهغذاخوری چیکار می . 

با ساشا پشت میز نشسته بودن و لپ تاپی هم جلوشون باز بود. نگاهم روی ظرف پاپ کرن مقابلشون 

کردنمی ثابت بود. چه پذیرایی هم از خودشون ! 

سمتم برگشت و گفتهای بیرون، کنجکاو بهدلسا با دیدن من حاضر و آماده و با لباس : 

 کجا درسا؟ میری بیرون؟ -

 .با این حرف دلسا توجه ساشا هم بهم جلب شد و نگاهش رو از پشت سر دلسا بهم دوخت

دادم، گفتمکه گوشی منهدم شدم رو بهشون نشون میتر شدم و درحالیقدمی بهشون نزدیک : 

برم درست کنمآره. گوشیم نابود شده. می - . 

ی گوشیم اخماشو تو هم کشید و گفتخوردهی ترکدلسا با دیدن وضعیت آشفته و صفحه : 

 کشتی گرفتی باهاش؟ -

 .نه بابا. از دستم افتاد داغون شد -

 .صدای ساشا باعث شد نگاهم رو بهش بدوزم

 بهتر نیست صبر کنی سامان بیاد و باهم برید؟ -

خیالی گوشی رو توی جیب پالتوم انداختم و گفتمبا بی : 

گردمسامان که معلوم نیست کی بیاد، مخصوصا این روزا که سرشم حسابی شلوغه. میرم سریع برمی - . 

 :دلسا که انگار حرف ساشا روش تاثیر گذاشته بود سری باال و پایین کرد و گفت

نظر منم بهتره صبر کنی با سامان بری. یادت که نرفته گفته بود تنها جایی نریبه - ! 

شم، سریع میامبیخود نگرانی. زیاد از خونه دور نمی - . 

شدم، دستی به نشونه خداحافظی تکون دادم و گفتمکه از سالن خارج میبرگشتم و درحالی : 
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هافعال بچه - . 

 .صدای بسالمت گفتنشون رو شنیدم

سمتم هجوم آورد و باعث از خونه خارج شدم که به محض بیرون گذشتن پام، موجی از هوای سرد به 

 .شد لرز به تنم بشینه

ها پایین اومدم. برف امروز صبح باعث شده بود ی پالتوم رو باالتر کشیدم و به حالت دو از پلهیقه
ی زیبایی به خونه ببخشهی حیاط سفیدپوش بشه و جلوهباغچه . 

همیشه عاشق برف بودم. تماشای بارش برف از پشت پنجره و در معرض هوای مطبوع و گرم خونه، از 

بخشهذیر و لذتپی خودش دلاندازهتر بود اما قدم زدن زیر بارش برف هم، بهچسببرف بازی واسم دل . 

رگ مقابل خونه از حیاط بیرون اومدم و دروازه رو پشت سرم بستم. تک و توک خودرویی از خیابون بز

کرد وگرنه خبری از عابر پیاده نبودعبور می . 

رو ثابت موندای پارک شده بود گذشت و روی پیادهنگاهم از پژوی مشکی رنگی که مقابل خونه . 

 .دستام رو تو جیب پالتوم فرو بردم و با قدمای بلند راه مقصدی که درنظر داشتم رو پیش گرفتم 

تر کردمی بزرگ مدنظرم بیشسمت مغازهعت قدمام رو بهبه خیابون اصلی رسیدم و سر . 

خوان ایستاده بود و سرش گرم لپ تاپ ی جوونی که پشت پیشوارد مغازه شدم و رفتم سمت فروشنده 

روش بودپیش . 

هایم شکل بگیرهنشین بود و همین باعث شد لبخند رضایتی روی لبهوای داخل مغازه گرم و دل .  

ی لپ تاپ گرفتداش کردم که توجهش بهم جلب شد و نگاهش رو از صفحهسمتش رفتم و صبه . 

 .مشکل گوشیم رو بهش گفتم و بعد یه بررسی کلی ازم خواست منتظر باشم تا مشکلش رو حل کنه 

ی گوشی ترک خورده بود ولی فعال شرایط تعویض گوشیم رو نداشتم، بخاطر همین به تعمیرش صفحه
یض زیاده، فعال باید رو فرم بیاد و بشه باهاش کار کردبسنده کردم. وقت برای تعو . 

ها رو ها و ماشینهای چرم مغازه، ترجیح دادم از پشت شیشه رفت و آمد آدمجای نشستن روی صندلیبه

 .تماشا کنم

تر در معرض هوای سرد نگه دارن و آدمایی که با قدمای بلند و سریع سعی داشتن خودشون رو کم

کردنجا داخل خیابون تردد میخبر از همهیهایی که بماشین . 

ی قبل یا صادق، چادر قبلیمون افتادیم. چادری که توانایی ایمن نگهداشتنمون رو از هوای سرد یاد خونه
برم. زمستونایی های زمستون سه سال گذشته رو از یاد نمیزمستون نداشت. هیچ وقت دردسرها و سختی

ترین رومون ومجبور بودیم کلی لباس گرم بپوشیم تا سرمای هوا، کمشد که با یه بخاری برقی سر می
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شد. نه محیط گرمی برای استراحت داشتیم، نه ی نور میشدیم هم که نور علتاثیر بذاره. اگه مریض می
کرد هم نبودن پدر و مادری بود که تر خودنمایی مییه فکر آسوده برای بهبودی. دردی که از همه بیش

چربیدون به هزار تا شومینه و بخاری مجلل و گرم میگرمای وجودش . 

غرق خاطرات گذشته و روزای سختی که پشت سر گذاشته بودیم شده بودم که با شنیدن صدای فروشنده 
خوان گذاشت و گفت که به خودم اومدم و نگاهم رو از شیشه گرفتم و بهش دوختم. گوشیم رو روی پیش

ری ازش کردم و بعداز پرداخت هزینه، از مغازه بیرون اومدممشکلش حل شده و کارش تمومه. تشک . 

عصر رو نشون  ۵ی گوشی انداختم که ساعت داشتم، نگاهی به صفحهسمت خونه قدم برمیدرحینی که به
که من اصال گذر زمان رو حس گذشت درحالیداد یعنی یک ساعت از بیرون اومدن من از خونه میمی

 .نکردم

 .خواستم گوشی رو داخل جیبم بذارم که عالمت پیام باالی صفحه، مانعم شد

 .با کنجکاوی بازش کردم که اسم سامان باالی صفحه نقش بست

 کجایی؟ -

  .نگاهی به ساعت ارسالش انداختم. برای ده دقیقه پیش بود

ی " سالم. بیرونم" و جمله ایش، انگشتام روی صفحه کلید لغزیدنای و یه دفعهمتعجب از این پیام یه کلمه

 .نقش بست

کردم دلیل این سوال و پیام سامان یهویی سامان چیه، خواستم که فکر مینفس عمیقی کشیدم و درحالی

 .گوشی رو داخل جیبم بذارم که لرزشش متوقفم کرد

گوشی رو مقابل صورتم گرفتم. تماس از طرف سامان بود. دیگه واقعا کنجکاو شدم که چه خبره و 
 مشکلی پیش اومده؟

داشتم که صدای سامان داخل گوشم ی وصل تماس رو لمس کردم و گوشی رو مماس با گوشم نگهدکمه

 .پیچید

 سالم درسا. کجایی؟ -

 .سالم. بیرونم -

 بیرون یعنی کجا؟ -

شدلحن صداش جدی بود و همین جدی بودن ناخواسته باعث نگرانی و مضطرب شدنم می . 

اد و داغون شد. دادم تعمیرش کردنگوشیم از دستم افت - . 

 .لحنش کالفه بود
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 کجایی درسا؟ کدوم خیابون؟ -

گرفت، گفتابروهام باال پرید و با دلی که کم کم داشت رنگ نگرانی به خودش می : 

 خیابون... چیزی شده سامان؟ مشکلی پیش اومده؟-

 .صدای نفس عمیقش رو پشت گوشی شنیدم

 .نه چیزی نشده -

 مطمئنی؟ -

بینمت. فعالآره. می - . 

 .و صدای بوق ممتد داخل گوشی پیچید. موبایل رو از دم گوشم پایین آوردم و داخل دستم فشردم

چین اتفاقی تا حاال سابقه نداشت که سامان زنگ بزنه و فقط ازم بپرسه کجام؟ اون هم با این لحن هم
کنم یه ه نوید بد بهم میده. احساس میدونم چرا ولی دلم با این تماس ناگهانی و کوتاخشک و جدی. نمی

چین کاری کردهخبری شده و یا اتفاقی افتاده که سامان هم .  

سمت خیابون خونه که چند متر جلوتر قرار های سریع و بلند، بهگوشی رو داخل جیبم گذاشتم و با قدم
 .داشت، حرکت کردم. شاید ساشا یا دلسا بدونن چیزی شده یا نه

ی مجاور خیابون پرت شدم. جیغی ه خیابون برسم که ناگهان دستم کشیده شد و به کوچهکمی مونده بود ب

 .از ترس زدم که صدای جیغم پشت دستی که رو دهانم قرار گرفت، خفه شد

شنیدموضوح میهای تند و محکم قلبم رو بهچشمام از فرط ترس گرد شده بود و صذدای تپش .  

های پارک شده داخل کوچه م گذاشته بود و پشت یکی از ماشینبا دیدن سامان که دستش رو روی دهن
ترین چیزی لرزید ولی بیشنگهم داشته بود، ترسم جاش رو به تعجب داد. هنوز هم از ترس کل بدنم می

 .که تو صورتم مشهود بود، تعجب دیدن سامان و به وجود اومدن این وضعیت بود

کنم و دیگه قصد جیغ زدن ندارم، آروم دستش رو از میسامان که دید فقط با چشمای گرد شده نگاهش 
حالتش کشید و پشت گردنش نگه هاش رو محکم داخل موهای پرپشت و خوشروی دهانم برداشت و پنجه

 .داشت

کردم لرزشی نداشته باشه، گفتمآب دهانم رو قورت دادم و با صدایی که سعی می : 

 اینجا چه خبره سامان؟ -

که نگاه جدیش بین چشمام هام گذاشت و درحالیکه توجهی به سوالم بکنه دستاش رو روی شونهبدون این
 :در گردش بود، گفت
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 .فعال چیزی نپرس درسا. با من بیا، باید بریم جایی -

فهمیدم جریان چیه؟ دلیل حضور سامان اینجا چیه؟ اضطراب و نگرانی باعث شده بود بدنم یخ کنه. نمی

مقدمه با همچین وضعیتیای و بیم یه دفعهاون ه !  

که بتونم بپرسم "چرا؟" دستم تو دست سامان اسیر شد و به دنبالش به داخل کوچه کشیده شدمقبل از این . 

کردم خودم رو با قدمای بلند و محکم سامان هام حالت دو به خودش گرفته بود و سعی میکه قدمدرحالی
اعد دستش رو که دستم رو گرفته، بین انگشتام گرفتم و گفتمهماهنگ کنم، با دست آزادم س : 

ریم؟ چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟سامان کجا داریم می -  

داد های بلند، به راهش ادامه میخای درهم و قدمشنید. فقط با اخمولی اون انگار اصال صدای من رو نمی

شدمو من هم دنبالش کشیده می . 

سمتم برگشت و گفتزدم، بهاسمش رو صدا میبا شنیدن لحن نگرانم که  : 

گمفعال چیزی نپرس درسا. به موقع همه چی رو بهت می - . 

خواست کرد باعث شد دیگه سوالی نپرسم. برخالف میل درونیم که میتحکمی که تو لحنش خودنمایی می

هاش برسهی سوالبه جواب همه . 

کردترش میهای عجیب و جدیش بیشدلم نگران بود که این برخوردهای سامان و واکنش . 

پس از مدتی سامان مقابل آپارتمانی ایستاد و زنگ یکی از واحدها رو زد. با کنجکاوی نگاهی به 

 آپارتمان ناآشنای رو به روم انداختم. برای چی اومدیم اینجا؟

 .در با صدای باز شد و سامان با یه حرکت بازش کرد و کنار ایستاد تا داخل شم

های بلند پارکینگ بزرگ رو به که با قدمم که بالفاصله در پشت سرم بسته شد و سامان درحالیوارد شد
کرد، خطاب به من گفتمقصد آسانسور طی می : 

 .دنبالم بیا -

توسط سامان فشرده شد و آسانسور شروع به حرکت کرد ۴ی وارد آسانسور شدم که دکمه . 

تایل جدی همیشگیش ایستاده بود، انداختم. با تن صدای نگاهی به سامان که دست به جیب با همون اس

سمتم برگشت و منتظر بهم چشم دوختآروم و نامطمئن صداش زدم که به . 

 :آب دهانم رو قورت دادم و گفتم

 .نگرانم -
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 :نفسش رو بیرون داد و دستی به پشت گردنش کشید. نگاهش رو بهم دوخت و با لحن مالیمی گفت

 نگرانی چرا؟ -

کشیم داخل کوچه، بعد میاری اینجا و هر چقدر هم ای مقابلم ظاهر میشی، میمین که تو یه دفهخب ه -

 میگم چی شده میگی سوال نپرس. خب این جای نگرانی نداره؟

زد و نگاه چندلحظه نگاهش در سکوت بهم خیره موند. کالفگی و در عین حال جدیت تو نگاهش موج می
د تا چیزی بگه و از نگرانی خارجم کنهنگران من منتظر روش قفل شده بو .  

تونم چیزی بهت بگم ولی به ی سواالتت رو میدم ولی به موقع. االن وقتش نیست درسا. نمیجواب همه -

فهمی همه چی روزودی می . 

ای داشته باشم آسانسور متوقف شد و درش گشوده شدکه فرصت سوال دیگهقبل از این . 

ای ج شم و خودش هم پشت سرم از آسانسور بیرون اومد. مقابل درب قهوهسامان بهم اشاره کرد که خار

 .رنگی ایستاد و زنگ رو زد که لحظاتی بعد در گشوده شد

ای بعد صداش به گوشم با نگاه کنجکاوم به در چشم دوخته بودم که قامت مردی درش نقش بست و ثانیه

 .خورد

 .سالم جناب سرگرد -

دیدم، جوابش رو دادسامان سری تکون داد و با لحن جدی و مقتدری که فقط موقع کار ازش می . 

ی سر ازم خواست وارد شمکه نگاهی به من بندازه، کنار کشید و سامان با اشارهمرد بدون این . 

و در  ای متعجب و نگران وارد خونه شدم. سامان هم پشت سرم وارد شدهام رو درآوردم و با چهرهکفش
 .توسط فردی که بازش کرده بود، بسته شد

جا تعجبم هزار برابر از راهروی کوچیک گذشتیم و وارد پذیرایی شدیم که با دیدن وضعیت حاکم بر اون

 .شد

یه سری دستگاه مختلف و لپ تاپ و دوربین روی میز مقابل مبل قرار داشت و چند نفر هم مشغول 
ی محض حس حضورمون ایستادن و احترام نظامی گذاشتن که اشارهبررسی و کار با اونها بودن که به

 .دست سامان دعوت به نشستنشون کرد

نگاه متعجب و مبهوتم رو به سامان دوختم و صورت جدیش رو که خیره به نیروها بود کاویدم بلکه به 

فایده بودقسمتی هر چند کوچیک از سواالتم پاسخ بده ولی بی . 

تونستم درک کنم؛ مخصوصا با این وضعیت و شرایطا رو اصال نمیجدلیل حضورمون در این . 
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کرد، ازم خواست بشینم ی خالی اشاره میکه به مبل تک نفرهسامان نگاه جدیش رو حوالم کرد و درحالی

سمت فردی که مشغول کار با لپ تاپ بود، رفتـو خودش زودتر، به   

کردم ولی چیزی نبود که معرف م خونه رو متر میبالتکلیف سرجام ایستاده بود و با نگاه سرگردون
 .وضعیت پیش اومده باشه

سمت راهروی سمت چپ خونه خورد که راشا ازش بیرون اومد و با با صدای باز شدن دری نگاهم به

 .قدمای بلند خودش رو به سامان رسوند

عصبی بود، نگران بود، سمتم برگشت. نگاهش شد با دیدنم مکثی کرد و بهوقتی داشت از مقابلم رد می
شد و من هام افزوده میتر به نگرانیزد. تا حاال این حالتی ندیده بودمش. هرلحظه بیشمردمکش دودو می

دونستم منشاش چیه؟نمی  

سمت راشا برداشتم و با لحن نگرانی گفتمده، قدمی بهوقتی دیدم سامان جوابی بهم نمی : 

جا چه خبره؟راشا این -  

سمت سامان هدایت کردیچ حرفی ازم گرفت و بهنگاهش رو بی ه . 

شدزد دمای بدنم به تدریج کم میقلبم دیگه تو دهنم می . 

 دلیل این نگاه نگران راشا چیه؟ چرا چیزی بهم نمیگه؟

 .صدای سامان باعث شده نگاهم بهش قفل بشه

 .االن وقتش نیست -

قراری گفتمسمتش برداشتم و با بیقدمی به : 

ی چند ثانیه هم وقت برای توضیح ندارین؟اندازهگین چی شده؟ بهه؟ چرا یه کلمه بهم نمیپس کی وقتش -  

سمت سامان رفتصدای نفس عمیق راشا رو شنیدم که از کنارم رد شد و به . 

زنه به سامان خیره شدمتابی درش موج میدونستم بینگاهم رو از راشا گرفتم و با چشمایی که می . 

داد و نگاهش روی که سرش رو به طرفین تکون میصورتش کشید و درحالی با کالفگی دستی به
ی لپ تاپ ثابت بود، گفتصفحه : 

 .چند دقیقه دیگه. بهت میگم-

های عرق کردم رو بهم چسبوندم و مقابل دهانم گرفتمکف دست . 

خبری، حس منفیکردم دل پیچه گرفتم، از شدت نگرانی، بیاحساس می . 
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گفت" به موقعش ی قبلش که میولی چند دقیقه بعد. خب این حرف چه فرقی با جمله سامان گفت بهم میگه
کنه که ی کوچیک بهش نمیره؟ چرا حتی یه اشارهگم" داره؟ چرا انقدر از جواب دادن طفره میبهت می

 من الاقل بفهمم موضوع چیه؟ جای نگرانی داره؟ برای کسی اتفاق بدی افتاده؟

تاپ روی میز دوختم که سامان از بدو ورودمون روش زوم کرده بود و راشا هم  نگاه نگرانم رو به لپ
ای هم کنارشون بود که هدفونی روی گوش داشت و مثل سامان و جدیدا بهش ملحق شده بود. فرد دیگه

دادی لپ تاپ شده بود و گاها چیزی رو با صدای آروم بهشون توضیح میراشا خیره . 

های درهم ای رو از رو میز برداشت و روی گوشش گذاشت. با اخمفون دیگهسامان دست دراز کرد و هد
 .مشغول دیدن بود و تمرکز بیش از حدی که داشت از استایل فوق جدیش مشخص بود

های هر سه نفر تغییر مسیر دادنگاهم روی لپ تاپ ثابت موند و بعد به چهره . 

 .ضربان قلبم از شدت هیجان و نگرانی سر به فلک کشیده بود

قدر غرق خودش کنه. اون لپ تاپ هر چی که هست داخل اون لپ تاپه که تونسته سامان و راشا رو این

زنهجواب سواالی منه، چیزی که سامان ازش سرباز می . 

سمت پشت مبل لرزید، بهی میآب دهانم رو با استرس قورت دادم و با پاهایی که از شدت ترس و نگران

  .قدم برداشتم

 .سامان که مشغول دیدن اون تصاویر مجهول داخل لپ تاپ بود و راشا هم غرق اون شده بود

تر نوید بد شد، دلم بیشتر میدستم رو روی پشتی مبل گذاشتم و جلوتر رفتم. هر چی فاصلم با لپ تاپ کم

دونستم چرا؟داشتم و نمیی لپ تاپ هراس داد. از دیدن صفحهبهم می  

ی لپ تاپ کردمپشت مبل و پشت سر سامان و راشا ایستادم و نگاه لرزونم رو حواله . 

 .آب دهانم رو مضطرب قورت دادم و سعی کردم روی تصاویر تمرکز کنم

 .با دیدن فیلم پخش شده از لپ تاپ، "هین" بلندی کشیدم و احساس کردم سرم به دوران افتاد

سمتم برگشت و با چشمای مضطرب خیره شد به منی که دستم رو روی دهانم برق به راشا با سرعت
ش های غیرقابل تصور و متحیر کنندهی لپ تاپ و صحنهگذاشته بودم و با چشمای درشت شده به صفحه

 .خیره شده بودم

خماش تو هم رفت سمتم برگشت و با دیدن من در اون حالت، اای راشا بهالعمل یه دفعهسامان با این عکس

 .و هدفون رو از روی گوشش برداشت

 درسا؟ -
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اش حس رو از دست و که جوابی بهش بدم نگاهم رو به فیلم لپ تاپ دوخته بودم که هر صحنهبدون این
داره ولی االن ضربانش با کوبیدن طبل داد. برای یه لحظه حس کردم قلبم دیگه ضربانی نپاهام فراری می

کردبرابری می . 

تونستم هضمش کنم. باورش برام سخت بود. اون تصاویرنمی ... 

کنم. دستم رو به مبل گرفتم و سعی کردم وزن بدنم رو روی پاهای لرزونم حس کردم دارم سقوط می

شد؟ چنین چیزی رو ببینی و آروم باشی؟دارم ولی مگه میثابت نگه  

رفتگرد و تا مرز انجماد پیش میمی تر یخشد و هر لحظه بدنم بیشتماس نگاهم با لپ تاپ قطع نمی . 

ی کت چرم مشکی رنگش ثابت شدبا سد شدن قامت سامان برابر نگاهم، نگاهم روی یقه .  

ای هام هیچ اتفاق دیگهنگاه مبهوت و لرزونم رو باال آوردم و سعی کردم چیزی بگم ولی جز تکون لب

 .نیفتاد

رو به چشمام دوختخواستم پسش بزنم که دستم رو گرفت و نگاه جدیش  . 

 .درسا؟ آروم باش -

ی اشکم جوشید و با صدای لرزون اسم رو صدا زدمانگار منتظر همین یه کلمه بودم که چشمه . 

 ...سامان اون -

دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا صدای گریم بلند نشه. پس بخاطر همین بود که سامان سکوت کرده بود؟ 

 ...اون تصاویر... اون

شدلی صدام پشت سد دستام خفه میزدم وزار می .  

ی اشک سامان رو دیدم که دست آزادم رو گرفت و خواست از پشت مبل ببرتم که دستم رو از پشت پرده
 :از داخلش کشیدم و با هق هق گفت

 ...سامان اون... سامان -

و با هق و هق هق فرصت حرف زدن بهم نداد. دوباره خواست دستم رو بگیره که خودم رو عقب کشیدم 

 :هق گفتم

جا... اونجا چه خبره؟ چی شده؟ چرا اوناجا چه خبره سامان؟ اونا کی بودن؟ اونا... اوناین - ... 

های درهم ولی تن صدای آرام بخشش گفتسامان قدمی بهم نزدیک شد و با اخم : 

 .بیا درسا، بیا بریم بهت توضیح بدم -
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 :زار زدم

 ...سامان اونا -

شد، گفتتر باعث سرباز کردن دلم میدستم رو گرفت و با مالیمتی که بیش : 

 .دنبالم بیا -

سمت راهرویی رفت که راشا چند دقیقه پیش ازش خارج شدو به . 

نگاهم دوباره برای پیدا کردن لپ تاپ میز رو کاوید ولی لپ تاپ پشت به من قرار داده شده بود و چیزی 

دیدمرو نمی . 

لرزیدم، گفتمکه صورتم از اشک خیس بود و از ترس میچشمای راشا دوختم و درحالی نگاهم رو به : 

 ...راشا اون -

زد، گفتتر درش موج مینفس عمیقی کشید و با صدایی که این بار ناراحتی بیش : 

 .برو تا سامان بهت توضیح بده -

سمتش رفتملرزون به ی اشک به راهرو دوختم و با قدمای ناموزون ونگاهم رو از پشت پرده . 

در اتاق سمت راست باز بود. وارد که شدم سامان رو دیدم که پشت به در ایستاده بود و یه دستش رو به 

 .کمر زده بود و دست دیگش الی انبوه موهاش ثابت مونده بود

 ..سامان -

سمتم قدم بعد بهای مکث کرد و سمتم برگشت و با دیدنم لحظهبا شنیدن صدام که کم از ناله نداشت به
لرزیدم و هق هق برداشت. در رو پشت سرم بست و با یه حرکت، من رو که مثل یه گنجشک سرما می

کردم در آغوش کشیدمی . 

تابی به محض تماس صورتم با سینش صدای هق هقم سکوت اتاق رو شکافت. ال به الی گریه با بیبه

 :پیرهنش چنگ زدم و گفتم

جا چه خبره؟نا چی بودن؟ اینسامان توروخدا بگو. او -  

وار کنار گوشم گفتتر کرد و زمزمهی دستاش رو دورم محکمحلقه : 

دم. آروم باشآروم باش عزیزم، همه چی رو برات توضیح می - . 

 :ازش فاصله گرفتم وچشمای پراشکم رو بهش دوختم و با هق هق و ترس گفتم
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ه؟کارشون دارن؟ چی شدسامان توروخدا بگو اونا چی -  

ای پر کردناشکام رو از روی صورتم پاک کرد ولی بالفاصله جاش رو قطرات دیگه .  

دمباشه عزیزم. بشین برات توضیح می - . 

 .و به تخت گوشه اتاق اشاره کرد

دستاش رو از روی بازوهام پس زدم و روی تخت نشستم. با پشت دست اشکام رو پاک کردم و با 

قراری گفتمبی : 

اونا کین؟خب حاال بگو.  -  

چند لحظه نگاهش رو بهم دوخت. نگرانی، تنش، جدیت، چیزایی که بود که با یه نگاه ساده به چشماش 
ی دیگه چی از بین لبای سامان د لحظهتونستم تا چنترسیدم و نمیترسم، از این نگاه میشد خوند. میمی

  .بیرون میاد

دست و پام از فرط ترس یخ زد. نالیدمتری گرفت و ها اشکام شدت بیشبا یادآوری اون صحنه : 

 !سامان -

صبرانه نفس عمیقی کشید و کنارم روی تخت نشست که برگشتم سمتش و نگاهم رو بهش دوختم. بی

 :منتظر توضیحش بودم که نگاه جدیش رو توی چشمام دوخت و باالخره لب باز کرد

اومدیم کمی مونده با یه کامیون تصادف کنیم؟که از اردوگاه مییادته زمانی -  

 :سرم رو باال پایین کردم که ادامه داد

و حتما این رو هم یادت هست که اون برخورد اتفاقی نبود! قصد اون راننده از رو به رو شدن با ما  -

برامون رقم بزنه که نشدی سختی رو فقط این بود که از جاده منحرفمون کنه و حادثه . 

قراری گفتمسکوت کرد که با بی : 

 ...خب؟ این موضوع چه ربطی به االن داره سامان؟ االن -

 :دستش رو به عالمت سکوت باال گرفت که ناچارا سکوت کردم و ادامه داد

رقتیه. راشا شماره پالک اون کامیون رو برداشته بود. وقتی استعالم گرفتیم مشخص شد اون کامیون س -
کنن البته بعد بختانه نیروهای راهنمایی و رانندگی طبق گزارش ما تو جاده متوقف و دستگیرش میخوش

 .از یه تعقیب و گریز حسابی

تر ادامه بدهنگاهم رو بهش دوختم تا سریع . 
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ی مااون راننده دستگیر شد و شد یکی از مظنونین پرونده - . 

و گفتم م رو تو هم قالب کردمدستای یخ کرده : 

 پرونده؟ -

 :سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و گفت

های خیلی خوبی هم رسیده کردیم. به سرنخی آدم ربایی کار میمن و راشا اون زمان روی پرونده -
اومد. برای همین تصمیم گرفته بودن ما رو از ها خوش نمیبودیم که این موضوع قطعا به مذاق اون

های شومشون برمال نشه. اون راننده هم از طرف این افراد تر از این نقشهپرونده خط بزنن تا بیش

 .مسئولیت داشت که با تصادف سختی با ما، از بینمون ببره که چنین چیزی رخ نداد

زدم، با صدایی که از ته چاه درمیومد که از شدت ترس و گریه هق میبا ناباوری نگاهش کردم و درحالی

 :گفتم

خواستن ما رو بکشن؟. مییعنی... یعنی. -  

 :سامان با اخم سری به عالمت مثبت تکون داد و زیرلب گفت

 .متاسفانه -

سمتش تابی خودم رو بههاش روی زانوهاش قرار داشت. با بینگاهش میخ فرش زیر پامون بود و آرنج

 :کشیدم و گفتم

 ...االن چی سامان؟ اون موضوع گذشته ولی االن -

لرزوند گفتبا لحنی که تنم رو می نگاهش رو بهم دوخت و : 

 !این دو موضوع به هم ربط دارن درسا-

نگاهم مات و مبهوت روی صورت سختش ثابت موند. مغزم شروع به کنکاش کرده بود و صدای هق 
شکستهقم، سکوت اتاق رو می . 

یعنیترسیدم که باور کنم. اگه این دو موضوع با هم مرتبط باشن، تونستم باور کنم، مینمی ... 

 :با زبونی که از شدت ترس لکنت گرفته بود، گفتم

 ...یعنی.. اونا -

 :نفسش رو عمیق بیرون داد و گفت

 .آره -
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ترسیدم. گلوم خشک شده بود و ترسیدم، خیلی میلرزید. احساس سرگیجه داشتم. میدست و پام می

ی بدنم لمسهکردم همهاحساس می . 

هام به لب زدن منتهی شدی تالشآب دهانم رو به سختی قورت دادم و سعی کردم چیزی بگم ولی همه . 

 چرا؟ -

 :سامان دوباره نگاهش رو به فرش دوخت و گفت

واضحه درسا. اونا باید یه طوری متوقفمون کنن و خودشون رو از این منجالبی که ما داریم  -
کشونیم بیرون بیارنمی . 

 :زار زدم

کارن؟ اونا که نقشی تو این پرونده ندارنلی چرا اونا؟ آخه مگه اونا چیو - . 

 :سرش رو به طرفین تکون داد و گفت

کنه شناسه. از راه درست که خارج بشی دیگه واست فرقی نمیگناه نمیکار و بیدرسا این ماجراها گناه -
واسه ما عزیزن، نه تنها اونا بلکه  کنی. فقط خودت مهمی و منافع خودت. ساشا و دلساچه کار داری می

دونن از طریق ای بهتر از اونا؟ اونا میش هم واسه ما کلی ارزش دارن. چه طعمهعموباقر و خانواده

کنیمتونن تهدیدمون کنه چون هرکاری برای نجات جونشون میاونا می . 

 .صورتم رو با دستام پوشوندم که از سیل اشکام خیس شد

گیرمون شددونستم این چه بدبختی بود که یهو گریبانو نمی لرزیدهام میشونه . 

ی دیگران بشن؟ کسایی که در این ماجرا دخیل نبودن و گناه چرا باید قربانی روابط خصمانهدو تا آدم بی
ای بهشون ارتباط ندارهاین موضوع ذره . 

و بین دستاش گرفته بوددستام رو از صورتم برداشتم و با چشمای خیس زل زدم به سامانی که سرش ر . 

 ولی آخه چطور وارد شدن؟ -

ای مکث کرد و بعد صاف سرجاش نشستبا شنیدن صدام لحظه . 

ای از کار انداختن و تونستن وارد بشن. تعدادشون کم نیست و متاسفانه مسلح ها رو برای لحظهدوربین -

 .هستن؛ به این طریق موفق شدن به هدفشون برسن

زده نگاهم رو به سامان دوختم و زیرلب گفتمسلح" وحشتی "مبا شنیدن کلمه : 

 مسلح؟ -
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های درهم سرش رو به عالمت مثبت تکون دادسمتش برگشت و با اخمبه . 

احساس کردم دنیا روی سرم ویرون شد. دلسا و ساشا بین یه سری خالفکار مسلح گرفتار شدن. چی بدتر 

 از این؟

شد که با قرار گرفتن سرم روی سینش، صدای هق هقم روی یهام لحظه به لحظه بلندتر مصدای گریه
  .سینش خفه شد

کنم. تو آغوشش نالیدمزدم. مطمئن بودم دمای کم بدنم رو حس میلرزیدم و هق میمی : 

 اگه بالیی سرشون بیارن چی؟ -

 :صورتش رو به سرم تکیه داد و با لحن آرام بخشی که سعی در آرام کردنم داشت، گفت

کنن درسارو نمیاین کا - . 

گی مسلحن؟ از شما هم که دل خوشی ندارن پس چه دلیلی داره که اونا روچرا؟ مگه نمی - ... 

ی حرفم شد. لحن مالیمش به گوشم رسیدگریه مانع از ادامه . 

تونن از طریق اونا به بالیی سرشون نمیارن چون درحال حاضر اونا واسشون یه پوئن مثبتن که می -
ن. اونا هم واسه ما و هم واسه اونا با ارزشن پس دلیلی نداره بدون فکر و نسنجیده کاری خواستشون برس

 .بکنن

گفتم ممکنه بکشنشون؟ خواهر من و گفتم؟ میتونستم حرفی بزنم. چی میدونستم چی بگم. اصال نمینمی
ه داشتیم هم وقتی تاز چین اتفاقی افتاد؟ اونی مهربون عموباقر رو؟ لعنتی چرا همبرادر راشا و خانواده

چشیدیمی خوب زندگی رو میمزه . 

هام رو پاک کردم و نگاهم رو به دستگیره دوختم که با "بفرمایید" سامان ای که به در خورد اشکبا تقه

 .باال و پایین شد

که نگاهی به من بندازه، سریع رو به سامان گفتقامت راشا تو چهارچوب در نقش بست. بدون این  : 

 .سامان بیا بیرون لطفا -

سمتش برداشت و گفتبا این لحن راشا اخمای سامان بهم پیچید و ایستاد. قدمی به : 

 چی شده؟ -

 :راشا از جلوی در کنار کشید و گفت

 .بیا -
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 .سامان نگاهی بهم انداخت و از اتاق خارج شد. راشا هم به دنبالش

های تند و محکمش روی قلبم گذاشتم که تپشبالفاصله بعداز رفتنشون سرجام ایستادم. دستم رو 

خواست سینم رو بشکافهمی . 

م کنترل کنم، خودم رو به پذیرایی رسوندمکردم کریهکه سعی میسمت در برداشتم و درحالیقدمی به . 

م هزار برابر شدشورهدونم چرا با این کار راشا دلنمی . 

موبایل سامان، مقابلشون روی میز بود سامان و راشا کنار هم روی مبل نشسته بودن و گوشی . 

های وحشتناک سامان ثابت موند که چند لحظه بعد صدایی سکوت عجیب خونه رو درهم نگاهم روی اخم
 .شکست

 !به به جناب سرگرد. مشتاق دیدار قربان. کم پیدا شدین -

قورت دادم و با شنیدن صدای ناآشنای پیچیده شده در اتاق تنم رو به لرزه درآورد. آب دهانم رو 

ی شدیدم بود، به سامان خیره شدم که جواب دادهای ریزی که ناشی از گریهسکسه : 

 !برای یاوه گویی که زنگ نزدی -

ی مرد قبل از حرفش به گوش رسیدصندای خنده . 

کردم که چرا تو تماس اول این خبر نیستی! داشتم گله میو شما هم قطعا از مسائل پیش اومده بی -

نصبیمون نشد که صداتون رو بشنویم سعادت ! 

ش، انگشتای بهم قالب شده و بیرون اومدن نفس عصبی سامان رو حس کردم، از ابروهای گره خورده

ی برافروختش. ولی لحنش آروم بود و جدیچهره . 

گویی ندارمی بزلهدونی که حوصلهمی - ! 

 .صدای فرد ناشناس رنگ تهدید و تمسخر گرفت

دونی که چه بخوای و چه نخوای باید تحملم کنی. مگه نه؟رو میو شما هم این  -  

حوصله جواب دادسامان بی : 

 .حرف اصلیت رو بزن -

خوای بری سر اصل مطلب ولی خب، من هم ای هستی و خیلی زود میحوصلهنه، ظاهرا آدم واقعا بی -
 .خیلی اصرار به مقدمه چینی و حاشیه پردازی ندارم
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زد و نه اون فرد پشت خط. صدای تیک تاک ساعت رو مخم بود و حرفی می سکوت کرد. نه سامان
ی دلم. جو سنگین و حساس خونه رو، صدای مرد شکست. صدایی که بوی هیزم بود برای آتیش برپا شده

 .نفرت داشت

کنماون پرونده رو آتیشش بزن سرگرد. مختلش کن وگرنه زندگیت رو مختل می - . 

لحنش لرزید. سامان با همون لحن جدی گفت گرفته تو تنم از این همه نفرت جا : 

 !چی باعث شد چنین پیشنهاد مضحکی بهم بدی؟ -

دونی چه وضعیتی پیش اومده. و خودتو نزن به جاده خاکی جناب رادمنش. بهتر از من، خود تو می -
یت پیش بری! تونی با موضع قدرت همیشگفهمی که دیگه نمیکنی و میقطعا، بهتر از هر کسی درک می

خوای یه مو از سرشون کنده ترین آدمای زندگی تو و سروان ارجمند دست منن؛ قطعا نمیچندنفر از مهم
ی اتصالشون به این زندگیشه چه برسه به کنده شدن رشته ! 

ی مبل کنارم گرفتم تا ای از حرکت ایستاد. دستم رو به دستهاحساس کردم دلم بهم پیچید و قلبم برای لحظه
ی اتصالشون به خورد. " کنده شدن رشتهسرگیجه باعث نشه پخش زمین بشم. صداش تو سرم زنگ می

 ...زندگی!" یعنی

سمت خودش کشوندصدای سامان نگاه مبهوتم رو به . 

لم بودنشون مطمئن بشمباید از سا - . 

ی لپ تاپ کنار دستش دوختو نگاهش رو به صفحه . 

ی کریه مرد تو خونه پیچیدصدای خنده . 

ذاری؟تو داری واسه من شرط می -  

 .هر طور مایلی تعبیرش کن -

 :مرد "نچ"ی گفت و ادامه داد

نم نه تو، ظاهرا نچ، ظاهرا هنوز نفهمیدی اینجا چه خبره سرگرد. اونی که باید شرط بذاره م -

 !جایگاهمون رو فراموش کردی

داد، گفتای چشماش رو روی هم فشرد و بعد، با لحن جدی که کمی هم بوی تهدید میسامان برای لحظه : 

کنه و این یعنی تو دونی، اون پرونده داره مرحله پایانی رو طی میبه نفعته که راه بیای. خودت که می -
ی پرتگاهیرو لبه !  

ها و لحن عصبی فرد پشت گوشی داخل خونه پیچیدسصدای نف : 
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ترین آدمای زندگیت تو دستای منن و من هر لحظه کنی؟ اون هم وقتی مهمتو داری منو تهدید می -

تونم جونشون رو بگیرم؟می ! 

 .ترس لرز به تنم انداخت

ست؟طور نیتهدید نیست، یه پیشنهاده! پیشنهادی که واسه هر دو طرف سودمنده، این -  

ی لپ تاپ رو کاویدو نگاهش صفحه .  

ی عموباقر تو دست اون دونستم دلیل این همه اصرار خطرناک سامان چیه. دلسا و ساشا و خانوادهنمی
شون بزنه، اون وقت سامان اصرار به تهدید اون فرد تونست هر آسیبی بهعوضی اسیر بودن و می

ار دست بقیه بده ولی ظاهرا سامان بویی از این ترس ترسیدم از این که اون مرد و خشونتش کداشت. می

 .نبرده بود

 .لحن مرد بوی نفرت و خشم داشت

 !بسیار خب ولی اینو یادت باشه، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت -

ی آخرش نکرد ولی عجیب دست و پای منو لرزوندکسی توجهی به لحن گزنده و جمله . 

زدن، روی گوشی موبایل ثابت موند. کاش لپ تاپ رو دید می نگاه من برخالف سامان و راشا که
م مانع ی اون لپ تاپ لعنتی چه خبره ولی دست و پای لمس و یخ زدهتونستم برم و ببینم روی صفحهمی

شدمی . 

 سامان -

رفت تا دوباره مملو از صدای ساشا بود که باعث شد خودم رو روی مبل جلو بکشم و با چشمایی که می

شه به گوشی خیره شدماشک ب . 

 :سامان با شنیدن صدای ساشا نگاهش رو به گوشی دوخت و گفت

 ساشا خوبی؟ اوضاع چطوره اونجا؟ -

 .صدای ساشا آروم بود، مثل همیشه

 .خوبه، همه سالمن -

 :این بار راشا خودش رو جلو کشید و گفت

 آسیبی که بهتون نزدن؟ -

نه نگران نباشین -ساشا . 
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ی قلبی من رو به زبون آوردای مکث کرد و خواستهراشا لحظه . 

خوام صدای دلسا رو بشنوممی - . 

قرارم گوشی رو هدف گرفته بودم و منتطر شنیدن صدای خواهر ضربان قلبم تندتر شده بود و با نگاه بی

 .دوقلوم بودم

 :ساشا بعد چند ثانیه آروم گفت

 .باشه -

تاب شنیدن صدای دلسا و اطمینان از سالم بودنش بودن. بیها کش اومده بودانگار ثانیه . 

 .راشا -

ی مبل بگیرم. چشام پر اشک شد. صدای دلسا بود که باعث شد از از جا بپرم و دستم رو محکم به دسته
ی لعنتی چه اتفاقاتی ممکن بود بیفته؟تو اون خونه  

ی گوشی بود، پرسیدی صفحهراشا همونطور که نگاهش خیره : 

 خوبی؟ اتفاقی که نیفتاده اونجا؟ -

دلسا با صدای گرفتش "نه"ای گفت که نگرانیم رو چند برابر کرده. متوجه سنگینی نگاه سامان شدم. 
ها و نگاه جدیش پیوند خورد. لب زدی اشک به اخمسمتش هدایت کردم که از پشت پردهنگاهم رو به : 

 .بیا اینجا -

تر شد که جا برای سمتش رفتم. کمی به راشا نزدیکام کشیدم و بهکه چیزی بگم دستی به چشمبدون این
سمتم هدایت کرد. که متوجه اومدن من شد، گوشی رو روی میز بهمحض ایننشستن من باز شد. راشا به

دونستم باید چیکار کنم، اصال نگرانی و اضطراب توان هر حرکت و فکری رو ازم گرفته بود. نمی
گفت سامان کنار گوشم آروم : 

 .کوتاه لطفا. االن وضعیتشون اصال جالب و مناسب نیست -

ی موبایل دوختم که لپ تاپ درست کنار گوشی قرار آب دهانم رو قورت دادم و نگاهم رو به صفحه

دادی لپ تاپ خیره شدم که فضای خونه رو نمایش میگرفتم. نگاهی به سامان انداختم و بعد به صفحه . 

ی عموباقر هم با ای بسته و زانو زده کنار هم روی زمین نشسته بودن و خانوادههدلسا و ساشا با دست

 .فاصله ازشون قرار داشتن. مردی گوشی رو کنار گوش دلسا نگه داشته بودم

ی عزممو جمع کردم و با صدای لرزونی که از ته چاه درمیومد، گفتمهمه : 

 .دلسا -
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ه پیچیددارش تو خونای مکث کرد و بعد صدای بغضلحظه . 

 درسا؟ تویی؟ -

 .دیگه اشکام راه خودشون رو باز کرده بودن

دونستم همچین اتفاقی ممکنه بیفتهآره. ببخشید که تنهاتون گذاشتم. نمی - . 

که چیزی بگه مرد گوشی رو از کنار گوشش برداشت و در گوش خودش گذاشت. دستام رو قبل از این

رو خفه کنمروی صورتم گذاشتم و سعی کردم صدای گریم  . 

جا رو با یه میتینگ خانوادگی اشتباه گرفتین! برای آخرین بار بهت میگم، یا خب سرگرد، ظاهرا این -
کنی یا دیگه نگات به افراد داخل این خونه نمیفته، شیرفهم شد؟ی اسناد و مدارک موجود رو نابود میهمه  

ی سامان دوختمبض شدهی سخت و منقدستام رو برداشتم و با ترس نگاهم رو به چهره .  

 .باید صبر کنی نیاز به هماهنگی داره -

ی عصبی سر داد و گفتمرد خنده : 

 ....صبر چی؟ کشک چی؟ آش چی؟ فکر کردی با هالو طرفی؟ همین االن باید -

 .صدای سامان با ولوم باالتر از حد معمول به گوشم خورد

خوام برای از بین بردن اون پروندهبچه بازی که نیست، وقت می - . 

دیدمش. گوشی کنار گوشش بود و دقیقا مقابل دوربین ی لپ تاپ میای سکوت کرد. از صفحهمرد لحظه
ی داخل دستش رعشه به تنم ایستاده بود. نگاهم روی دستی که به کمرش زده بود خیره موند. اسلحه

 .انداخت

فقط دو ساعت. وای به حالت اگه اون شم پلیسیت فعال بشه و بخوای زیرآبی بری. کاری  باشه ولی -
کنم تا آخر عمرت پشیمون باشی. نه پیش خودت، بلکه پیش سروانی که برادر عزیزتر از جونش می

  بخاطر کارای تو دست من اسیره. افتاد؟

طع شدن تماس، یکی از نیروها از داخل محض قسامان جوابی نداد که صدای بوق آزاد در فضا پیچید. به
سیمی دستش بود، با قدمای بلند خودش رو به سامان رسوند و که آرنج که بیاتاق بیرون اومد و در حالی

ی فرش بود. مقابلش ایستاد که نگاه هممون رو هاش رو به زانوهاش تکیه داده و نگاه جدیش خیره
سمت خودش کشیدبه . 

ته آماده باشن، منتظر دستور شمانقربان نیروها خیلی وق - . 

نگاهم رو با گیجی به سامان دوختم. چند لحظه مکث کرد و بعد، نگاهش رو به راشا دوخت که راشا هم 

خواستن بکنن؟کار میسمتش برگشت. چیمتقابال به  
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سمتمون زد، بهیکی از نیروها که با دوربین پشت پنجره ایستاده بود و گه گاهی فضای بیرون رو دید می

 :برگشت و گفت

ها با دستور شما بالفاصله از راه ی اطراف رو زیر تظر گرفتن که بچهفکر کنم دونفر خونه و محوطه -
زننشونکنار می . 

کنجکاوی باعث شده بود ترسم فراموش بشه. سامان سرجا ایستاد که باعث شد نگاه من هم همراهش باال 

بیرون اومده بود، گفتکشیده بشه. رو به فرد اولی که از اتاق  : 

 .مزدک بگو شروع کنن. با مرکز هم برای پشتیبانی هماهنگ کنید -

 :رو کرد به سمت کسی که کنار پنجره ایستاده بود و گفت

ها وارد عمل بشنبگین سرشون رو گرمم کنن تا بچه - . 

سیمی که دستشون داشتن مشغول شدنهر دو اطاعتی گفتن و با بی . 

ی پرده رو کنار زد و با جدیت مشغول دید زدن فضای بیرون شد. ه رفت و گوشهسمت پنجرسامان به
شروع سامان رو به مرکز بده  سمت کسی که مسئول بود تا دستور راشا هم از روی زمین بلند شد و به

کردمرفت. این وسط فقط من بودم که هاج و واج و با نگرانی نگاهشون می . 

م و فقط در سکوت به گفت و گوی سامان و راشا و نیروها نگاه برخالف میل باطنیم چیزی نپرسید
سیم ها زدن، گاهی با بیرفتن و با دوربین فضای بیرون رو دید میسمت پنجره میکردم. گاهی بهمی

کردن. فرد کردن و دستورات جدید رو صادر کرده و یا دریافت میاخباری رو برای هم مخابره می
رودمون تا االن ندیده بودمش، لپ تاپ به دست از اتاق بیرون رفت و مستقیما جدیدی هم که از ابتدای و

به سمت سامان که مشغول گفت و گو با مزدک بود، رفت و چیزی رو واسش توضیح داد و من از بین 
ها و سیستم قفل خودکار درب ها هاشون فقط این رو متوجه شدم که مربوط به هک دوربینهمه حرف

  .بود

ساعتی گذشته بود و من کاری جز پیچوندن انگشتام بهم و دست و پنجه نرم کردن با نگرانی  نزدیک نیم
  .و اضطرابم نداشتم که زنگ در به صدا در اومد. از جا پریدم و با ترس نگاهم رو به سامان دوختم

سمت بتدا بهسالی وارد شد که ناچارم کرد به احترامش بایستم. امزدک در رو باز کرد و فرد تقریبا میان
سمتم برگشت. آب دهانم رو قورت دادم و سرم سامان و راشا رفت و بعد گفت و گوی کوتاهی باهاشون به

رو به عالمت سالم تکون دادم. چند قدمی بهم نزدیک شد و با صدای جدی که بوی اطمینان و اعتماد 
داد، گفتمی : 

دم که اتفاقی برای خواهرتون نمیفته. هتون میخانم بخاطر جریانات پیش اومده متاسفم و این قول رو ب -

 .نگران نباشین

" ت تو دل خطر باشه و تو ی دیگهشه نیمهشد نگران نشد؟ مگه میممنون"ی زیر لب گفتم ولی مگه می

 آروم باشی؟
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 .همونطور سرپا ایستاده بودم که با صدای همون مرد به خودم اومدم

این سرگرد؟آماده -   

ه به سامان خیره شدم که با جدیت به سمتش رفت و با گفتن "بله" مقابلش ایستاد. های گرد شدبا چشم

 آماده؟ برای چی؟

ای گفت سیمش رو مقابل دهانش گرفت و جملههمون مرد میانسال سری به عالمت تائید تکون داد و بی
 .که هیجان وجودم رو چندین برابر کنن

شهطور کامل باید محاصر بشروع کنین. خونه به - . 

ی بزرگ سمت راستم رسوند و با سیم رو پایین آورد و با گذر از کنار سامان خودش رو به پنجرهو بی

ی پنجره مشغول دید زدن بیرون شدکنار زدن گوشه . 

سمت سامان حرکت کردن و نگاهم توی نگاه جدیش قفل شدهام ناخودآگاه و غیرارادی بهقدم . 

رسته؟ها رو آزاد کنید، دخواین بچهمی -  

زد، قدمی سامان سری به عالمت مثبت تکون داد و "آره"ای گفت. با نگاهی که نگرانی درش دو دو می

 :بهش نزدیک شدم و گفتم

 .ولی اونا مسلحن -

 :دستش رو داخل جیب شلوارش فروبرد و گفت

تونیم؟تونیم دست روی دست بذاریم، میما که نمی -  

سوزهنه ولی اگه آسیبی بهشون وارد بشه چی؟ اون یارو کم ازت نفرت نداره و دلش به حال کسی نمی - . 

کرد، جواب دادسامان نگاهش رو تو چشمام دوخت و با لحنی که اعتماد و اطمینان درش بیداد می . 

کاری از پیش ببره. تونه اون هر چقدر هم که توانایی داشته باشه باز هم در مقابل نیروهای پلیس نمی -
به نیروهای امنیتیمون ایمان داشته باش، به راحتی به این جایی که هستن نرسیدن که به راحتی هم بخوان 

 .شکست بخورن

تونستم بکنم؟ خواهرم بود و تفنگی که هر لحظه ترسیدم. چیکار میی حرفاش موافق بودم ولی میبا همه

د؟ستمش نشونه بره. کم چیزی بوتونست بهمی  

سمتش هدایت بشه. که فرصت کنم چیزی بگم، صدای همون مرد باعث شد نگاه هر دومون بهقبل این

و نگاه سامان با جدیت و صالبت منتها نگاه من با ترس و اضطراب . 

داشت، گفتسمت سامان قدم برمیکه بهدر حالی : 
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ل بشنآماده باشین سرگرد. تا چند دقیقه دیگه باقی نیروها باید وارد عم - . 

خوان چیکار کنن؟وارد عمل بشن؟ کدوم عمل؟ می  

سمت مزدک که پشت لپ تاپ و میز نشسته بود، تغییر نگاهم رو به مرد ناشناس میانسال دوختم که به

و گو باهاش شدمسیر داد و مشغول گفت .  

ازش خارج شد. سیم به دست که من فرصت کنم چیزی بگم، در یکی از اتاقا باز شد و راشا بیقبل از این
سمتش رفت و مقابلش ایستادمحض دیدن راشا بهسامان به . 

 همه چی مرتبه؟ -

 :راشا سری به عالمت مثبت تکون داد و گفت

طور کامل در اختیار ما هستنها به درستی هک شدن و االن بهآره. سیستم قفل خودکار و دوربین - . 

که خودم رو بهشون رسوندم و همین عملم باعث  سامان سری تکون داد و خواست از راشا فاصله بگیره

سمتم برگردهشد نگاه هر دو به . 

خواین چیکار کنین؟شما می -  

 .سامان با همون لحن جدی جواب داد

 .این ماجرا باید تموم بشه -

 :سرم رو تند تند باال پایین کردم و گفتم

- دونم ولی چطوری؟ قفل مرکزی و محاصره ومی  ... 

دونستم دریایی از نگرانی تو نگاهم در حال تالطمه و ره شدم تا جوابم رو بده. میو منتظر بهش خی

کنهسامان این رو به خوبی درک می . 

 .به زودی تموم میشه -

تر کردن نگرانیم گفتمکالفه از حرف نزدن و بیش : 

ین از بین خواخواین اونا رو از اون خونه خارج کنید؟ چطور مینگفتم کی، گفتم چطوری؟ چطور می -

 چنگال اون افراد مسلح بیرونشون بیارید؟

ای مکث کرد. از این تعللش حس خوبی بهم سامان نفس عمیقی کشید و قدمی بهم نزدیک شد. چند لحظه
خواد چیکار کنه؟منتقل نشد. اون می  

کرد، جواب دادی چشمام میکه نگاه نافذش رو حوالهدرحالی : 
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لی اینو بدون نهایتا تا دو ساعت دیگه دلسا کنارته. توهم باید بهم قول چیزی در این باره نپرس درسا و -

 .بدی تو این دو ساعت آروم باشی و منتظر باشی تا بعداز تموم شدن کار نیروها ببریمت پیششون

هام رو تو هم کشیدم. منتظر باشم؟اخم  

سمت سامان هدایت کردم و گفتمنگاهم رو اول به راشا و بعد به : 

خوای بری، درسته؟تو می -  

العملی که خواستم بگم مطمئن بودم ولی از عکسسرش رو به عالمت مثبت تکون داد. از چیزی که می
شد راه کردم و همون باعث میبینی مینمیومد. واکنشش رو پیش دونستم سامان ممکنه نشون بده خوشممی

 .به کرسی نشوندن حرفم در نظرم سخت جلوه کنه

جدیت رو جایگزین ترس و نگرانی نگاهم بکنم. نگاهم رو به چشماش دوختم و قاطعانه گفتم سعی کردم : 

 .منم باهات میام -

 .ابروهاش رو درهم کشید و قدمی بهم نزدیک شد

 کجا؟ -

 :با همون نگاه قاطعم گفتم

 .پیش دلسا و ساشا -

خوندم ولی من باید اتش میای چشماش رو بست و دوباره باز کرد. کالفگی رو تک تک حرکبرای لحظه

رفتممی . 

گی؟درسا خودت متوجهی چی می -  

 .آره متوجهم. هر جا تو بری منم میام -

که چیزی بگه ستمش هدایت شد. بدون اینی سامان زد، نگاهم بهی آرومی که راشا به شونهبا ضربه

  .نگاهی به سامان انداخت و از کنارمون رد شد

وقف شد. دستی پشت گردنش کشید و گفتنگاه سامان دوباره روم مت : 

تونی برای دیدن دلسا و ساشا بیایمونی تا وقتی من بگم. هر وقت کارمون تموم شد میجا میاین - . 

راهش رو کج کرد و خواست از کنارم عبور کنه که با قدمی خودم رو جلوش کشیدم و سد راهش شدم. با 
 :جدیت گفتم
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داری. هرجا قرار بشی بری و به دلسا و بقیه ربط جا نگهنی منو اینتوولی من باهات میام. تو نمی -

 .داشته باشه منم هستم

 :نگاهش رو با کالفگی بهم دوخت و گفت

خوای؟ بشین راجع بهش فکر کن تا متوجه فهمی چی از من میبازیاته درسا؟ میاینم یکی از همون لج -
 .بشی خواستت چقدر بعید و غیرممکنه

باالتر بردم و غریدمصدام رو کمی  : 

 .من میام سامان -

جا بمونم و تونستم ایننم ولی نمیدونستم دارم عصبیش میش به مرز برافروخته شدن رسید. میچهره

 .دست روی دست بذارم

ای بهت بدم. اونجا و تو اون وضعیت جایی برای چین اجازهتونم همتمومش کن درسا. به هیچ وجه نمی -

 .تو وجود نداره

 :اخمام رو تو هم کشیدم و گفتم

کنم! اگه در رو روم ببندی از دونی که این کار رو میحتی اگه تو نخوای من رو ببری خودم میام. می -

 !پنجره میام ولی میام

سمت خودش کشیدگه فرصت کنه جوابی بهم بده، صدایی نگاه هردومون رو بهاز اینقبل . 

 چیزی شده سرگرد؟ -

ن مرد میانسال برگشتیم. سامان نیم نگاهی بهم انداخت و جواب دادسمت هموهر دو به . 

 .خیر، چیز مهمی نیست -

زنم که سامان بعدش برگرده بگه مهم نیست؟جوابش کفریم کرد. من ای همه خودم رو به آب و آتیش می   

کرد. لحن جدیم رو حفظ کردم و حرفایی که به سامان زده نگاهم رو به مرد دوختم که حاال بهم نگاه می
 .بودم رو واسه اون هم تکرار کردم

ها رو نجات بدید من هم همراهتون میام. هر اتفاقی که مربوط من باهاتون میام. اگه قراره برید و بچه -
یشه پس لطفا ازم نخواین که اینجا بمونم و چشم به در بدوزم تا به اونا و خواهرم هست به منم مربوط م

 .شما واسم خبر بیارید

سمت من هدایت کرد و ابروهای مرد باال پرید و نگاهی به سامان انداخت. دوباره مسیر نگاهش رو به
 :گفت
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 .ولی خودتون هم باید بدونید که چنین چیزی امکان پذیر نیست -

ها نیروی انتظامی تو اردوی آموزشی بودم و آموزششون رو به عهده داشتم. هچرا؟ من چند ماه با بچ -
کنم چیزی ازشون کم داشته باشم و مانع باشه برای حضورم تو اونجا. من توانایی این رو دارم فکر نمی

 .که از خودم محافظت کنم و نذارم آسیبی بهم وارد بشه

 :نفس عمیقی کشید و جواب داد

ورتون در اردو هستم ولی این موضوع فرق داره. یه عملیات خطرناکه و جای بله در جریان حض -

 .مناسبی برای شما نیست

خواهر من بخاطر شما و کار شما تو اون خونه اسیره. من به سرگرد رادمنش هم گفتم، چیزی نیست  -
یی م نیست چه بالست و معلوی دیگه من االن تو اون خونهکه بتونه اینجا پایبندم کنه. خواهر من، نیمه

گردم. لطفا بذارید من هم ممکنه به سرش بیاد. من تصمیم خودم رو گرفتم و به هیچ وجه هم ازش برنمی

 .بیام

تر از خودم بکنم و باهاش تند حرف بزنم. ازش خواهش کردم که لحنم احترامی به بزرگخواستم بینمی
ون هم باز یه راه برای حضور در اونجا پیدا دونستم حتی در صورت مخالفتشادبی نگیره ولی میبوی بی

کردممی . 

گیر بود به حرف اومدای به سامان خیره شد و بعد چند ثانیه که واسم نفسمرد لحظه . 

شید. حضورتون اونجا در گرو قبول کردن مونید و وارد معرکه نمیبسیار خب. اما پیش نیروها می -
 .این شرطه

که چیزی بگه " چشم"ی گفتم و لبخندی رو لبام نقش بستقبل ایننگاه معترض سامان رو دیدم ولی  . 

 .صدای معترض سامان باعث شد ابروهام به هم گره بخوره

تونن در عملیات حضور داشته باشنپذیری نیست. افراد متفرقه نمیولی قربان، چنین چیزی امکان - . 

ای برافروخته رو کردم سمت سامان و گفتمبا چهره : 

ا کاری ندارم، شما هم هیچ مسئولیتی در قبال من و سالمتیم ندارین. یادتون که نرفته این شما من با شم -

های رزمیم من رو به عنوان مربی وارد اردوی آموزشیتون کردین؟بودین بخاطر مهارت ! 

رفت تا از شدت عصبانیت شرابی بشه، نگاهش رو بهم دوخت و با جدیت گفتسامان با چشمایی که می : 

ی جوانب کنید؟ شما حتی اگه تو یه برگه بنویسید که همها اردوی آموزشی رو با عملیات مقایسه میشم -
دیم، ای بهتون نمیو عواقب این کار پای خودتونه و پاش رو هم مهر و امضا کنید باز هم ما چنین اجازه

 !به هیچ وجه
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حرف به رو بدم، همون مرد که بی العمالی شدید سامانقبل از این که من فرصت کنم و جواب این عکس

کرد، گفتتنش به وجود اومده بین من و سامان نگاه می : 

 .بهتره تمومش کنید. با شما هم هستم سرگرد -

 .سامان نگاهش رو ازم گرفت و به اون دوخت

ولی این خالف قوانینه قربان. بین اون عملیات و خطرهایی که در کمینه جایی برای این خانوم وجود  -
دارهن . 

خورد و واقعا این های سامان به شدت عصبی و کالفم کرده بود. خون خونم رو میحرفا و مخالفت
کردم. من که کاری با اون نداشتم، با هیچ پافشاری سفت و سختش رو روی مخالفتش درک نمی

 .کدومشون

 :مرد رو کرد سمت سامان و با جدیت گفت

مراهمون میان و طبق قولی که دادن وارد عملیات نشده و پیش سرگرد! بهتره آروم باشین. این خانوم ه -

موننهای پشتیبانی میبچه . 

دیدم؛ برعکس من که لبخندی روی لبم نقش بسته بود و اعتراض و مخالفت رو تو چشمای سامان می
 .حرف اون مرد خیالم رو راحت کرده بود

سمی بینشون مبادله شد که باعث شد سامان دونم چه حرفی تو همین تماس چچند ثانیه بهم زل زدن و نمی

 .نفس عمیقی بکشه و با کالفگی مشهودی داخل موهاش چنگ بزنه

شم که ازش ترسیدم، ترسناک تر اخماش رو تو هم کشید. منکر این نمینگاهش که به لبخندم افتاد، بیش

ای مالیمت نداشتی برافروخته و نگاه سرخی که ذرهبود، مخصوصا با اون چهره . 

سمت خودش برگردوند. وسط سالن آب دهانم رو قورت دادم که صدای همون مرد نگاه هممون رو به
 :ایستاده بود و با صدای بلند رو به بقیه گفت

گیرید. مونین و از دور خونه رو زیرنظر میس. مزدک و محسنی اینجا میخونه تحت محاصره -

و هم بود برگشت و گفتسمت راشا که پشت لپ تاپ نشسته بود و اخماش تبه : 

ریم به عمارتسروان ارجمند و ) نگاهش رو به سامان دوخت( سرگرد رادمنش. می - . 

راشا بالفاصله به دنبال این حرف بلند شد و به سمتمون اومد. هیجان داشتم. دستام از شدت اضطراب 
که درش حضور داشته ه اینعرق کرده بود. تا حاال یه عملیات پلیسی رو از نزدیک ندیده بودم چه برسه ب

باشم. نگرانی بابت اوضاع دلسا کاری کرده بود که واسه عملی پافشاری کنم که در حالت عادی امکان 

 .نداشت حتی بهش فکر کنم
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نارضایتی از تک تک حرکات سامان مشخص بود، مخصوصا از نگاهی که ازم دریغ کرده بود. 
جا بمونم و تونستم اینتونستم بکنم؟ نمژکار میتش ولی چیدونستم دلخور شده بابت ندیده گرفتن خواسمی

 .دست روی دست بذارم

شد، حرکت کردیم. پشت سر همون مرد میانسال به سمت راهرویی کوچیکی که به در خروجی ختم می
م. چند ثانیه بعد از خونه خارج شدم تو راهروی نسبتا کوچیک ساختمون، راه آسانسور رو در پیش گرفتی

ور رسید و همگی سوار شدیمآسانس . 

ی جدی منتظر توقف اسانسور بودن ولی در این بین جنس نگاه سامان همشون بالاستثنا با اخم و چهره
 .فرق داشت. کالفگی، نگرانی، جدیت، خشم

از آسانسور بیرون اومدیم و بدون توجه به فضای مجلل ساختمون ازش خارج شدیم. هوای بیرون سرد 

لی به حدی استرس و هیجان داشتم که بدنم هیچ واکنشی به سرمای هوا نشون ندادبود و سوز دار. و . 

دونستم دو تا ماشین مقابل در پارک بود. دو تا پرشیای مشکی. همون مردی که حتی اسمش رو هم نمی

ها حرکت کرد و راشا هم به دنبالشسمت یکی از ماشینسیم به دست بهبی .  

 .سوارشو -

سمت ماشین دیگه حرکت ترین توجهی بهم بعداز زدن این حرف بهکه بدون کوچکنگاهم روی سامان 
کرد، ثابت موند. رو صندلی جلو جا گرفت و بعداز سوار شدن من، راننده ماشین رو به حرکت می

 .درآورد

نگاه لرزونم رو به سامان دوختم که آرنج دست راستش رو به شیشه تکیه داده بود و پشت دستش رو 
ی عبوس و ی چهرهکرد اما نه به اندازهسیم تو دستش بدجود خودنمایی میباش نگه داشته بود. بیمقابل ل

 .اخم آلودش

ی بزرگ عمارت با توقف ماشین به خودم اومدم و نگاهم رو به فضای بیرون دوختم. با دیدن دروازه
 .راشا، اضطراب و تپش قلم چند برابر شد

محض شنیدن و من هم با عجله به دنبالشون که باعث شد سامان به سامان و بقیه بالفاصله پیاده شدن

سمتم برگرده و بگهصدای در با اخم وحشتناکی به : 

خوای بیای؟داخل هم می - ! 

 :اخمام رو تو هم کشیدم و گفتم

جا وایسم؟انتظار داری این -  

ش غریدقدمی بهم نزدیک شد و از الی دندونای بهم کلید شده : 

بازی های ی کافی تنش و مشغولیت دارم، تو دیگه با این لجم راه نرو درسا. به اندازهانقدر رو مخ -

موقعت تشدیدش نکنبی . 
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جا وایسم و دم نزنمـ بابا خواهر من اون تو بین یه تونم صم و بکم مثل یه درخت اینفهمه من نمیچرا نمی

جا ریلکس کنم؟ینمشت آدم وحشی و زنجیری گرفتار شده، من چطور خونسرد باشم و ا  

فهمی؟ ن... می... تو... نمجا وایسم میتونم اینسامان من نمی - ! 

که سامان چیزی بگه صدای بم همون مرد به گوشم خورد و باعث شد نگاهم رو از سامان قبل از این
 .بگیرم و به اون که مقابل دروازه و کنار راشا ایستاده بود، بدوزم

شینید و تا وقتی من چیزی بهتون نگفتم از ماشین ما هم داخل ماشین میسرگرد عجله کنید. خانوم ش -

گیریدها فاصله نمیشید و از نیروخارج نمی . 

خواستم اعتراضی بکنم که بالفاصله رو به یکی از سربازهای سیاه پوش که کنار ماشین پلیس که با 

 :فاصله ازمون پارک شده بود ایستاده بود، گفت

باشهحواست به خانوم  - . 

ی پرحرصم بندازه و همراه بقیه داخل سرباز "چشم"ی گفت و باعث شد سامان نگاه خشمگینی به چهره
توجه به تذکری که بهم داده شده بود خواستم بره. پای راستم رو محکم به زمین کوبیدم و "اه"ی گفتم. بی

گرد شده و ترسیده سرجام  به سمت در برم که همون سرباز بالفاصله جلوم ظاهر شد باعث شد با چشمای

 .مسخکوب شم

هاش مشخص بود. یه جفت چشم وحشی، درست همون نوع نگاه و از پشت نقاب مشکی رنگش فقط چشم

 .چشمی که با این لباس همخونی داره

 .شما اجازه ندارید به ساختمون نزدیک بشید -

ی پهنش به دروازه دوختمآلودم رو از باالی شونهنفسمو به بیرون فوت کردم و نگاه اخم . 

ی دیگه سر و صدایی از این عمارت بلند میشه که قطعا هیچ پیچید. مطمئن بودم تا چند لحظهدلم بهم می
ون تو بودن و ی عموباقر همگی اکنه. سامان، دلسا، راشا، ساشا و خانوادهحس خوبی رو بهم منتقل نمی

پیچیدمزدم و از شدت نگرانی به هم میخبر از وضعیت متشنجشون فقط جوش میمن بی . 

دوختم. هیچ صدایی نمیومد رفتم و هراز گاهی با استرس نگاهم رو به ساختمون میرو میکنار ماشین قدم

زد. اون داخل چه خبر بود؟و این موضوع بدتر به نگرانیم دامن می  

جا وایسم یعنی تونستم اینسربازی که حاال دوباره کنار ماشین ایستاده بود، دوختم. من نمینگاهم رو به 
تونم برم به آورد ولی با وجود این که شش دونگ حواسش متمرکز شده به من چطور میدلم طاقت نمی

 داخل عمارت؟

وازه فاصله داشتم و اون رو به عمارت ایستادم و آب دهانم رو با استرس قورت دادم. حدود سه متر با در

ی تقریبا دومتریم سمت چپم ایستاده بودسرباز هم با فاصله . 

رسوندمباید هرطوری شده خودم رو به داخل عمارت می . 
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، واقعا نگران بودم اما در کنار کردمحالت عادی و مضطرب چند لحظه پیشم رو گرفتم. نقش بازی نمی
دادم و باز و بسته کردن مداوم چشمام از روی درد به خوبی چ میاون هیجان هم داشتم. انگشتام رو بهم پی

ی مورد نظرم با عمارت که رسیدم، چشمام رو بستم و زیرلب داد. به فاصلهحالت متشنجم رو نشون می

 ."بسم هللا"ی گفتم و بالفاصله با بیشترین سرعتی که از خودم سراغ داشتم، به طرف عمارت دویدم

دنبالش صدای " صبر کن" اون سرباز رو شنیدم ولی بدون اعتنا به اون و اتفاقی که های تند و صدای قدم

 .ممکن بود واسم بیفته وارد عمارت شدم و با آخرین سرعت، به سمت ساختمون دویدم

شد استرس بگیرم که مبادا بهم برسه و برم گردونهشنیدم و همین باعث میهاش رو میصدای قدم . 

ها رو باال اومدم و نفس نفس زنان خودم رو به داخل دم. در باز بود. سریع پلههای عمارت رسیبه پله
ی مقابلم نفسم تو سینه حبس شدعمارت پرت کردم که با دیدن صحنه . 

کردم دست و پاهام لرزید و احساس میساشا و دلسا کنار هم کت بسته روی زمین نشسته بودن. بدنم می
سمت از نگاه خشمگین و عصبی سامان، سر تفنگی که به تربیش کرخت شده و االنه که از حال برم.

دادها نشونه رفته روحمو خراش میبچه .  

العاده ورزیده و بزرگی داشت پشت دلسا و ساشا ایستاده بود و اسلحش رو مرد قد بلندی که هیکل فوق
مختلف خونه ایستاده بودن  هایسمتشون نشونه رفته بود. چند تا مرد دیگه با همون قد و هیکل تو قسمتبه

های همون مرد هستنکه کامال مشخص بود نوچه . 

ی خیلی زیاد ازشون ایستاده بود و دو نفر از افراد همون روی ساشا و دلسا ولی با فاصلهسامان هم رو به

 .مرد کنارش قدعلم کرده بودن

ن و هراسون دلسا و ساشا، نگاه سمتم برگشت. نگاه لرزوها بهی نگاهبا پرت شدن من به داخل خونه همه
تهدید کننده و بدجنس مرد پشت سرشون، نگاه خشمگین و توام با نگرانی سامان. ولی من بدون هیچ 

لرزید فقط به خواهرم و پسری حرکتی با چشمای درشت شده از فرط وحشت و بدنی که از شدت تنش می

دارم ی یه برادر دوسشفهمیدم اندازهکردم که حاال مینگاه می . 

ها م رو از بچهزدهبا صدای خشن و خش داری که تو فضای خونه طنین انداز شد، نگاه مبهوت و وحشت

 .گرفتم

بینم که مهمون ناخونده داریم! قرارمون این نبود سرگرد! سیاهی لشکر دنبالت راه انداختی؟می -  

دلسا و ساشا که این حرف  سامان چشمای قرمز و نگاه عصبیش رو ازم گرفت و به مرد غول پیکر پشت
 .رو زد، دوخت

آزارتر از اونیه که بشه اسمش بینی که، اون یه دختره و غیر مسلح. بیسیاهی لشکر در کار نیست! می -

 .رو سیاهی لشکر گذاشت

 :مرد با عصبانیت فریاد زد
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را جون این دونفر آزار و باآزار چه فرقی داره وقتی بهت هشدار داده بودم که باید تنها بیای! ظاهبی -

 !واست پشیزی ارزش نداره که یه دخترو دنبالت راه انداختی و وارد این بازی کردی

مات و مبهوت از این تغییر موضع ناگهانیش به سامان چشم دوختم که با وجود عصبانیت و خشمی که 
هاش از این فاصله هم قابل لمسه، با صدای آروم و جدی گفتکردم شعلهاحساس می : 

فتم که، اون نه خطری برای شما داره و نه سودی برای منگ - . 

داری گفتسمتم برگشت و با صدای خشبه : 

 .برو بیرون -

های العملی بهش خیره شدم. مغزم هیچ دستوری رو به اندامآب دهانم رو قورت دادم و بدون هیچ عکس
زده و مبهوتم بین اعضای شتکرد. قدرت هیچ گونه حرکتی رو نداشتم. فقط نگاه وحبدنم مخابره نمی

خوردحاضر در اون خونه چرخ می . 

های عصبانیت درش مشهود بود باعث شد از شدت انزجار لرزی به ی بلند اون مرد که رگهصدای خنده

 .تنم بیفته

تونن پا تو این خونه بذارن و نه بابا؟ خوشگل زرنگی سرگرد! فکر کردی به همین راحتی همه می -
خودشون؟ دوباره برن سی  

 :نچی کرد و با لبخند کریهی ادامه داد

مونه،چه توی سرگرد و ) نه ، از این خبرا نیست. کسی که وارد این بازی بشه تا تهش با ما می -

 .نگاهش رو بهم دوخت و گفت( چه این دختر شاه پریون

شوکه بهش خیره شده بودم و سعی داشتم حرفش رو حالجی کنم که با نگاهی که به مرد کناریش انداخت، 

  .مغزم به تکاپو افتاد و فهمیدم چه خبره

العملی نشون بدم، چیزی دور بازوم تنیده شد که باعث شد نفسم از فرط ترس تو که بتونم عکساز اینقبل
 .سینه حبس بشه

ی کریه مردی که بازوم رو در دست داشت به سمت چپم دوختم که با دیدن چهرهوحشت زده نگاهم رو 

ترسیدمای ایستاد. از فکری که تو ذهنم نقش بسته بود میقلبم برای لحظه . 

 :سامان با دیدن این حرکت بالفاصله با صدای بلندتر از حد معمول گفت

ن دخترکاری با اون نداشته باش کامران. طرف حساب تو منم نه او - . 

ای کرد و گفتها ایستاده بود و حاال فهمیدم اسمش کامرانه، خندهمردی که پشت سر بچه : 
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جا جمع شدیم تا تو ساز بزنی و ما واست برقصیم؟ چه انتظارا داری سرگرد. نکنه فکر کردی همه این -

ظاری داری؟کنی از من چه انتهشدارم رو همون اول بهت داده بودم ولی وقتی خودت اعتنایی نمی  

 :نگاهش رو به مردی که کنارم ایستاده بود دوخت و گفت

 .بیارش -

دونستم برسم با کشیده شدن بازوم توسط اون مرد تازه به خودم اومدم و تونستم تکونی به بدنم بدم. می
ر از صم بکم ایستادن شم یکی مثل ساشا و دلسا بنابراین تالش برای رهایی رو سودمندتپیش اونا می

نستمدو . 

ی محکمی به زیر شکمش زدم که چون انتظارش رو نداشت "آخ"ی پام رو آوردم باال و با زانو ضربه
گفت و دست آزادش رو به دلش گرفت. از فرصت استفاده کردم و با پیچوندن دستی که بازوم رو گرفته 

تر از پیش به خودش بپیچهبود، باعث شدم بیش . 

نه رو لرزونداحساس کردم صدای فریاد کامران خو . 

کنین؟بگیرینش، چرا منو نگاه می -  

دونستم تو این وضعیت با حس حضور کسی پشت سرم برگشتم و لگد محکمی نثار صورتش کردم. نمی
  .از کجا این انرژی و قدرت رو به دست آوردم

سمتش هدایت کنمفریاد سامان باعث شد نگاهم رو به . 

 .برو بیرون درسا -

خاطر سامان پرت شده بود، دو نفر زیر بغلم رو گرفتن و شروع کردن به کشیدنم هخاطر حواسی که ببه
کردم با منقبض کردن بدنم و یه جا ایستادن مانع از حرکت دادنم بشم ولی زور سمت کامران. سعی میبه

 کردم بازوم رو از دستشون خارج کنم که صدایی باعث شد برای یه لحظهاون دونفر بهم چربید. سعی می
 .همه درجا خشک بشن

تر تسلیم شیدی پلیسه. هرچه سریعساختمون تحت محاصره - . 

سمتم هجوم آورد. نگرانی، ترس زمان چندین حس متفاوت بهخواست از کاسه بیرون بزنه. همچشمام می
حرکت ایستاده بودن، ی دو مرد کنارم که حاال بیزدهی وحشتمفرط، کرختی، وحشت. نگاهم از چهره

العملش وحشت ی کامران متوقف شد. دروغ نگفتم اگه بگم از عکسی برافروختهد و روی چهرهرد ش
کردم با یه دیوونه طرفم که هر لحظه ممکنه مثل بمب ساعتی منفجر بشه و ارتعاشاتش داشتم. حس می

 .زندگیمونو نابو کنه

های ی کامران ستونبدهزده و مبهوت ساشا و دلسا میخ شد که صدای عرهای وحشتنگاهم روی چهره

 .خونه رو به لرزه انداخت

 .پس چرا معطلین؟ بیارینش -
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با حس فشار زیر بازوهام "ولم کنید"ی گفتم و شروع کردم به دست و پا زدن برای رهایی از دست این 
تونه وارد عمل میدونستم پلیس حضورش رو علنا اعالم کرده و هر لحظه دو دیو دو سر. حاال که می

تری پیدا کردمجسارت بیشبشه،  . 

 :صدای سامان به گوشم خورد

تر بشهبهتره تسلیم بشی کامران. نذار جرمت از اینی که هست سنگین - . 

داشتم تا مانع از حرکتم بشم ولی زور اون دو تا غول و تشن و من؟خودم رو سفت سرجام نگه می  

د زدداد، فریاکامران با لحنی که دیگه بوی تمسخر و سرخوشی نمی : 

زدم نمیشه بهت اعتماد کرد ولی به جهنم. من چیزی برای از دست دادن ندارم ولی حتی اگه حدس می -
ی زندگیم، گیرم. تویی که گند زدی به همهیه ثانیه به پایان عمرم مونده باشه، انتقامم رو از توی لعنتی می

جا هام رو بهم زدی. باید فکر اینریزیی معادالت و برنامهتویی که پا برهنه پریدی وسط زندگیم و همه
شمکردی که عمرا بدون گرفتن انتقام ازت نابود نمیرو می . 

سمت دلسا و ساشا نشونه رفته بود، کشید. حس از پاهام رفت. اگه بازوم بین ی اسلحه رو که بهو ماشه
حس شده دنم شل و بیحرکت ایستاده بودن. بشدن. همه بیدستای اون دونفر محصور نبود پخش زمین می

م روی ساشا و دلسا مات مونده بودزدهبود. فقط نگاه وحشت . 

 .صدای سامان رو شنیدم که سعی داشت با لحن آرومش، کامران رو آروم کنه

ترین پشیمونی رو برات به ترین حرکتی ازت سر بزنه بعدا بزرگخوای بکنی؟ کوچککار میچی -

تر بشهارمغان میاره. سعی کن منطقی باشی. نذار جرمت از اینی که هست سنگین . 

سمت خودش کشید. م رو بهشده ی سیاهی که خیلی سریع از پشت پنجره عبور کرد، نگاه خشکسایه
افته؟ه اتفاقی میجا داره چاین  

ها نزدیک شد و فریاد زدشباهت به یه ببر زخم خورده نبود، قدمی به بچهکامران که بی : 

 .خفه شو. خفه شو تا تا یه تیر حرومت نکردم عوضی -

لرزید، گفتها دوخت و با صدایی که از شدت خشم مینگاهش رو به بچه : 

ند یا این دختره رو؟کدومو اول بفرستم اون دنیا؟ برادر سروان ارجم -  

 :نگاه برزخیش رو به سامان دوخت و گفت

 هان؟ کدومش؟ -

سامان دستاش رو جلوش گرفت و قدمی به کامران نزدیک شد که صدای شلیک گلوله باعث شد پاهام از 

چرخیدوسط تا بشه و از دستای اون دونفر آویزون بشم. دنیا دور سرم می . 
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و رو به سامان نعره زد ش رو از سقف گرفتکامران سر اسلحه : 

کنم از جات تکون نخور تا تیر بعدی رو تو سرشون نزدم. زندگیمو نابود کردی، زندگیتو نابود می -

 !آشغال

 ...کامران -

سمت دلسا نشونه رفت و در نهایت، صدای که فرصت هیچ حرفی به سامان بده، اسلحه رو بهبدون این
دجیغ بلند من و شلیک گلوله تو هم گم ش . 

های خودم سوت بکشه. انگار همون جیغ تیر خالصی صدای جیغم به قدری بلند بود که باعث شد گوش
هام منقطع. برای از دست دادن رمقی که برام مونده بود. چشمام از فرط وحشت گرد شده بود و نفس بود

رک افرادی که کردم. نگاهم به رو به رو میخ شده بود ولی تحامان بدنم حس نمیچیزی جز لرزش بی
زد تا خودش رو از ی پیش روم بودن. نگاه لرزونم دست و پا میداخل سالن بودن مانع از دیدن فاجعه

سمت دلسا و ساشا بکشهپیچیدن، بهدویدن و گاه به هم میبین جمعیتی که گاه می . 

رد. سالن پر بود از خولرزیدم و دندونام بهم میرها شدن بازوهام باعث شد با زانو روی زمین بیفتم. می
نیروهای پلیس و افراد کامران. دستامو به زمین گرفتم تا بلند شم ولی انگار جونی تو پاهام نبود که 

هام رو به زحمت از هم باز کردم و با صدایی که خودمم تری روی زمین افتادم. لبدوباره با شدت بیش
 :هم متوجهش نشدم، لب زدم

 ...دلسا -

بود. وسط سالن روی زمین افتاده بودم و درگیری بقیه مانع از دیدن دلسا و ساشا انگار کسی متوجهم ن
پوشی که مشغول دستبند زدن به یکی از افراد کامران بود، شد. نگاهم رو با التماس به سرباز سیاهمی

 :دوختم و گفتم

 اون... توروخدا... من -

ه چاه درمیومد، طبیعی بود که واگنشی بهم ی زیادی که باهام داشت و صدای من که از تولی با فاصله
 .نشون نده

کردم قلبم ضربان نداره. دلسا.... خواهر مناحساس می ... 

لرزید و م رو به زمین گرفتم و به سختی روی پا ایستادم، روی زانوهایی که به شدت میزدهدستای یخ

آور بود تحمل وزن منتعجب . 

که نگاهم زودتر از خودم سعی داشت روی زمین کشیدم و درحالیرفتم. پاهام رو انگار روی ابرا را می

 .خودش رو به دلسا برسونه، قدمی جلوتر رفتم

شم، همون مقدار جونی هم که تو بدنم مونده در میرهتر میکردم هرچی نزدیکاحساس می . 



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

320 

 

از چیزی که ترسیدم چند نفر نیروی پلیس اطراف دلسا و ساشا رو احاطه کرده بودن. وحشت داشتم. می
کشید. فکرش یه کابوس بود، یه کابوس که دنیا رو روی سرم خراب وسط اون جمع انتظارم رو می

کردممی . 

هایی که اطراف حلقه ایستاده بود، گذاشتم ولی به دست لرزونم رو باال آوردم و روی بازوی یکی از پلیس

 .همون سرعتی که باال اومد، دوباره کنار بدنم سقوط کرد

خوندم. افسوسکردم حس نگاهش رو میرگشت و نگاه مملو از اخمش رو بهم دوخت. احساس میمرد ب !  

خودش رو کمی کنار کشید. جا برام باز شد ولی چرا پاهام به زمین چسبیده شده بود. قدمی به سمت جای 

رفت ها خوابیده بود، چشمام سیاهیخالی برداشتم که با دیدن خون روی زمین و فردی که بین خون . 

تر از گلوم باال نمیان بهش خیره شدمهایی که حس کردم بیشدستمو به سرم گرفتم با نفس . 

 اون... اون... چطور ممکنه؟

های زندگی ی تاسف تکون داد، انگار پایهصداهای اطرافم واسم گنگ بودن. دکتر که سرش رو به نشونه

 .من روی اون سر لرزیدن

خواست و من نداشتم، باعث با ظاهر شدن ناگهانی راشا باالی سر اون فردی که جنازه گفتنش دل شیر می
سمتش برگردهها بهی نگاهشد همه . 

لرزه، مثل من. نگاهش یک میلی هم از روی زمین جا به جا دیدم که میچشماش گرد شده بود. می

کنمکردم ویران شدن دنیاش رو حس میشد. احساس مینمی . 

نگاهم روی سامان که کنار راشا قرار گرفت ثابت موند. دست کمی از راشا نداشت. ته چشمای هم یه 

زدبهت وحشتناک موج می . 

 .متاسفم سروان. تموم کردن، درجا -

با تموم شدن حرف دکتر، اخمای راشا به طرز وحشتناکی بهم پیچید. روی زمین زانو زد و جنازه رو از 
د. جنازهرو زمین بلند کر ... 

داد، فریاد زدکه به شدت تکونش میدرحالی : 

بینی نه؟ د یه چیزی بگوزنی؟ ساشا... منو میشنوی؟ چرا حرف نمیساشا بلند شو... صدامو می - ! 

ای که روی پیشونیش نقش بسته بود. نگاهم روی چشمای باز ساشا میخکوب شد و بعد، جای گلوله

لرزید، انگار تو سیبری نشسته بودمبدنم می پیچه.کردم دلم بهم میاحساس می . 

فهموند کابوس رو به روم ای که بهم میی راشا گذاشت و با صدای گرفتهسامان دستش رو روی شونه

 :واقعیته، گفت
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 ...راشا -

ی ساشا رو تو دست گرفت. چشمای ش رو از زیر دست سامان بیرون کشید و چونهراشا به شدت شونه

ک بود، روشن بود ولی حسی نداشتروشن ساشا ترسنا . 

 ...ساشا منو نگاه کن -

ش رو تکون داد و فریاد زدچونه : 

 .بهت میگم منو نگاه کن-

سمت راشا رفتن و سعی کردن از ساشا جداش کنن. سامان عالمتی به یکی از سربازها داد و با هم به
یی که درش بودم کنده شدم، رفتم چرخید. از جادونستم چه خبره، نگاهم روی صورت خونی ساشا مینمی

ی زندگیم اونجا رخ دادترین فاجعهبه جایی که فاجعه . 

 .سال پیش، وقتی زندگیم نابود شد؛ وفتی زندگیمون نابود شد ۴

دیدم مامان و بابا رو، با سر و صورت خونی. انگار اینجا بودن، یا نه، من اونجا بودممی . 

کردم فقط تونم نفس بکشم. رو هوا ایستاده بودم، هیچی حس نمیکردم نمیبه گلوم چنگ زدم. احساس می

م خیره به ساشایی بود که غرق خون بودچشمای گرد شده . 

ی سفید رو صورت مامان و شد، همون موقعی که مالفهحرکت دست مامور هالل احمر واسم تداعی می

شیدی مشکیش رو روی زندگیم کبابا کشید. همون موقعی که سرنوشت مالفه . 

چنان میخ دریای خون پیش روم بود. چیزی از کرد و نگاهم همقدمی به عقب برداشتم. سینم خس خس می
زنه و سامان و یه نفر دیگه سعی دارن آرومش دیدم راشا فریاد میکردم. میهیاهوی اطرافم حس نمی

دختر بود که با گریه مامان شنیدم صدای جیغ دو تا زنه ولی تنها صدایی که میدیدم دلسا زار میکنن، می

کردنو باباشون رو صدا می . 

هایی که باال نمیومد امونمو کرد، نفسچرخید، صدای جیغ داشت مغزمو سوراخ میخونه دور سرم می
 .بریده بود

سمتم اومد ولی قبل از ی آخر نگاهم به نگاه نگران سامان گره خورد که راشا رو رها کرد و بهلحظه

ه، زیرپام خالی شد و دیگه چیزی نفهمیدمکه بهم برساین . 

*** 

هام ترین کار دنیا از هم جدا کردن پلکلرزیدم. الی چشمامو باز کردم ولی انگار سختسردم بود. می

ی راشاحالی نگاهی به اطرافم انداختم که متوجه شدم روی تخت و تو اتاق خودمونم، تو خونهبود. با بی . 

روهامو تو هم کشیدم و سعی کردم مسیر صدا رو تشخیص بدمصدای هق هق ریزی میومد. اب . 
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شکستدلسا بود. کنارم روی تخت خوابیده بود و صدای هق هق ریزش تو خواب، سکوت اتاق رو می . 

 ...با یادآوری اتفاقات عصر، لرزی تو بدنم نشست. ساشا

د قطره اشک از روی گونم اشکم جوشید و در کسری از ثانیه چن یکه دیگه نیست چشمهبا یادآوری این

 .سر خوردن و روی بالش افتادن

ی وحشتناک بودنش با باز شدن چشمام به پایان بود که با همهخواست یه کابوس ترسناک میدلم می
گفتای میرسید ولی هق هق دلسا چیز دیگهمی . 

تصویر ساشا جلوی چشمم نقش بست. چشمای بازش، پیشونی که جای گلوله روش مونده بود، دریایی که 

 .خونی اطرافش به وجود اومده بود و خودش که آروم خوابیده بود

م بلند نشه. رو تخت نشستم و پاهامو ازش آویزون کردم. تصویر دستمو جلوی دهنم گرفتم تا صدای گریه
کردم صدای گریم رو خفه کنم باز هم صدای رفت. هر چقدر تالش مینار نمیساشا از جلوی چشمم ک
شدم تو فضای اتاق پخش میصدای زار زدنم خفه . 

باور نبودن ساشا سخته. خودش و مهربونیاش و مظلومیتش طوری تو دل همه جا باز کرده که باور این 
طور مظلومانه حقش نبودطور بمیره، اینکه دیگه نیست در توانم نیست. این حق ساشا نبود. این که این . 

نگاهم به گوشیم روی پاتختی افتاد. دستمو دراز کردم و از رو میز چنگش زدم. نور ضعیفش تو فضای 

کردتاریک اتاق بدجور خودنمایی می . 

های ریزم، منتظر قطع شدن بوق تماس و شنیدن صدای سامان گوشی رو دم گوشم گذاشتم و بین هق هق

انتظارم طوالنی نشدشدم که  . 

 الو؟ درسا؟ -

 .صداش خسته بود و گرفته

 ...سامان -

 جانم؟ خوبی؟ -

چکید رو پاک کردم و وسط گریه گفتماشکایی که پشت سر هم رو گونم می : 

 .سامان بیا اینجا -

 .صداش رنگ نگرانی گرفت

 باشه عزیزم میام ولی تو خوبی؟ کی بیدار شدی؟ -

( کی میای؟طاقت پرسیدماالن ) بی -  
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 .صدای چیزی شبیه باز شدن در اومد

ریم جاییتا بیست دقیقه دیگه اونجام. لباس بپوش، می - . 

 کجا؟ -

 .هر جا که محیط گرفته اونجا دور باشی. آماده شو -

 باشه، خداحافظ -

 فعال -

 .و تماس رو قطع کرد

که من بیدارش کردم؟ دقیقه. یعنی خواب بوده ۲:۴۵نگاهم روی ساعت باالی صفحه ثابت موند.   

کنم که شب رو تو این دستی داخل موهام کشیدم و از جام بلند شدم. هر چقدر هم دیر ولی وقتی فکر می

ترسمدازظهر میترسم، از تکرار حوادث بعرسم. میکنم به مرز انفجار میخونه صبح کنم، احساس می . 

دگناه بوبا یادآوری ساشا دوباره اشکام شدت گرفت. اون بی . 

که پرده اشک جلوی دیدم رو تار کرده بود به سمت کمد رفتم. کورمال کورمال تو تاریکی اتاق و درحالی
پیچید، مانتویی برداشتم و توجه بخ لرزی که تو تنم رخنه کرده بود و سرمایی که تو کل وجودم میبی

د بود انداختم و بدون روی پیرهنم تن کردم. شالی روی موهای پریشونم که اطراف بدنم رو احاطه کر
ای که داشتم از اتاق بیرون رفتم. تنها چیزی که توی سرم بود بیرون رفتن از این فکر به ظاهر آشفته

 .خونه بود، همین و بس

کردم چشمام فقط جلوی پام رو ببینه تا محیط خونه، مخصوصا جایی ها رفتم. سعی میبی سروصدا از پله
 ...که ساشا

که به گوشم خورد باعث شد قلبم از شدت ترس ریتم گم کنه. چشمای  های ریزیصدای صحبت
ی روشن سمت چپم و دو مردی که رو به م رو دور تا دور خونه چرخوندم که روی شومینهزدهوحشت

 .روش نشسته بودن، ثابت موند

شنیدن  ها رو پایین رفتم و مسیرم رو به سمت صدا کج کردم. باآب دهانم رو قورت دادم و باقی پله
 .صدای پام سر یکیشو به سمتم برگشت و چند لحظه بعد صدای سامان به گوشم خورد

ای؟آماده -  

که جوابی بهش بدم نگاهم رو روی راشا که پشت به من و رو به شومینه نشسته بود، چرخوندم. بدون این

کردهیچ حرکتی نمی .  
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ی راشا گذاشت و آروم سامان که از شنیدن جواب ناامید شده بود، از جا بلند شد و دستش رو روی شونه

ای که باهاشون داشتم متوجه نشدمخاطر فاصلهچیزی بهش گفت که به . 

کرد، خطاب بهم گفتکه سوئیچش رو تو دستش جا به جا میسمتم اومد و درحالیسامان به : 

 بریم؟ -

شا گرفتم و بهش دوختم. زیر لب گفتمنگاهم رو از را : 

 .بریم -

کردم تا نگاهم رو از راشا جدا کنم چند قدم به عقب رفتم. راشا کی انقدر آشفته حال که تقال میدرحالی
هایی که تو موهاش فرو رفته بود و سری که بین دستاش گرفته بود عمق حال بدش رو جار بود؟ پنجه

زدمی ی ش از همهی از جنس غم راشا رو چشیده بودم. طعم تلخ و گزندهکردم. من هم غمدرکش می .

 .زهرهای کشنده دنیا پیشی گرفته. هر چقدر هم سنگ باشی، مثل یه تکه یخ تو جهنم این درد آب میشی

سمت در خروجی پا تند کردم و از خونه خارج شدم. با دیدن ازش رو گرفتم و جلوتر از سامان به
سمت ماشین توجه بهش، بهای تو تنم افتاد ولی بینشستن، رعشههم رو زمین میبلورهای یخ که پشت سر 

ها بود، قدم برداشتم. بسته شدن در ماشین توسط من همزمان شد با بسته شدن در خونه سامان که پایین پله
به دست سامان. با قدمای بلند خودش رو به ماشین رسوند و بعداز سوار شدن، بالفاصله حرکت کرد. 

تونستم سرخی چشماش رو تشخیص بدم. سرخی که نگاهی به نیم رخ جدی و اخمای درهمش انداختم. می
فشرد، فکر اشک خوابی بود یا از فشار یا از گریه. فکر کردن به مورد آخر قلبمو میدونم از بینمی

یاره؟چین دردی خم به ابرو نتونه در مقابل همترین مرد زندگیم ولی خب کی میریختن محکم  

سمتم برگردوندی بخاری رو باالتر برد و نگاهش رو بهکمی از خونه دور شده بودیم که سامان درجه . 

 حالت خوبه؟ -

ای که فک کنم خود سامان هم متوجه تو خالی سرمو آروم باال پایین کردم و "آره" زیرلبی گفتم. آره

 .بودنش شد

وردیت نیست؟ از عصر که از حال رفتی چیزی نخگرسنه - . 

با یادآوری عصر، اشکی روی گونم جاری شد و بغض تو گلوم تا لب مرز انفجار رفت. بغضمو قورت 
ای گفتمدادم و با صدای خفه : 

 .نه -

کردمنگاهم به رو به رو بود اما سنگینی نگاه اون رو روی خودم حس می . 

ه خودت باشهی کافی ضعیف شدی، حواست باید بیشتر بچرا چیزی نپوشیدی؟ به اندازه - . 

 :نفس پردردی کشیدم و برخالف حقیقت گفتم
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 .سردم نیست -

داد؟ی خودنمایی به سرما رو هم میچین درد بزرگی مگه اجازههای همسردم بود، خیلی ولی تکه پرانی  

، تازه حواسم جمع اطرافم شد و فهمیدم از شهر خارج شدیم. ماشین با هدایت ماشین به سمت کناره جاده
اده متوقف شد. برگشتم سمت سامان تا دلیل این توقف ناگهانی رو بفهمم که کاپشن چرم مشکی کنار ج

سمتم گرفترنگش رو از تنش بیرون کشید و به . 

 :نگاهم رو با گیجی به چشماش دوختم که به کاپشن رو روی پام گذاشت و گفت

خوام سرما بخوریبپوش، نمی - . 

رو به حرکت درآورد توجه به من با یه استارت ماشینو بی . 

 ولی خودت چی؟ -

 .من سردم نیست. بپوشش -

 نگاهم رو ازش گرفتم و به کاپشن روی پام دوختم. عذاب وجدان گرفتم. خودش سردش نیست؟

برخورد دندونام بهم فرصت تعلل رو ازم گرفت و باعث شد کاپشن رو تنم کنم. گرم بود، بوی عطر 
دادسامان رو می . 

ی رو به رومون دوختم. فضای تاریک بیرون، تینش بیرون آوردم و نگاهم رو به جادهانگشتام رو از آس

 :آسمون نارنجی، بلورهای برف، سکوت سنگین بینمون. نگاهم رو به سامان دوختم و گفتم

 کجا میریم؟ -

 :نگاهی بهم انداخت و جواب داد

هایی که واسمون به وجود اومدهها و تنشی دغدغهیه جای دنج و آروم. دور از همه - . 

شد از دستشون رها شدکاش می - . 

بالفاصله بعداز تن پرحسرت صدام، دست سامان رو دستم نشست و گرماش به وجودم تزریق شد. 

ی مختص به خودش گفتانگشتاشو الی انگشتام قفل کرد و با لحن مردونه : 

ی اتفاقای بزرگ و کوچیک، تلخ و شیرینی که تو طول اونا جزئی از زندگیمونن درسا، مثل همه -
شن زندگی، زندگی دن و باعث میاتفاقا هستن که زندگیمون رو شکل میافته. همین عمرمون واسمون می

دهبشه و طعم خوش و ناخوششونه کنار هم زندگی رو معنا می . 

ش که بین انگشتای ظریفم خزیده بود دوختم و گفتمهنگاهم رو به انگشتای مردون : 
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 ولی این انصافه که طعم تلخش از طعم شیرینش پیشی بگیره؟ -

کشید، که انگشت شصتش رو نوازش وار روی دستم میدستموزیر دستش روی دنده گذاشت و درحالی

 :گفت

ی ابعاد و زوایاش رو که همهاینکنیم، بدون دونی بدیه ما آدما چیه؟ این که زندگی رو قضاوت میمی -
ترین فکری به آیندمون بکنیم. خیلی کم پیش میاد که مواقع که کوچکببینیم و در نظر بگیریم، بدون این

هاش رو ببینیم و درنظر بگیریم، که بفهمیم زندگی سختی، یه فلش بک به گذشته بزنیم و خوبیا و شیرینی
گنجیدم. یا ده مواقعی هم بوده که از شادی تو پوست خودم نمیفقط تلخی نیست، که اگه من االن حالم ب

 .بدون هیچ فکری به آینده خودمونو غرق کنیم تو نا امیدی مطلق

 .برگشت سمتم و نگاهی بهم انداخت

حال نبودی؟ روزایی نبوده که زندگی که با یه فرمون پیش نمیره، میره؟ االن که ناراحتی قبال خوش -

ین فرد روی زمینی؟تربختفکر کنی خوش   

 :مکث کوتاهی کرد و ادامه داد

رسه قطعا بوده. پس وقتی موقعیتی پیش اومده که خوشی جاش رو به تلخی داده، قطعا روزی هم می -

های زندگی جای تلخی االن رو بگیره. زندگی هیچ وقت با یه فرمون پیش نمیره عزیزمزیبایی ... 

سمتم برگشت و لبخند گرمی مهمونم کرد. با س سنگینی نگاهم بهنگاهم رو به نیم رخ جدیش دوختم. با ح
هاش حس کرد ولی باز هم آرامش خودش رو شد غم رو از پشت انحنای لبکه میکه کوتاه بود، با ایناین

دونست چطور بهم برش گردونهداشت. معجزه کرد. آرامشم در اختیار سامان بود و اون خوب می . 

اصله گفتمبا یادآوری موضوعی بالف : 

 سامان؟ -

 جانم؟ -

 فیروزه جون اینا چی شدن؟ چرا من ندیدمشون؟ حالشون خوبه؟ -

کدومشون نیفتادآره اونا حالشون خوبه. خداروشکر اتفاقی واسه هیچ - . 

کنم دیگه ای هم بهش تضافه بشه. احساس مینفسی از سر آسودگی کشیدم. غم ساشا کم نبود که غم دیگه

تم پر شده. همین که تا اینجا هم وضعیت زندگیمو تحمل کردم خارج از توانم بودهتحمل ندارم، ظرفی . 

ی بلندی ایستاد که کل شهر چند ثانیه بعد، ماشین بعداز گذشتن از یه مسیر سنگالخی و ناهموار، باالی تپه
بلندی  هایهای روشن، برجشد از روش نظاره گر بود. نگاهی به سطح شهر انداختم، برقتهران رو می

هاشون و کنار گرمای بخاری و که تو هر نقطه سر به فلک کشیده بودن، آدمایی که زیر سقف خونه
کرد. جای خالی مامان و بابا و شومینه خوابیده بودن و سه تا جای خالی که بدجور بهم دهن کجی می

 ...ساشا
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ها ثابت بود گفتمکه نگاهم هنوز روی برجنفس عمیقی کشیدم و درحالی : 

جا رسیدیم؟ مثل یه بازی بود، یه اتفاق دور از ذهن. چطور راشا تونست سامان؟ چی شد که به این -

داد عمل کرد؟باید انجام میش بمونیم؟ که برخالف کار روتینی که بهمون اعتماد کنه و اجازه بده تو خونه  

 :فشاری به دستم وارد کرد و بعد از چند لحظه مکث گفت

ن رو مدیون ساشاییمما این با هم بود - . 

سمتش برگشتمبه . 

 ساشا؟ -

 :سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و گفت

 .آره، اون بود که راشا رو متقاعد کرد اجازه بده که تو کاری بهش مهارت دارین وارد بشین -

کردم این تصمیم راشا بودهچطور میشه؟ من همیشه فکر می - . 

گری بااستعداد و موفق تونی برای مربیی تو به این فکر افتاده بود که میراشا با دیدن مبارزه -سامان

 .باشی ولی اطمینانی که راشا به سببش حاضر شد پیشنهاد کار بهتون بده رو ساشا بهش داده بود

 .از حرفاش سر در نمیاوردم

 :با گیجی پرسیدم

ه؟ ما باهاش برخوردی نداشتیم که بتونیم اعتمادش رو جلب ولی خب ساشا چطور همچین کاری کرد -
کنیم و اون از اون جهت این کارو کرده باشه. اولین برخورد ما سر همون قضیه بود که تازه با ساشا 

ی چندانی نداشتیممکالمه . 

سمتم برگشت و نگاهش رو به چشمام دوختبه . 

بینی؟یه دوربین رو متوجه خودت میدقت کردی هر جای عمارت راشا که پا بذاری حداقل  -  

ی حرفش رو بزنه و گره این ووضوع سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم و مشتاقانه منتظر شدم تا ادامه

 .رو واسم باز کنه

انباری اون خونه هم مثل سایر جاها مجهز به دوربینه و ساشا از طریق اون چنین درخواستی از راشا  -
 .کرده بود

رط تمرکز تو هم گره خورد و ذهنم پرت شد به حدود شش ماه پیش و شروع کرد به چرخ ابروهام از ف
چرخید. خوردن بین مکالماتم با دلسا. مکالماتی که اکثرا حول و حوش خط و نشون کشیدن برای راشا می

 با این اوصاف ساسا چطور چنین کاری کرده؟
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خوند که ادامه داد که سوالی بپرسم انگار سامان سوال ذهنم روقبل از این : 

تون، از بین مکالماتتون ظاهرا از وضع وضعیت زندگی قبلتون حرف زده بودید. از وضعیت خانواده -

ها رو شنیده بودی این حرفها داشتین. ساشا همهشرایطی گه قبل از مرگ اون . 

چرخوند، گفتکه نگاهش رو بین چشمای متعجبم میعمیقی کشید و درحالی نفس : 

العاده مهربون و دل نرمی بود درسا. این ویژگی اون بعداز مرگ پدر و مادرش بارز تر ا آدم فوقساش -
دونم شاید تحت تاثیر غم مشترکی داشتین چنین پیشنهادی به راشا داد و ازش خواست بهتون شده بود. نمی

سخت روی حرفش اعتماد کنه. چیزی که برای من و راشا تعجب برانگیز بود این بود که ساشا سفت و 
ش رو به کرسی بشونه که موفق هم شد. من و راشا بعداز چک کردن ایستاده بود و سعی داشت خواسته

تر شد اما ساشا هیچ وقت از رنگمخالفتمون کم مشخصات و سوابق پدر و مادر و خانوادگیتون، کمی 

  .تصمیمش کوتاه نیومد

 .نفس عمیقی کشید و نگاهش رو به رو به روش دوخت

داد دونم عجیب بوده ولی اگه ساشا بود و خودش توضیح میدونستم رو گفتم، میهایی که میمن چیز -

کردکار بیان میآورد و نیت واقعیش رو از اینتری میشاید دالیل منطقی تر و قابل قبول . 

کردم، گفتسمتم برگشت و با لحن آرامش بخشی به منی که مات و مبهوت نگاهش میدوباره به : 

تونستم ولی از یه موضوع مطمئنم، ما با هم بودنمون رو مدیون ساشا هستیم، اگه نبود هیچ وقت نمی -

 .طعم خوش حضور همدیگرو تو زندگیمون بچشیم

چین چیزی ممکنه؟ تا دلیلی که حتی برای حیرت چشمام رو دریایی از اشک قاب گرفته بود. چطور هم
ای هم به ذهنم خطور نکردثانیه ! 

ناباوری به چشمای مهربون غمناکش خیره شدم و لب زدمبا  : 

شهباورم نمی - . 

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .عجیبه ولی حقیقت داره. زمان الزمه برای هضم این موضوع -

برم که مرگ ساشا یه تر به این موضوع پی میگذره بیشقطره اشکی از چشمم چکید. هر لحظه که می
نشینش که باعث شد من و دلسا به این جا ام معنا. مرگ اون و مهربونیای دلفاجعه بود؛ یه فاجعه به تم

برسیم رو باید چیزی فراتر از یه فاجعه تعبیر کرد. مهربونی که تا دم آخر هم ادامه داشت، که سپر شد 
دریدکرد، پیشونی خواهر منو میای که اگه ساشا جلوش قد علم نمیبرای گلوله .  

چکید و صدای هق هقم فضای ماشین رو پر کرده بود. ناگهان دستی دور گونم میمحابا روی اشکام بی
ی سامان فرود اومد. چشمامو بستم و اجازه دادم اشکام بدون هیچ مانعی شونم حلقه شد و سرم روی شونه

کردپیرهنش رو خیس کنن. اون هم در سکوت موهام رو نوازش می . 
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د سال پیش از دستش دادیم، ساشا تو رو بهم داد، ساشا خواهرم ساشا ما رو برگردوند به زندگی که چن -
انصافیه که دیگه نباشه، که به بقیه زندگی رو بهم داد، ساشا یه بار دیگه بهم زندگی برگردوند. خیلی بی

تونست ببینه، خیلی چیزا خیلی بده و زندگی خودش رو از دست. اون تازه خوب شده بود، اون تاره می
زد. ش بهترین زندگی رو برای خودش رقم میدید و به جبران زندگی سخت گذشتهه باید میقشنگیا بود ک

چرا همیشه آدمای خوب باید انقدر زود از جمعمون جدا شن، چرا باید طعم مهربونیاشون رو زیر 
گناه کشته شدانصافیه، اون بیدندونمون بذارن برن. بی . 

زار زدم. چقدر ممنون بودم ازش که سکوتی بهش احتیاج ش فشار دادم و از ته دل صورتمو به شونه

دادداشتم رو بهم می . 

*** 

ی اون چند ساعت بگم، کم گفتم. هیچ کس مراسم تدفین ساشا برگزار شد. هر چقدر از حس تلخ و گزنده
کشید و تو تک تک لحظاتمون سهیم بود، االن تونست باور کنه که ساشایی که تا دیروز نفس مینمی

 .نباشه

دی ندارن ولی این مراسم جمعیتی کمی اومده بودن. شاید نهایتش سی نفر. سامان بهم گفته بود اقوام زیا
نظرم زیادی غریبانه برگزار شد. چندین نفر از نیروهای انتظامی و همکارهای راشا هم تو مراسم به

های دردناک اون روز هر لحظه برامون تداعی بشه. مطمئنم شود صحنهحضور داشتن که باعث می
شه. انگار یه شبه پیر شد ش نمیتصویری که اون چند روز از راشا توی ذهنم حک شده، هیچ وقت فرامو
ی سختش پنهان کرده بود، و شکسته. آدمی نبود که غمشو جار بزنه ولی حجم انبوهی که پشت چهره

داد تنها باشه و این موضوع رو هممون درک تر ترجیح میتر از این بود که بتونه پنهونش کنه. بیشبیش

تونه تسکینش بده رو بهش منتقل بکنیممی میکردیم تنهایی و آرامشی که ککرده بودیم و سعی می . 

ی صمیمی با دونستم رابطهای نبود که چشماش سرخ نباشه. میدلسا هم حال و روزش داغون بود. لحظه
تونه در این حد روش اثر بذارهدونستم این چند وقت کنار هم بودنشون میساشا داشت ولی نمی . 

داد که البته اگه غیر این بود جای تعجب امان انجام میتر کارهای مربوط به مراسم ساشا رو سبیش
تونست اجازه بده راشا با این حال و روز داغونش بار ترین دوستش بود و قطعا نمیداشت. راشا صمیمی

دیدم پا به پای سامان دنبال برگزاری هر چه بهتر تدارکات رو هم به دوش بکشه ولی با این وجود، می
 .مراسمه

ترین صاحب عزای مجلس کم از مادر نبود برای همه. جای خالی مادر راشا رو که اصلینیره جون هم 
ی خوبی با هم تر راشا. ظاهرا رابطهکرد. حواسش به همه بود، من، دلسا، سامان و از مهمبود پر می

هاشون رو دیده بودمداشتن چون چند باری درددل . 

ی سالن بدجور ق شده بود. روی میز گوشهنگاهم به قاب عکس ساشا و ربان مشکی دورش سنجا
کردخودنمایی می .  

های درون شومینه و قطرات بارون سمفونی غمناکی ایجاد کرده بودن که شدیدا با صدای سوختن چوب

ی خونه تناسب داشتحس و حال گرفته . 
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جو خفقان آور ها رفته بودن. از این ی مهمونگذشت و یه ساعتی بود که همههفت روز از نبود ساشا می
هایی که به دنبال اون مانع شدن تو مسیر افتادم و بدبختیخونه متنفر بودم. یاد مرگ پدر و مادرم می

 .زندگیمون

  درسا؟-

ی معصوم ساشا گرفتم و دور تا دور سالن خلوت و با صدای سامان به خودم اومدم و نگاهم رو از چهره

  .بزرگ خونه چرخوندم

تر از نیم ساعت از رفتن دونستم چند وقته تو فکرم ولی مطمئن بودم بیشنبود. نمیخبری از دلسا و راشا 

گذشتراشا و دلسا می . 

تر از هر صحبت خوبی واسش بود که بیشیاد حال خراب راشا که افتادم قلبم مچاله شد. ظاهرا دلسا هم
ی قطعا وضعیت هیچ کرد که باهاش صحبت کنه. هر دوشون متاثر بودن ولکس دیگه، راشا قبول می

گذره و خبری از کدوم از ما به وخامت حال راشا نبود. االن هم که مدتی از رفتنشون به طبقه باال می

 .اومدنشون نیست

شنوی؟درسا؟ صدامو می -  

سمتش برگشتم که کنارم روی مبل نشسته بود و با نگاهی نگران ی صدای سامان بهبا شنیدن دوباره

 .منتظر جوابم بود

به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم سری : 

 .آره -

 :پالتوم رو روی پاهام گذاشت و گفت

خوایم بریم بیرونپاشو پالتوتو بپوش. می - . 

 :نگاهم رو از پالتوم گرفتم و گفتم

 کجا؟ -

 :از جاش بلند شد و گفت

گمپاشو بپوش. بهت می - . 

ل رفت و سوئیچ و کیف دستیش رو که منتظر حرفی از جانب من باشه، به سمت میز مبو بدون این
  .برداشت

سمتش رفتمکه حرف و خواستش کنجکاوم کرده بود، پالتو رو پوشیدم و بهدرحالی . 
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ریم؟کجا می -  

کرد، گفتی کاپشنش رو درست میکه یقهسمتم برگشت و درحالیبا شنیدن صدام به : 

ای؟آماده -  

سمت آشپزخونه رفت و از کرد. بهتر کنجکاوم میشفهمیدم که قصد نداره جواب داره و همین موضوع بی

 :پشت اپن به نیره جون و فیروزه جون که سخت مشغول حرف زدن بودن، گفت

ریم. فعالمامان جان ما می - . 

 .جوابی که نیره جون بهش داد و متوجهم کرد که در جریان این کار سامان بوده

 .مواظب باشین -

ای بهم کرد تا دنبالش برم. از نیره جون و فیروزه جون خداحافظی کردم و سامان "چشم"ی گفت و اشاره
 .از خونه بیرون رفتم

بیچاره فیروزه جون هنوز از شوک گروگان گرفته شدنش بیرون نیومده بود که خبر مرگ ساشا رو بهش 
گی کرده بود. ما در عرض چندماه اینقدر تر از ده سال با این خانواده زنددادن. خیلی بهم ریخت. بیش

 .متاثر شدیم، فیروزه جون که جای خود داره

 .سوار ماشین سامان شدم و اون هم بدون حرف، ماشین رو روشن کرد و اژ عمارت بیرون رفت

صدای برخورد قطرات بارون روی سقف ماشین، مثل الالیی بود برای منی که چند شب بود خواب به 

ودچشمام نیومده ب . 

س. تا قبل از مرگ ساشا تمام فکرم حول و حوش کرذم وضعیت روحیم خیلی آشفتهخودم درک می
دادیم بودها و تقاصی که باید به خاطر حرکت در خالف مسیر قانون میماجرای سرقت .  

فشرد چه برسه به دوری که قطعا سخت بود واسم، فکر جدایی از سامان حتی برای یک ثانیه هم قلبمو می

 .چند سال طول خواهد کشید

  .مرگ ساشا هم عاملی شد تا دوز این وحشت و آشفتگی باال بره

که از هر طرف مورد هجوم سختی و درد قرار کنه. اینتحمل چند تا درد با هم دنیای آدمو ویرون می
بعد این  کردمکنه. فکر میگیری، یکی از موانع زندگیتو برنداشتی عامل حال بد بعدیت خودنمایی میمی

تونه فوران کنهفهمم احساسات تو هر شرایطی میهمه سال فوالد آبدیده شدم ولی حاال می . 

ی سرد ماشین تکیه دادم و نگاهم رو به مردمی دوختم که با عجله سعی داشتن خودشون سرم رو به شیشه
یه سال پر از لبخند رو به یه سرپناه برسونن. همه مردم در تکاپوی آمادگی برای سال نو بودن و شروع 

ی نامعلومم تا چه حد تو تباهی فرورفتهدونستم آیندهبختی بودن جز منی که نمیو خوش . 
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ی بخاری رو باالتر برد و نگاهی بهم انداخت. حرکت دست سامان نگاهم رو به سمت خودش کشید. درجه

که نگاهش به رو به رو خیره بود گفتنفس عمیقی کشید و درحالی : 

ستت برای کسایی که دوست دارن، فاجعهکنی ولی دیدن حال گرفتهرک نمیخودت د - . 

شدمبه قطراتی که دادم و خیره میحرکت می ی بخار گرفته ماشینهدف روی شیشهم رو بیانگشت اشاره
شدهای عجیب غریبم سرازیر میاز نقش . 

 مثال؟ -

بهش بدوزم. دستمو روی قلبش گذاشت  نشستن دستش روی دستم باعث شد نگاهم رو از خیابون بگیرم و

 :و گفت

ی کافی گویا باشهفکر کنم به اندازه - . 

داد بهمکردم. زندگی میحس خوبی به وجودم تزریق شد. ارتعاش ضربان قلبش رو زیر دستم حس می .  

تر دستمو گرفت و با لحن جدی گفتخواستم دستم رو از دستش بیرون بکشم که محکم : 

تونم کنم که بابت مرگ ساشا ناراحتی ولی نمیای. درکت میخیلی توهم و گرفته درسا! چند روزه -

 .خودمو قانع کنم که دلیل این گرفتگی تو فقط مربوط به نبودن ساشا باشه

ای از اخم روش سایه انداخته بود به چشمام دوخت و گفتنگاهش رو که حاال هاله : 

کنه باهام صحبت کنی؟زی که اذیتت میانقدر غریبه شدم برات که نتونی در مورد چی -  

 :سرمو به عالمت منفی تکون دادم و آهسته گفتم

طور نیستنه این - . 

بینم؟پس چطوره؟ چرا من هیچ اثری از درسای قبل تو تو نمی -  

ی پالتوم رو به بازی گرفته بود. دست دیگم هم بین انگشتای مردونه نگاهم رو به انگشتام دوختم که لبه

سیر بودسامان ا . 

ای برای آیندم دارم؟ دونم چه برنامهگفتم تکلیفم با خودم مشخص نیست؟ نمیگفتم؟ میچی بهش می
دونم قراره گفتم هنوز نمیخواد پیش بیاد؟ میای میدانم قراره چه گندی به زندگیم بخوره و چه فاجعهنمی

گفتم ص کارهای اشتباهم؟ چی میتا آخر عمر یه مجرم فراری باشم یا ازت دل بکنم و برم سراغ تقا

 بهش؟

 :فشاری که به دستم وارد کرد باعث شد به خودم بیام. سری تکون دادم و گفتم

دونم که این قسمت از زندگیم اصال قابل تحمل نیستدونم سامان، فقط مینمی - . 
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کنه. بذار این مشکل رو دوتایی حل کنیمچرا عزیزم؟ بهم بگو چی اذیتت می - . 

کردی مهربوتی داشت نگاهم مینگاهم رو به چشماش دوختم که با جدیتی که ته مایه . 

ها وقتی با سامان نصفش کنم ی درداشو بریزه رو دایره. که تحمل این سختیشد که همهدلم وسوسه می

شدگی نجات پیدا کنمتره. که شاید بتونیم راه حلی پیدا کنیم. که شاید از این گمکم . 

هام رو بهم فشرد مانع شد. دودل بودم. سامان هم ممکن است زبون باز کنه اما عاملی که لبخودلم می
بینی کنه خواستم؟ قطعا نه! کی حاضره ناراحتی عشقشو پیشبوذ بعد شنیدن حرفام بهم بریزه. من اینو می

تونستم از یکنه؟ من نماعتنا باشه؟ کدوم عاشقی تو مسیر عشق فقط به خودش فکر میو نسبت بهش بی

ای هم به دنبال داشتتقاصی که باید پس بدم فرار کنم. پس گفتنش جز آشفته کردن سامان نتیجه دیگه . 

بغضی که این روزا هم دمم شده بود دوباره راه گلوم رو بست. انگار نگاه مهربون سامان تشدیدش 
خواستکرد. چقدر دلم یه درددل حسابی میمی . 

 :زمزمه کردم 

یم؟رکجا می -  

خواست بشنوه این نبودگره خوردن ابروهاش باعث شد بفهمم جوابی که می .  

 .خونه من -

 .چیزی نگفتم و فقط نگاهم رو به رو به رو دوختم که صداش رو شنیدم

 !درسا! نیومدیم که سکوت کنی -

 :نگاهم رو به جدیت چشماش دوختم و گفتم

شه اول برسیم به خونه؟می -  

د و همراه با نفس عمیقی که کشید گفتای مکث کرچند ثانیه : 

ریمباشه. تو فقط حرف بزن شده باشه تا قله قاف هم می - . 

های لخت از برگ باز خونشون و شاخهدر رو با ریموت باز کرد و ماشین رو داخل برد. حیاط دل
داددرختایی که محل پارکینگ ماشین رو قاب گرفته بودن حس خوبی بهم می . 

داد، گفتش میکه سوئیچ رو به دست دیگهکرد و درحالی ماشین رو خاموش : 

 .بریم -
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بارید و قطرات آب از روی و خودش زودتر از ماشین پیاده شد و من هم به دنبالش. بارون هنوز می

کردنهای باالسرم چکه میشاخه .  

گذشتن از  رفت حرکت کردم و بعد ازپشت سر سامان که با قدمای بلند به سمت در ورودی خونه می
کنار استخر خالی خونه، رو به روی در ورودی ایستادم تا سامان در رو باز کنه. چند ثانیه بعد در با 

که در رو بازنگه داشته بود بهم اشاره کرد داخل شمصدای تیکی باز شد و سامان درحالی .  

 .خودش هم پشت سرم وارد شد و در رو بست

ها رو روشن کرد و بعد به سمت شومینه رفت، چشم ه اول چراغوسط خونه ایستاده بودم و به سامان ک

کرد، گفتترمیکه آتیش شومینه رو بیشدوخته بودم. درحالی : 

 خیلی که سرد نیست؟ -

تا نوک زبونم اومد که بگم " با وجود تو سیبری هم سرد نیست ولی امان از روزی که بخوام از گرمای 
از بین لبام بیرون اومد و بقیه حرفم بغض شد و نشست کنج گلوموجودت جدا شم" اما فقط "نه" کوتاهی  . 

که پشتش بهم بود گفتهیزمی داخل شومینه انداخت و درحالی : 

کنیمچون از صبح خونه نبودیم هوای خونه کمی سرد شده ولی االن گرمش می - .  

فشردنشون از لرزششون کردم با بهم لرزید و سعی میهایی که از شدت بغض میقدمی جلو رفتم و با لب
 :جلوگیری کنم، گفتم

 ...سامان -

سمتم برگشت که برگشتنش مساوی شد با فرورفتن من گفت "جانم" بهکه میای مکث کرد و درحالیلحظه

م که سکوت خونه رو شکافتتو آغوشش و صدای گریه . 

که به خودش حرکت بود که مطمئنا مبهوت این حرکت ناگهانیم شده بود ولی به محض اینچند ثانیه بی

وار تو گوشم پیچیداومد دستاش دور تنم تنیده شد و صداش زمزمه : 

کنی؟گی چی شده عزیزم؟ چرا انقدر خودتو اذیت میدرسا؟ چرا نمی -  

م رو با فشار دادن صورتم به سینش خفه کنم ولی کردم هق هقروی زمین نشسته بود و من هم سعی می
 .شدنی نبود

 !سامان -

وار رو کمرم کشید و گفتدستش رو نوازش : 

 جانم؟ -
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کردم، گفتمکه با چشمای مملو اشکم بهش نگاه میصورتم رو از سینش جدا کردم و درحالی : 

کنم ظرفیت ادامه دادن رو ندارمدیگه خسته شدم. احساس می - . 

طرف صورتم نشست و با اخمی که بین ابروهاش خط انداخته بود، گفت دستاش دو : 

 یعنی چی؟ -

زنه، یعنی تحملش در توانم نیست. دارم کم میارم سامان، یعنی این قسمت زندگیم داره حالم رو بهم می -

برمدارم می . 

کردمی که روی موهام نوازشسرمو به سینش چسبوند و درحالی : 

زنی با این درونگرا بودنت. اگه مشکلی هست بگو عزیزم، اری به خودت آسیب میبگو به من درسا. د -
بگو تا با هم حلش کنیم. اگه هم از چیزی ناراحتی که بگو تا نصف بشه. هیچی بدتر از دیدن تو توی این 

تونه اذیتم کنهوضعیت مجهول نمی . 

کنم کردم، منی که ادعای عاشقی میتری بباره. من داشتم اذیتش میحرفاش باعث شد اشکام با شدت بیش
کنم. منه احمق نتونستم خوددار باشم که این درد لعنتی فقط خودمو خاکستر کنه، انقدر دارم اذیتش می

سوزم نکنم. لعنت به منجربزه نداشتم که کسی دیگه رو وارد این آتیشی که خودم دارم توش می ! 

های بد دنیا رو بهت متتقل ی حسهم دادن تا همه ی کائنات دست به دستتا حاال شده حس کنی همه -
دونم چرا ولی جهت؟ نمیدلیل و بیکنن؟ تا حاال شده حالت بد باشه، گرفته باشی ولی ندونی از چی؟ بی

 .حال و هوای دنیام بدجور ابریه

 :نفس عمیقی کشید و گفت

به تا عید نمونده. نظرت راجعتر کنم فشار عصبی این چند وقت بهت آسیب زده. چند روز بیشفکر می -
شه. نه تنها تو، بلکه هممون نیاز داریم کمی از این فضا فاصله یه سفر چیه؟ آب و هوات عوض می

 .بگیریم

کردم که آره، حس و حال بدم تموم کردم به این فکر میکه اشکام رو پاک میازش جدا شدم و درحالی

 ...میشه و آب و هوام عوض ولی نه با سفر، با

هام نشوندم و برای راحت کردن خیالش گفتمکردم واقعی جلوه کنه روی لبلبخندی که سعی می : 

 .آره، خیلی خوبه. این چند روز به هممون خیلی سخت گذشت. مخصوصا راشا -

با نگاهی نامطمئن و چشمای ریز شده کل اجزای صورتم رو از نظر گذروند که باعث شد ضربان قلبم 
ترسیدم پی به حال درونیم و دروغی که گفتم ببره. به هر حال پلیسه و این  از استرس باال بره.

هاموشکافی . 

گیر سری تکون داد و گفتبعداز چند ثانیه نفس : 
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گم اگه فکر کردی حرفی هست که بهم بزنی تعلل نکن، فقط کافیه بهم بگیبسیار خب. باز هم بهت می - .  

شد گفتکه از جاش بلند میلیبا لبخند روی لبم "باشه"ای گفتم که درحا : 

چسبه. با قهوه موافقی؟یه نوشیدنی گرم خیلی می خب -  

 :نگاهم رو به چشماش دوختم که باالی سرم ایستاده بود و گفتم

تر از عسلههر چی باشه مهم نیست. کنار تو که باشم، شوکران هم شیرین - . 

کردم و گرمای مطبوع وجودش بود که در عرض یک چشم بهم زدن، گرمی لباش رو روی پیشونیم حس 

 .کمی از سرمای رخنه کرده تو قلبم کم کرد

گرمی حضورش برای یک عمر پشتوانه بودن کافی بود. شخصیت محکم و کوه آرامش بود سامان. دل
شه تو زندگی بهش تکیه کرد کرد که میها و رفتارش داشت این رو ثابت میاقتداری که تک تک حرف

هیچی نترسید و بعدش دیگه از . 

تونه زنه که تلخیش رو هیچ شیرینی نمیاما حیف که گاهی وقتا قلم تقدیر تو دفتر سرنوشت نقشی می

 .جبران کنه

سمت آشپزخونه حرکت کرد. نگاهم هنوز ای که روی لب داشت بهسامان ازم جدا شد و با لبخند مردونه

شبهش خیره بود. به تک تک قدماش، راه رفتنش، هیکل مردونه .  

سمت شومینه برگشتم. زانوهام رو تو بغل کشیدم و چونم رو روش گذاشتم. نگاهم نفس عمیقی کشیدم و به
تر باشه تا سامان کردم که رفتارم باید محتاطانهوک خورده بود و داشتم به این فکر میهای آتش کبه شعله

تر از این به چیزی شک نکنه و نگران نشه. مطمئن بودم چنین وضعیتی فقط چند روز دیگه طول بیش
ا کنه. یه تغییر سخت و دردناک ولی سودمند. مطمئنکشه و قبل از آغاز سال نو همه چی تغییر میمی
م رو هم تیره و تار کنه ولی برای تصمیم نهایی باید با دلسا صحبت ذاشتم چنین حس و حالی سال آیندهنمی

کردم. تصمیمی که تلخی جدایی از سامان رو برام به دنبال داشتمی . 

  .محو رقص آتیش شومینه بودم که با فنجونی که جلوم قرار گرفت، به لحظه پرتاب شدم

قهوه گرفتم و با لبخند به سامان دوختم که کنارم روی زمین نشست و فنجون نگاهم رو از فنجون 

هامون رو روی زمین گذاشتقهوه . 

 چه سرعت عملی! آستین برات باال بزنم یا زوده؟ -

 :نگاه خندونی بهم انداخت و گفت

خورده چموشه، آستینا رو که ما خیلی وقته باال زدیم، منتها نه که کسی که واسش آستین باال زدیم یه  -
 .راه رسیدن بهش هم کم پستی بلندی نداره

 :خندیدم و گفتم
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 .کار از پستی بلندی گذشته، سرنوشت ما زده تو کار دره و رشته کوه -

 :برگشتم سمتش و گفتم

سامان؟ تو چطور اون موقع که تو خونه راشا اینا با هم مبارزه کردیم بهم باختی ولی تو اردوگاه کسی  -

و دستت بزنه؟تونست رنمی  

ش خورد و با ابروهای باال پریده گفتای از قهوهجرعه : 

چون تو "کسی" نیستی! فراموش کردی به خاطر قدرت و مهارتت وارد اردوگاه شدی؟ وگرنه اگه  -
 .قرار بود بهم ببازی که اومدنت سودی واسمون نداشت

سمتش متمایل شدم و موشکافانه ب بهکه لبخندی رو لبم نقش بسته بود، کمچشمامو ریز کردم و در حالی

 :گفتم

 .راستشو بگو -

های تخس گفتمثل پسربچه : 

- خوام چپشو بگممی . 

 :معترضانه گفتم

 !!!!سامان -

 :با لحن خودم ولی همراه با خنده گفت

 جانم؟-

داشتم گفتمم رو برمیکه فنجون قهوهم گرفته بود. سری تکون دادم و درحالیخنده : 

هاکنههایی شیطنت گل میتوام چه موقع - ! 

خوای برم تو جلد سامانی که وسط ماموریتهخب می -سامان . 

دادم، که دستمو به عالمت منفی تکون میفنجون رو از لبام دور کردم و با چشمای درشت شده درحالی

 :گفتم

- بینی باشه بهتره تا بشی سرگرد رادمنشنه، نه مرسی. رفتارات غیرقابل پیش ! 

اال انداخت و پرسیدابروهاشو ب : 

وقت؟چرا اون -  
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 :لپامو باد کردم و گفتم

شه خوردتناراحت نشیا ولی اون وقت با یه من عسل هم نمی - . 

خندید سری تکون داد و گفتکه میدرحالی : 

 .هیچ وقت کسی انقدر تاثیر گذار ابعاد شخصیتمو تفسیر نکرده بود -

 :با شیطنت گفتم

- خوای بقیه بعداشم واست تشریح کنممی . 

 :قیافه متفکری به خودش گرفت و چند لحظه بعد گفت

 .پیشنهاد خوبیه -

دستمو تو دستش گرفت و روی قلبش گذاشت. نگاهشو به چشمام دوخت و با لحن مردونه مختص به 

 :خودش گفت

 .تفسیرش کن -

هام بهم تزریق شد باعث شد لبخندی روی لب نشینی کهبا این حرکت ناگهانیش هم شوکه شدم، هم حس دل

ی متفکری به خودم گرفته بودم، گفتمکه قیافهشکل بگیره که سریع کنترلش کردم و درحالی : 

هااوضاعش خرابه - ! 

 :ابروهای سامان باال پرید و گفت

زنه؟چرا؟ یکی در میون می -  

" و ادامه دادم خاروندم "نچ"ی کردمکه چونم رو میاومممم"ی گفتم و درحالی : 

نه برادر، یکی در میون نیست، ساز و دغله! بساط مطربی به پا کردی این تو؟ به به! هر چه بگندد  -
زنند وای به روزی که بگندد نمکنمکش می ! 

ای کرد و مثل خودم باشیطنت گفتسامان که متوجه شیطنتم شده بود و تک خنده : 

و شکایت نیاد وسط؟حاال اوضاع که خیلی وخیم نیست؟ پای گشت  -  

تر الی انگشتاش فشردچپ چپ نگاهش کردم و خواستم دستمو بکشم که اجازه نداد و بیش . 

 به سرگرد ما رو باش! جا استغفار نگران گشتی؟-
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که جذابیت لبخندش نگاهم رو روی خودش میخ کرده بود، با تر کرد و درحالیصورتشو بهم نزدیک

ی چند سانتی از صورتم گفتفاصله : 

گن؟خیال. جریان چیه اون تو؟ چی میحاال اینا رو بی -  

کرد، ش که بین اجزای صورتش بدجور هنرنمایی میخورد، لبخند مردونهعطر نفساش که به صورتم می
ن و در عین حال مهربونش که بهم خیره برد، نگاه شیطوحالتش که بدجور دل میموهای پرپشت و خوش

سردیم رو حفظ م حواس دلم و هم حواس خودم پرت بشه. سعی کردم خونشد هبود، همه و همه باعث می

که ظاهرم حال درونیم رو لو بده، چیزی بگم که اجازه ندادکنم و بدون این .  

وار گفتتر کرد و زمزمهظاهرا فهمیده بود این نزدیکی چه تاثیری روم گذاشته که فاصلش رو کم : 

گه؟خوای من بهت بگم چی میمی -  

کردم که شیرجه نزنم تو بغلش. عطر خورد. خیلی داشتم خودمو کنترل میمحابا تو صورتم میبی نفساش
کردخنکش بدجور مستم می .  

ش کنار گوشم باعث شد چشمام به طور آب دهانم رو قورت دادم و سرمو باال پایین کردم که زمزمه
 .خودکار بسته بشه

گه: ای در دل من،می -   

 !میل و تمنا، همه تو

 وندر سر من،

 !مایه سودا، همه تو

نگرمهر چند به روزگار در می  

  امروز همه تویی

  و فردا همه تو

تعلل دستامو دور گردنش حلقه کردم که باعث شد با خنده بغلم کنه. دم گوشش گفتمبی : 

شه یه دنیا آرامش لونه کرده؟ای که از زبونت جاری میچطور تو هر کلمه -  

ت خیره بشی، به آهنگ صدات تونستی رو به روی خودت بشینی. تو چشمای دیوونه کنندهکاش می -
گوش بدی، دست خودتو بگیری و زیر بارون قدم بزنی، رو به روی شومینه بشینی و با خودت قهوه 

داره، بختی داره و کسی که تو رو نفهمیدی کسی که تو رو داره یعنی یه دنیا خوشبخوری، اون وقت می
فهمم همه چی دارم. هات فقط مال منه، میدونم که عطر نفسدنیایی کم داره. وقتی کنارت نشستم و می

شم آرامش مطلق، که نه حسرتی دارم واسه به دست آوردن چیزایی که ندارم، و نه جاست که میاون
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ا همین چندتا جمله ای بخاطر از دست دادن چیزایی که دارم. وقتی عاشق باشی آرامش واقعی بدغهدغ

شهتعریف می . 

گفتم "سامانپرسید آرامش یعنی چی؟ میاوج آرامش بود، یه آرامش محض. مطمئنا اگه کسی ازم می ". 

 :صورتمو تو گردنش فرو بردم و گفتم

 !چه خوبه که هستی -

ش تو گوشم که نه، تو دلم نشستزمزمه . 

 !چه خوبه که دارمت -

*** 

بخش بود، که نیم ساعت من رو مسخ انگیز و لذتی اتاق به قدری دلپنجرهی بارش برف از پشت منظره
 .خودش نگه داشته بود

کشید. تصمیمم رو ام سرک میهای درشت برف، ذهنم هم ال به الی وضعیت زندگیالبه الی فرود دونه
چیزی بود  گرفته بودم. هر چند سخت، هر چند کشنده، هر چند که تحملش از شوکران هم زهرتر بود ولی

خوابید، دیر و زود داشت ولی که ازش راه گریزی نداشتم. همون شتری بود که باالخره باید دم خونم می

ها طی شده بود جز این یه موردی قدمسوخت و سوز نه. فقط مونده بود که با دلسا مطرحش کنم. همه . 

بودن بهترین موقعیت بود برای نفس عمیقی کشیدم و از پنجره فاصله گرفتم. حاال که سامان و راشا ن
 .حرف زدن با دلسا

زدم دلسا رفتم، تنم کردم. حدس میطور که از اتاق بیرون میپالتوم رو از داخل کمد برداشتم و همون
تر از همیشه تر از همیشه پذیرای حضورش بود. بیشتوی اتاق ساشا باشه. جایی که این روزها بیش

کردم دونم این فکر عجیب بود یا نه ولی گاهی حس میکرد. نمیم میهای ساشا سرگرخودش رو با سیستم
تونست به یه دوست داشته باشه. البته امیدوار بودم تر از احساسی باشه که میبستگی دلسا به ساشا بیشدل

 .این حدس اشتباه باشه

ای به در اتاق ساشا زدم که چند لحظه بود صدای دلسا به گوشم خوردتقه . 

یدبفرمای - . 

آروم در رو باز کردم و رفتم داخل. پشت یکی از سیستما نشسته بود که با ورودم، صندلی رو چرخوند و 

سمت صندلی کنارش رفتم و نشستمسمتم برگشت.لبخندی بهش زدم و بعداز بستن در بهبه . 

شینی؟شی از بس پشت این سیستما میخسته نمی -  

جونی زد و گفتلبخند بی : 
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ها سر و کله بزنم تا حوصلم سر برهدم با این برنامهی ندارم. ترجیح میاتفریح دیگه - . 

 :نگاهی به سر و وضعم انداخت و گفت

 تو چرا شال و کاله کردی؟ -

شدن، ش مانع دیدن فضاب بیرونش میهای کشیده شدهی مقابلش رو که پردهبا انگشت شصت پنجره

دادم و گفتم نشون  : 

قشنگیه. اومدم بریم بیرون باره. خیلی صحنهبرف می - . 

ی پرده رو کنار داد. "اوم"ی گفت و بعداز رها کردن پرده گفتسمت پنجره دراز شد و گوشهکمی به : 

 .باشه. بریم -

ها پایین رفتم سیستم رو خاموش کرد و باهم از اتاق بیرون رفتیم. تا دلسا پالتوش رو از اتاق برداره از پله
تو یه گوشه از حیاط  و با دیدن فضای خالی خونه فهمیدم فیروزه جون تو خونشونه. یه ساختمون

  .عمارت

ونگی که به سرمون زده بود، به سمت با اومدن دلسا از خونه بیرون رفتیم و با وجود سرد هوا و کنار دیو

 .آالچیق پشت عمارت حرکت کردیم

که دستام رو تو جیب پالتوم مشت کرده بودم، گفتمهای آالچیق نشستیم و من درحالیروی صندلی : 

کنه عقلمون سالمه یا نهیکی ببینمتون شک می - . 

 :خندید و گفت

م بیرونهاشون کز کردن ما اومدیآره، ملت االن کنار بخاری - . 

دونستم چطوری بحث رو پیش بکشم. بعد از چند لحظه سکوت گفتمنمی : 

کردم سرنوشت طوری رقم بخوره که دلسا یادته اولین باری که تو این عمارت پا گذاشتیم؟ کی فکر می -

 .االن به چنین وضعیتی برسیم

 :سری به عالمت تائید تکون داد و گفت

کردموقع من حتی یه درصد هم به چنین وضعیتی فکر نمیآره انقدر دور از ذهنه که اون م - . 

ای کردم و گفتمبا یادآوری برخوردمون و ذهنیت اولی که از راشا داشتیم، خنده : 

کردیم تو ذهنمونبیچاره راشا. چقدر ترور شخصیتش می - . 



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

342 

 

ش گرفته بود، گفتاون هم که انگار با یادآوری وضعیت چپ اندر قیچی اون موقعمون خنده : 

های راشا ش تشنه بودی. وای هر وقت به فکر حرص خوردنای تو و عصبانیتآره. تو که به خونه -

گیرهم میمیفتم خنده . 

کردم ولی خداییش اون موقع خیلی آدم رو مخی بود. یه آدم مغرور و از خود راضی. اصال فکر نمی -
 .شخصیتش انعطاف هم داشته باشه

فتنفسش رو به بیرون فوت کرد و گ : 

خون بودن این دونفر یه سوءتفاهم بزرگه. هر چقدر کردم همی مقابل ساشا بود. احساس میدقیقا نقطه -

 .ساشا مهربون و خوش قلب بود، راشا سخت و مغرور بود

  .یادآوری دوباره ساشا فضا رو سنگین کرد

 خیلی با هم صمیمی بودین نه؟ -

 :با غم "آره"ای گفت و ادامه داد

ها پیش روش بود و خیلی رفتارها ترین راز زندگیم رو بهش گفتم خیلی گزینهره وقتی بزرگیادم نمی -
سوزیش ی کارها و حرفاش رو بر مبنای مهربونی و دلتونست بهم نشون بده ولی اون مثل همیشه همهمی

 .گذاشت

هام رو درهم کشیدم و با کنجکاوی گفتماخم : 

دونم؟ترین راز؟ من میبزرگ -  

هام دوخت و گفترو به چشم نگاهش : 

 .نه -

 :تعجبم چندین برابر شد. با حیرت پرسیدم

 چه رازی؟ -

 :لبخندی زد و گفت

شداگه قرار بود همه بدونن که راز نمی - . 

تر بشه، خندید و گفتکه چشمام از حد عادی درشتقبل از این : 

خواستم مسکوت بمونهدونم شایدم میشوخی کردم. موقعیتش پیش نیومد که بهت بگم. نمی - . 
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 :با کنجکاوی کمی خودم رو جلو کشیدم و گفتم

 خب؟ -

ای از غم رو روی صورتش حس کرد، گفتشد به خوبی هالهکه مینفس عمیقی کشید و درحالی : 

ونگیه و یه چیز اشتباه ولی دوسش دارمدونم شاید دیومن راشا رو دوست دارم درسا. نمی -  . 

 وا رفتم. دلسا چی گفت؟

 :با چشمایی که از شدت بهت و حیرت درشت شده بود، گفتم

کنی دلسا؟داری شوخی می -  

خوری گفتنگاهش رو تو کل اجزای صورتم چرخوند و با لحن دل : 

 عاشق شدن عیبه؟ -

ده. سرم به عالمت منفی تکون دادم و سریع خوریش شدم و فهمیدم منظورم رو بد متوجه شمتوجه دل

 :گفتم

 ...نه دیوونه. جرم چی؟ کشک چی؟ آش چی؟ آخه راشا... اونم تو این وضعیت -

بسته باشه و راحت دونستم چی بگم. دلم به این خوش بود که دلسا الاقل چیزی نداره که بهش دلواقعا نمی

ذهنیاتم فقط یه توهم بودتونه از این آدما فاصله بگیره ولی ظاهرا همه می . 

 .صدای دلسا باعث شد به خودم بیام و نگاهم رو بهش بدوزم

گی تو این وضعیت؟ خوبه خودتم عاشق راشا مگه چشه؟ بعدشم وضعیتمون چه ایرادی داره که تو می -
 .سامانی که هیچ، اونم زده رو دستت تو خاطرخواهی

من وقتی خودم نتونستم افسار دلمو داشته باشم چطور  نفس عمیقی کشیدم و چیزی نگفتم. حق با اون بود.

خواستم عاشق نشده باشه؟از دلسا می ! 

 پس چرا من متوجه نشدم؟ -

 :شونه باالیی انداخت و گفت

طور، خب تو از بس سرت گرم اردوگاه و کارای خودت بود که مثل قبل ور دل هم نبودیم. منم همین -
تر تر پیش میومد وقت اضافی داشته باشم. ساشا هم چون بیشکه کمانقدر گرم کارام با ساشا شده بودم 

های بقیه، بهش گفتمی خوبی باشه برای دردلتونه شنوندهگذشت و ثابت کرده بود میوقتم با اون می . 

 :آه"ی کشید و ادامه داد"
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نشون نده  کردم ممکنه به دنبال این حرف من واکنش خوبی از خودشدونم چرا ولی همش فکر مینمی -
داریم داد و در آخر هم اظهار ی این تصورات بهم ثابت شد. کلی باهام حرف زد، دلولی برعکس همه

بختی رو حس کنمهای زندگیم خوشامیدواری کرد که تو همه ثانیه . 

ی نامعلومی خیره شده بود. کامال مشخص بود که کردم و اون هم به نقطهمن تو سکوت به دلسا نگاه می
تونه در عرض چندماه انقدر برای اطرات و گذشته شده. واقعا ساشا فرشته بود وگرنه کی میغرق خ

 خودش تو دل بقیه جا باز کنه؟

سمت جلو خم شدم و گفتمانگشتام رو تو هم قالب کردم و روی میز وسط آالچیق گذاشتم. کمی به : 

کنیم دلسا؟ ازت خواستم بیای بیرون تا درمورد یه موضوعی با هم صحبت - . 

با شنیدن این حرفم نگاهش رو بهم دوخت و با دیدن حالت جدیم، ابروهاش کمی باال رفت و با کنجکاوی 
 :آشکاری گفت

 در مورد چی؟ -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

دونی چرا وقتی شنیدم عاشق شدی انقدر مبهوت شدم؟می -  

 :سرش رو به عالمت نفی تکون داد که ادامه دادم

هاش داشته باشم. خودم رو نتونستم کنترل کنم ولی امیدوار بستگی به این دنیا آدمخواستم دلچون نمی -
چین موضوعی نشده باشیبودم تو گرفتار هم . 

 :با کنجکاوی گفت

فهمم منظورتوشه واضح حرف بزنی؟ نمیمی - . 

یم؟کردکار میکه وارد این عمارت بشیم چیدلسا، من و تو قبل از این -  

 :کمی مکث کرد و گفت

 .دزدی -

 :سرم رو به عالمت تائید تکون دادم و ادامه دادم

دزدی. یعنی جرم. هر جرمی هم مجازات داره. ما این همه مدت تونستیم از مجازات کار زشتمون  -

شه تا ابد تو همین حالت لنگ در هوا باقی بمونیم؟فرار کنیم ولی آیا می  

بدم گفتم ی حرفی بهشبدون این اجازه : 
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دلسا تا االن هم وقت زیادی رو تلف کردیم. اتفاقایی افتاد که نباید میفتاد ولی عاشق شدن من و تو  -
تونیم این لکه سیاه رو تا آخر عمر ی این وضعیتمون باشه. ما نمیتونه دلیل موجهی برای ادامهصرفا نمی

 .رو پیشونیمون حفظ کنیم

 :آب دهانش رو قورت داد و گفت

عنیی - ... 

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .آره یعنی ما باید خودمون رو به پلیس معرفی کنیم -

دونستم شنیدنش هم سخت و نگرانی و تشویشی رو که رو آسمون چشماش سایه انداخت. می

ست چه برسه به عمل کردن بهشمتحیرکننده . 

 :با صدایی که لرزش خفیفی داشت، گفت

 ...ولی درسا -

ه "چیه" تکون دادم که گفتسرمو به نشون : 

ترسممی - . 

 از چی؟ -

تونن زندانیمون کنن؟ دو سه تا سرقت ساده نبوده کهدونی چقدر میدونی ممکنه چه حکمی بدن؟ میمی - . 

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

ار دن سه چهتونیم تو این وضعیت بالتکلیفی بمونیم دلسا. نهایت حکمی که میآره متوجهم ولی ما نمی -

ارزه به یه عمر فراری بودن و بالتکلیفی، نه؟سال زندانه. می  

 :اخمی کرد و گفت

زنی؟قدر با اطمینان حرف میاز کجا مطمئنی سه چهار سال؟ چطور این -  

 :هوفی کشیدم و گفتم

از راشا پرسیدم. وقتی تو اردوگاه بودیم. دیگه بعد این همه پرونده کوچیک و بزرگ یکم سر در میاره  -
که راشا و سامان طاقتشون طاق بشه. از ه. بعدشم دلسا، ما باید خودمون دست به کار بشیم قبل از اینک

کنن تحت فشار نیستن؟ باالخره صبر آدم یه که دارن این وضعیتو تحمل میکجا معلوم االن هم بخاطر این

داداول تحویلمون میحدی داره. دو تا دزد تو خونه یه پلیس؟ هر کی جای اونا بود کت بسته همون  . 
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ش رو میز دوخت. من هم نگاهمو به نفس عمیقی کشید و نگاهش رو با غم به انگشتای بهم گره خورده

  .درخت لخت و پر از برف سمت چپم دوختم

دم اگه اولش بهم بریزه. به پیش کشیدن این موضوع خیلی ناگهانی و بدون پیش زمینه بود. بهش حق می
 .زمان نیاز داره تا بتونه این مسئله رو هضم کنه و باهاش کنار بیاد ولی این زمان نباید طوالنی بشه

 .با صدای آروم و محزون دلسا نگاهم رو به صورتش دوختم

 درسا؟ -

" که ادامه داد جانم"ی گفتم : 

شه؟تو دلت برای سامان تنگ نمی -  

شم. آب دهانم رو شد؟ من بدون سامان هیچ بودم، من بدون سامان نابود میجا خوردم. دلم تنگ نمی

 :قورت دادم و گفتم

 .چرا -

خوای چند سال ازش جدا شی؟پس چطور می -  

 .پوزخند تلخی رو لبم نشست

بستگی نداشته باشی که بتونی راحت خواستم تو به کسی دله که میای دارم؟ واسه همینی دیگهچاره -

 .جدا شی از این آدما

خواست عشقی که بهش دچار شدم دو طرفه باشه که بدونم کسی که عاشقانه دوسش ولی من دلم می -

دونم پایانش چیهمونه تا برگردم. نه یه عشق یه طرفه که نمیدارم منتظر می .  

ستم دقیقا حسی رو داره که من وقتی سامان اعتراف نکرده بود داشتم. اشکا و دونفهمیدمش. میمی
کنم دلسا ممکنه به اون درجه م رو هیچ وقت ممکن نیست فراموش کنم. وقتی هم فکر میهای شبونهگریه

شماز افسردگی و بهم ریختگی من برسه دیوونه می . 

ره پرسیدمسمتش خم شدم و سوالم رو با تردید ولی باالخکمی به : 

 دلسا، راشا هیچ حسی بهت نداره؟ -

از سوالم جا خورد. انگار تا حاال این سوال به ذهنش نرسیده بود یا در موردش فکر نکرده بود. چند ثانیه 

 :بعد که به خودش اومد، پوزخند تلخی زد و گفت

تیزنی انگار هنوز اخالقش رو نشناخراشا به من حس داشته باشه؟ یه جوری حرف می - . 
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ترین آدم روی احساسکنه؛ چه بیچه ربطی به اخالق داره؟ عشق اگه بخواد تو یه قلبی لونه کنه، می -

مونه تا واسش کارت دعوت بفرستی دلساترین. عشق منتظر نمیکره زمین باشه چه با احساس ! 

رفت، سرش رو به نشونه تائید تکون داد و گفتکه با انگشتاش ور میدرحالی : 

قدری که با تو خصومت داشت اوال با من ونم درسا. اون برخوردش با من نیست، یعنی اوندنمی -
خاطر موضوع کشه. خیلی وقتا بهکنه، خشک نیست، شاخ و شونه نمینداشت. با من منطقیه، دعوا نمی

ش باهاش صحبت کردم و واقعا مثل یه مشاور تجربیاتش رو بهم گفت و از سردرگمی ساشا و بیماری
م آورد. شاید این خوب بودنش باعث شده که دوسش داشته باشم، شاید اگه مثل تو با منم یه برخورد در

باختمخشک و جدی داشت، دلمو بهش نمی .  

تونستم بهش امید واهی بدم، نه با نفس عمیقی کشیدم و چیزی نگفتم. یعنی چیزی برای گفتن نداشتم. نه می
ریزم. بنابراین سکوت کردم و دلسا رو با فکری که تر بهم میبیشش رو م روحیههای ناامید کنندهحرف

 .درش غرق شده بود تنها گذاشتم

کرد تر خودنمایی میسمتم کشیده شد. سوز هوا بیشبا شدت گرفتن سرما از جام بلند شدم که نگاه دلسا به

رو به دلسا گفتمو بارش برف انگار خیال قطع شدن نداشت. دستام رو تو جیب پالتوم فرو بردم و  : 

 .پاشو دلسا. هوا خیلی سرد شد، پاشو تا سرما نخوردیم -

حرف از جاش بلند شد اما با شنیدن حرف بعدیم سرجاش ایستاد و نگاهش رو بهم دوختبی . 

در مورد موضوعی که بهت گفتم فکر کن و سعی کن سریع جواب بدی. وقت زیادی نداریم، نهایتا تا  -
 .آغاز سال نو

ش غم رو دیدم ولی نگاهم رو ازش گرفتم و از آالچیق بیرون اومدمتو چشما . 

*** 

دنیا همیشه تلخی هایی تو چنته داره که با رو کردنشون ارزش شیرینی های زندگی رو بهمون یادآور 
بشه. زندگی نه شیرینیه محضه و نه تلخی بی پایان. زندگی مجموعه ای از تلخی ها و شیرینی ها، پستی 

ها، زشتی ها و زیبایی هاست. سختی هست تا به آسونی معنا بده و بالعکس. ما آدما باید این  ها و بلندی
رو بپذیریم که از درک یه شیرینی محض عاجزیم، که باید مکملی باشه تا معنای حقیقیش رو واسمون 

 .نمایان کنه

قبول کردم با پای امروز قدر روزای خوب زندگیم رو اون طوری که باید و شاید فهمیدم. امروز که 
خودم برم تو سیالب جدایی، فهمیدم عشق و کنار هم بودن چه طعم شیرین و دل چسبی بود و دل من، 

چقدر تو این مدت با این حس خوب انس گرفته و اخت شده بود. حاال که وقتش رسیده بود تا به تصمیماتم 
یاد و میره. اما مهم تصمیمیه که پای جامه ی عمل بپوشونم فهمیدن حرف زدن چقدر آسونه، مثل باد هوا م

عملش هم مثل حرف زدنش بایستی. که موقع دم زدن ازش سینه سپر نکنی و به اراده ی کوچیکت، اجازه 
سر دادن حرف های بزرگ رو ندی. امروز وایسادم پای حرفم، وایسادم تا یه بار دیگه به جوهره ی 

مون پوسته دروغینی رو که پوشیدم و سال ها باهاش وجودم اجازه ی هنرنمایی بدم. که پوست بندازم، ه
زندگی کردم. خمیر مایه من، دروغ و سرکشی و دست درازی به اموال دیگران نبود. من تو کانون 
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خانواده ای بزرگ شده بودم که نقطه صقل همه ی بدی ها و خوبی های دنیا بود. همونجایی که زشتی ها 
ش می شد و عشق و عاطفه ای که از چند فرسخی هم هنرنمایی  و زیبایی ها به هم می رسیدن و نتیجه

می کرد. ظاهرم آلوده شد، خودم آلوده ش کردم اما خوش حالم که به این لکه سیاه اجازه ندادم تا باطنم، 
دلم رو هم به سیاهی بکشونه. فقط کافیه به آلودگی ظاهری دستمالی از پاکی بکشی تا برای همیشه از بین 

ان از آلودگی باطنی. میرم تا پوست بندازم، سخته ولی دنیا همیشه واسه من دم از خوشی نزده بره، اما ام
 .که پای سختی هاش کم بیارم. می مونم و می سازم دنیایی رو که می خوام دنیام باشه

نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم. اتاقی که لبریز بود از خاطره. خوب و بدش مهم نیست، مهم حس 

 .هایی که تو دفتر زندگیم حک کرد و زنده بودن و زندگی کردن رو بهم یاد آور شد

تمام خاطراتم مثل یه فیلم رنگی و دل چسب جلوی چشمام اکران شد. از ابتدای ورودمون به این خونه، 
عاملمون با راشا، آشنا شدنم با سامان، مبارزه م باهاشون، رفتنم به اردوگاه، بهبود ساشا، دلی که از کف م

 .دادم، دلی که سامان بهم داد، ساشایی که ترکمون کرد، همه و از همه واسم به تصویر کشیده شدن

وم خوابیده بود. بدون کنار تختم دو زانو روی زمین نشستم. لبخند تلخی روی لب هام نقش بست. چه آر
هیچ دغدغه ای. دستمو روی بدن سفید و نرمش کشیدم و گوش هاش رو نوازش کردم. تو دلم ولی خطاب 

 :به مخاطب کوچولوم گفتم

وقتی وسط جنگل پیدات کردم نمی دونستم روزی انقدر بهت وابسته می شم که بیش تر لحظاتم با   -
گیر کرده بود. اگه کسی نمی رسید بهت کمک کنه شاید  حضور تو سپری می شه. یادته؟ پات توی تله

االن دیگه نفس نمی کشیدی. پای منم تو تله گیر کرده. یه تله ی بزرگ که نه فقط نفس خودم رو می گیره 
بلکه زندگی های دیگه ای رو که با زندگی من در ارتباطن سیاه و کدر می کنه. می دونی فرق من با تو 

تونه بهم کمک کنه جز خودم. کسی نمی تونه پام رو از این تله ی لعنتی جدا کنه چیه؟ اینه که کسی نمی 
جز خودم. خیلی درد داره و سختی ولی از پسش برمیام. نمی دونم دیگه می بینمت یا نه، تو رو، اهالی 

اش. این خونه رو. زمانی که بینمون جدایی می ندازه کم نیست، حق دارید فراموشم کنید ولی تو به یادم ب

 .مثل همه روزهایی که کنارم بودی

قطره اشک سمجی از گوشه ی چشمم چکید. یعنی ممکن بود فراموش بشم؟ سه، چهار سال زمان زیادیه 
و پنج، شش ماه زمان خیلی کم. یعنی ممکنه این جدایی چهار ساله، شش ماه کنار هم بودن رو از حافظه 

  همه پاک کنه؟

وی صورتم پاک کردم. همه ی درد من سامان بود. نمی تونستم فکرش از جام بلند شدم و رد اشک رو ر
رو بکنم که یه روز برای سامان غریبه بشم. می دونستم سهم سامان از زندگی دختری مثل من نیست، 

 ولی فراموشی بعد این همه خاطره عادالنه است؟

صدام نگاهش رو از زمین نفس عمیقی کشیدم و به دلسا که روی تخت بود نگاهی انداختم. با شنیدن  

 :گرفت و بهم دوخت

 بریم؟  -

تصمیمش رو گرفته بود. خیلی زودتر از به پایان رسیدن فرصتی که فکر می کردم بهش احتیاج داره. از 

 :روی تخت بلند شد و لب زد
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 .بریم  -

لسا هم به پاهای به زمین چسبیده م رو که انگار خیال جدا شدن نداشتن کندم و از اتاق بیرون رفتم. د
دنبالم. همونطور که از پله ها پایین می رفتم به چشمام اجازه دادم مثل یه دوربین عکاسی هر چی عکس 

و خاطره می خواد از این خونه تو حافظه ش ذخیره کنه. معلوم نیست دوباره می تونه این عمارت رو 

 ببینه یا نه اما تو این مدت برای زندگی دلگرمی می خواد، نمی خواد؟

فیروزه جون مثل همیشه تو آشپزخونه مشغول آشپزی بود. حاال می فهمیدم چه شباهتی به مادرم داره، هم 
مهربونیاش هم مادرنگی هایی که هیچ وقت ازمون دریغ نکرد. بعد ماجرای گروگان گیری خیلی حالش 

م که بفهمه بد شد ولی خدارو شکر که آسیب جدی بهش نرسید. نمی خواستم طوری باهاش خداحافظی کن

 .این دیدار آخرمونه ولی دلم هم به یه خداحافظی خشک و خالی رضایت نمی داد

باالخره عقلم به دلم غلبه کرد و در حالی که با همه ی بی رحمی دلم رو زیر پاهام خرد می کردم و به 

 :سمت در می رفتم، گفتم

ین؟فیروزه جون من و دلسا نیم ساعت می ریم بیرون. شما کاری ندار  -  

با شنیدن صدام دست از کار کشید و در حالی که خودش رو به اپن نزدیک می کرد و از پشتش به 

 :پذیرایی سرک میکشید گفت

 االن که هوا داره تاریک می شه مادر. نمی شه فردا برین؟  -

 :لبخند رضایت بخشی بهش زدم و گفتم

 .نگران نباشین. زود برمی گردیم  -

ون داد و گفتبا تعلل و دودلی سری تک : 

 .باشه عزیزم. مواظب خودتون باشید  -

 .چشم، خداحافظ  -

و قبل از این که اشک هام راه خودشون رو باز کنن از خونه بیرون اومدم و دلسا هم بعداز خداحافظی 
پشت سرم. باالی پله ها کمی مکث کردم و نگاهی به آسمون سیاه باالی سرم انداختم. سوز هوا کم تر شده 

خیلی کم تر. دیگه وقتش شده بود جاش رو به طراوت بهار بده. امشب بیست و نه اسفنده و فردا اول بود، 
بهار. خیلی دلم می خواست اولین روز سال جدید کنار محبوب ترین آدمای زندگیم باشه ولی چه میشه 

گی کرد وقتی قسمت اینه و خود کرده را تدبیر نیست. امشب آخرین شب ساله و آخرین شب زند
خاکستری من. فردا به محض شروع سال نو، زندگی منم نو میشه. زندگی منم میشه اون زندگی که توش 

 .اثری از سیاهی نیست

همراه دلسا از پله ها پایین اومدیم و از خونه بیرون رفتیم. یه تاکسی به مقصد نزدیک ترین کالنتری 
یفی شیرین و تلخ. احساس می کردم هر چی از گرفتیم و سوار شدیم. حالم هم خوب بود هم بد. یه بالتکل

خونه دورتر می شم، قلبم هم بیش تر تپش هاش رو گم می کنه تا جایی که ضربان یادش بره. از طرفی 
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حریص شده بودم برای تموم کردن این زندگی و شروع یه زندگی جدید. نتیجه ی همه ی این 
وی صورتم جاری می شد و دستی که هر لحظه خوددرگیری ها شده بود، اشک هایی که گاه و بی گاه ر

 .بیشتر احتمال یخ زدنش وجود داشت

با توقف ماشین با همه ی گنگی کرایه رو دادم و پیاده شدیم. مقابل کالنتری ایستادم و نگاهم رو به 
سربازی که جلوش نگهبانی می داد دوختم. سنگینی نگاه دلسا رو روی خودم حس کردم. به سمتش 

م رو لب زد. نفس عمیقی کشیدم و گفتمبرگشتم. اسم : 

پامون که از خط دروازه عبور کنه دیگه راهی برای برگشت نیست. مطمئنی که می خوای همراهم   -
 .باشی دلسا؟ تو مسئول زندگی خودتی و من نمی تونم برای زندگیت تصمیم بگیرم

 :لحظه ای مکث کرد و با لبخند محوی گفت

حاال از هم جدا نشده، از این به بعد هم نمیشه. وقتی پیشنهادت رو قبول کردم زندگیمون، قدم هامون تا   -

 .یعنی به درستی این راه ایمان آوردم. بهتره وقت رو تلف نکنیم

لبخندی بهش زدم و چشمام رو بستم. خداحافظی کردم. از همه، فیروزه جون، راشا، نیره جون، عموباقر 

ن آخرین نفر یه طور خاص تنگ می شد، کشنده و نفس گیرو پسرش و در آخر سامان. دلم برای ای . 

 .قبل از این که حتی یه به اندازه یه صدم ثاینه به دلم اجازه ی لرزیدن بدم، همراه دلسا وارد کالنتری شدم

با کمی پرس و جو مقابل اتاقی ایستادم. اتاق سرگرد حمیدی. همه ی شهامت و جسارتمو جمع کردم و تقه 
که از اتاق به گوش رسید، باعث شد در رو باز کنم  ای به در زدم که لحظه ای بعد صدای "بفرمایید"ی 

م بهم برخورد کردن. و بعد از ثاینه ای مکث وارد بشم. تازه زانوهام شروع به لرزیدن کرد و دندونا

 .انگار سختی این کار تازه داشت با تمام وجودش خودنمایی می کرد

بعداز لحظه ای سکوت سرگرد که مرد میانسالی بود، نگاهش رو از کاغذهای مقابلش گرفت و به من که 

 .با دستانی لرزان مقابلش ایستاده بودم، دوخت

 .بفرمایید  -

س عمیقی کشیدم تا کنترلم رو به دست بگیرم ولی مگه می شد؟ با شنیدن صداش به خودم اومدم و نف
 :نگاهی به دلسا انداختم و لحظه ای بعد، با صدایی که سعی می کردم لرزشش رو کنترل کنم، گفتم

 .من اومدم اعتراف کنم  -

 .اخم های سرگرد تو هم رفت

 اعتراف؟ به چی؟  -

پشت پرده پلک هام نقش بست. با همون لبخند  قدمی به جلو برداشتم و چشام رو بستم. تصویر سامان
جذاب و نگاه مردونه. با چشمایی که تجمع اشک رو توش حس می کردم و صدایی که به شدت می 

 :لرزید، گفتم
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 .سرقت  -

 .چشمام رو باز کردم و نگاهم رو از پشت هاله ی اشک بهش دوختم

 .من یه سارقم  -

جا بودم دیگه جایی به مو براش شرح دادم. حاال که این همه جزئیات رو ازم پرسید، همه چیز رو مو
ترین خواستم پاک بشم، یه زندگی جدید رو شروع کنم بدون کوچکموند. میواسه پنهان کاری باقی نمی

 .لکه ننگی از گذشته

های سامان جلوی چشمام رژه اومد، خاطرهای که از دهنم بیرون میدروغ نیست اگه بگم با هر جمله
ای از روی اش، حتی برای ثانیههای مجذوب کنندهت. تصویر مهربونیاش، اقتدارش، لبخندا و نگاهرفمی

تونستم چندین سال یا شاید هم یک عمر از این چشمای رفت. من چطور میی چشمام کنار نمیپرده
ن محصور کننده جدا شم؟ فراموش کردن من حق سامان بود، کسی بخاطر فراموش کردن دختری مثل م

گرفت؟گرفت، میبه سامان خرده نمی  

ی اعترافات و جزئیات کارهامون، سهممون شد دستبندی که دستامون رو در بر گرفت. بعد از نوشتن همه

 .انتخاب خودمون بود

رفتیم بازداشتگاه تا زمان دادگاه فرا برسه. تا مدت همراه با دو سرباز از اتاق سرگرد بیرون رفتیم. می

کشیدم تعیین بشههاش رو نفس میاز کسی که نفسزمان جدایی من  . 

شدن که پرونده به هایی هم پیدا میها مشغول کارشون بودن و آدمسالن نسبتا شلوغ بود. سربازها و پلیس
 .دست مشغول رسیدگی به کارشون بودن ولی مطمئنا حال هیچ کدومشون به وخامت حال من نبود

کشیدم، از سالن عبور های بعضی از مردم هم رو یدک میکه نگاههمراه بقیه، دستبند به دست در حالی
ای که تو دست سرباز کنار کردم که با دیدن فردی که چند متر جلوتر ایستاده و مشغول بررسی پروندهمی

کار جا چیی بدنم لمس شد و نفسم تو سینه حبس. اون اینای حس کردم همهدستش بود، برای لحظه
کرد؟می  

زده با چشمایی که از شدت بهت و حیرت که خودم متوجه بشم سرجام ایستاده بودم و وحشتبدون این

کردم که صدای سرباز باعث شد دنیا روی سرم آوار بشهدرشت شده بود، به سامان نگاه می . 

 .حرکت کن -

شدت نگاه کنجکاو سامان سنجاق شد بهم. نگاهش رو تاب نیاوردم و سرم رو پایین انداختم. قلبم از 
های محکمش کم مونده بود قلبم رو بشکافه. با هزار بدبختی پاهام رو حرکت دادم. سرم رو باال تپش
جا م روان شد. سامان اینهام روی گونهکردم. اشکآوردم ولی سنگینی نگاه سامان رو حس مینمی

کرد؟ من شب بیرون اومده بودم تا سامان این وضعیتمو نبینه ولی االنکار میچی ... 

شدم صدای سرباز کنار دستش به گوشم رسیداز جلوش که رد می . 

 جناب سرگرد؟ ببرم پرونده رو؟ جناب سرگرد؟ -
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ی ی شنیدن صداش بودم ولی هیچ صدایی ازش به گوشم نخورد. سرم رو باال آوردم و از پشت پردهتشنه
قفل شدن نگاهمون به هم انگار کرد. با هاش دوختم که مات و مبهوت بهم نگاه میاشک نگاهم رو به چشم

تازه به خودش اومد که لباش تکون خورد ولی هیچ صدایی ازش بیرون نیومد ولی من به جاش لب زدم، 

ی عشق و احساسم لب زدم " دوستت دارمبا همه  " 

سمتم برداشت و چنان میخ اون بود و نگاه اون میخ من. با قدمی که بهاز جلوشون گذشتیم ولی نگاه من هم

دهرفت، فهمیدم داره کنترلشو از دست میهایی که کم کم داشت تو هم میاخم . 

که مبادا رسوا بشیم، رو به سرباز کنار دستم گفتمبا وحشت این : 

تر بریم؟شه سریعمی -  

بارید، دلم رو پیش سامان جا گذاشتم و تر از همیشه میهایی که بیشو در مقابل چشمای متعجبش با اشک
بلند ازش دور شدمبا قدمای  . 

 از زندگیم دور شدم،

رفت، هام دل کندم. آغوش باز کردم برای روزهایی که هر قدم جلوتر میقلبم رو جا گذاشتم و از نفس
شدمهاش له میتر زیر گامبیش . 

*** 

خوام کپه مرگمو بذارهوی خوشگله! خوب غارت کردی جای ما رو. پاشو جمع کن خودتو می - . 

توجه به لحن چاله میدونی و صدای زمخت زیور کنم بیدم و سعی میبا خشم چشمامو روی هم فشار می
شم خیالی از کنارش رد میشم. با بیپوشم و از روی تختش بلند میهام رو میاز تخت پایین بیام. دمپایی

رسهدونم پوزخند مزخرفی هم چاشنیش شده به گوشم میولی لحن تمسخر آمیزش که می . 

بینم کشتیات غرق شده. نگران نباش، یا خودش میاد یا خبرشمی - . 

م یکی پس از دیگری خودشون های تند شدهشه و نفسایستمـ دستام از شدت عصبانیت مشت میسرجام می
کننرو به بیرون پرت می .  

ت خشم آتیش توش دونم از شدکنم باال نره و صورتی که میگردم و با صدایی که سعی میسمتش برمیبه

گمدم و می، انگشتم رو تهدیدوار مقابلش تکون میکشهزبانه می : 

ذاری. یه سال با کنم، بار آخرت باشه که چپ و راست پا رو دم من می، تکرار میبار آخرت باشه -

 !همه خزعبالت و چرت و پرتات کنار اومدم، کاری نکن دو سال بعدی واست جهنم بشه

سمت برداشت و ور تو صدام اصال به مزاجش خوش نیومد، قدمی بهدید و هشدار غوطهزیور که انگار ته
های گره خورده و صدای باال رفته گفتبا اخم : 
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توی فسقل بچه کی باشی که واسه من شاخه شونه بکشی؟ مادر نزاییده کسی که بخواد واسه من هارت  -
و دختر شاه پریون چسبوندیم تنگ اسمت هوا و پورت راه بندازه و قمپز در کنه. سه چهارتا خوشگله 

ش رو تحویل برت داشته فکر کردی خبریه؟ نه جونم، بخوای پاتو از گلیمت دراز کنی، قلم خرد شده

، افتاد؟گیریمی  

گرده، دونم دنبال شر میکنم خونسردیم رو حفظ کنم. میکنم و سعی مینفسمو کالفه به بیرون فوت می
ی آخرش دردسر و قلدری کردن. تا حاال برخورد جدی باهاش نداشتم ولی جمله کنه برایسرش درد می

 "بدجور داغونم کرد. " یا خودش میاد یا خبرش

 .من یه سال تو فراغ سامان نسوختم که آخرش یه زن چاله میدونی بخواد حرف مفت تحویلم بده

باره بهم زل ه ازش خون میشم زیور با چشمایی کبا صدای مضطرب دلسا به خودم میام و متوجه می

کنمهای تند شده نگاهش میزده و من هم با نفس . 

 درسا؟ چه خبره اینجا؟ -

که من فرصت کنم چیزی بگم، گردونه اما قبل اینسمت خودش برم میگیره و بهبازوم رو تو دستش می

سمت اون منعطف بشهشه نگاهش بهصدای زیور باعث می . 

بینهته باش بچه. دفعه بعد بخواد شاخ و شونه بکشه بد میتر داشهوای آبجیتو بیش - . 

گمبا صدایی گرفته می های زیورتوجه به چرت و پرتبی : 

 .چیزی نیست -

دوزمکنه که نگاهم رو به چشمای نگرانش میبا نگرانی اسممو زیرلب صدا می . 

 بریم بیرون؟ -

جا بدجور شم. فکر کنم محیط گرفته اینمیدم و همراهش از سلول خارج سری به عالمت مثبت تکون می
ترین خبری که بعداز یک سال از روم تاثیر گذاشته که به شدت زودرنج و عصبی شدم، شاید هم کوچک

 .سامان نشده

ی حیاط دور از جمعیتی که یا مشغول حرف زدن و بگو بخند تو جمعای چند نفرن یا مشغول بازی گوشه

خوره و صدای دلسا تو گوشمزنای پیر و جون چرخ می شینیم. نگاهم رویوالیبال، می . 

کنه؟زنی؟ چیزی اذیتت میدرسا؟ چند وقته خیلی بهم ریختی؟ چرا حرف نمی -  

هام نقش بست. چقدر این حرفا واسم آشنا بودلبخند تلخی روی لب . 

کنی؟گی چی شده عزیزم؟ چرا انقدر خودتو اذیت میدرسا؟ چرا نمی - " " 
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- " خندیدیم! عشق یه چیز چرت بود و عاشق شدن یه ردیه" یادته دلسا؟ چقدر به این جمله میعاشقی بد د
حماقت محض. اون وقتا که نه طعمشو چشیده بودیم و نه با بند بند وجودمون حسش کرده بودیم، باهاش 

تا  فهمم برای درک خیلی از چیزا بایدکردیم. حاال میبیگانه بودیم و طعم این جمالت رو درک نمی
تونی بفهمی که فهمم تا عاشق نباشی نمیموقعیتشون قرار بگیری تا بفهمی معنی حقیقیشون چیه. حاال می

کنه. ت میس که فوالد آبدیدهجاست دوا"* عاشقی سخته، مثل یه کورهجا که رسد درد، همان" ز همان
بدتر از عاشقی هم هست؟" همه  زنی "خدایا مگه دردگیری که داد میگاهی وقتا انقدر تو تنگنا قرار می

تره. وقتی طعم خوام بگم درد یه عشق دو طرفه خیلی فجیعکنن، من میاز درد عشق یه طرفه گله می
شی. وقتی هست محبت رو از کسی که عاشقانه دوسش داری بچشی و مجبور به ترکش بشی، داغون می

لبخندهاش، کارهاش، همه و همه مخدر  ،فهمی حرفاشفهمی ولی وقتی که فاصله بینتون بیفته مینمی
مونی یه اعتیاد شدی. وقتی مجبور به جدایی بشی تو میبودن و تو تو این مدت داشتی معتادش می

سوزونه یه منبع آرامش که دیگه نیست، هیچ وقتگیر که دردش تا مغز استخونت رو مینفس . 

نطور که رو چشمای من هم سایه انداخته دونستم اشک تو چشماش حلقه زده، همکردم ولی مینگاهش نمی
بود. عشق راشا خوی سرکشش رو به یه مظلومیت خاصی مبدل کرده بود. همینه دیگه، وارد مسیر عشق 

کنیکه بشی تغییر می . 

 .درسا! فقط دو سال دیگه مونده -

 .نگاهمو تو چشماش دوختم

 دو سال مونده به چی؟ -

 :دستاش رو از هم باز کرد و گفت

 ...به آزادی، به بیرون رفتن از این خراب شده، به دیدن ساما -

ای رو تموم کنه که همش امید و دلگرمی واهی بودنذاشتم حرفش تموم بشه. نذاشتم جمله . 

 .هیس! دلسا راه من و سامان از هم جدا شد، برای همیشه -

 ...ولی -

ترین خبری. نشده، متوجهی؟ کوچک ترین خبری از سامان، حتی کوچکولی نداره! یه سال گذشته -
س، سامان یه دم فراموشم کرده باشه. من لیاقت دنیای اون رو ندارم، سامان پاکه، فرشتهبهش حق می

های زندان مرده یا کلی مردونگی که الیق بهتریناس نه من. نه منی که سه سال از عمرم رو پشت میله
دیوار مردم کرده بودم گذرونم و سه سال قبلش رو صرف باال رفتن ازمی . 

تر. واقعیتی بود که شد پ تحملش هر لحظه سختتر میبغضی که چسبیده بود به گلوم هر لحظه بزرگ
کردم. یه سال به انتظار سپری شد به کندم، باید یه محال رو ممکن میپذیرفتمش. باید منم دل میباید می

کردم . انگار خیلی زودتر از چیزی که فکر میامید رسیدن یه خبر، یه حرف، حتی یه کلمه ولی افسوس
 .تو قبرستون فراموشی مدفون شدم
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گیریاشو، غصه خوردنا و تو دیدم دلدونستم دلسا هم هنوز نتونسته بود راشا رو فراموش کنه. میمی
کردم کمکش کنم تا فراموش کنه، تا حداقل اون بتونه به زندگی عادیش خودش ریختناشو. خیلی سعی می

کردم "اندر مرض عشق، به جز عشق دوا نیست" منی که خودم به اندازه رده اما ظاهرا فراموش میبرگ
تونستم مرهم بشم برای زخم خواهری که دیدن گرفتگیش دنیامو آتیش یه دنیا درد روی دوشم داشتم، نمی

زدمی . 

زندان دوختم. سمت در ورودی ساختمون خراشی نگاهم رو از زمین گرفتم و بهبا صدای سوت گوش
وقت هواخوری تموم شده بود. هواخوری! فراموشی دختری که هواخوردنش هم تایم داره، چیز غریبی 

 نیست، نه؟

*** 

" تنگم و دیدار تو درمان من است،دل  

 ".بی رنگ رخت زمانه زندان من است

هام رو پوشوندوار روی کاغذ زیر دستم حرکت دادم که لبخند تلخی لبدستم رو نوازش . 

سازه. یکی به کاغذ و قلم ده، از "تو" یه "تو" جدید میکنه، تغییرت میعشق که از راه برسه، متحولت می
ی تنها مرد دوست داشتنی شه، یکی هم مثل من که جادوی چهرهبره و شاعر یا نویسنده میپناه می

داشتم و این رو هم کنه به یه نقاش. از همون بچگی استعداد خوبی توی نقاشی نزندگیش تبدیلش می
ی سامان رو روی برگه کشید و این بیت حضرت دونم که دستم نه، دلم تصویر سیاه و سفید چهرهمی

ش کرد. کار دله، پای دل که در میون باشه نه از قوانین ذهنت پیروی می کنه و نه از موالنا رو ضمیمه

ید مو به مو اجراش کنهقوانین دستت. خودش حکم می ده و دست مثل یه سرباز زره پوش با . 

ترین آسیبی وارد نشده، داخل ساکم که مواظبم که به برگه کوچکبا صدای پروا به خودم میام و درحالی
دمجاش می . 

گردم که پشتم ایستاده و با یه لبخند بزرگی بهم چشم دوخته. ساکم رو از روی تخت سمت پروا برمیبه

گهم که میگردسمتش برمیدارم و با لبخند بهبرمی . 

شه؟باالخره تموم شد. کی باورش می -  

گمدم و میمی دونم چقدر منتظر فرا رسیدن این روز بود. متقابال لبخندی تحویلش می : 

هر شروعی یه پایانی داره. پامون رو که تو اینجا گذاشتیم زندگی گذشتمون تموم شد و از این جا که   -

علوم شروع می شهبیرون، زندگی جدیدمون با یه آینده نام . 

 :با لبخند شیرینی که از صبح از چهره ش پاک نمی شد، سر خم کرد و گفت

 بریم که شروعش کنیم؟  -

 :چشمکی بهش زدم و گفتم
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 .بریم  -

از سلول بیرون رفتیم که متوجه شدیم همه کنار سلول هاشون ایستادن و چشم به راه ما هستن. آدمای توی 
ر خالف کرده باشن و زندگیشون رو خاکستری، باز هم آدمن. نمی تونن این زندان هر چقدر هم که کا

 .حقیقت وجودشون رو تغییر بدن، پر از احساسن و گاهی این مهربونیا و هواداریاشون بدجور دل می بره

امروز آخرین روز حضورمون بود تو این ساختمون پر از آدمای متفاوت و زندگی مختص به خودشون. 
سال باهاشون خیلی خوب شده بود، مثل یه دوست، مخصوصا با زیور. ظاهرا فهمیده رابطم تو این سه 

بودیم که ناچاریم سه سال از عمرمون رو کنار هم بگذرونیم و هر چقدر که بخوایم سخت بگیریم، این 
 .سختی بیش تر از همه شامل حال خودمون میشه

ده شون سر بزنم، بعضیا به بچه هاشون، هر کدوم خواسته ای ازم داشتن. بعضیا می خواستن به خانوا
بعضیا پیامی داشتن که ازم می خواستن به فرد موردنظرشون برسونم. خواسته های غیرمعقولی نبود و 
من نمی تونستم ردشون کنم، حداقل به حرمت این سه سال با هم بودن. تنها کسی که خواسته هاش باید 

ز این بعد با بی اعتنایی و زیر پا له شدن رقم خواهد خوردزیر پا می موند، دلم بود. دلی که سرنوشتش ا . 

 :رو به روی زیور که ایستادم با همون زمختی و قلدری همیشگیش گفت

  .باالخره داری شرتو از سرمون می کنی  -

 :با خنده بغلش کردم و دم گوشش گفتم

 .دلم خیلی برات تنگ میشه زیور خانوم قلدر  -

 :در کمال ناباوری منو در آغوشش فشرد و متقابال دم گوشم جواب داد

 .قلدر عمته بچه پررو. منم دلم برات تنگ میشه  -

اولین ابراز احساساتی بود که ازش می دیدم. از آغوشش بیرون اومدم که با لبخند و لحن چاله میدونیش 
 :رو به من که با تعجب نگاهش می کردم، گفت

اون پسر خوشگله که نقاشیش می کردی کیه آخر هم نگفتی  - ! 

 :خندیدم و گفتم

 .کسی که دلم ازش دست نمی کشه  -

 :ابروهاش باال پرید و با تک خنده ای گفت

 .به، قالب دلت خوب جایی گیره کرده پس  -

خندیدم و ازش خداحافظی کردم و بعداز خداحافظی از همه برگشتم و نگاهم رو دور تا دور زندان 

. هم تلخی داشت و هم شیرینی. تلخی و شیرینی که محاله از خاطرم پاک شهچرخوندم . 



                 

 

 

  رمان کیکاربر انجمن فاطمه خدا بنده    | سرقتی از جنس عشق رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

357 

 

همراه افسر پلیس از زندان بیرون رفتیم. رابطه ی خوبی باهاش داشتم. درکنار جدیتش مهربونی فوق 
آرزو برای موفقیت تو  العاده ای داشت. هم ازش تشکر کردم هم عذرخواهی. جوابم هم شد یه لبخند و

این دعا نیاز داشتم؛ خیلی زندگیم. به . 

پشت در ایستاده بودیم و منتظر بودیم تا در باز شه و استارت آینده ی مبهممون خورده بشه. قلبم محکم 
خودش رو به دیواره ی سینم می کوبید. دستم روش مشت شد. برای چی این قدر تند می زد؟ هیجان 

شه؟ یا برای سامانی که معلوم نبود کجای این داشت. واسه چی؟ واسه زندگی معلوم نیست به کجا ختم می
  شهر سرش گرمه؟ یا برای درسایی که تو باتالق فراموشی خیلی وقت بود غرق شده بود؟

در با صدای قیژی شروع به باز شدن کرد. چشمام رو روی هم گذاشتم. جسارت بیرون رفتن از اینجا رو 
و از اینجا بیرون گذاشتم مسیر زندگیم رو چطور داشتم؟ آمادگی از شروع یه زندگی جدید؟ وقتی پام ر

باید انتخاب می کردم؟ من... بدون سامان چطور می خواستم زندگی کنم؟ چطور می خواستم هر روز با 
خاطره هاش سر کنم؟ چطور باید عادت می کردیم هر روز تصویر مهربونیاش جلوی چشمم باشه ولی 

شهر بزرگ بهش برمی خوردم چی؟ اگهخودش رو نداشته باشم؟ اگه تو یه جای این  .... 

ذهنم تازه به تالطم افتاده بود. فشار این سه سال داشت فوران می کرد. انگار پاهام االن متوجه شده بودن 

 باید بلرزن. من می خواستم چی کار کنم؟

و نگاهش  دستم باال اومد و ناخواسته بازوی دلسا رو چنگ زد. دلسا با دیدن این واکنشم به سمتم برگشت

 :با نگاه نگرانم تالقی کرد. با تعجب قدمی بهم نزدیک تر شد و گفت

 خوبی درسا؟  -

چند لحظه مکث کردم و نفس عمیقی کشیدم . سعی کردم به خودم مسلط بشم. آش کشک خاله بود. نمی 
کستهتونستم که دوباره برگردم تو زندان. باید می رفتم سمت آینده م. با یه اراده قوی و یه دل ش ... 

با صدای سرباز که ازمون می خواست بریم بیرون به خودم اومدم. چشمام رو بستم از ته دل از خدا 

 .خواستم دستم رو تو این راه رها نکنه که جز اون کسی واسم نمونده بود

با وجود همه ی درگیری هام برای کم رنگ کردن سامان باز هم دلم می خواست سامان پشت این در 

شه، با یکی از همون لبخندای مختص به خودش که عجیب دل می لرزوند ولی دریغمنتظرم با ... 

پام رو که از در بیرون گذاشتم ناخواسته لبخندی روی لبم نشست. نمی دونستم طعمش تلخ بود یا   
شیرین ولی هر چی بود لبخند بود. شاید یه لبخند از جنس آزادی و قدم زدن تو کوچه پس کوچه های 

با صدای دلسا به سمتش برگشتم. نگاهش به رو به رو بود و حواسش به منتهران.  . 

 حاال کجا بریم درسا؟  -

نفس عمیقی کشیدم. چی باید می گفتم؟ مغزم خالی بود، پوک بود، قدرت تصمیم گیریم رو از دست داده 
د. قبلش حداقل یه تر از وقتی که پامون به زندون باز شبودم. وضعیتمون افتضاح بود، شاید حتی افتضاح

 آلونک واسه روزکردن شبامون داشتیم ولی االن چی؟ االن کجا رو داریم که بریم؟

کسی ولی با لحنی که سعی کردم شکستگیش مشهود نباشه، گفتمبغض داشتم بابت این همه بی : 
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دونم؛ بریم خونهنمی - . 

اراش لخته؟ی دیوای که کفش به اندازهیه صدایی ته ذهنم فریاد زد "همون خونه !" 

دیدم، رفتم و دلسا هم دنبالم. دوباره داشتم خیابونای شلوغ و پرتالطم تهران رو میگوشه خیابون راه می
ها و پاساژهایی که تو های کوچیک و بزرگشون بودن، مغازهعابرهای پیاده که هر کدوم مشغول مشغله

تونستن جذاب دیدنشون محروم بودم، میاین سه سال تغییر زیادی نداشتن اما برای منی که سه سال از 
ی حالی بابت سفید شدن پروندهگم هیچ خوشگم دلم بابت این آزادی شاد نبود، نمیباشن ولی نبودن! نمی

کشید، رو همشونسیاهمون نداشتم ولی با این حال غم نبودن سامان رو همشون خط می . 

 درسا؟ -

رفت. منتظر شدم حرفش رو های خیابون راه میر جدولنگاهم رو به دلسا دوختم که سمتم راستم و کنا
 :بزنه که گفت

ری پیش سامان؟ریم خونه راشا؟ اصال تو چرا نمیچرا نمی -  

که نگاهم رو به خیابون رو به رومون دوخته بودم، گفتمنفس عمیقی کشیدم و درحالی : 

ایه که از من وقتی پام رو تو کالنتری گذاشتم، قبول کردم که راهم از سامان جداست، که سامان یه لقمه -
خواد که من دزد ندارم. سه سال زمان خوبی واسه تره، که داشتن سامان لیاقتی میاندازه دهنم بزرگ

م کنه، فراموشم کرده. کردم سامان فراموشفراموشیه و فکر کنم برخالف میل دلم که همیشه آرزو می

تونم دوباره یه لنگه پا بپرم وسط زندگیش و هم مزاحم خودش بشم، هم مزاحمی دلی که ازم کندهنمی . 

خبری هام نداره. این سه سال بیدونستم جوابی واسه حرفنفسش رو سنگین بیرون داد وسکوت کرد. می
م، توسط کسی که دلم تا که فراموش شدهناز سامان و خبری که ازش نشده بود، مدرک خوبی بود برای ای

تونه فراموشش کنهدنیا دنیاست نمی . 

یه تاکسی گرفتیم که بعداز حدود سی دقیقه، خارج شهر، تو همون بیابون لعنتی و پر از کابوس بودیم. 
کردم یه راهی برای گذروندن نگاهم رو از آینه کنار دستم به بیابون بیرون دوخته بودم و سعی می

گیمون پیدا کنم که توقف ماشین باعث شد به خودم بیام و نگاهی به سمت چپ جاده بندازم که با دیدن زند
تصویری که مقابل چشمام نقش بست، تعجب و بهت برای چند لحظه توانایی نشوندن هر واکنشی رو ازم 

م رو زدهوحشتگفت " رسیدیم درسا، حواست کجاست؟" نگاه گرفت. با صدای دلسا به خودم اومدم که می
بهش دوختم و سعی کردم آوایی مثل "خونمون کجاست؟" رو به زبون بیارم که فکر نکنم موفق شده باشم. 

از ماشین بیرون پریدم و نگاهم رو به ساختمون زیبایی که درست جای خونمون بنا شده بود دوختم، 
ش رو میخواست به خودم اومدم و باز. با صدای راننده که کرایهساختمونی مثل یه رستوران سنتی و دل

ی حواس پرتیم چندتا اسکناس بهش دادم که جاده رو دور زد و ازم دور شدبا همه . 

 این دیگه چیه درسا؟ -

با شنیدن صدای متعجب دلسا به سمت راست چرخیدم که کنارم ایستاده بود و مثل من مات و مبهوت به 

سمت اون مکانب گفتم و دویدم بهی مقابلش خیره شده بود. "نمیدونم"ی زیرلصحنه .  
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ی خونمون رو گرفته بود، ایستادم، روی مسیر سنگ مقابل درب چوبی زیبایی که جای در زوار در رفته
هایی که دو طرف در تعبیه شده بودن و قابش فرشی که از کنار جاده تا در کشیده شده بود. کنار مشعل

های یاسی که به محض نزدیک شدن بهشون، اه بود، گلگرفته بودن و دیوارهایی که مملو از گل و گی

کوبیدنعطرشون رو به مشامت می . 

نگاهی به دلسا که کنار دستم ایستاده بود انداختم. قدرت تکلمم رو از دست داده بودم، از شدت بهت و 

کنه؟حیرت که خونمون کجاست؟ که این مکان زیبا جای خونه ما وسط این بیابون چیکار می  

های شل و سمت در چوبی بردم و فشاری بهش وارد که برخالف انتظارم باز شد. با قدمو بهدستم ر
ی م جلوتر رفتم و تو قاب در ایستادم که زیبایی محیط رو به روم متحیرتر از قبلم کرد. چند پلهوارفته

 :جلوی در رو پایین رفتم و دلسا هم به دنبالم با این تفاوت که پرسید

ا؟کجا میری درس -  

ی رو به روم بگیرم گفتمکه نگاهم رو از منظرهبدون این : 

جا چه خبره، خونمون کجاستباید بفهمم این - . 

های زیبا. یه محیط زیبا و سنتی. سکوت کرد و پشت سرم راه افتاد. محیط داخل پر بود از گل و درخت
هم از وسطش جاری بود و به ای از مقابل در کشیده شده بود که جویبار باریکی ی سنگ فرش شدهجاده

کرددونیم تقسیمش می .  

با شنیدن صدای ریزی نگاهم رو به اطراف چرخوندم به امید دیدن یه آدم که حداقل جواب سوالم رو بده. 
که به زمین نگاهم مشغول کنکاش بود که با شنیدن صدای مبهوت دلسا نگاهم رو بهش دوختم که درحالی

 :مقابلم خیره بود، گفت

نای - ... 

ای حس مسیر نگاهش رو گرفتم که با دیدن خرگوش سفید کوچیکی که جلوی پام ایستاده بود، برای لحظه
های رنگی که کنار کردم قلبم از تپش افتاد. هنوز از بهت دیدنش بیرون نیومده بود که ناگهان المپ

تا جایی که ارتفاش از آبنمایی که کمی جلوتر قرار داشت روشن شدن و آب آبنما شروع به جوشیدن کرد 

  .یک متر هم باالتر رفت

نه تنها من بلکه دلسا هم مات و مبهوت سرجامون ایستاده بودیم و به این لحظه زیبا خیره بودیم که با 
فروکش کردن آب آبنما و دیدن سامانی که با لبخند مردونه مختص به خودش پشتش ایستاده بود، احساس 

ن، راشا، نیره جون، فیروزه جون، همه و همه اون پشت ایستاده بودن و با بینم. ساماکردم دارم خواب می

بارید، بهمون خیره بودن. خدایا اینجا چه خبره؟لبخند و نگاهی که ازش شادی می  

دونم چطور چند قدم فاصله بینمون رو طی کردم، رو زمین قدم برداشتم یا رو آسمون اما با قرار نمی
تونستم حرفی بزنم، مهربونش که تو چشمام نشست، فهمیدم خواب نیستم. نمی گرفتن مقابل سامان و نگاه

نه حرفی بزنم نه کاری کنم اما انگار اشکام تحت فرمان مغز بهت زدم نبودن که از شدت شادی و 
ی مثل ی اشک روی نیروه جون نشست، با اون لبخند شاد و چهرهناباوری جوشیدن. نگاهم از پشت پرده

ی مردونه و لبخند گیراش، روی فیروزه جون با اون نگاه مادرونه وی سامان با اون چهرهقبل بشاشش، ر
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و مهربونش و روی راشایی که نگاهش به جایی که کنار من سنجاق شده بود، روی دلسا، روی خواهرم 
 ش اخمکردم نگاهش مثل سامان مملو از مهربونیه؟ چرا چهرهکه عاشقانه دوسش داشت. اما چرا حس می

های شادی و محبت داشت؟ چرا طوری به دلسا خیره بود که سامان به من خیره نداشت؟ چرا لبخندش رگه

شد؟می  

ی سامان که ای که همزمان از دهان سامان و راشا بیرون اومد اشک از چشمام جاری شد. جملهبا جمله

ی راشا که خطاب به دلساخطاب به من بود و جمله . 

اومدیبه زندگی جدیدت خوش  - ! 

 

 


